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در زنــگ تفریــح دبیــران، صحبــت از هرجــا شــروع 
شــود، آخــر ســر  بــه مقایســه حقــوق و مزایــای معلمــان 
بــا ســایر کارکنــان دولــت و یــا صاحبــان مشــاغل 
آزاد و گاهــی هــم معلمــان کشــورهای دیگــر ختــم 
می شــود. نتیجــه بحــث تقریبــا همیشــه یکســان اســت: 
»معلم هــای ایرانــی زیــر خــط فقرنــد و هیچ کــس 
ــاق،  ــوق باجن ــش حق ــام فی ــا نیســت«. ارق ــه فکــر آنه ب
ــی  ــه طــور تصادف ــم ب ــه معل ــوز ســابق ک ــوق دانش آم حق
مهندس هــای  حقــوق  کــرده،  مالقــات  خیابــان  در 
ــاده  ــران س ــتمزد کارگ ــی دس ــل و حت ــوپری مح ــد س ــرات، درآم ــت و مخاب ــرکت نف ش
ــدازه  ــه ان ــا چ ــام ت ــن ارق ــه ای ــوند. اینک ــرح می ش ــل مط ــوان دلی ــه عن ــان و ... ب افغ
ــی و  ــی و خارج ــم ایران ــوق معل ــه حق ــال در مقایس ــا مث ــتند و ی ــی هس ــتند و واقع مس
ــد  ــی را بای ــه فاکتورهای ــی، چ ــه ایران ــار جامع ــر اقش ــا دیگ ــم ب ــوق معل ــه حق ــا مقایس ی
ــر  ــه فک ــان چ ــت معلم ــورد وضعی ــر در م ــاغل دیگ ــان مش ــا صاحب ــت و ی ــر گرف در نظ
می کننــد، اهمیتــی نــدارد. اغلــب معلمــان خــود را مغبــون و ســتم دیده می داننــد. 
در گفت وگــوی معلمــان مدرســه، بحــث تربیتــی و آموزشــی بــه نــدرت مطــرح 
ــد، خیلــی زود از  ــازه آمــده کــه کار خــود را جــدی می گیرن می شــود. معلمــان جــوان و ت
پیــران بــا تجربــه می آموزنــد کــه رویاهــای معلمــی خــود را کنــار بگذارنــد و بــا ارکســتر 
نــق زدن همــراه شــوند و بعــد از چنــد مــاه آنهــا هــم ســرخورده و مایــوس و هم رنــگ 
ــدارس  ــد از آن م ــد. بع ــرانه معترض ترن ــتان های پس ــران دبیرس ــوند. دبی ــت می ش جماع
راهنمایــی پســرانه )دوره اول متوســطه( و بعــد نوبــت بــه دبســتان ها می رســد. در 
ــی  ــب فضای ــت و اغل ــرانه اس ــدارس پس ــر م ــد براب ــخت گیری چن ــه س ــدارس دختران م
ــم معلم هــا بیشــتر  ــدارد. اعتــراض خامــوش خان ــرای گفت وگوهــای اعتراضــی وجــود ن ب
ــان  ــتی، گفتم ــان معیش ــم گفتم ــه ه ــت. در اداره و در وزارتخان ــی اس ــس فرهنگ از جن
آموزشــی و تربیتــی را بــه حاشــیه رانــده اســت. وزرای آمــوزش و پــرورش اغلــب دربــاره 
ــان  ــوق معلم ــش حق ــا و افزای ــی اولی ــارکت مال ــار و مش ــود اعتب ــه و کمب ــری بودج کس
و منابــع جدیــد درآمــد و ...حــرف می زننــد. در تاریــخ آمــوزش و پــرورش ایــران، 
ــرد  ــی بروج ــتان نظام ــد. امســال در دبیرس ــاب ش ــم ب ــن ه ــه ای ــتیم ک معلم کشــی نداش
ــو  ــه نح ــیاه ب ــه س ــای تخت ــش را پ ــم فیزیک ــو معل ــا چاق ــاله ب ــوز 15 س ــک دانش آم ی
ــان،  ــی در خیاب ــوز تهران ــک دانش آم ــای ی ــم اولی ــش ه ــد روز پی ــت. چن ــی کش فجیع
ــم  ــا خت ــه همین ج ــا ب ــی معلم ه ــد شانس ــد. ب ــک زدن ــان را کت ــی فرزندش ــم ریاض معل
نمی شــود. از ابتــدای ســال 93 تــا کنــون در چهــار حادثــه جداگانــه در اســتان 
ــده اند.  ــته ش ــت ها کش ــه تروریس ــرب گلول ــه ض ــم ب ــار معل ــتان، چه ــتان و بلوچس سیس
ــان  ــور، اصولگرای ــوان رییس جمه ــه عن ــی ب ــن روحان ــاب حس ــدای انتخ ــان ابت در هم
ــتند. رای  ــان را شکس ــی دل معلم ــی نجف ــه محمدعل ــاد ب ــدم اعتم ــا رای ع ــس ب مجل
منفــی بــه نجفــی وزیــر اســبق آمــوزش و پــرورش، حــاوی ایــن پیــام از ســوی محمــد 
مهــدی زاهــدی و غالمعلــی حــداد عــادل و دیگــر اعضــای کمیســیون آمــوزش مجلــس 
ــرورش دوره روحانــی عــوض شــود. بعــد  ــود کــه قــرار نیســت چیــزی در آمــوزش و پ ب
ــن انتخــاب  ــد. ای ــی دادن ــر فان ــرورش را دســت علی اصغ ــوزش و پ ــان آم ــی، فرم از نجف
ذوق معلمــان را کــور کــرد. بســیاری از معلمــان، فانــی را یــک دیوان ســاالر محافظــه کار، 
ــرورش را  ــوزش و پ ــتی آم ــم سرپرس ــال 84 حک ــد. او در س ــی می دانن ــوب و خنث مرع
ــه  ــابق او را ب ــور س ــا رییس جمه ــت؛ ام ــژاد گرف ــت احمدی ن ــدت 70 رور از دس ــرای م ب

ــه دانشــگاه تربیــت  ــرورش ب ــده خاطــر از آمــوزش و پ مجلــس معرفــی نکــرد و او رنجی
مــدرس کــوچ کــرد. معــاون ســابق بنیــاد شــهید، در ســتاد انتخاباتــی میرحســین موســوی 
مســوولیت بخــش فرهنگیــان را بــه عهــده گرفــت؛ امــا بعــد از 22 خــرداد 88 بالفاصلــه 
بــه بصیــرت رســید و راه خــود را کامــال از معترضــان بــه انتخابــات جــدا کــرد. فانــی از 
بســیاری جهــات شــبیه حســین مظفــر وزیــر آمــوزش و پــرورش دولــت اول خاتمی اســت. 
حتــی اگــر شــرایط بــر دولــت ســخت شــود بعیــد نیســت در مقابــل روحانــی قــرار گیــرد. 
رفاقــت فانــی و مظفــر در دهــه 60 منجــر بــه تاســیس مجتمــع آموزشــی غیــر انتفاعــی 
جمــاران در منطقــه 11 تهــران در دهــه 70 شــد. مجتمعــی معــروف بــا مقــررات 
ســختگیرانه مذهبــی و شــهریه ســنگین کــه در زمینــی بــه وســعت 2500 متــر مربــع بنــا 
ــه حســین  ــرورش ب ــوزش و پ ــی، آم ــت اول خاتم ــه در دول ــه ک ــده اســت.  همان گون ش
ــه ســهم دوســت و همــزاد سیاســی  ــات 92 هــم ایــن وزارت خان مظفــر رســید، در انتخاب
مظفــر یعنــی علی اصغــر فانــی شــد. او از همــان روز اول وزارت، هــدف خــود را  جســت 
ــرده اســت. در  ــالم ک ــرورش اع ــوزش و پ ــرای آم ــی ب ــر دولت ــی غی ــع مال ــوی مناب و ج
ــد. در  ــراف او را گرفته ان ــژاد اط ــران دوره احمدی ن ــی از مدی ــه تیم ــاختمان وزارت خان س
ســال جــاری کــه بودجــه آمــوزش و پــرورش 20 میلیــارد و 500 میلیــون تومان بــود، فانی 
رکــورد کســری بودجــه کــم ســابقه 5 هــزار میلیــارد تومانــی را از خــود بــه یادگار گذاشــت. 
بودجــه 94 دولــت انقباضــی اســت؛ امــا ســهم آمــوزش و پــرورش در الیحــه بودجــه دولت 
بــا 2 هــزار و 500 میلیــارد تومــان افزایــش بــه 23 هــزار میلیــارد رســیده اســت. اگــر قــرار 
باشــد کســری بودجــه امســال بــه ســال آینــده منتقــل شــود و تــورم 25 درصــدی امســال 
ــی بودجــه 94 مواجــه هســتیم؛  ــا ســیر قهقرای ــم، ب را هــم در محاســبات خــود وارد کنی
امــا اصــال نگــران نباشــید. وزارت آمــوزش و پــرورش 99 درصــد بودجــه جــاری خــود را 
صــرف پرداخــت حقــوق کارکنــان می کنــد. دولــت هــم بــه دلیــل پیامدهــای اجتماعــی 
و سیاســی، هیــچ گاه پرداخــت حقــوق ماهانــه  کارکنــان خــود را معطــل نمی گــذارد. بــه 
ــت.  ــت اس ــالف وق ــه ای ات ــن بودج ــدار چنی ــام و مق ــر ارق ــر س ــث ب ــد بح ــر می رس نظ
محمدباقــر نوبخــت رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه شــاید گمــان می کــرد کــه اعــالم 
افزایــش 14 درصــدی حقــوق کارکنــان دولــت، کارمنــدان و معلمــان را خوشــحال می کند؛ 
ــد در  ــا می گوین ــان شــد. آنه ــر باعــث رنجــش و ســرخوردگی بیشــتر معلم ــن خب ــا ای ام
ــه  ــدی ک ــی 17 درص ــش 14 و حت ــا افزای ــاری، ب ــال ج ــدی س ــورم 25 درص ــایه ت س
ــات معلمــان  ــد. ســطح توقع ــد معلمــان کاهــش می یاب ــدرت خری ــس وعــده داده، ق مجل
ــورم ـ کــه فقــط باعــث  ــا ت ــدازه ای پاییــن آمــده کــه افزایــش حقــوق متناســب ب ــه ان ب
ثابــت مانــدن قــدرت خریــد می شــود ـ بــه رویایــی دســت نیافتنــی تبدیــل شــده اســت. 
ــث  ــوق، باع ــش حق ــد افزای ــه و درص ــث بودج ــن، بح ــای 30 دی و اول بهم در روزه
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــف ش ــهرهای مختل ــان در ش ــی از معلم ــده گرو ه های اعتراضــات پراکن
هنــوز بخــش بزرگــی از معلمــان بــه دولــت روحانــی اعتمــاد دارنــد. روحانــی در مهم تریــن 
مصاحبــه اختصاصــی خــود دربــاره آمــوزش و پــرورش در 13 خــرداد 92 گفــت: »نجــات 
آمــوزش و پــرورش در گــرو نجــات اقتصــادی کشــور اســت و هــر برنامــه ای کــه فقــط 
دنبــال دادن اعتبــارات بیشــتر بــدون نجــات اقتصــادی کشــور باشــد، ظاهرســازی اســت«. 
ــا رفــع  ــد ب ــه و امیدوارن ــه مذاکــرات هســته ای چشــم دوخت بخــش بزرگــی از معلمــان ب
ــا گشــایش اقتصــادی و مهــار تــورم،  تحریم هــا، قفــل اقتصــاد کشــور گشــوده شــود و ب
ــد  ــا بای ــد »م ــری می گوین ــده دیگ ــا ع ــد؛ ام ــا یاب ــم ارتق ــان ه ــتی معلم ــت معیش وضعی
مطالبــات خــود را از دولت هــا صرف نظــر از گرایــش سیاســی و تنگناهــای آنهــا، پیگیــری 
ــا،   ــور و تحریم ه ــادی کش ــار اقتص ــع فالکت ب ــه وض ــدرو ک ــان تن ــم«. اصول گرای کنی
ــعی  ــده و س ــر ش ــب کار ظاه ــام طل ــون در مق ــت، اکن ــای آنهاس ــه بی تدبیری ه نتیج
می کننــد مــردم را از نتیجــه مذاکــرات اتمــی ناامیــد کننــد. گذشــت زمــان و بحث هــای 
فرسایشــی اصول گرایــان بــه زیــان دولــت روحانــی اســت. اگــر دولــت در ماه هــای آتــی 
ــا قدرت هــای جهانــی بــه موفقیــت دســت یابــد،  نتوانــد در سیاســت خارجــی و توافــق ب
ــه معلمــان  ــف از جمل ــات اقتصــادی اقشــار مختل ــوران مطالب ــا ف ــده احتمــاال ب ســال آین

روبــه رو خواهــد شــد و اصولگرایــان تنــدرو در کــوره ایــن اعتراضــات خواهنــد دمیــد.          

صفحه 2/ شماره چهارم

سرمقاله

معلمان، اعتراض یا اعتماد به دولت؟

شیرزاد عبداللهی



شــهرهای   1393 ســال  پایانــی  ماه هــای  در 
تجمــع  و  اعتصــاب   شــاهد  ایــران  مختلــف 
»خودجــوش« معلمــان مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
بــود. معلمــان ایــن شــهرها در روزهــای 30 دی و 
اول بهمــن مــاه، از حضــور در کالس هــای درس 
خــودداری کردنــد. »وضعیــت معیشــتی«    و 
»شــائبه افزایــش نزدیــک بــه 14 درصــدی حقوق  
معلمــان در ســال 94« از جملــه نگرانی هــای 

اصلــی ایــن معلمــان معتــرض عنــوان شــد. پیــش از وقــوع ایــن اعتصاب هــا، 
معلمــان در نامه هایــی جداگانــه خطــاب بــه حســن روحانــی، رییــس 
ــیدگی  ــتار رس ــس خواس ــس مجل ــی، ریی ــی الریجان ــران و عل ــور ای جمه
بــه وضعیــت معیشــت و افزایــش بودجــه آمــوزش و پــرورش شــده بودنــد.

• نامه نگاری ، اعتصاب و تحصن
اولیــن گام از اعتراضــات اخیــر معلمــان، بــا نــگارش نامــه ای سرگشــاده خطاب به حســن 
روحانــی در تاریــخ هشــتم دی مــاه ســال جــاری برداشــته شــد. نویســندگان ایــن نامــه 
خواهــان »رفــع تبعیــض بیــن کارکنــان دولــت« و »اجــرای ســریع تر طــرح رتبه بنــدی 
معلمــان قبــل از پایــان ســال و اعمــال آن در حکــم ســال جــاری« شــده بودنــد. آن هــا 
در ایــن نامــه هم چنیــن بــه کســری بودجــه آمــوزش و پــروش اعتــراض کــرده و نوشــته 
بودنــد: »چــرا یــک بــار در 30 ســال اخیــر، در جرایــد و اخبــار و رســانه ها و ســایت های 
ــت«؟ ــده اس ــنیده نش ــا ش ــده ی ــر دی ــای دیگ ــه وزارت خانه ه ــری بودج ــری از کس خب

در ایــن نامــه کــه بــا امضــای »جمعــی از معلمــان ســبزوار« منتشــر شــد، به غیــر ممکن 
بــودن »تامیــن هزینه هــای زندگــی بــرای اکثــر معلمیــن شــاغل و بازنشســته«، اشــاره 
ــورم هــم  ــه 3500 تومــان و ت ــود: »زمانــی کــه قیمــت دالر از 1200 تومــان ب شــده ب
بــه 45 درصــد رســید، قــدرت خریــد مــا معلمیــن نصــف و حتــی بــه یــک ســوم کاهــش 
یافــت. هزینه هایــی کــه بنــا بــر اعــالم اخیــر بانــک مرکــزی در یــک خانــواده تهرانــی 
35میلیــون ریــال و یــک خانــواده شهرســتانی 25میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت«.

پــس از آن و در تاریــخ بیســت و ســوم دی مــاه، 6 هــزار معلــم بــا امضــای 
ــه طــرح مشــکالت  ــران، ب ــس ای ــس مجل ــی ریی ــی الریجان ــه عل ــاری خطــاب ب طوم
ــاد  ــی« انتق ــات صنف ــا مطالب ــی ب ــای سیاس ــد و از »برخورده ــود پرداختن ــیعتی خ مش
کردنــد. آن هــا در ایــن نامــه، عــدم تحقــق اهــداف »قانــون نظــام هماهنــگ 
ــانه  ــوری« را نش ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــت و قان ــان دول ــوق کارکن ــت حق پرداخ
ــتند. ــت« دانس ــراری عدال ــض و برق ــع تبعی ــه رف ــئوالن ب ــدی مس ــزم ج ــدم ع »ع

ــوری اســالمی  ــردان جمه ــس و دولتم ــدگان مجل ــه، از نماین ــن نام ــدگان ای امضــا کنن
خواســته بودنــد تــا »بــه دور از هرگونــه شــعار، رفتــار تبلیغــی و سیاســی« خواســته جامعه 
فرهنگیــان کشــور مبنــی بــر تامیــن حقوقــی کــه نیازهــای یــک زندگــی شــرافتمندانه 

کننــد. محقــق  باشــد،  پاســخگو  را 
همچنیــن در ایــن نامــه بــا تاکیــد بــر 
تمجیــد  از  کشــور  معلمــان  کــه  ایــن 
ــای  ــته اند و از برخورده ــم خس ــگاه معل جای
و  صنفــی  مشــکالت  بــا  سیاســی 
ــود:  ــده ب ــته ش ــد، نوش ــتی ناراضی ان معیش
زیــر  عمومــا  کشــور  معلمــان  »امــروزه 
ــر  ــن ام ــد و ای ــر می برن ــه س ــر ب ــط فق خ
اســت.« زده  آســیب  آنهــا  منزلــت  بــه 

کانــون  کل  دبیــر  عبــدی  اســماعیل 
مصاحبــه ای  معلمــان،  در  صنفــی 

بــا رادیــو فــردا، یکــی از اهــداف ارســال ایــن طومــار را »اتمــام حجــت بــا 
ــاب  ــرورش الته ــوزش و پ ــه آم ــود: »در بدن ــرده ب ــد ک ــمرده و تاکی ــس« برش مجل
زیــاد اســت و حجــم و ســطح مطالبــات فرهنگیــان بســیار بــاال رفتــه اســت«.

ــز از »تحصــن و اعتصــاب  ــان نی ــی معلم ــون صنف ــا، کان ــن نامه نگاری ه ــال ای ــه دنی ب
سراســری و خودجــوش معلمــان سراســر کشــور« در تاریــخ 30 دی و اول بهمــن 
ــده  ــال آین ــه س ــتی«، »بودج ــع معیش ــر »وض ــالوه ب ــر داد. ع ــاری خب ــال ج ــاه س م

علت هــای  از  پــرورش«  و  آمــوزش  وزارت 
شــد.  عنــوان  اعتراض هــا  ایــن  اصلــی 
خبرگــزاری کار ایــران، ایلنــا، نیــز در تاییــد ایــن 
خبــر نوشــت کــه شــمار زیــادی از معلمــان 
ــه 14  ــک ب ــش نزدی ــائبه افزای ــه از ش ــی ک ایران
ــران  ــال 94 نگ ــان در س ــوق  معلم ــدی حق درص
هســتند، در ایــن دو روز از رفتــن بــه کالس هــای 
ربــاط  اسالمشــهر،  کردنــد.  خــودداری  درس 
ــرج، شــهریار، شــیراز، خرمشــهر، شــاهرود، ســقز،  ــدس، ک ــم، شــهر ق کری
ــن  ــا در ای ــان آن ه ــه معلم ــد ک ــهرهایی بودن ــه ش ــوان از جمل ــه و مری بان
ــا،  ــن اعتصاب ه ــال ای ــه دنب ــتند. ب ــور داش ــوش« حض ــاب خودج »اعتص
ــاب  ــز، ارع ــن آمی ــای توهی ــان از »برخورده ــی معلم ــون صنف وبســایت کان
ــان از ســوی حراســت  ــد برخــی از معلم ــدارس و احضــار و تهدی ــران م مدی
آمــوزش و پــرورش« در برخــی شهرســتان ها، »از جملــه شهرســتان های ربــاط 
ــرض،  ــی معت ــن صنف ــی از فعالی ــر داد. یک ــهرقدس« خب ــهر و ش ــالم ش ــم اس کری
ــه  ــدی بودج ــش از 60 درص ــش بی ــه »افزای ــاره ب ــا اش ــا، ب ــا ایلن ــی ب در گفت وگوی
ــرای  ــت ب ــوم نیســت دول ــود: » معل ــه ب ــده، گفت برخــی نهادهــای خــاص در ســال آین
ــی دارد.« ــه توجیه ــرورش چ ــوزش و پ ــه آم ــدی بودج ــه 20 درص ــک ب ــش نزدی افزای

هم چنیــن معلمــان شــهرهای شــاهرود از اســتان ســمنان و مریــوان از اســتان 
کردســتان، تجمعاتــی را مقابــل اداره آمــوزش و پــرورش ایــن شــهرها برگــزار کردنــد.

ــرورش  ــوزش و پ ــر اداره آم ــان تحصــن خــود در براب ــن معلمــان در پای ــوان، ای در مری
ــان  ــاوت شــغل فرهنگی ــع تف ــد. »رف ــه پرداختن ــک بیانی ــت ی ــه قرائ ــن شهرســتان، ب ای
ــرد«،  ــان زن و م ــوق کارکن ــل حق ــری کام ــا«،  »براب ــایر وزارتخانه ه ــان س ــا کارکن ب
»ارایــه هــر چــه ســریع تر طــرح رتبه بنــدی معلمــان«، »ایجــاد فضــای مناســب جهــت 
ــرزی در  ــوار م ــق ن ــت ح ــد پرداخ ــرای بن ــن« و »اج ــی معلمی ــی و جان ــت حقوق امنی
ــد. ــوان ش ــه عن ــن بیانی ــان در ای ــته های معلم ــوان« از خواس ــرزی مری ــتان م شهرس

• اعتراض های معلمان در گذشته
شــده  داده  تخصیــص  بودجــه  بــه  نســبت  معلمــان  اعتراض هــای  نخســتین 
بــرای آمــوزش و پــرورش و افزایــش حقــوق، در ســال 80 اتفــاق افتــاد. ایــن 
اعتراض هــا از 26 دی  تــا 6 بهمــن، در قالــب تجمــع و راهپیمایی هــای خیابانــی 
مدرســه های  برخــی  معلمــان  نیــز   82 ســال  مــاه  اســفند  در  گرفــت.  شــکل 
نشــدند. حاضــر  خــود  درس  کالس هــای  در  هفتــه  یــک  بــرای  تهــران 

ــوری،  ــات کش ــت خدم ــه مدیری ــب الیح ــال تصوی ــه دنب ــال 85 ب ــس از آن و در س پ
ــش  ــا پی ــد. ت ــزار ش ــس برگ ــل مجل ــان در مقاب ــوی معلم ــع اعتراضــی از س ــه تجم س
ــن  ــدگان متحصنی ــا نماین ــره ب ــه مذاک ــس ب ــدگان مجل ــن الیحــه، نماین ــب ای از تصوی
ــه تصویــب رســیدن ایــن  پرداختنــد. امــا پــس از ب
ــن  ــزاری ای ــع از برگ ــی مان ــروی انتظام الیحــه، نی
ــفند 85  ــال آن در 23 اس ــه دنب ــد و ب ــات ش تجمع
بازداشــت شــدند. فعــاالن صنفــی  از  تعــدادی 

ــون صنفــی  ــز کان ــی ســال 87 نی در روزهــای پایان
معلمــان ایــران در اعتــراض بــه عــدم اجــرای 
ــب  ــال از تصوی ــوری ـ 2 س ــات کش ــه خدم الیح
آن در مجلــس گذشــته بــود ـ بیانیــه ای صــادر 
ــران  ــر ای ــان سراس ــه از معلم ــن بیانی ــرد. در ای ک
»وادار  منظــور  بــه  تــا  بــود،  شــده  خواســته 
ایــن الیحــه در  بــه اجــرای«  کــردن دولــت 
روزهــای 4 و 5 اســفند اعتصابــات گســترده ای در سراســر کشــور برگــزار کننــد. 
بــه دنبــال انتشــار ایــن بیانیــه، محمــود احمدی نــژاد بــا حضــور در برنامــه ای 
ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــال 88 ب ــاز س ــا آغ ــه ب ــن الیح ــه ای ــده داد ک ــی، وع تلویزیون
اجــرا خواهــد رســید. بــه دنبــال آن، کانــون صنفــی، بیانیــه خــود را بــه حالــت تعلیــق 
درآورد. هرچنــد در تعــدادی از شــهرها از جملــه ممســنی، نــور آبــاد فــارس و... 

معلمــان اقــدام بــه اعتصــاب کردنــد و در کالس هــای درس حاضــر نشــدند.
صفحه  3/ شماره چهارم

گزارش

اعتصــاب و تجمع معلمان در ایران
آموزش و پرورش؛ زیر خط فقر

زهرا علی پور



محققــان  از  عبــاس ســلیمی نمین 
ــز  ــر مرک ــور و مدی ــگاران کش و روزنامه ن
معاصــر  تاریــخ  تدویــن  و  مطالعــات 
دادگاه   1057 شــعبه  ســوی  از  ایــران 
قضایــی  مجتمــع  جزایــی  عمومــی 
کارکنــان دولــت، به دلیــل مصاحبــه ای 
احمدی نــژاد  عملکــرد محمــود  دربــاره 
مــاه   6 بــه  خانه نشــینی،  ایــام  در 
ــت.  ــده اس ــوم ش ــری محک ــس تعزی حب

ــان  ــزار توم ــه 100ه ــبی ب ــه جاس ــخنانی علی ــل س ــن به دلی ــور همچنی ــرح کش ــق مط ــن محق ای
ــور،  ــم دادگاه مذک ــاس حک ــر اس ــت. ب ــده اس ــوم ش ــالق محک ــه ش ــدی و 74 ضرب ــه نق جریم
ســلیمی نمیــن همچنیــن بــه 4میلیــون تومــان جــزای نقــدی نیــز محکــوم شــده اســت.

علــی مطهــری می گویــد 
دولــت  در  بیــان  آزادی  کــه 
شــده  محدودتــر  روحانــی 
ــده  ــی مطهری،نماین ــت. عل اس
مجلــس از محدود تــر شــدن 
»آزادی بیــان« در دولت حســن 
روحانــی نســبت بــه دولــت 
ــژاد خبــر داده  محمــود احمدی ن

و از »سانســور« در ایــن دولــت انتقــاد کــرده اســت. بــه گــزارش دیگربــان  وی »تــرس« 
ــدود  ــی مح ــل اصل ــت را دو عام ــه دول ــار ها« ب ــش فش ــف و »افزای ــانه ها از توقی رس
شــدن فضــای »آزادی بیــان« در دو ســال گذشــته دانســته اســت. ایــن نماینــده مجلــس 
همچنیــن بــه طــور تلویحــی از بی اعتنایــی مقام هــای قضایــی بــه نقــش هیــات نظــارت 
بــر مطبوعــات انتقــاد کــرده و خواســتار روشــن شــدن تکلیــف ایــن هیــات یــا تعطیلــی آن 
شــده اســت. مطهــری اضافــه کــرده نبایــد بــدون مجــوز ایــن هیــات رســانه ای در ایــران 
ــا وجــود تذکر هــای فراوانــی کــه در ایــن زمینــه داده شــده اســت،  تعطیــل شــود. امــا ب
ــد. ایــن نماینــده مجلــس در بخــش  ــه توقیــف رســانه ها می کن دادســتانی راســا اقــدام ب
ــرده و  ــاد ک ــالمی انتق ــوری اس ــت ها در جمه ــد بازداش ــود از رون ــخنان خ ــری از س دیگ
افــزوده »»مــا بــه صــرف انتقــاد افــرادی را بازداشــت و زندانــی می کنیم.« وی در ســخنان 
ــدان  ــا منتق ــه ب ــه برخورد هــای صــورت گرفت ــز اشــاره و ب ــع ســال 88 نی ــه وقای خــود ب
ــوص  ــا در خص ــرد غربی ه ــه عملک ــا را ب ــن برخورد ه ــرده و ای ــاد ک ــع انتق ــن وقای ای
ــم  ــاد می کنی ــا انتق ــه غربی ه ــا ب ــه »م ــرده اســت.مطهری گفت ــبیه ک »هولو کاســت« تش
کــه شــما دربــاره هولوکاســت اجــازه اظهارنظــر و بررســی بــه کســی نمی دهیــد و فقــط 
ــم.« ــاره حــوادث 88 داری ــا درب ــن کار را م ــد مطــرح شــود. حــاال همی ــل بای ــک تحلی ی

ــه  ــاز جمع ــب نم ــی،  خطی ــد جنت احم
ــد  ــه قص ــرادی ک ــاد از اف ــا انتق ــران،  ب ته
ایجــاد رابطــه بــا آمریــکا و شکســتن 
تحریم هــا را دارنــد، اعــالم کــرد کــه چــه 
اشــکالی دارد اگــر وضــع بدتــر شــد، روزی 
ــای  ــود. آق ــورده ش ــذا خ ــده غ ــک وع ی
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام جنت

ــت:  ــت«، گف ــان نیس ــزان و جوان ــت دادن عزی ــر از داغ از دس ــیدن بدت ــنگی کش »گرس
ــالم و  ــالب، اس ــرای انق ــال ب ــت ح ــزش را داده اس ــوان و عزی ــه ج ــی ک ــا آن کس »آی
ــورد؟« وی در خطبه هــای روز جمعــه 10  نظــام حاضــر نیســت قــدری گرســنگی بخ
ــت  ــرد وگف ــاب ک ــعودی« خط ــارون س ــتان را »ق ــته ی عربس ــاه درگذش ــاه پادش ــن م بهم
کــه مــرگ او را بایــد بــه همــه ی مســلمانان جهــان »تبریــک« گفــت. وی گفــت: »مــرگ 
ــه آمریکایی هــا و اســرائیلی ها و کســانی کــه از ســر ســفره او تغذیــه  قــارون ســعودی را ب
می کردنــد بایــد تســلیت گفــت و بــه مومنــان و مســلمانان جهــان بایــد تبریــک گفــت.«

صغــری نجــف پــور، پــس از 26 ســال زنــدان آزاد شــد. بــه گــزارش شــرق زنــی کــه در نوجوانــی 
بــه اتهــام قتــل بــه قصــاص محکــوم شــده بــود بعــد از 26 ســال از زنــدان آزاد شــد. صغــری نجــف 
پــور 26ســال پیــش در پاییــز 1367 در حالــی کــه برخــی روایــت هــا حاکــی از ســن کمتــر از  15 
ســال بــرای وی بــود امــا طبــق مســتندات پرونــده حــدود 16 ســال داشــت بــه اتهــام قتــل محکــوم 
ــت  ــه ای در رش ــکار خان ــوان خدمت ــه عن ــواده ب ــر خان ــل فق ــه دلی ــد. او ب ــی ش ــاص و زندان ــه قص ب
ــه را کــه  ــد 7 ســاله صاحــب خان ــود کــه متهــم شــد فرزن ــور مشــغول کار شــده ب صغــری نجــف پ
همبــازی اش بــود بــه قتــل رســانده اســت. صغــری نجــف پــور پــس از محکومیــت بــه قصــاص دوبار 
تــا پــای چوبــه دار رفــت. انجمــن پاســداران حــق حیــات از 8 ســال پیــش پیگیــری مســتمر وضعیــت 
او را در دســتور کار قــرار داد. برخــی اعضــای ایــن انجمــن ســفرهای مکــرر بــه شــهر رشــت بــرای 
ــا اولیــای دم و جلــب رضایــت انجــام داده و بــا زندانــی دیــدار کردنــد. بــه مــوازات تــالش  دیــدار ب
ــب ،  ــی و داوطل ــن از وکالی مردم ــن دو ت ــا تعیی ــز ب ــش نی ــال پی ــت، از دوس ــب رضای ــرای جل ب
پیگیــری حقوقــی پرونــده و در خواســت اعــاده دادرســی در دســتور کار قرارگرفــت و ضمــن تقدیــم 
لوایــح، اقدامــات حقوقــی الزم را انجــام دادنــد. ســرانجام هــر دو راه بــه نتیجــه رســید و بــا مســاعدت 
ــه  ــن دی ــات در تامی ــن مشــارکت انجمــن پاســداران حــق حی ــات دادگســتری رشــت و همچنی مقام
ــه  ــک منطق ــرای ی ــتانی ب ــزات بیمارس ــد تجهی ــای دم صــرف خری ــه درخواســت اولی ــه ب ــول ک مقت
ــور پــس از 26 ســال تحمــل  ــع رشــت شــد، صغــری نجــف پ محــروم در شهرســتان شــفت از تواب
زنــدان آزاد گردیــد. او هــم اکنــون در روســتای زادگاهــش همــراه بــا پــدرو مــادر زندگــی مــی کنــد.

ــد  ــد چن ــداران می گوی ــپاه پاس س
ــدن  ــا گردان ــر فیســبوک را کــه ب کارب
فســاد«  »ترویــج  بــه  صفحاتــی 
دســتگیر  و  شناســایی  می پرداختنــد 
ــم  ــی جرای ــز بررس ــت. مرک ــرده اس ک
ــه  ســازمان یافته ســایبری«، وابســته ب
ســپاه، اعــالم کــرده اســت کــه ایــن 

افــراد طــی حــدود 2 ســال فعالیــت در فیســبوک نزدیــک بــه 350 صفحــه ایجــاد کــرده 
و از ایــن طریــق مخاطبــان زیــادی داشــته اند. بــه گــزارش بــی بــی بــی ســی آنهــا متهــم 
ــواده«  ــدس خان ــاد مق ــرار دادن نه ــدف ق ــاد« و »ه ــج فس ــرای »تروی ــه ب ــده اند ک ش
ــروژه  ــب »پ ــراد در قال ــن اف ــا ای ــورد ب ــپاه برخ ــالم س ــق اع ــته اند.  مطاب ــت داش ماموری
عنکبــوت« صــورت می گیــرد و ایــن پــروژه »بــا هــدف ناامن ســازی شــبکه های 
ــتهجن«  ــذل و مس ــی، مبت ــوای غیراخالق ــدگان محت ــرای تولیدکنن ــی ب ــی غرب اجتماع
ــا  ــورد ب ــری و برخ ــئول پیگی ــما مس ــا رس ــس فت ــران پلی ــه در ای ــود. اگرچ ــرا می ش اج
ــت در  ــران اینترن ــی از کارب ــا برخ ــا ب ــواردی راس ــپاه در م ــت، س ــن اس ــم آنالی جرای
ایــران برخــورد کــرده اســت. در اطالعیــه مرکــز جرایــم ســایبری ســپاه آمــده کــه افــراد 
ــواده،  ــج فرهنــگ اباحه گــری، سســت کــردن و نفــی نهــاد خان ــه »تروی بازداشت شــده ب
تمســخر اعتقــادات و ارزش هــای دینــی، ترویــج روابــط خــارج از قواعــد اخالقــی و انتشــار 
تصاویــر خصوصــی دختــران جــوان« می پرداختنــد. ایــن افــراد همچنیــن متهــم شــده اند 
کــه از طریــق »اغفــال زنــان و دختــران عضــو فیســبوک« پــول در می آورده انــد. 
ــز  ــا مرک ــده ام ــوان نش ــدگان عن ــای بازداشت ش ــات فعالیت ه ــا جزئی ــت و ی ــداد، هوی تع
جرایــم ســایبری ســپاه در اطالعیــه خــود گفتــه اســت کــه بــه زودی اطالعــات 
ــرد. ــد ک ــات بازداشت شــدگان منتشــر خواه ــراه اعتراف ــه هم ــاره ب ــن ب بیشــتری را در ای

خبرها

صفحه 4/ شماره چهارم



اعالمیه جهانی حقوق بشر
ماده ی ۱۹

هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مســتلزم 
آن اســت که کســی از داشــن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته 
باشــد و در کســب و دریافت و انتشار اطالعات و افکار، به 
متام وســایل ممکن بیان و بدون مالحظات مرزی آزاد باشــد.



ــه  ــرم ب ــوردن«، »پس ــرق خ ــا ع ــا این ــب باب ــی دیش ــی نگ ــه کس ــه ب ــی مدرس »رفت
کســی نگــی مامــان تــوی خونــه جلــوی نامحــرم روســری ســرش نمی کنــه«.

ــرر  ــی را مک ــن توصیه های ــم چنی ــی کرده ای ــران زندگ ــه در ای ــا ک ــیاری از م ــاید بس ش
شــنیده باشــیم و از قضــا در کودکــی گاف هایــی نیــز داده و در جاهایــی کــه  نمی بایســت، 
حرف هایــی زده باشــیم و بــاز شــاید ایــن نخســتین تجربه هــای مــا از پدیــده ای 
ــرای  ــایندی ب ــای ناخوش ــه پیامده ــخنانی ک ــن س ــام دارد. گفت ــور ن ــه سانس ــد ک باش
ــان  ــود« و »نمود« م ــن »ب ــد بی ــی بای ــور یعن ــی دارد. سانس ــران در پ ــا دیگ ــده و ی گوین
تفــاوت وجــود داشــته باشــد. همــه ی انســان ها در مواجهــه بــا دیگــران چنیــن 
ــه  ــا آن چ ــم و ی ــان نمی آوری ــر زب ــیم ب ــه می اندیش ــه را ک ــه آن چ ــا همیش ــتند. م هس
ــل  ــتن در ظ ــم. زیس ــود نمی آوری ــا خ ــز ب ــوت نی ــم در جل ــل می کنی ــوت عم ــه در خل ک
ــه  ــه ک ــر آنچ ــد ه ــچ گاه نبای ــه هی ــد ک ــوزش می ده ــا آم ــه م ــتبدادی ب ــای اس نظام ه
ــه در  ــر آن چ ــوان ه ــن نت ــام »گفت ــر خی ــه تعبی ــم و ب ــان بیاوری ــر زب ــم ب ــر داری در خاط
ــای  ــی در نظام ه ــه ی زندگ ــا تجرب ــه عموم ــخ ک ــا در تاری ــزرگان م ــت«. ب ــر ماس خاط
ــکار  ــه ی اف ــان آزادان ــد راه بی ــوام س ــای ع ــه باوره ــی ک ــا محیط های ــوری و ی دیکتات
بــوده را داشــته اند، همــواره بــه دیگــران توصیــه کرده انــد کــه هــوای ســخن 
ــت. ــبز نیس ــر س ــن س ــاد رفت ــر ب ــز ب ــرخ ج ــان س ــان زب ــه ترجم ــند ک ــته باش داش

موالنــا بــه دیگــران ســفارش می کنــد که هیــچ گاه در مــورد مذهــب و پول و راهــی که می 
رونــد و ... بــا دیگــران چنــدان ســخن نگوینــد کــه دشــمنان بســیاری در کمین نشســته اند.

در بیان این ســه کم جنبان لبت
از ذهــاب و از ذهب وز مذهبت

کین ســه را خصمست بسیار و عدو
در کمینت ایســتد چون داند او

ور بگویــی با یکی دو الوداع
کل سر جاوز االثنین شاع

به دیگران که بگویی رازت آشــکار می شــود و عواقب ناخوش آیندی در انتظارت خواهد بود.
یــا حافظ که گذرگاه عافیت را تنــگ می بیند به دیگران توصیه ی جریده روی  می کند:

جریده  رو که گذرگاه عافیت تنگ اســت
پیاله  گیر که عمر عزیز بی بدل اســت

بــا دار و درفــش و داروغــه نیســت  نظام هــای دیکتاتــوری و تمامیت خــواه تنهــا 
ــه  ــه تعبی ــم هایی در جامع ــه مکانیس ــد؛ بلک ــکوت می کنن ــه س ــران را وادار ب ــه دیگ ک
ــر لحظــه در  ــد و ه ــی کنن ــی را درون ــان بیرون ــراد، آن نگاهبان ــا اف ــرد ی ــه ف ــد ک می کنن
ــد. ــام »خودسانســوری« نهاده ان ــه درســتی ن ــر آن ب ــد. آن چــه ب ــار خــود حاضــر ببینن کن

ــکان  ــت و م ــا وق ــی دارد« ام ــه مقام ــر نکت ــی و ه ــخن وقت ــر س ــی »ه ــور یعن سانس
ــژه ای هســتند  ــوران وی ــده ی ســخن نیســت؛ بلکــه مام ــرد گوین ــر تشــخیص ف ــا ب آن بن
ــاس  ــر اس ــتی ب ــف هس ــو مکل ــد و ت ــخیص می دهن ــام را تش ــت و مق ــن وق ــه ای ک
ایــن تشــخیص رفتــار کنــی. نظام هــای توتالیتــر همچــون شــوروی ســابق و یــا 
ــان  ــه کارش ــاخته اند ک ــی برس ــم نهادهای ــن مه ــرای ای ــی ب ــالمی فعل ــوری اس جمه
تشــخیص »وقــت« و »مقــام« ســخنان اســت. ایــن ســخنان شــامل همــه ی آثــار ادبــی 
ــورت  ــازمان ها ص ــا و س ــن نهاده ــب ای ــه در قال ــت. آ ن چ ــیقی و .. اس ــم و موس و فیل

ــگ و  ــود. »وزارت فرهن ــه می ش ــور« گفت ــه آن »سانس ــه ب ــت ک ــان اس ــرد هم می پذی
ــری  ــالمی مج ــوری اس ــای جمه ــی از وزارت خانه ه ــوان یک ــه عن ــالمی« ب ــاد اس ارش
ــت. ــانه ها اس ــات و رس ــر و ادبی ــای هن ــالمی در حیطه ه ــوری اس ــام جمه ــن نظ قوانی

در پایــگاه اینترنتــی ایــن وزارت خانــه اهــداف اساســی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
»رشــد فضایــل اخالقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوی« و »اســتقالل فرهنگــی و مصونیــت 
جامعــه از نفــوذ فرهنــگ اجانــب« و »رواج فرهنــگ و هنــر اســالمی« و مــواردی 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــاد ب ــن نه ــداف ای ــی در اه ــت. مفاهیم ــده اس ــوان ش ــی عن این چنین
نهادهــای مهــم سانســور در نظــام اســالمی عنــوان شــده اســت کــه بــرای آن نمی تــوان 
هیــچ متــر و معیــاری در نظــر گرفــت. مامــوران سانســور هــر آن چــه بــر اســاس باورشــان 
خــارج از »وقــت« و »مقــام« اســت، بــا بهانــه ی مغایــرت بــا ایمــان و تقــوا و طرفــداری 
از فرهنــگ اجانــب بــه تیــغ تیــز سانســور می ســپرند. شــاید گمــان بــرود کــه حکومــت 
ــا سیاســت و امــر سیاســی ســر و کار دارد امــا چنیــن نیســت؛ در نظــام  سانســور تنهــا ب
ــای قــدرت در همــه ی  اســتبدادی هــر امــری، امــر سیاســی اســت چــرا کــه دســت و پ
ــال ها  ــن س ــه ی ای ــت. در هم ــده اس ــترده ش ــی گس ــردی و جمع ــی ف ــوونات زندگ ش
ــم و  ــد. فیل ــور می کن ــز سانس ــی را نی ــر سیاس ــان غی ــال رم ــرای مث ــه ب ــم ک می بینی
موســیقی و اساســا هــر چــه کــه بــا قــوه ی تخیــل جامعــه ســر و کار دارد را نیــز بــه تیــغ 
تیــز سانســور می ســپرد. دیکتاتوری هــا بــه خوبــی می داننــد کــه ادبیــات خصوصــا رمــان 
و فیلــم، قــدرت تخیــل آدمــی را بــال و پــر می دهــد و ایــن گســتره ی عالــم تخیــل یکــی 
از بزرگ تریــن دشــمنان دیکتاتــوری اســت. دقیقــا از همیــن  رو اســت کــه سانســور بیــش 
ــم اســت. تخیــل شــکوفا  از انتشــار مســایل لخــت سیاســی، نگــران انتشــار رمــان و فیل
شــده، ســد راه دیکتاتــوری اســت. مهــار قــدرت تخیــل کاری می کنــد کــه بــار ســنگین 
سانســور از دوش سانســورچی برداشــته شــود و بــه دوش خــود خالــق اثــر گذاشــته شــود. 
یعنــی در ایــن شــرایط کــه تخیــل آدم هــا اجــازه ی رشــد و نمــو نمی یابــد، فــرد همــه ی 
تــالش خــود را بــه کار مــی بنــدد کــه خــودش وظیفــه ی سانســور را بــر عهــده بگیــرد. 
تخیلــش را مهــار کنــد تــا بــه آن جــا نــرود کــه گرفتــار تیــغ تیــز سانســور شــود و درســت 
ــدون  ــه ب ــوزد ک ــرد می آم ــود. ف ــاز می ش ــوری« آغ ــه »خودسانس ــت ک ــا اس در این ج
حضــور شــحنه گان و پاســبانان »ایمــان و تقــوا« طــوری رفتــار کنــد و بگویــد و بنویســد 
کــه حامــی »فرهنــگ اجانــب« قلمــداد نشــود. اساســا کار وزارت خانــه ی ارشــاد جــز ایــن 
نیســت کــه آدمــی بــدون حضــور آن هــا نیــز ارشــاد شــده باشــد. این چنیــن می شــود کــه 
خالــق یــک اثــر در حیــن خلــق اثــر، ابــزار آفرینــش را بــه دســت تخیــل آزاد نمی دهــد 
ــت. ــوا اس ــر تق ــت وزی ــه دس ــش ب ــت آفرین ــه آل ــد؛ بلک ــن کن ــد چنی ــوال نمی توان و اص

سانســور  تیــغ  زیــر  این کــه  عیــن  در  مــا  از  بســیاری  کــه  می شــود  این چنیــن 
ــخن  ــان س ــدود آزادی بی ــد و ح ــدام از ح ــم م ــت نداری ــر و دس ــت دادن س ــوان حرک ت
ــا  ــت؛ ام ــج اس ــرط در رن ــه ی مف ــوء تغذی ــه از س ــانی ک ــد انس ــت مانن ــم. درس می گویی
مــدام بــه مضــرات پــر خــوری می اندیشــد و در بــاب آن تئوری پــردازی می کنــد.

ــی و سیاســی  ــی و فرهنگ ــار ادب ــه سانســور آث ــه ده ــش از س ــوری اســالمی در بی جمه
ــه  ــی و اندیش ــبکی از زندگ ــرده س ــالش ک ــانه ها ت ــد رس ــد و تحدی ــور تهدی و همین ط
ــت. ــرده اس ــل ک ــق عم ــز موف ــوارد نی ــی از م ــد و در برخ ــل کن ــه تحمی ــر جامع را ب

ــه ی انتشــار  ــه بهان ــاد ب ــه ی اعتم ــا روزنام ــو ب ــناپور در گفت وگ ــش حســن س ــدی پی چن
ــد  ــاره می کن ــاد اش ــورهای ارش ــورد سانس ــی در م ــل توجه ــکات قاب ــه ن ــان »دود« ب رم
ــه  ــوان وج ــه عن ــی را ب ــی از زندگ ــبک خاص ــه س ــت ک ــرده اس ــالش ک ــه ت ــه چگون ک
ــده  ــعی ش ــه س ــد ک ــناپور می گوی ــد. س ــج کن ــا و تروی ــه الق ــروز جامع ــی ام ــب زندگ غال
ــه خصــوص  ــروزی زندگــی ب ــر ام ــی از رمان هــا، تصوی ــوی انتشــار خیل ــن جل ــا گرفت »ب
ــا  ــه زندگی ه ــت ک ــن اس ــح ای ــود و ترجی ــده نش ــزرگ دی ــهرهای ب ــط ش ــه  متوس طبق
ــریال های  ــون و س ــه در تلویزی ــوند. کاری ک ــده بش ــط دی ــیه ای تر فق ــنتی تر و حاش س
ــن  ــی ای ــریالی از زندگ ــا س ــتانی ی ــم داس ــی ه ــر زمان ــم و اگ ــاهدش بوده ای ــم ش آن ه
ــود«. ــده ش ــی آن دی ــه منف ــود وج ــعی ش ــد، س ــان داده ش ــد نش ــط جدی ــه متوس طبق

این گونــه اســت کــه سانســور بــا تــداوم و پیوســتگی و ســماجتش می توانــد پــس از طــی 
ــه ایــن شــکل  ــا نویســنده خودسانســوری را نهادینــه کنــد و ب زمانــی در فــرد هنرمنــد ی
ــد  ــد و جه ــالمی در آن ج ــوری اس ــه جمه ــود؛ کاری ک ــار می ش ــل مه ــت و تخی خالقی

فــراوان کــرده اســت و بــا کمــال تاســف توانســته تــا حــدود بســیاری موفق عمــل کند.  
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گفتن نتوان هر آنچه در خاطر ماســت

بهزاد مهرانی

یادداشت



ــت  ــای حکوم ــه بن ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــا اصل ــالمی ب ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
ایــران را بــر اســالم قــرار داده و حکومــت را نیــز تنهــا از آن مســلمانان می دانــد. 
عالی رتبــه  مناصــب   اســالمی،  جمهــوری  مرجــع  قانــون  اصــول  بــه  بنــا  البتــه 
نیــز تنهــا در اختیــار شــیعیان قــرار می گیــرد. پیش نویــس قانــون اساســی پــس 
از انقــالب 57 توســط عــده ای از حقوق دانــان مــورد بررســی قــرار گرفــت و در 
نهایــت بــا رای اکثریــت مــردم بــه تصویــب رســید. مجموعــه ای از اصــول کــه 
در  موجــود  آیــا محدودیت هــای  اســت.  داشــته  بــه همــراه  بحث هایــی  همــواره 
قانــون اساســی، »آزادی بیــان« را نقــض می کنــد؟ برخــی معتقدنــد کــه اصــول 
ــکال  ــه اش ــد ک ــن باورن ــر ای ــده ای ب ــت و ع ــان اس ــض آزادی بی ــی ناق ــون اساس قان
ــد.  ــض می کنن ــه آن را نق ــتند ک ــون هس ــان قان ــن مجری ــه ای ــت؛ بلک ــون نیس از قان
ــه  ــت ک ــد اس ــتری معتق ــک دادگس ــه ی ــل پای ــوق دان و وکی ــرد، حق ــد اولیایی ف محم
ــد؛  ــاد می کن ــت ایج ــی، محدودی ــون اساس ــه قان ــاص ب ــوژی خ ــک ایدئول ــردن ی وارد ک
ــود دارد.  ــان وج ــل آزادی بی ــی، اص ــون اساس ــه در قان ــل والیت فقی ــار اص ــا »در کن ام
ــی  ــه رســمیت شــناخته شــده. اگــر یــک ول ــز ب ــان نی ــار دیــن رســمی، دیگــر ادی در کن
فقیــه از محــدوده وظایــف خــود عــدول کنــد بــه ایــن معنــی نیســت کــه قانــون اساســی 
هیــچ چارچوبــی نــدارد. ولــی فقیــه نبایــد بــه حقــوق مــردم تعــرض کنــد، او نیــز ماننــد 

ــده  ــاب ش ــری انتخ ــه رهب ــه ب ــت ک ــهروند دیگری س ــر ش ه
ــر  ــد و ب ــون عمــل کن ــا موظــف اســت کــه در چارچــوب قان ام
ــد.  ــض آن باش ــد ناق ــون نمی توان ــن قان ــول همی ــاس اص اس
ــون اساســی  ــان از قان ــه، آزادی بی ــه دلیــل اصــل والیــت  فقی ب
حــذف نشــده و ایــن دو روبــه روی هــم نیســتند. والیــت فقیــه 
ــرد.  ــف ک ــاص تعری ــخص خ ــک ش ــوان روی ی ــز نمی ت را نی
بــه طــور مثــال اگــر آیــت اهلل منتظــری رهبــر جمهــوری 
ــود«.  ــتر ب ــب بیش ــه مرات ــز ب ــری نی ــود، انعطاف پذی ــالمی ب اس
از  برگرفتــه  قوانیــن  ایــن حقــوق دان معتقــد اســت کــه 
اساســی  قانــون  اجــرا،  در  کــه  هســتند  مرجــع  قانــون 
 24 اصــل  طبــق  مثــال  طــول  بــه  کرده انــد.  نقــض  را 
ــان  ــه »در بی ــر چ ــات اگ ــریات و مطبوع ــی نش ــون اساس قان
عنــوان  بــه  مطبوعــات  »قانــون  امــا  آزادنــد«  مطالــب 
یــک قانــون عــادی تــا جایی کــه می توانــد ایــن اصــل 
در  نشــریات  بــرای  آزادی  اصــل  می کنــد«.  محــدود  را 
قانــون اساســی شــرطی نیــز گذاشــته کــه ایــن مطالــب 
ــند.  ــی« نباش ــوق عموم ــا حق ــالمی ی ــی اس ــه مبان ــل ب »مخ
اولیایی فــرد دربــاره ایــن شــرط توضیــح داد کــه مخــل 
نبــودن بــه مبانــی اســالم »شــرط موخــر« اســت یعنــی »اول 
ــد و بعــد اگــر  ــار ظهــور کن ــن آزادی در نوشــتار و گفت ــد ای بای

ــر انجــام آن  ــن اصــل ب ــر ای ــا ب ــود. بن ــری ش ــد از آن جلوگی ــی اســالم باش مخــل مبان
ــد  ــر نمی توان ــرط موخ ــود و ش ــاد ش ــد ایج ــان بای ــی آزادی بی ــت یعن ــق اس ــال ح اعم
ــل 24  ــده ی اص ــاقط کنن ــد س ــرط نمی توان ــن ش ــود. ای ــل ش ــرای آن اص ــع از اج مان
ــواد  ــرای م ــر در اج ــدم و تاخ ــن تق ــت ای ــه رعای ــت ک ــد اس ــرد معتق ــد«. اولیایی ف باش
ــدم دوم،  ــرط« و »در ق ــدا ش ــده و »ابت ــس« ش ــالمی »برعک ــوری اس ــی در جمه قانون
ــت«.  ــع غیرقانونی س ــل در واق ــه اص ــرط ب ــح ش ــد و ترجی ــر می گیرن ــل را در نظ اص
ــق اصــل  ــات اشــاره کــرد. طب ــه اصــل آزادی تجمع ــی دیگــر ب ــوق دان در مثال ــن حق ای
بیســت و هفتــم قانــون اساســی تشــکیل اجتماعــات و راهپیمایی هــا بــدون حمــل ســالح 
بــه شــرط آن  کــه مخــل بــه مبانــی اســالم نباشــد »آزاد« اســت؛ امــا »قانــون احــزاب کــه 
توســط وزارت کشــور وضــع شــده ایــن اصــل را محــدود کــرده اســت. در حالی کــه تنهــا 
شــرط در قانــون اساســی مخــل مبانــی اســالم نبــودن و به همراه نداشــتن ســالح اســت«. 
اولیایی فــرد توضیــح داد: »قانون گــذاران در جمهــوری اســالمی بــه بهانــه ی نظــم 
فرامــوش  اساســی  قانــون  اصــل  کــه  می کننــد  ایجــاد  محدودیت هایــی  چنــان 
می شــود. هیــچ  قانونــی  نمی توانــد آزادی بیــان را نقــض یــا حتــی محــدود کنــد. 
ــروم  ــدود مح ــدت مح ــرای م ــی ب ــوق اجتماع ــم را از حق ــد مته ــا می توان ــون تنه قان
ــون  ــن قان ــق ای ــود دارد. طب ــالمی وج ــازات اس ــون مج ــط در قان ــم فق ــه آن ه ــد ک کن
از  تــا آخــر عمــر  را  افــراد  در مــورد محکومیت هــای کیفــری ســبک می تواننــد 
در اختیــار داشــتن پســتی رســمی منــع کننــد. باقــی محکومیت هــا ارتباطــی بــه 
ــود  ــز وج ــان نی ــورد زندانی ــاله در م ــن مس ــدارد. ای ــمی ن ــاغل رس ــت از مش محرومی
دارد. بــه طوری کــه مجــازات آن هــا نیــز بیشــتر از دو ســال نیســت و اگــر ایــن 
ــن  ــد. بنابرای ــدا می کن ــش پی ــد، کاه ــته باش ــی داش ــرایط منظم ــز ش ــان نی ــدت زم م
ــرد«.  ــروم ک ــتن مح ــا نوش ــان ی ــق آزادی بی ــر از ح ــس را مادام العم ــوان هیچ ک نمی ت
ــاالن  ــان و فع ــد حقوق دان ــورد نق ــواره م ــالمی هم ــوری اس ــون در جمه ــان قان مجری
ــون  ــه را قان ــی ک ــردن قوانین ــب نک ــه تصوی ــرد وظیف ــد. اولیایی ف ــری بوده ان ــوق بش حق
اساســی نقــض می کنــد، برعهــده ی »نماینــدگان مــردم« و »شــورای نگهبــان« 
قانــون  بــا  را  می دانــد: »شــورای نگهبانــی کــه وظیفــه دارد مصوبــات مجلــس 
ــرد.  ــی را بگی ــون اساس ــض قان ــوی نق ــه جل ــت ک ــف اس ــد، موظ ــق ده ــی تطبی اساس
ــروع  ــای مش ــا آزادی ه ــه ب ــد ک ــب کنن ــی را تصوی ــد قوانین ــز نبای ــردم نی ــدگان م نماین
ــر  ــه ای دیگ ــرای نمون ــه ب ــد«. او در ادام ــدا می کن ــاد پی ــی تض ــون اساس ــراد در قان اف
ــرگان  ــف خب ــرد: »وظی ــرگان اشــاره ک ــس خب ــه نقــش مجل ــون اساســی ب از نقــض قان
ــر  ــی اگ ــر. یعن ــرد رهب ــر عملک ــارت ب ــت؟ نظ ــری چیس رهب
ــرده و  ــوری ک ــال دیکتات ــد و اعم ــارج ش ــت خ ــر از عدال رهب
حقــوق مــردم را پایمــال نمــود، طبــق قانــون اساســی، مجلــس 
وظیفــه دارد کــه بــه رهبــری اخطــاب بدهــد و در نهایــت 
ــر  ــرایط حاض ــا در ش ــد؛ ام ــاب کن ــرای وی انتخ ــینی ب جانش
ــر  ــد رهب ــا نمی توانن ــری، آن ه ــرگان رهب ــود خب ــه ی خ ــه گفت ب
را نقــد کننــد و از وظیفه شــان ســر بــاز می زننــد. این جــا 
ــای  ــه ج ــه ب ــت ک ــراد از کسانی س ــت. ای ــون نیس ــراد از قان ای
ــر عملکــرد او، مطیــع وی هســتند«.  نقــد رهبــری و نظــارت ب
اصــل دیگــری نیــز در قانــون اساســی وجــود دارد که بــر آزادی 
اندیشــه و عقیــده داللــت دارد. در اصــل 23 قانون اساســی آمده 
ــوان  ــوع اســت و هیچ کــس را نمی ت ــد ممن کــه »تفتیــش عقای
بــه صــرف داشــتن عقیده ای مــورد تعــرض و مواخذه قــرار داد«. 
ــه در  ــت ک ــرد از مواردی س ــه ی اولیایی ف ــه گفت ــول ب ــن اص ای
ــان  ــاع از موکالن ش ــرای دف ــکار« وکال ب ــطح کالن »راه س
کــه  اصولــی  اسالمی ســت.  جمهــوری  دادگاه هــای  در 
بــه صراحــت بــر لــزوم رعایــت آزادی بیــان اشــاره دارد: 
ــد  ــن اصــول ندارن ــه ای ــادی ب »بعضــی از قضــات اساســا اعتق
نمی بیننــد آن  کلیــت   در  را  اساســی  قانــون  و 
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گفت وگو

گفت وگــو با محمد اولیایی فرد

تناقضات آزادی بیان
 در قوانین جمهوری اسالمی

علی مهتدی

اولیایی فرد: محمد 
»قانون گذاران در جمهوری اسالمی به 

بهانه ی نظم چنان محدودیت هایی ایجاد 
می کنند که اصل قانون اساسی فراموش 

می شود. هیچ  قانونی  نمی تواند آزادی بیان 
را نقــض یا حتی محدود کند. قانون تنها 
می تواند متهم را از حقوق اجتماعی برای 

مــدت محدود محروم کند که آن هم فقط در 
قانون مجازات اسالمی وجود دارد.«

»



ــرا  ــاب و اج ــد انتخ ــود می خواهن ــه خ ــی را ک ــا بخش های و تنه
ــل  ــی قای ــردم احترام ــای م ــرای آزادی ه ــوال ب ــد. اص می کنن
ــا در  ــکل خصوص ــن مش ــد. ای ــز ندارن ــول نی ــتند و آن را قب نیس
دادگاه هــای انقــالب وجــود دارد. مــا نمی توانیــم مــوکل را 
ــه دادگاه  ــه ب ــم ک ــم و مجبوری ــا بگذاری ــرایط تنه ــن ش در ای
ــر تعهــدات  ــه ب ــا تکی ــن اصــول، ب ــه ای ــا توجــه ب ــا ب ــم. م بروی
بین المللــی ایــران و رفتارهــای مــوکل دفــاع را در دســت 
در  را  انقــالب  دادگاه  کــه  می کنیــم  ســعی  و  می گیریــم 
ــر  ــه ی تجدیدنظ ــد، در مرحل ــر نش ــم. اگ ــع کنی ــه اول قان مرحل
شــاید بتوانیــم کار را پیــش ببریــم چــون بــه هرحــال در برخــی 
مــوارد دادگاه تجدیدنظــر نــگاه متفاوتــی نســبت بــه دادگاه 
ــز  ــری نی ــون کیف ــی کشــور دارد. در قان ــوان عال ــا دی ــالب ی انق
ــت  ــتار رعای ــا خواس ــه م ــود دارد ک ــم وج ــرای مته ــی ب حقوق
انقــالب  دادگاه هــای  در  نهایــت  در  امــا  می شــویم.  آن 
اساســی  قانــون  از  قســمت هایی  بــه  تنــدرو  بخش هــای  و 
ــود«.  ــی نمی ش ــت، توجه ــوط اس ــردم مرب ــوق م ــه حق ــه ب ک
ایــن حقــوق دان معتقــد اســت کــه قوانیــن تــا زمانی کــه »ضمانت 
اجرایــی« نداشــته باشــند، این معضــل و نقض قوانیــن وجود دارد. 
ــورد و مهــدی  ــرا رهن مســاله ی حصــر میرحســین موســوی، زه
ــوص  ــرد درخص ــه اولیایی ف ــت ک ــی از نمونه هایی س ــی یک کروب
ــر  ــک ام ــر ی ــن حص ــد: »ای ــال می زن ــون مث ــدن قان ــرا نش اج
ــر  ــد در حص ــراد نبای ــن اف ــون، ای ــق قان ــت. طب ــی س غیرقانون
ــده ی  ــه پرون ــد ب ــده اند بای ــب ش ــی مرتک ــر جرم ــند و اگ باش
اقامــه  دادســتان  توســط  رســیدگی شــود.  آن هــا  قضایــی 
ــز  ــان نی ــرد. متهم ــورت گی ــام ص ــم اته ــده و تفهی ــکایت ش ش
ــون  ــق اصــل 167 قان ــد. مطاب ــاع کنن ــود دف ــد از خ ــد بتوانن بای
ــرد.  ــورت گی ــی ص ــکل علن ــه ش ــد ب ــا بای ــاع آن ه ــی دف اساس
ــت  ــر گرف ــه را در نظ ــی فقی ــرد ول ــوان عملک ــا می ت در این ج
ــا آن  ــرده و کجاه ــتفاده ک ــش اس ــی از اختیارات ــه جاهای ــه چ ک
ــه  ــی ک ــت مل ــورای امنی ــر ش ــوی دیگ ــد. از س ــض می کن را نق
صــدور حکــم حصــر بــه آن نســبت داده می شــود، مرجــع 
قانون گــذاری نیســت. نــه قانون گــذار اســت و نــه مجــری 
قانــون. این جــا نیــز مجریــان قانــون را نقــض کرده انــد«.

ــی  ــن بررس ــری دارد و آخری ــت بازنگ ــا قابلی ــی ام ــون اساس قان
بــرای  امــا شــرایطی کــه  افتــاد.  اتفــاق   68 در ســال  آن 
بازنگــری آن گذاشــته  شــده، عمــال ایــن اقــدام را دشــوار کــرده 
ــت  ــری رای مثب ــن بازنگ ــه ای ــس ب ــد مجل ــدا بای ــت:  »ابت اس
دهــد، ســپس مــورد تاییــد ولــی فقیــه قــرار گیــرد تــا در نهایــت 
ــه ی  ــه گفت ــود«. ب ــکیل ش ــاله تش ــن مس ــرای ای ــیونی ب کمیس
ــه  ــت فقی ــت، اســالمیت، والی ــرد، 4 موضــوع »جمهوری اولیایی ف
ــچ گاه  ــون اساســی هی ــن و مذهــب رســمی کشــور« در قان و دی
ــا  ــه طــوری کــه ایــن مــوارد »همــراه ب تغییــر نخواهــد کــرد، ب
نظــام جمهــوری اســالمی آمــده و بــا رفتــن همیــن نظــام هــم 
تغییــر خواهــد کــرد«،  امــا »قوانیــن عــادی کــه مغایــر بــا قانــون 
ــی  ــه راحت ــد ب ــاب می آین ــه حس ــی ب ــون فرع ــت چ اساسی س
بــا یــک الیحــه یــا طــرح اصــالح یــا حــذف می شــود«. 
آزادی بیــان یا حق ســخن گفتــن از نظر این حقــوق دان »از جمله 

حقــوق ذاتــی انســان اســت کــه نمی تــوان آن را ســلب کــرد«. 

صفحه 8/ شماره چهارم

گزارش

ادامه از صفحه 7

• سینما
دوران  در  کــه چــه  اســت  ســینما صنعتــی 
از  پــس  دوران  در  و چــه  انقــالب  از  پیــش 
انقــالب از گزنــد ممیــزی در امــان نبــوده 
محــدود  بــرای  قوانینــی  همــواره  اســت. 
وجــود  کشــور  در  کارگردانــان  کــردن 
داشــته کــه بســته بــه دوران مختلــف، بــا 
ــت. ــده اس ــال می ش ــاوت دنب ــت های متف سیاس

پــس از ورود صنعــت ســینما بــه کشــور ایــران، 
در هیــچ زمانــی، اجــازه ی زیــر ســوال بــردن حاکمــان در فیلم هــا وجــود نداشــته اســت و اگــر فیلمــی بــه صــورت 
مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه نقــد حاکمــان وقــت می پرداختــه؛ بــا توقیــف و یــا سانســور روبــه رو می شــده اســت.

ــاز  ــینماها ب ــا و س ــه نمایش ه ــال 1309 و الیح ــه س ــران ب ــینمایی در ای ــار س ــارت آث ــدون نظ ــون م ــن قان اولی
ــه شــعبه معــارف  ــا ب ــر مســوول تعییــن و کتب ــون: »هــر ســینما مکلــف اســت مدی ــر اســاس ایــن قان می گــردد. ب
بلدیــه معرفــی کنــد ... هــر قســمت از فیلــم را کــه بلدیــه منافــی اخــالق و عفــت بدانــد قطــع کــرده، بــا حضــور مدیر 
ســینما در قوطــی گــذارده، الک و مهــر کــرده، در مقابــل رســید کتبــی تحویــل و تســلیم مشــارالیه خواهــد شــد«.

ــه  ــد ک ــن ش ــالید تدوی ــم و اس ــش فیل ــر نمای ــارت ب ــه ی نظ ــوان آیین نام ــا عن ــدی ب ــده جدی ــال 1347 قاع در س
ــن  ــای ای ــی از ممنوعیت ه ــد. برخ ــارت می کردن ــر آن نظ ــری ب ــی و هن ــان سیاس ــب از کارشناس ــورایی مرک ش
ــان و  ــران و مقدس ــمانی و پیغمب ــب آس ــان و کت ــروردگار و ادی ــد پ ــه توحی ــت ب ــد از: اهان ــارت بودن ــه عب آیین نام
مقدســات و ائمــه اطهــار، اهانــت بــه دیــن مبیــن اســالم و مذهــب شــیعه اثنــی عشــری، هتــک حرمــت و اهانــت 
ــل او،  ــدان جلی ــلطنت و خان ــامخ س ــام ش ــه مق ــایه ادب نســبت ب ــی، اس ــای مذهب ــدات اقلیت ه ــه مذهــب ومعتق ب
ــه مقام هــای دولتــی اعــم از کشــوری و لشــکری، صحنه هایــی کــه حاکــی از ســوء قصــد علیــه  اهانــت نســبت ب
ــوده و قصــد تحریــک در آن آشــکار باشــد، صحنه هایــی کــه حاکــی از شــورش  ــت ب رییــس و اعضــای یــک دول
ــه موجــب  ــه ب ــه مراســم و مســلکی ک ــرای هرگون ــغ ب ــد، تبلی ــی باش ــی و دفاع ــی و امنیت ــای انتظام ــه نیروه علی
قوانبــن و مقــررات کشــور ایــران غیرقانونــی باشــد، ارایــه مناظــر جزییــات روابــط جنســی، بــه کار بــردن عبــارات 
ــف  ــور تخفی ــه منظ ــوش ب ــراد پاره پ ــه و اف ــر مخروب ــک، نشــان دادن مناظ ــح و رکی ــات و اصــوات وقی و اصطالح

نقــض آزادی بیان در امور فرهنگی در ایران، با واژه ی 
»سانســور« عجین شده است. در ایران، چه در دوران پیش 
از انقالب و چه در دوران پس از انقالب، همواره سانســور و 
یا ممیزی در امور فرهنگی وجود داشــته است. از سال های 

دور تا کنون، ســینما، تئاتر و صنعت نشر هر کدام با شدت و 
ضعف اما همواره، از ســوی دولت های حاکم بر ایران ممیزی 
شــده اند؛ اما می توان گفت که موسیقی، تنها موردی است که پس از انقالب اسالمی 

در ایران با محدودیت های تدوین شــده و جدی روبه رو شد.
پس از انقالب 57 و روی کار آمدن جمهوری اســالمی در ایران و پس از به وجود 

آمدن وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به جای وزارت فرهنگ و هنر زمان پهلوی، 
تحوالتی عظیمی در نحوه ی ســاخت فیلم ها، نشر کتاب  و رسانه های چاپی و بعدها 
آنالین، ســاخت تئاتر و اجرای موسیقی رخ داد و دولت اسالمی ایران در پی تغییر 
ســاختار و اسالمی کردن تمام تولیدات کشور برآمد. از این رو تعداد زیادی از آثار 
ســینمایی با ممنوعیت اکران و یا سانسور مواجه شدند، تعداد زیادی از کتاب ها چه 
آن هایــی که تالیف بودند و چه آن هایی که ترجمه بودند، با ممنوعیت چاپ روبه رو 

شــدند، تئاترهای زیادی یا اجازه ی اجرا نگرفتند و یا پس از چند اجرا، توقیف شدند 
و در زمینه ی موســیقی نیز آواز زنان به صورت کلی از صحنه حذف شــد و حتی نشان 

دادن آلت موسیقی در رسانه  ی ملی ممنوع شد.

گزند ممیزی بر هنر و مطبوعات در ایران

شیدا جهان بین



ــود و ... ــان داده ش ــل نش ــک قت ــات ی ــه در آن جزیی ــی ک ــران، صحنه های ــت ای حیثی
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، قوانینــی مبنــی بــر نظــارت بــر ســینمای ایــران تدوین 
شــد کــه صنعــت ســینما را محدودتــر از هــر زمــان دیگــری می کــرد. از جملــه بندهــای 
قوانیــن نظــارت در نیمــه ی دوم دهــه 60 می تــوان بــه مــوارد ممنوعــه زیــر اشــاره کــرد: 
ــون  ــان شــناخته شــده در قان هتــک حرمــت مقدســین و مقدســات اســالمی و ســایر ادی
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، نفــی یــا مخدوش کــردن ارزش واالی انســان، اشــاعه 
ــا آمــوزش اعتیادهــای مضــر و  ــه و فســاد و فحشــا، تشــویق و ترغیــب و ی اعمــال رذیل
خطرنــاک و راه هــای کســب درآمــد نامشــروع، بیــان و یــا عنــوان هرگونــه مطلبــی کــه 
ــگان قــرار گیــرد،  ــوده و مــورد ســوء اســتفاده بیگان ــح کشــور ب ــا منافــع و مصال ــر ب مغای
نشــان دادن صحنه هایــی از جزییــات قتــل، شــکنجه، جنایــت و آزار کــه موجــب ناراحتــی 
و بدآمــوزی شــود، بیــان مخــدوش حقایــق تاریخــی و جغرافیایــی، نشــان دادن تصاویــر و 
اصــوات ناهنجــار، اعــم از نقــص فنــی و یــا غیــر آن، نمایــش فیلم هــای نــازل تکنیکــی 
و هنــری و یــا آثــاری کــه ذوق و ســلیقه ی تماشــاگر را بــه انحطــاط و ابتــذال بکشــاند و ...

ــه طــور  ــرد و زن و ســکس ب ــردن م ــای بوســیدن، لمــس ک ــن صــورت صحنه  ه ــه ای ب
ــه  ــل ب ــاب کام ــا حج ــران زن ب ــام بازیگ ــد و تم ــذف ش ــران ح ــینمای ای ــی از س کل
ــا سانســورهای  ــران ب ــی ای ــون مل ــد. ســاخت ســریال ها در تلویزی اجــرای نقــش پرداختن
ــی  ــانه ی مل ــالمی، رس ــوری اس ــن جمه ــق قوانی ــه طب ــرا ک ــد، چ ــه ش ــدیدتر مواج ش
ــای  ــی موه ــر گاه ــن رو اگ ــد. از ای ــن اســالم باش ــای دی ــام نم ــه ی تم ــد آین ــران بای ای
یکــی از زنــان بازیگــر در ســینمای ایــران کمــی پیــدا شــود؛ در تلویزیــون ایــران تحــت 
ــران  ــون ای ــر در تلویزی ــان بازیگ ــای زن ــد. لباس ه ــاق نمی افت ــن اتف ــرایطی ای ــچ ش هی
ــینمای  ــا در س ــود؛ ام ــش داده می ش ــادتر نمای ــر و گش ــای خنثی ت ــا رنگ ه ــوال ب معم
می شــود. اســتفاده  نیــز  مدرن تــر  لباس هــای  و  شــادتر  رنگ هــای  از  ایــران، 

امــا سانســور در ســینمای ایــران، تنهــا مربــوط بــه مســاله ی حجــاب و ســکس 
نمی شــود و سانســورچیان وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا ذره بیــن در پــی 
ــش  ــه چال ــت را ب ــات دول ــتقیم اقدام ــورت غیرمس ــه ص ــه ب ــتند ک ــواردی هس ــن م یافت
ــا  ــده و ی ــف ش ــا توقی ــورت فیلم ه ــن ص ــد. در ای ــد آن برآین ــدد نق ــا در ص ــد و ی کش
ــود. ــادر ش ــران آن ص ــازه ی اک ــا اج ــود ت ــذف ش ــد ح ــم بای ــی از فیل ــای خاص صحنه ه

ــن  ــیانه دومی ــی، آش ــی حقیق ــاخته مان ــادان س ــای آب ــوان از فیلم ه ــان می ت ــن می در ای
فیلــم ســینمایی اســماعیل بــراری، آفســاید ســاخته جعفــر پناهــی، ابجــد بــه کارگردانــی 
ــاس کیارســتمی،  ــرد فیلمــی از عب ــا را خواهــد ب ــاد م ــی، ب و نویســندگی ابوالفضــل جلیل
ــا،  ــم حاتمی کی ــاخته ابراهی ــوان س ــگ ارغ ــه رن ــری، ب ــین طاه ــاخته غالم حس ــد س بن
جزیــره آهنــی بــه کارگردانــی محمــد رســول اف، حاجــی واشــنگتن اثــر علــی حاتمــی کــه 
بعدهــا در اواخــر دهــه 70 بــه نمایــش درســینماها درآمــد، خــواب تلــخ ســاخته ی محســن 
ــر  امیریوســفی، خــط قرمــز اثــر مســعود کیمیایــی، دایــره فیلمــی از جعفــر پناهــی، ده اث
عبــاس کیارســتمی، رای بــاز ســاخته مهــدی نوربخــش، طالی ســرخ اثــر جعفــر پناهی، مه 
بانــو بــه کارگردانــی مجیــد بهشــتی، کویــر مــرگ بــه کارگردانــی اســماعیل بــراری، مرگ 
یزدگــرد بــه نویســندگی و کارگردانــی بهــرام بیضایــی، چریکــه تــارا اثــر بهــرام بیضایــی، 
نوبــت عاشــقی فیلمــی از محســن مخملبــاف و ســنتوری فیلمــی از داریــوش مهرجویــی 
نــام بــرد کــه بــا توقیــف روبــه رو شــدند و هرگــز اجــازه ی اکــران عمومــی پیــدا نکردنــد.

ــان  ــا هم ــم ی ــی از فیل ــذف صحنه های ــا ح ــه ب ــد ک ــز بودن ــماری نی ــای بی ش ــا فیلم ه ام
ــد. ــدا کردن ــی پی ــران عموم ــازه ی اک ــذف، اج ــس از ح ــدند و پ ــه ش ــور« مواج »سانس

هم چنیــن هســتند بازیگرانــی کــه بــرای مــدت کوتــاه و یــا بلنــد ممنوع التصویــر 
ــتند.  ــی را نداش ــینمایی و تلویزیون ــای س ــک از فیلم ه ــازی در هیچ ی ــازه ی ب ــدند و اج ش
کارگردانانــی نیــز چــون جعغــر پناهــی و مهنــاز محمــدی و محمــد رســول اف بازداشــت 
شــدند و بــا حکم هــای زنــدان و 20 ســال محرومیــت از فیلمســازی، 20 ســال محرومیــت 
از فیلم نامه نویســی، 20 ســال محرومیــت از ســفر بــه خــارج از ایــران و 20 ســال ممنوعیت 
ــدند. ــه رو ش ــی روب ــی و خارج ــات داخل ــانه ها و مطبوع ــا رس ــه ب ــوع مصاحب ــر ن از ه

• تئاتر
تئاتــر در ایــران زیــر نظــر مرکــز هنرهــای نمایشــی اداره می شــود کــه زیــر مجموعــه ای 
از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت. هــر آن چــه کــه در تئاتــر اتفــاق می افتــد بنــا 

بــه تصمیــم مدیــر مرکــز هنرهــای نمایشــی اســت. از ایــن رو؛ مســاله ی پوشــش زنــان 
بازیگــر در تئاتــر ایــران بــا دقــت زیــر نظــر گرفتــه می شــود و اگــر مــواردی شــامل پیــدا 
بــودن مــوی ســر و لبــاس »نامناســب« در تئاتــری وجــود داشــته باشــد، بــا وجــود روی 
صحنــه رفتــن؛ از ادامــه ی اجــرا جلوگیــری می شــود. موضــوع نمایشــی کــه قــرار اســت 
اجــرا شــود نیــز بــه دقــت از نظــر کارشناســان مرکــز هنرهای نمایشــی بررســی می شــود و 
اگــر مــواردی شــامل نقــد حاکمیــت و یــا عوامــل فیزیکی نظیــر نزدیکــی بیــش از اندازه ی 
بازیگــران مــرد و زن و یــا لمــس آن هــا صــورت گیــرد، اجــرای نمایــش متوقــف می شــود.

کــه  اســت  یعقوبــی  محمــد  اثــر  دروغ«  و  نمایــش »خشک ســالی  مثــال  بــرای 
ــی  ــد؛ ول ــف ش ــن توقی ــه رفت ــه روی صحن ــس از 3 هفت ــش پ ــن نمای ــرای دوم ای اج

ــد.  ــه  ش ــر گرفت ــرای آن از س ــی اج ــط یعقوب ــترده توس ــرات گس ــال تغیی ــس از اعم پ
ــادی  ــی ه ــه کارگردان ــرغ داغ« ب ــر »تانگــوی تخــم م ــف تئات ــه ی دیگــری از توقی نمون
مرزبــان اســت. اجــرای ایــن نمایشــنامه کــه از اردیبهشــت 1393 بــه مــدت یــک مــاه و 
نیــم در تــاالر وحــدت روی صحنــه بــود روز 16 خــرداد متوقــف شــد. دادســتانی تهــران 
ــرا  ــه اکث ــب« ک ــای نامناس ــود صحنه ه ــرغ داغ را »وج ــم م ــوی تخ ــف تانگ ــت توقی عل
توســط »زن« اجــرا می شــود و »الفــاظ رکیــک و اظهــارات خــالف موازیــن اســالمی و 
عفــت عمومــی« در ایــن نمایــش اعــالم کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن تئاتــر قبــل 
از اجــرای عمومــی توســط شــورای نظــارت و ارزش یابــی مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه بــود.

نمایــش »هــدا گابلــر« نوشــته هنریــک ایبســن نیــز پــس از چنــد شــب اجــرا در مجموعــه 
تئاتــر شــهر تهــران بــا اعتراضــات گســترده ای از ســوی مســووالن دولتــی بــه خصــوص 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی رو بــه رو شــد و بــه توقیــف ایــن نمایــش انجامیــد.

حتــی  اجــرا،  توقیــف  بیــم  همــواره  ایــران  در  تئاتــر  بازیگــران  و  کارگردانــان 
دارنــد. را  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  از  گرفتــن  تاییدیــه  از  پــس 

ــان  ــه در آن زن ــی ک ــای خارج ــران فیلم ه ــون ای ــه در تلویزی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
در  حتــا  و  می شــود  داده  نشــان  می پردازنــد،  نقــش  ایفــای  بــه  حجــاب  بــدون 
بین المللــی  در جشــنواره های مختلــف  و  در ســالن های ســینمای کشــور  مــواردی 
ــر  ــرف از تئات ــی ح ــا وقت ــوند؛ ام ــران می ش ــا اک ــن فیلم ه ــز ای ــران نی ــینمایی در ای س
ــی در  ــای خارج ــام اجراه ــت. در تم ــری اس ــه ی دیگ ــه گون ــد، وضــع ب ــان می آی ــه می ب
جشــنواره های بین المللــی کــه در ایــران صــورت می گیــرد؛ بازیگــران زن بایــد بــا 
ــی  ــران بین الملل ــداد بازیگ ــن رو، تع ــد و از ای ــش بپردازن ــای نق ــه ایف ــل ب ــاب کام حج
کــه بــرای اجــرای تئاتــر خــود بــه ایــران ســفر می کننــد، بســیار کــم اســت.

• کتاب
سانســور در زمینــه ی کتاب هــای تالیفــی و ترجمــه ای نیــز از مــواردی اســت کــه 
پــس از انقــالب اســالمی بــا افزایــش چشــمگیری روبــه رو شــده اســت. بعــد از مصوبــه 
1367 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی مبنــی بــر ضوابــط نشــر کتــاب، فراینــد 
ــالمی در  ــاد اس ــگ و ارش ــوی وزارت فرهن ــما از س ــار رس ــش از انتش ــوز پی ــذ مج اخ
ــه  ــورهایی ک ــات و سانس ــر از اصالح ــوز، غی ــن مج ــد گرفت ــی رون ــد. ط ــاز ش ــران آغ ای
ــوز  ــت مج ــم از دریاف ــی ه ــود، کتاب های ــال می ش ــن اعم ــالت مت ــوا و جم ــر محت ب
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ــس از  ــی پ ــا حت ــد و ی ــروم می مانن ــار مح ــش از انتش پی
ــش از  ــوز پی ــا مج ــد و ی ــع نمی گیرن ــوز توزی ــار، مج انتش
ــود.  ــل می ش ــدی باط ــای بع ــرای چاپ ه ــا، ب ــاپ آن ه چ
تجربــه ی  اســالمی،  انقــالب  از  پــس  دوران  در 
دولــت محمــد خاتمــی بــرای نویســندگان و ناشــران 
ــا  ــط قرمز ه ــه خ ــت. دوره ای ک ــین اس ــه ای دلنش تجرب
ــر  ــید، ه ــش رس ــه حداقل ــور ب ــرد و سانس ــینی ک عقب نش
ــر  ــاره در ب ــه دوب ــید ک ــول نکش ــادی ط ــدت زی ــد م چن
همــان پاشــنه چرخیــد. در دوران ریاســت جمهــوری 
محمــود احمدی نــژاد، تیــراژ کتاب هــا از چنــد هــزار 
ــان در  ــورای نگهب ــر ش ــر دبی ــی، پس ــی جنت ــت. عل ــش یاف ــخه کاه ــه 500 نس ب
ــد. وی  ــاب ش ــالمی انتخ ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــوان وزی ــه عن ــی ب دوران روحان
ــت.  ــخن گف ــاپ س ــل از چ ــزی قب ــتن ممی ــمی از برداش ــر رس ــار نظ ــن اظه در اولی
برمی داریــم. خــود  را  نشــر  از  قبــل  اعــالم کــرد: »ممیــزی  او در مصاحبــه ای 
ــراژ دارد،  ــزار تی ــه ه ــه س ــد ک ــذاری می کن ــرمایه گ ــی س ــی روی کتاب ــر وقت ناش
ــار  ــرمایه اش دچ ــود س ــارج بش ــی خ ــای قانون ــاب از چارچوب ه ــر آن کت ــد اگ می دان
ــط  ــا ضواب ــا ب ــر بدهــد ت ــاب را تغیی ــی از کت ــور می شــود صفحات مشــکل شــده و مجب
ــرد.  ــات خواهــد ک ــط را مراع ــن ضواب ــان اول ناشــر ای ــن از هم ــق شــود. بنابرای منطب
ــون  ــوب قان ــد در چارچ ــم بای ــد آن ه ــار می رس ــد از انتش ــزی بع ــت ممی ــد نوب بع
ــرد و از  ــورت بگی ــر ص ــل فک ــر و اه ــراد صاحب نظ ــط اف ــد توس ــن کار بای ــد. ای باش
ــزی  ــان ممی ــا هم چن ــود«. ام ــودداری ش ــخصی خ ــلیقه ش ــال س ــری و اعم خرده گی
کتــاب بــا حساســیت هرچــه  تمام تــر در دوران روحانــی نیــز پیگیــری می شــود.

از کتاب هــای مشــهور جهــان کــه در ایــران ممنــوع شــده اند، می تــوان بــه »قماربــاز« 
اثــر داستایوفســکی، رمــان »دختــری بــا گوشــواره مرواریــد« نوشــته تریســی شــوالیه، 
ــراون،  ــن، دن ب ــت دوراس، وودی آل ــف، مارگری ــا وول ــای ویرجینی ــی از کتاب ه و برخ
ــاره  ــز اش ــیا مارک ــل گارس ــر گابری ــن« اث ــن م ــپیان غمگی ــرات روس ــاب »خاط و کت
کــرد. کتــاب »خــروس« نوشــته ابراهیــم گلســتان نیــز در ایــران ممنــوع شــده  اســت.

ــرز« و »تــوپ« اثــر  کتــاب »ســنگ صبــور« صــادق چوبــک، »دندیــل«، »تــرس و ل
ــی،  ــال میرصادق ــر جم ــره ای« اث ــمان نق ــا ریس ــری ب ــاعدی، »دخت ــین س غالمحس
ــه کاوه  ــا ترجم ــز ب ــیا مارک ــل گارس ــر گابری ــن« اث ــن م ــپیان غم گی  ــرات روس »خاط
میرعباســی و بســیاری دیگــر از کتاب هــا نمونه هایــی هســتند کــه چــاپ دهــه 80 در 
ایــران داشــته اند؛ امــا بعــد از مدتــی اجــازه ی چــاپ مجــدد بــه آن هــا داده نشــده  اســت.  
برخــی دیگــر کتاب هایــی هســتند کــه چــاپ قبــل از انقــالب دارنــد و یــا در 
ــه  ــد و از جمل ــاپ ندارن ــازه ی چ ــون اج ــا هم اکن ــده اند؛ ام ــاپ ش ــه 60 و 70 چ ده
ــر  ــردان« اث ــدون م ــان ب ــه »زن ــد. از جمل ــاب می آین ــه حس ــه ب ــای ممنوع کتاب ه
ــرزا،  ــرج می ــوان ای ــه، دی ــهر قص ــل ش ــد مث ــژن مفی ــار بی ــی پور، آث ــهرنوش پارس ش
آثــار  برخــی  مثــل »صحــرای محشــر«،  آثــار محمدعلــی جمــال زاده،  برخــی 
ــه های  ــی« و »اندیش ــان کرمان ــرزا آقاخ ــه های می ــل »اندیش ــت، مث ــدون آدمی فری
طالبــوف«، کلیــات عبیــد زاکانــی تصحیــح محمــد جعفــر محجــوب، »پشــت 
ــرزاده عشــقی و ... ــای می ــردی، کتاب ه ــین بروج ــات حس ــالب« اعتراف ــای انق پرده ه

در ایــن میــان برخــی از کتاب هــای ایرانــی تنهــا چــاپ خــارج از کشــور داشــته اند ماننــد 
»جن نامــه« هوشــنگ گلشــیری، »فریــدون ســه پســر داشــت« عبــاس معروفــی و ...

ــوط  ــی مرب ــارتی و دین ــای بش ــالم، کتاب ه ــه اس ــد ب ــریات منتق ــا و نش ــام کتاب ه تم
ــب و  ــد، کت ــیحیت دارن ــغ مس ــایبه ی تبلی ــه ش ــی ک ــه کتاب های ــیحیت و کلی ــه مس ب
پورنوگرافــی  نشــریات  بابــی،  دیانــت  و  بهایــی  دیانــت  آموزه هــای  و  نوشــته ها 
ــاپ از  ــازه ی چ ــا اج ــه تنه ــه ن ــت ک ــواردی اس ــم، م ــا صهیونیس ــق ب ــب مواف و کت
ــندگان  ــا نویس ــه ب ــد؛ بلک ــت نمی کنن ــالمی دریاف ــاد اس ــگ و ارش ــوی وزارت فرهن س
دارد. دنبــال  بــه  حبــس  تحمــل  و  می شــود  قانونــی  برخــورد  کتاب هــا  ایــن 

امــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، هــر از گاهــی خبــر از دوباره خوانــی کتاب هــای 
ــاپ  ــازه ی چ ــا اج ــی از کتاب ه ــا برخ ــن دوباره خوانی ه ــد و در ای ــده می ده ــف ش توقی
ــا  ــاص در کتاب ه ــی خ ــذف عبارت های ــورد ح ــه در م ــه ای ک ــد. نکت ــت می کنن دریاف
مطــرح می شــود ایــن اســت کــه در برخــی مــوارد دیــده شــده اعمــال ممیزی بــه صورت 
ســلیقه ای صــورت می گیــرد. ایــن بدیــن معناســت کــه اگــر مصحــح دوم، کتابــی واحــد 
را بخوانــد، ممکــن اســت ایــراد بــه عبارت هــای مشــابهی کــه مصحــح اول گرفته اســت 
ــاپ برســد.  ــه چ ــا ب ــدون حــذف آن عبارت ه ــاب از نظــر او؛ ب ــد و کت ــل بدان را بی دلی
ــد نشــر چشــمه از ســوی  ــا ســابقه و بزرگــی مانن ــی نشــرهای ب ــوارد حت در برخــی م
ــو  ــل لغ ــاد دلی ــت وزارت ارش ــه معاون ــی ک ــوند. کتاب ــوز می ش ــو مج ــاد لغ وزارت ارش
پروانــه ی نشــر چشــمه عنــوان کــرده  بــود، نمایشــنامه ی »روز حســین« نوشــته ی محمد 
رحمانیــان، ســومین نمایش نامــه از یــک ســه گانه اســت. دو نمایش نامــه ی اول و 
ــه اجــرا شــده  ــر صحن ــر ب ــل« و »اســب ها« پیش ت ــا نام هــای »پ ــن ســه گانه ب دوم ای

و حتــی برنــده ی جایــزه ی برخــی از جشــنواره های مذهبــی شــده بــود. طــرح اولیــه ی 
نمایش نامــه ی ســوم )روز حســین( را مســووالن بخــش تئاتــر تاییــد کــرده بودنــد امــا 
بــرای اجــرا بــه مشــکل برخــورده بــود. بــه همیــن دلیــل خــود نویســنده از نشــر چشــمه 
درخواســت کــرده بــود کــه از انتشــار کتــاب انصــراف دهــد و نشــر چشــمه همــان زمان، 
از اداره ی کتــاب خواســتار عــودت اثــر بــه ناشــر شــده و پرونــده کتــاب بســته شــده بود.

ــد  ــده بودن ــف ش ــی توقی ــرای مدت ــز ب ــران« نی ــارات »آگاه« و »اخت ــن انتش هم چنی
ــد. ــه دادن ــود ادام ــای خ ــه فعالیت ه ــدند و ب ــف ش ــع توقی ــدی رف ــس از چن ــه پ ک

• موسیقی
مــواردی  جملــه  از  موســیقی 
ــالب 57  ــس از انق ــه پ ــت ک اس
ــه رو  ــا تحــوالت گســترده ای روب ب
شــد. بــه ایــن صــورت کــه از غنا و 
موســیقی مطربــی و لهــوی ســخن 
آواز  اجــرای  آمــد و  بــه میــان 
ــه صــورت  ــردان ب ــرای م ــان ب زن
کنســرت؛ ممنــوع شــد. هم اکنــون 

زنــان آوازخــوان در ایــران تنهــا بــرای زنــان می تواننــد بــه اجــرای کنســرت بپردازنــد.
ــاز«  ــوان »مج ــا عن ــه ب ــیقی ک ــاره ی موس ــه ای درب ــت اهلل خامن ــوای آی ــی از فت بخش
ــا  ــه نواره ــوش دادن ب ــواز گ ــت: »ج ــه اس ــن گون ــه ای ــود ب ــه می ش ــازار عرض در ب
ــر  ــتمل ب ــد مش ــخیص ده ــر تش ــه اگ ــت ک ــف اس ــود مکل ــخیص خ ــه تش ــوط ب من
غنــا و موســیقی لهــوی مناســب بــا مجالــس عیــش و نــوش و خوش گذرانــی 
نــدارد،  اشــکال  آن  بــه  دادن  گــوش  نیســت،  باطــل  مطالــب  هم چنیــن  و 
موسســه  هــر  یــا  و  اســالمی  تبلیغــات  ســازمان  توســط  آن  تجویــز  بنابرایــن 
اســالمی دیگــر بــه تنهایــی دلیــل شــرعی بــرای مبــاح بــودن آن نیســت«.

ــده  ــان آم ــه می ــخن ب ــوی س ــی و له ــیقی مطرب ــد از موس ــع تقلی ــای مراج در فتواه
ــد از  ــع تقلی ــور مراج ــت. منظ ــده اس ــوان ش ــرام عن ــیقی ح ــوع موس ــن ن ــت و ای اس
ــه دارد، انســان  ــی ک ــبب ویژگی های ــه س ــه ب ــوی آن اســت ک ــیقی مطــرب و له موس
ــد و  ــمت »بی بن ــه س ــرده و ب ــی« دور ک ــل اخالق ــال« و »فضای ــد متع را از »خداون
ــت. ــرف« اس ــز »ع ــوع نی ــخیص موض ــع تش ــد و مرج ــوق ده ــاه« س ــاری« و »گن ب

در جایــی دیگــر از »غنــا« ســخن بــه میــان آمــده و گفتــه شــده کــه غنــا 
عبــارت اســت از صــدای انســان در صورتــی کــه بــا ترجیــع و طــرب همــراه 
ایــن  بــه  خوانــدن  کــه  باشــد  گنــاه«  و  لهــو  »مجالــس  مناســب  و  بــوده 
صــورت و گــوش دادن بــه آن چــه در خانــه بــه تنهایــی شــنیده شــود و یــا 
اســت. »حــرام«  خیــر؛  یــا  بگــذارد  تاثیــر  او  در  چــه  و  دیگــران  حضــور  در 

حــرام  باشــد،  غنایــی  اگــر  را  زن  صــدای  ایــران  در  تقلیــد  مراجــع  برخــی 
خوانده انــد و برخــی دیگــر از مراجــع تقلیــد تشــخیص آن را بــه عهــده خــود 
کــه  می کنــد  اســتدالل  ارشــاد  وزارت  این حــال  بــا  گذاشــته اند.  شــنونده 
بــرای بعضی هــا تحریک آمیــز  بــا صــدای زن ممکــن اســت  آلبــوم موســیقی 
نگیرنــد. مجــوز  اصــوال  آلبوم هایــی  چنیــن  اســت  بهتــر  لــذا  باشــد، 

ســریال  پایان بنــدی  در  کــه  هنگامــی   1390 ســال  در  نمونــه،  عنــوان  بــه 
ــی  ــون دولت ــال از تلویزی ــک زن میان س ــدان ی ــی خوان ــدای الالی ــه« ص »مختارنام
ایــران پخــش شــد، رســانه های اصول گــرا و نزدیــک بــه حاکمیــت اعتــراض  
ــران، گــوش  ــد و آیــت اهلل مــکارم شــیرازی، یکــی از مراجــع تقلیــد شــیعه در ای کردن
ــود. ــته ب ــرام دانس ــده زن را ح ــوی خوانن ــده از س ــده ش ــه ی خوان ــه تران ــردن ب ک

ــال 1388 در  ــات س ــان انتخاب ــه در جری ــی ک ــده ایران ــجریان؛ خوانن ــا ش محمدرض
نامــه ای بــه عــزت اهلل ضرغامــی از وی خواســت تــا از پخــش آثــار او در صــدا و ســیما 
ــه عنــوان یــک اســتثنا( خــودداری کنــد، در مــورد ممنوعیــت  ــا ب ــه جــز دعــای ربن )ب
صــدای آواز زنــان در ایــران گفتــه اســت: »وقتــی صــدای زنــان را از موســیقی حــذف 
ــران  ــی ای ــیقی مل ــای موس ــات و ظرفیت ه ــی از امکان ــم نیم ــی داری ــم، یعن می کنی
را حــذف می کنیــم. صــدای زنــان جایــی در طبقه بنــدی صوتــی موســیقی دارد 
ــی  ــه یک ــن اســت ک ــل ای ــن مث ــد و ای ــر کنن ــد آن بخــش را پ ــان نمی توانن ــه آقای ک
ــم«. ــا آن کار کنی ــم ب ــد بخواهی ــم و بع ــذف کنی ــاز را ح ــک س ــیم های ی ــا از س دو ت

ــان در ایــران  ــه حــذف آواز و تک خوانــی زن ــا وجــود تمــام اعتراض هایــی کــه ب امــا ب
شــده اســت و بــا وجــود وعــده و وعیدهایــی کــه در مــورد هم خوانــی زنــان و مجــوز آن 
ــردان مجــاز شــناخته نشــده اســت. ــرای م ــان ب ــی زن ــوز هــم تک خوان ــد؛ هن می دهن

امــا مــورد دیگــری کــه پــس از انقــالب بــا ممنوعیــت مواجــه شــد؛ نشــان دادن آالت 
موســیقی در تلویزیــون ملــی ایــران بــود کــه همــواره بــا اعتــراض نوازنــدگان روبــه رو 
شــده اســت؛ امــا مســئوالن ایــن سیاســت را بــه دلیــل این کــه نمی خواهنــد تبلغــی در 

جهــت فــرا خوانــدن مــردم بــه یادگیــری موســیقی داشــته باشــند، اجــرا می کننــد. 



صفحه 11/ شماره چهارم

گفت وگو

پــس از انقــالب 57 قــرار بــود کــه نــژاد، ملیــت، مذهــب و رنــگ دســتمایه ی تبعیــض 
نشــود؛ قــراری کــه از همــان آغــاز حکومــت روحانیــون بــر ایــران نادیــده گرفتــه شــد 
ــالب  ــش از انق ــعارهای پی ــا و ش ــرای باوره ــی ب ــف، جایگزین ــای مختل و تبعیض ه
شــد. قانــون اساســی کــه مرجــع تمــام قوانیــن در همــه ی کشــورهای جهــان اســت 
ــول آن،  ــیاری از اص ــا بس ــت آورد؛ ام ــد و رای مثب ــته ش ــدوم گذاش ــه رفران ــه ب اگرچ
تبعیــض را بیشــتر کــرد. در ایــن میــان مــوادی نیــز در قانــون وجــود دارد کــه ضامــن 
ــن  ــه قوانی ــده، بلک ــرا درنیام ــه اج ــا ب ــه تنه ــا ن ــت ام ــف اس ــای مختل آزادی اقلیت ه
دیگــر برگرفتــه از قانــون اساســی، برخــی از مــواد و اصــول آن را نقــض کــرده اســت. 
ــد  ــه صراحــت اشــاره شــده کــه »تفتیــش عقای ــون اساســی ب ــال در قان ــه طــور مث ب
ممنــوع اســت« یــا اقــوام و دیگــر ملیت هــا حــق دارنــد کــه بــه زبــان مــادری خــود 
نیــز تحصیــل کننــد. اصــل دوازدهــم قانــون اساســی مبنــی بــر رســمی بــودن مذهــب 
شــیعه اثنی عشــری )دوازه  امامــی( بــه عنــوان مذهــب اصلــی کشــور تبعیــض را از ابتــدا 
بنــا نهــاده اســت. نمونــه دیگــر، اصــل 115 اســت کــه بــر اســاس آن مقامــات عالــی 
نظــام یعنــی رهبــری و ریاســت جمهــوری نیــز بــه پیــروان مذهــب »تشــیع« اختصاص 
ــاهده  ــالمی مش ــوری اس ــت جمه ــال حکوم ــی 35 س ــه ط ــور ک ــا همان ط دارد. ام
ــوند.  ــاب نمی ش ــعیان انتخ ــر ش ــان غی ــز از می ــی نی ــای رده  میان ــی مقام ه ــد، حت ش
ــی  ــران زندگ ــرز ای ــای م ــتر در کناره ه ــه بیش ــی ک ــای مذهب ــان اقلیت ه ــن می در ای
ــد؛  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــیاری دس ــای بس ــا محرومیت ه ــا ب ــه تنه ــد، ن می کنن
ــرد  ــه طوری کــه یــک ف ــد، ب ــرار گرفته ان ــز ق ــی نی بلکــه مــورد تبعیــض قومــی/ ملیت
ــه  ــی ب ــا ملیت های ــوام ی ــتان، از اق ــه در کردس ــد و چ ــتان باش ــه در بلوچس ــنی چ س
ــر  ــت اصــول نابراب ــه رعای ــور ب ــت اســت و در نتیجــه مجب ــه اقلی ــد ک حســاب می آی
ــرد را  ــک ک ــال ی ــور مث ــه ط ــرد. ب ــرار می گی ــف ق ــض مضاع ــورد تبعی ــده و م ش
ــات مرکزنشــینان برخــوردار نیســت؛  ــه تنهــا از امکان ــوان در نظــر گرفــت کــه ن می ت
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــی خــود ـ اهــل ســنت ـ حقوق ــادات مذهب ــل اعتق ــه دلی بلکــه ب
شــهروند ایــران دارد، نقــض شــده و حتــی نمی توانــد بــه زبــان مــادری خــود تحصیــل 

ــوان شــده اســت.  ــون اساســی عن ــه صراحــت در قان ــن حــق ب ــه ای ــد؛ در حالی ک کن
ــتند.  ــتثنی نیس ــالمی مس ــوری اس ــده ی جمه ــن قاع ــز از ای ــی نی ــای مذهب اقلیت ه
مســیحیان و کلیمیــان اگرچــه در قانــون اساســی بــه رســمیت شــناخته شــده اند؛ امــا 
مشــارکت سیاســی آن هــا محــدود شــده و در حــد وزیــر و معــاون وزیــر نیــز بــه کار 
ــواره  ــان، هم ــد بهایی ــان مانن ــر ادی ــروان دیگ ــان، پی ــن می ــوند. در ای ــته نمی ش گماش
ــهروندی در  ــوق ش ــض حق ــده اند. نق ــوت ش ــود دع ــت خ ــاره ی هوی ــکوت درب ــه س ب
مــورد بهاییــان تــا بــه آن جــا پیــش رفتــه کــه از تحصیــل آن هــا در رده هــای باالتــر 
از دیپلــم و اشتغال شــان در حرفه هــای دولتــی جلوگیــری بــه عمــل می آیــد. 
تبعیــض در مــورد دیگــر اقلیت هــا نیــز بــه کــرات بــه چشــم می خــورد. بــه طــور مثــال 
ــن صــورت  ــه در ای ــرا ک ــد؛ چ ــت خــود را ندارن ــان هوی اقلیت هــای جنســی آزادی بی
بــه حکــم ســنتی اســالم جــان خــود را از دســت خواهنــد داد. بنــا بــر احــکام اســالمی، 
ــرگ اســت.  ــدی و م ــاالی بلن ــرت شــدن از ب ــا همجنس خواهــی پ ــواط ی مجــازات ل
جــدا از مســاله ی قانــون، تابوســازی فرهنگــی اجتماعــی نیــز در رانــده شــدن 
عــدم  دارد.  نقــش  آن هــا  بیشــتر  انــزوای  در  جامعــه  از  مختلــف  اقلیت هــای 
ــژاد،  ــگ، ن ــن، رن ــه دی ــه ب ــدون توج ــان ها ب ــری انس ــل براب ــر اص ــازی ب فرهنگ س
ــن  ــری باعــث شــده کــه ای ــن براب ــه ای ــاور ب جنســیت، هویــت جنســی و ، و عــدم ب
ــد و  ــاره ی عقای ــیاری درب ــایعات بس ــده و ش ــه نش ــز پذیرفت ــه نی ــا در جامع اقلیت ه
ــان در  ــالمی آزادی بی ــوری اس ــد. جمه ــترش یاب ــا گس ــی آن ه ــای اجتماع رفتاره
ــا  ــن اقلیت ه ــر ای ــد و اگ ــی می دان ــت مل ــرای امنی ــری ب ــا را خط ــت اقلیت ه هوی
از پســتوی خــود بیــرون آینــد، مجــرم شــناخته شــده و محاکمــه می شــوند. 
ــت.  ــوری اسالمی س ــی جمه ــون اساس ــی قان ــع یعن ــون مرج ــالف قان ــه خ ــری ک ام
و  گوناگــون  اقلیت هــای  علیــه  مضاعــف  تبعیــض  بیشــتر  بررســی  بــرای 
مقابلــه بــا آزادی بیــان آن هــا بــا نســرین ســتوده، وکیــل دادگســتری کــه 
شــده،  منــع  وکالــت  فعالیــت  ادامــه ی  از  اســالمی  جمهــوری  حکــم  بــه 
می خوانیــد:  ادامــه  در  را  آن  کامــل  متــن  کــه  داشــتیم  گفت وگویــی 

گفت وگو با نرسین ستوده

تبعیض مضاعف
علیه آزادی بیان اقلیت ها



بــر  مبنــی  اصولــی  اســالمی  جمهــوری  اساســی  قانــون  در   •
اصــل  مــورادی،  در  دارد.  وجــود  همــگان  بــرای  بیــان  آزادی 
همــگان  بــرای  بیــان  آزادی  از  صراحــت  بــه  اساســی  قانــون 
نقــض  قوانیــن  ایــن  اجــرا،  و  عمــل  در  امــا  کــرده  صحبــت 
ــرار  ــف ق ــض مضاع ــورد تبعی ــون م ــای گوناگ ــوند و اقلیت ه می ش
آن؟  اجــرای  یــا  ا ســت  اساســی  قانــون  از  می گیرنــد. مشــکل 
ــای  ــر آزادی ه ــل ب ــید، اص ــب رس ــه تصوی ــی ب ــون اساس ــه قان ــالب ک ــد از انق بع
ــمردن  ــا اصــل ش ــاده ای ب ــر م ــذار در ه ــود. قانون گ ــان ب ــه آزادی بی ــف از جمل مختل
ــه  ــی گفت ــرده. در جای ــروط ک ــد و مش ــالم مقی ــی اس ــت مبان ــه رعای آزادی، آن را ب
ــا  ــدارد؛ ام ــوز ن ــه مج ــازی ب ــت و نی ــا آزاد اس ــات و راهپیمایی ه ــه اجتماع ــده ک ش
ــته  ــر داش ــد. در نظ ــالم نباش ــی اس ــل مبان ــه مخ ــرده ک ــن ک ــرای آن تعیی ــرطی ب ش
ــر  ــه ه ــی ب ــی و سیاس ــی، اجتماع ــای مدن ــرای فعالیت ه ــه ب ــل اولی ــه اص ــیم ک باش
ــن اصــل شــرط  ــر ای ــدگاه ب ــن دی ــا ای ــت اصــل آزادی ســت. قانون گــذار ب حــال رعای
ــا  ــد؛ ام ــته باش ــی نداش ــا اصــل آزادی منافات ــه از آن ب ــه برداشــت برگرفت ــته ک گذاش
ــات و  ــن، مصوب ــون مجــازات و دیگــر قوانی ــل قان ــی از قبی ــب قوانین ــا تصوی ــا ب بعده
ــن آزادی  ــل ای ــوده؛ در عم ــر ب ــی مغای ــون اساس ــول قان ــا اص ــه ب ــی ک آیین نامه های
ــت.  ــگ باخ ــودن آزادی رن ــل ب ــه اص ــوی ک ــه نح ــد، ب ــر ش ــه گام محدودت گام ب
بــه طــور مثــال در مــورد اقلیت هــای چــه قومــی و چــه مذهبــی، تفســیر از مبانی اســالم 
چنــان تنــگ و مضیــق شــده کــه تفســیر عدم اخــالل در مبانــی اســالم، در مــواد قانونی 
گســترده شــد. حتــی در مــواردی پیــش آمــده کــه قاضــی بــه مــوکالن بهایی مــن گفت 
وقتــی کــه در مــورد دیانــت ات بــا ســوالی مواجــه می شــوی، پاســخ نــده و روی خــود را 
برگــردان. در حالــی کــه ایــن امــر غیرممکــن اســت. ایــن خواســته اساســا بــا یــک رفتار 
ــع دینــی باشــد و وقتــی  مدنــی و بشــری مغایــرت دارد. چطــور می شــود شــخصی تاب
ــد! ــکوت کن ــده و س ــود را برگردان ــود، روی خ ــیده می ش ــوال پرس ــاره س از او در این ب

• طبیعتــا  ایــن خواســته ی قاضــی خــالف قانــون اساسی ســت. 
قانــون اساســی بــر آزادی ابــراز عقیــده داللــت دارد. چــه نگرانــی یــا 
ــد؟  ــاری کن ــن رفت ــه چنی ــر ب ــی ام ــه قاض ــود ک ــث می ش ــی باع عامل
ــه  ــی علی ــت تبلیغات ــی فعالی ــت را نوع ــی آن دیان ــبهات مذهب ــه ش ــخ ب ــی پاس قاض
ــه طــور شــخصی  ــن حقــی را دارد کــه ب ــا اگــر قاضــی چنی نظــام تلقــی می کــرد؛ ام
ــی  ــام تلق ــه نظ ــی علی ــت تبلیع ــس را فعالی ــار هرک ــه ای رفت ــچ  ضابط ــدون هی و ب

ــن  ــم؟ ای ــن داری ــه قوانی ــازی ب ــه نی ــا چ ــد، اساس کن
قوانیــن وضــع شــده کــه رفتارهــای متقابــل را 
ــن  ــن موازی ــوب ای ــیری در چارچ ــر تفس ــارغ از ه ف
ــاق  ــن اتف ــفانه ای ــه متاس ــد. در حالی ک ــی کن بررس
نمی افتــد. صحبــت کــردن در بســیاری از مــوارد 
ــرای  ــاص ب ــی خ ــا ادیان ــی ی ــت جنس ــه هوی از جمل
ــام  ــه نظ ــی علی ــت تبلیغ ــق فعالی ــی از مصادی قاض
ــا  ــاله ب ــن مس ــال دارد. ای ــه دنب ــازات ب ــت و مج اس
ــم  ــرای ک ــرت دارد. ب ــی مغای ــون اساس ــول قان اص

ــت.  ــر در آن اس ــد نظ ــه تجدی ــاز ب ــا نی ــع ام ــون مرج ــرط های قان ــد و ش ــردن قی ک
• شــما بــه عنــوان یــک وکیــل چــه دفاعیه هایــی را در قبــال 
مــوکالن خــود کــه از اقلیت هــا هســتند بــه کار می بریــد؟ بــه 
طــور مثــال تحصیــل بــه زبــان مــادری در کنــار تحصیــل بــه 
قانــون  در  کــه  مواردی ســت  جملــه  از  کشــور،  رســمی  زبــان 
ــوام  ــاالن اق ــیاری از فع ــا بس ــده؛ ام ــر ش ــت ذک ــه صراح ــی ب اساس
یــا ملیت هــا بــه دلیــل ابــراز ایــن خواســته، سال هاســت کــه 
بــا زنــدان و چــه بســا احــکام ســنگین تر روبــه رو می شــوند. 
ــای  ــه از اقلیت ه ــت چگون ــوان گف ــی نمی ت ــور جمع ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

ــر  ــاص آن دارد. ه ــورد خ ــده و م ــه پرون ــتگی ب ــرد. بس ــاع ک ــوان دف ــی می ت هویت
ــال  ــراد کام ــن اف ــه ای ــد ک ــا می دانی ــود را دارد؛ ام ــاص خ ــتدالل خ ــده ای اس پرون
ــمیت  ــه رس ــی ب ــون اساس ــا در قان ــت آن ه ــه هوی ــرای آن ک ــد ب ــاع دارن ــای دف ج
ــه هــر روی کشــوری  ــی نیســت. ب ــح قانون ــه تصری ــازی ب شــناخته شــده و اساســا نی
ــه  ــون ب ــه قان ــی ک ــا وقت ــت و قطع ــن هویت هاس ــکل از همی ــران متش ــام ای ــه ن ب
ــت  ــاد مل ــرا دارد. آح ــت اج ــت قابلی ــاد مل ــام آح ــرای تم ــد ب ــح می کن ــری تصری ام
ــن حقــوق  ــر ای ــا ب ــر، بن ــه کم ت ــه بیشــتر و ن ــن هویت هاســت، ن ــز متشــکل از همی نی
ــت.  ــا نگریس ــور آ ن ه ــه ام ــه ب ــد این گون ــت. بای ــده اس ــن ش ــع تضمی ــا در واق آن ه
ــت،  ــن الی کاغذپاره هاس ــن قوانی ــه ای ــی ک ــا زمان ــه ت ــت ک ــا آن جاس ــکل ام مش
ــه  ــم و ب ــرا کنی ــن را اج ــا قوانی ــه م ــن ک ــا ای ــت؛ ام ــذ اس ــد کاغ ارزش آن در ح
ــم  ــی کنی ــم آن را اجرای ــی ه ــت. یعن ــت اس ــز اهمی ــم حای ــی بیاوری ــه ی عموم عرص
ــم  ــدا کنی ــی پی ــم. راه های ــرای اش بیابی ــریع تر ب ــه س ــرای هرچ ــای اج ــم راه ه و ه
ــود. ــن ش ــی تضمی ــوق مل ــظ حق ــا حف ــف ب ــای مختل ــوق هویت ه ــر حق ــه حداکث ک

می کنیــد؟  نــگاه  چطــور  جنســی  اقلیت هــای  مــورد  در   •
ندارنــد.  را  خــود  هویــت  بیــان  اجــازه ی  حتــی  کــه  افــرادی 
ــی  ــا فتواهای ــدارد؛ ام ــود ن ــی وج ــون خاص ــه قان ــی اگرچ ــای جنس ــورد اقلیت ه در م
ــن  ــا ای ــد، ام ــراد می ده ــن اف ــه ای ــیت ب ــر جنس ــازه ی تغیی ــه اج ــت ک ــود اس موج
مــوارد چنــان در خفــا صــورت می گیــرد و چنــان دچــار تابــوی مفهومــی در 
ــایه  ــی س ــای اجتماع ــن واقعیت ه ــالق روی ای ــد اخ ــی مانن ــت و مفاهیم ــه اس جامع
ــه  ــد. ب ــوار می کن ــم دش ــی را ه ــوق قانون ــه آن حق ــتیابی ب ــی دس ــه حت ــدازد ک می ان
ــی  ــتر فرهنگ ــاظ بس ــه لح ــم ب ــی و ه ــاظ قانون ــه لح ــم ب ــه، ه ــد در جامع ــرم بای نظ
روی ایــن مفاهیــم کار کــرد کــه ایــن تابوشــکنی ها انجــام شــود تــا حقــوق 
ــود.  ــده ش ــا برگردان ــه آن ه ــت ب ــی بشری س ــته ی زندگ ــه شایس ــور ک ــراد آن ط اف
قانــون  اولویــت مجــری  بــا توجــه بــه صحبت هــای شــما،   •
آن؟  از  برگرفتــه  قوانیــن  یــا  اساســی  قانــون  اســت؟  کــدام 
در  کــه  همان طــور  مــوارد  ایــن  از  بســیاری  کــه  خصوصــا 
اســت.  یکدیگــر  بــا  متناقــض  بــود،  هــم  شــما  صحبت هــای 
ــی  ــچ قانون ــا هی ــود و اساس ــوب می ش ــادر محس ــون م ــی، قان ــون اساس ــورها قان ــه ی کش در هم
ــد  ــوند، فاق ــب ش ــی تصوی ــن قوانین ــر چنی ــع اگ ــد. در واق ــب برس ــه تصوی ــا آن ب ــر ب ــد مغای نبای
اعتبــار و مشــروعیت هســتند. میثــاق دولــت و ملــت در درجــه ی اول قانــون اساسی ســت؛ چراکــه 
ــرای  تنهــا قانــون اساســی دارای ایــن ظرفیــت اســت کــه ب
ــد و  ــدوق رای می رون ــای صن ــتقیم پ ــت مس ــب آن مل تصوی
ــون  ــه در قان ــد. اگرچ ــی می دهن ــا منف ــت ی ــه آن رای مثب ب
اساســی مــا ایــن موضــوع نیــز پیش بینــی شــده؛ امــا 
ــادی در  ــن ع ــا قوانی ــول آن ب ــرت اص ــدم مغای ــه ی ع وظیف
ــی  ــز ط ــورا نی ــن ش ــه ای ــان اســت ک ــورای نگهب ــار ش اختی
ــن شــرعی  ــت موازی 35 ســال گذشــته دغدغــه ای جــز رعای
ــاید  ــل ش ــن دلی ــه همی ــته و ب ــن نداش ــا قوانی ــبت ب در نس
ــان  ــورای نگهب ــای ش ــوردی در اظهارنظره ــوان م ــی نت حت
ــک  ــب ی ــا تصوی ــان ب ــی شــورای نگهب ــه اشــاره داشــته باشــد. یعن ــن نکت ــه ای ــه ب ــرد ک ــدا ک پی
ــون اساســی مخالفــت نکــرده.  ــه اســتناد قان ــا آزادی هــای عمومــی ب ــرت ب ــه دلیــل مغای ــون ب قان
ایــن  اجــرای  زمانی کــه  تــا  می گــردم.  بــاز  کــردم،  اشــاره  پیش تــر  کــه  نکتــه ای  بــه 
آزادی هــای  بــا  کــه  قوانینــی  اجــرای  از  و  نیاوریــم  عمومــی  صحنــه ی  بــه  را  قوانیــن 
بــه  نمی توانیــم  هرگــز  نکنیــم؛  جلوگیــری  دارنــد،   مغایــرت  اساســی  قانــون  در  منــدرج 
ارزشــمند  زمانــی  قانــون  داریــم.  را  قانــون  ایــن  از  اســتفاده  بیاندیشــیم کــه حــق  ایــن 
اســت کــه قابــل دســترس عمــوم باشــد و همــگان بــه یکســان از آن بهره منــد شــوند. 
در نهایــت این کــه هویت هــا و موجودیت هــای مختلــف حــق دارنــد کــه از حقــوق خــود 

ایــن حقــوق اســتیفا نمی شــود.  از  امــا متاســفانه بســیاری  اســتفاده کننــد؛ 

صفحه 12/ شماره چهارم

گفت وگو

نسرین ستوده:
» اصل اولیه برای فعالیت های مدنی، اجتماعی و سیاســی به هر 
حال رعایت اصل آزادی ســت. قانون گذار با این دیدگاه بر این 
اصل شــرط گذاشته که برداشت برگرفته از آن با اصل آزادی 
منافاتی نداشــته باشد؛ اما بعدها با تصویب قوانینی از قبیل 

قانــون مجازات و دیگر قوانین، مصوبات و آیین نامه هایی که با 
اصول قانون اساســی مغایر بوده؛ در عمل این آزادی گام به گام 

محدودتر شــد، به نحوی که اصل بودن آزادی رنگ باخت«



 سانســور و برخــورد بــا روزنامه هــا در ایــران بــا آغــاز بــه کار اولیــن 
نشــریه ی دولتــی بــه نــام وقایــع اتفاقیــه در زمــان ناصرالدیــن شــاه 
آغــاز شــد. پادشــاه ایــران کــه خــود مجــوز انتشــار روزنامــه را صــادر 
ــات  ــه اداره سانســور مطبوع ــد دســتور داد ک ــود، ســال ها بع ــرده ب ک
نیــز تاســیس شــود تــا متــون بازرســی شــده توســط رییــس ایــن اداره 
بــه نشــان »مالحظــه شــد« مهــر شــود. مقابلــه حکومت هــای حاکــم 

ــگاران  ــای روزنامه ن ــه اعتراض ه ــان از جمل ــا آزادی بی ــران ب ــر ای ب
اســت. گوناگــون  حکومت هــای  و  مختلــف  دوره هــای  در 

پیــش از انقــالب 57 آخریــن لیســت ممنوع القلم هــا  در پنــج ســال اول دهــه 50 
هم زمــان بــا تشــکیل حــزب رســتاخیز و جشــن های 2500 ســاله بــه مطبوعــات 
ابــالغ شــده بــود. رونــد فشــار بــر مطبوعــات در ســال های بعــد و در جمهــوری 
اســالمی نیــز پــی گرفتــه شــد تــا آن جــا کــه اخیــرا حمیــد رســایی، نماینــده تهران 
ــر داد  ــی خب ــی دو فوریت ــه  9 دی از طرح ــوول هفته نام ــر مس ــس و مدی در مجل
کــه طبــق آن روزنامه نگارانــی کــه بــه »مقدســات توهیــن می کننــد« ممنوع القلــم 
ــن  ــه در قوانی ــت ک ــگار حکمی س ــردن روزنامه ن ــم ک ــه ممنوع القل ــوند. اگرچ ش
جمهــوری اســالمی بــه آن اشــاره ای نشــده؛ امــا تــالش رســایی بــرای قانونــی 
ــوق  ــا »حق ــو ب ــی در گفت وگ ــه میرابراهیم ــه روزب ــی ک ــت؛ تالش ــردن آن اس ک
ــت. ــالمی دانس ــوری اس ــره ی جمه ــتر چه ــفافیت« بیش ــث »ش ــا« آن را باع م

ــران  ــدان و شــکنجه، ای ــی زن ــه میرابراهیمــی، روزنامه نگاری ســت کــه در پ روزب
را تــرک کــرده. او بــه همــراه ســه روزنامه نــگار دیگــر ـ امیــد معماریــان، شــهرام 
ــدند.  ــی ش ــتگیر و زندان ــر 1383 دس ــی ـ در مه ــواد غالم تمیم ــع زاده و ج رفی
ــا اتهام هایــی نظیــر  پرونــده ی آن هــا کــه بــه »وبالگ نویســان« معــروف شــد؛ ب

غیرقانونــی«،  جمعیت هــای  تشــکیل  در  »مشــارکت 
ــه  ــغ علی ــی«، »تبلی ــای غیرقانون ــت در جمعیت ه »عضوی
نظــام«، »نشــر اکاذیــب« و »اخــالل در نظــم عمومــی«. 
ایــن روزنامه نــگاران پــس از آزادی تصریــح کردنــد 
ــده  ــه ش ــکنجه گرفت ــر ش ــا زی ــای آن ه ــه اعتراف ه ک
اســت. میرابراهیمــی پــس از آن توســط ســعید مرتضــوی 
ــرای  ــروط ب ــن ش ــا ای ــار و ب ــت، احض ــوم وق مدعی العم
آزادی مواجــه شــد: »نــگارش توبه نامــه بــا خــط خــودم، 
رســانه ها«.  در  آن  انتشــار  و  مرتضــوی  دیکتــه   بــا 
ــر  ــه اگ ــود ک ــه ب ــگار گفت ــن روزنامه ن ــه ای ــوی ب مرتض
ــگار  ــتانش ـ 3 روزنامه ن ــود، دوس ــر نش ــه منتش توبه نام

بازداشــتی دیگــر ـ آزاد نخواهنــد شــد و 
ــود. ــده می ش ــدان برگردان ــه زن ــز ب وی نی

اصــل 168 قانــون اساســی تصریــح دارد 
و  سیاســی  جرایــم  بــه  »رســیدگی  کــه 
حضــور  بــا  و  اســت  علنــی  مطبوعاتــی 
دادگســتری  محاکــم  در  منصفــه  هیــات 
ــرد. نحــوه انتخــاب، شــرایط،  صــورت می گی
ــرم  ــف ج ــه و تعری ــات منصف ــارات هی اختی
سیاســی را قانــون براســاس موازین اســالمی 

ــی  ــگاران در دادگاه های ــیاری از روزنامه ن ــال، بس ــن ح ــا ای ــد«. ب ــن می کن معی
ــا بــدون حضــور هیــات منصفــه محاکمــه می شــوند.  غیــر از دادگاه مطبوعــات ی
میرابراهیمــی از جملــه ایــن روزنامه نــگاران اســت: »نــه مــن و نــه دیگــر 
در  نشــدیم.  محاکمــه  مطبوعــات  دادگاه  در  پرونــده  ایــن  روزنامه نــگاران 
حالی کــه پرونده هــای مــا بــه رســانه مربــوط بــود. ایــن روشی ســت کــه 

جمهــوری اســالمی در پیــش می گیــرد: اتهــام »اقــدام علیــه امنیــت 
ــی شــود و در  ــده امنیت ــا پرون ــد ت ــه می کنن ــه همــه اضاف ــی« را ب مل
نتیجــه پرونــده بــه جــای دادگاه مطبوعــات بــه دادگاه انقــالب 
ــد  ــی نمی کن ــم کار خاص ــه ه ــات منصف ــه هی ــود. البت ــال می ش ارس
ــد«. ــور ندارن ــم در دادگاه حض ــه ه ــکل فرمالیت ــه ش ــی ب ــا حت ام

»آینــدگان« نخســتین روزنامــه ای بــود کــه پــس از انقــالب اســالمی 
در ایــران توقیــف شــد. در مــرداد 1358 مامــوران دادســتانی کل 
انقــالب بــه دفتــر ایــن روزنامــه مراجعــه کــرده و یــازده نفــر از اعضای 
ــز توســط مامــوران پلمــپ  ــه ی ایــن روزنامــه نی ــد. چاپ خان آن را دســتگیر کردن
ــگاران  ــت روزنامه ن ــس از بازداش ــالب پ ــتانی کل انق ــی دادس ــط عموم ــد. رواب ش
ــا  ــه »ب ــن روزنام ــه ای ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــن انتشــار اطالعی ــاغل در آن ضم ش
ــه،  ــن اطالعی ــده«. در ای ــود آم ــه وج ــراییل ب ــیا و اس ــاواک، س ــای س کمک ه
آینــدگان »ضــد انقــالب« خوانــده شــده بــود. دفتــر آیــت اهلل خمینــی، بنیان گــذار 
جمهــوری اســالمی نیــز بیانیــه ای منتشــر کــرده و اعــالم کــرد »امــام فرمودنــد 
از ایــن پــس هرگــز ایــن روزنامــه را نمی خواننــد و مطالــب آن مــورد تائیدشــان 
نیســت«. آینــدگان امــا فــردای آن روز بــا صفحاتــی ســفید منتشــر شــد.

ابوالحســن  حامیــان  از  کــه  روزنامــه   شــش   60 ســال  مــاه  خــرداد  در 
ــف شــدند.  ــد، توقی ــه شــمار می رفتن ــران ب بنی صدر،نخســتین رییس جمهــوری ای
دادســتانی انقــالب در هجدهــم خــرداد مــاه بــا انتشــار اطالعیــه ای توضیــح داد:  
ــت ]ارگان  ــان ملّ ــریات آرم ــز، نش ــالمی مرک ــالب اس ــتان انق ــم دادس ــه حک »ب
حــزب ملـّـت ایــران بــه رهبــری داریــوش فروهــر[، انقــالب اســالمی ]ارگان بنــی 
صــدر[، جبهــه ملـّـی ]ارگان جبهــه ملــی ایــران[، میــزان ]ارگان بــازرگان و نهضت 
و  ایــران[  تــوده  ]ارگان حــزب  مــردم  نامــه  آزادی[، 
عدالــت ]ارگان حــزب رنجبــران[، بــه دلیــل نشــر مقــاالت 
تشــّنج آفریــن، تــا اّطــالع ثانــوی توقیــف شــدند«.

اســالمی  جمهــوری  مختلــف  نهادهــای  چــه  اگــر 
در نظــارت بــر مطبوعــات نقــش دارنــد، امــا بســتر 
ــه ی  ــون مطبوعــات مصوب تصمیم گیــری تمــام آن هــا قان
ــن  ــت. ای ــالمی اس ــورای اس ــس ش ــال 1364 در مجل س
ــا  ــت؛ ام ــرار داش ــد ق ــث و نق ــورد بح ــواره م ــون هم قان
محدودیت هــای  انجام شــده،  بازنگری هــای  در 
ــون  ــن قان ــه ای ــرای فعالیت هــای رســانه ای ب بیشــتری ب
در   78 مــاه  تیــر  در  پنجــم  مجلــس  شــد.  اضافــه 
بازنگــری ایــن قانــون اختیــارات تــازه ای 
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــه ب ــوه  قضایی ــه ق ب
ــر  ــه غی ــق آن ب ــه طب ــات داد ک مطبوع
از مدیرمســوول روزنامــه، نویســنده ی 
مطلــب نیــز بایــد در برابــر محتــوای 
مطبوعــات  دادگاه  در  خــود  مقالــه 
پاســخ گو باشــد. ایــن بنــد از جملــه 
ــالمی(  ــی )اس ــعید امام ــنها دهای س پیش
بــرای اصــالح ایــن قانــون بــود. اگرچــه 
اصالح طلبــان وعــده داده بودنــد کــه بعــد از حضــور در مجلــس ششــم اقــدام بــه 
اصــالح قانــون مطبوعــات خواهنــد کــرد، امــا در همــان روزهــای نخســت فعالیــت 
مجلــس ششــم، نامــه ی آیــت اهلل خامنــه ای بــه هیــات  رییســه مجلــس ششــم  کــه 
از ســوی مهــدی کروبــی »حکــم حکومتــی« نــام گرفــت، مانــع ایــن اقــدام شــد.

بــا روی کار آمــدن دولــت اصالحــات، فضــا بــرای فعالیــت مطبوعاتــی هموارتــر 
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گزارش

آیدا قجر

»آیندگان« نخســتین روزنامه ای بود که پس از انقالب اسالمی در 
ایران توقیف شــد. در مرداد ۱۳۵۸ ماموران دادستانی کل انقالب به 
دفتر این روزنامه مراجعه کرده و یازده نفر از اعضای آن را دســتگیر 

کردند. دفتر آیت اهلل خمینی، بنیان گذار جمهوری اســالمی نیز بیانیه ای 
منتشــر کرده و اعالم کرد »امام فرمودند از این پس هرگز این 

روزنامه را نمی خوانند و مطالب آن مورد تائیدشــان نیست«. آیندگان 
اما فردای آن روز با صفحاتی ســفید منتشر شد.

روزبه میرابراهیمی:

در مقابل ابزارهای درون سیستم کامال مغلوب نیستیم



ــریه،  ــار نش ــرای انتش ــتند ب ــان توانس ــه اصالح طلب ــک ب ــای نزدی ــد و نیروه ش
ــه در  ــود ک ــان ب ــه ی اصالح طلب ــن روزنام ــه« اولی ــد. »جامع ــت کنن مجــوز دریاف
ســال 76 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در تیــر مــاه ســال 77 حکــم لغــو امتیــاز 
ــوان  ــه عن ــران ب ــتری ته ــکایت دادگس ــی ش ــم در پ ــن حک ــد. ای ــادر ش آن ص
ــتضعفان  ــاد مس ــداران، بنی ــپاه پاس ــی س ــکایت های خصوص ــوم و ش مدعی العم
و ســازمان زندان هــا صــادر شــد. اتهام هــای وارد شــده بــه ایــن روزنامــه 
ــی  ــات مذهب ــه مقدس ــه ب ــت و حمل ــرا، اهان ــی«، »افت ــان عموم ــویق اذه »تش
ــف  ــد از توقی ــود. دو روز بع ــده ب ــوان ش ــالمی« عن ــوری اس ــووالن جمه و مس
ــه فعالیــت کــرد کــه پــس از توقیــف،  ــا همیــن کادر آغــاز ب جامعــه، »تــوس« ب
ــا همیــن  ــز ب ــار اقتصــادی« و »نشــاط« نی روزنامه هــای »عصــر آزادگان«، »اخب
ــد کــه یکــی پــس از دیگــری توقیــف شــدند. ــه عرصــه ی نشــریات آمدن کادر ب

ــات  ــر اطالع ــه وزی ــی ب ــعید امام ــه ی س ــار نام ــا انتش ــالم« ب ــای »س روزنامه ه
ــن  ــی، »شــرق« چندی ــت اهلل خمین ــور آی ــاپ کاریکات ــا چ ــو« ب ــات ن ــت، »حی وق
بــار بــرای انتشــار نامــه ی نماینــدگان مجلــس ششــم بــه رهبــری، صحبت هــای 
وکیــل زهــرا کاظمــی، کاریکاتــور، گفت وگــو بــا ســاقی قهرمــان - فعــال 
ــف  ــورد توقی ــا م ــری از روزنامه ه ــمار دیگ ــی - و ش ــان جنس ــوق دگرباش حق
ــه ای در اردیبهشــت 79 و انتقــاد  ــی ســخنرانی آیــت اهلل خامن ــد. در پ ــرار گرفتن ق
وی از مطبوعــات، قــوه ی قضاییــه طــی دو روز نزدیــک بــه 20 نشــریه را 
ــه  ــوی ب ــین موس ــوی میرحس ــد از س ــاه بع ــد م ــدام چن ــن اق ــرد. ای ــف ک توقی
»توقیــف فلــه ای مطبوعــات« لقــب گرفــت. آیــت اهلل خامنــه ای در آن ســخنرانی 
از مطبوعــات مــورد انتقــاد خــود بــه عنــوان »پایــگاه دشــمن« یــاد کــرده بــود. 
در نظــارت بــر مطبوعــات دو نهــاد دادســرا و هیــات نظــارت بــر مطبوعــات کــه 
ــات در دوران  ــن هی ــد. ای ــش دارن ــت، نق ــای آن اس ــی از اعض ــاد یک ــر ارش وزی
ریاســت جمهوری محمــد خاتمــی، تعــداد زیــادی مجــوز بــرای متقاضیــان مجــوز 
نشــریه صــادر کــرد. در دوران اصالحــات، قــوه  قضاییــه مســوول اصلــی برخــورد 
بــا نشــریات بــود، گرچــه در مــواردی هیــات نظــارت بــر مطبوعــات نیــز چنیــن 

اقدامــی را انجــام مــی داد. بــا روی کار آمــدن 
در  داده  رخ  تغییرهــای  و  احمدی نــژاد  محمــود 
وزارت ارشــاد، میــزان برخــورد هیــات نظــارت بــا 
مطبوعــات بیشــتر شــد. در شــانزده ماهــی کــه از 
عمــر دولــت یازدهــم بــه ریاســت حســن روحانــی 
ــاز آن هــا،  می گــذرد، توقیــف رســانه ها و لغــو امتی
هــم از ســوی هیــات نظــارت بــر مطبوعــات 
اســت. گرفتــه  صــورت  قوه قضاییــه  هــم  و 

میرابراهیمــی در این بــاره بــه تفــاوت اعضــای 
ــف در  ــای مختل ــر دولت ه ــارت و تاثی ــات نظ هی
ــه  ــرا ب ــات و دادس ــن هی ــری ای نحــوه ی جهت گی
عنــوان »مهم تریــن« نهادهــای تصمیم گیــری 

در خصــوص مطبوعــات اشــاره کــرد: 
ــواردی  ــات م ــخ اصالح ــول تاری »در ط
ــات نظــارت مجــوز  ــده شــده کــه هی دی
مقابــل  در  امــا  می کــرد؛  صــادر 
دادســرا حکــم توقیــف را مــی داد تــا 
ــد.  ــم کنن ــد عل ــل یکدیگــر ق بلکــه مقاب
ــل  ــخصی مث ــژاد ش در دوره ی احمدی ن
ــاون  ــوان مع ــه عن ــن ب ــی رامی محمدعل
مطبوعاتــی دولــت انتخــاب می شــود 
ــود  ــات خ ــا مطبوع ــش ب ــه برخوردهای ک
دادســرا  می شــود  باعــث  خــود  بــه 
ــن  ــد. ای ــته باش ــی نداش ــت خاص فعالی
مکانیــزم بــا تغییــر قــدرت، متفــاوت 

ــش  ــرا نق ــی را دارد و دادس ــش حام ــارت نق ــات نظ ــی هی ــد. زمان ــل می کن عم
ناظــم و زمانــی هــم برعکــس. در دولــت کنونــی هیــات نظــارت نقــش 
ــت«. ــذار اس ــم تاثیرگ ــرا ه ــوی در دادس ــود مرتض ــه نب ــری دارد و البت پررنگ ت

در بــه دو دهــه گذشــته، نــام ســعید مرتضــوی بیــش از دیگــر مســووالن دربــاره 
ــات و  ــی دادگاه مطبوع ــام قاض ــه در مق ــده. او چ ــنیده ش ــانه ها ش ــف رس توقی
ــرد.  ــادر ک ــریات را ص ــیاری از نش ــف بس ــتور توقی ــتان، دس ــام دادس ــه در مق چ
رســانه هایی کــه بــه گفتــه برخــی، تعــداد آن هــا بــه 120 عــدد می رســد. در ایجــاد 
ــد؛  ــا می کنن ــر رســمی هــم نقــش ایف ــرای رســانه ها، ابزارهــای غی محدودیــت ب
ــا یارانه هــای مطبوعــات  ــد آگهی  هــای دولتــی، ســهمیه ی کاغــذ ی مســایلی مانن
کــه تصمیم گیــری دربــاره تخصیــص و میــزان آن هــا، بــر عهــده ی دولــت اســت.

میرابراهیمــی بــا اشــاره بــه مــواردی کــه در پرونــده ی خــودش پیــش آمــده بــود، 
ــار  ــزاری در اختی ــه اب ــد ب ــون اساســی می توان ــد کــرد کــه قان ــن امــر تاکی ــر ای ب
همــگان از جملــه وکالی پرونده هــای مطبوعاتــی بــرای »آزار« جمهــوری 
ــه در  ــی ک ــگار زمان ــن روزنامه ن ــل شــود. نوشــتن کیفرخواســت ای اســالمی تبدی
زنــدان بــه ســر می بــرد و پیــش از برگــزاری دادگاه بــه خــودش محــول شــده بود.

 میرابراهیمــی موظــف بــه نوشــتن متنــی شــده بــود کــه بــر اســاس آن 
بایــد مجــازات می شــد: »اتهام هــا مشــخص بــود و مــن بایــد مصادیــق 
آن را بــر می شــمردم. بــرگ برنــده ی مــا در پرونــده همیــن مســاله بــود. 
چــون خیلــی از مصادیقــی کــه بــرای اتهام هــا نوشــتیم، وجــود خارجــی 
می دانســتیم  کنیــم.  دفــاع  خــود  از  توانســتیم  همیــن  بــرای  و  نداشــت 
دفاعیــه ی مــا مقابــل کیفرخواستی ســت کــه موجودیــت خارجــی نــدارد«.

ــن  ــل ای ــود. دلی ــری« ب ــه رهب ــن ب ــی »توهی ــام میرابراهیم ــوارد اته ــی از م یک
ــر  ــی دیگ ــی و روزنامه نگاران ــال 82 میرابراهیم ــه در س ــود ک ــه ای ب ــام، نام اته
در حمایــت از نامــه  127 نماینــده مجلــس بــه رهبــر ایــران امضــا کــرده بودنــد. 
ــت اهلل  ــه آی ــاب ب ــه ای خط ــی نام ــال ط ــم در آن س ــس شش ــدگان مجل نماین
ــکا  ــا آمری ــه ب ــوم و رابط ــازی اورانی ــه غنی س ــایلی از جمل ــه مس ــه ای ب خامن
ــوری اســالمی خواســته  ــر جمه ــه و از رهب پرداخت
ــا  ــه ب ــن نام ــر« بنوشــد. ای ــام زه ــه »ج ــد ک بودن
ــه کاران  ــوی محافظ ــی از س ــای مختلف واکنش ه
روبــه رو شــد کــه می گفتنــد نماینــدگان حــق 
ــن  ــالمی تعیی ــوری  اس ــر جمه ــرای رهب ــد ب ندارن
در  روزنامه نــگاران  نامــه ی  کننــد.  تکلیــف 
ــه »مــوارد جــام  حمایــت از نامــه 127 نفــر نیــز ب
ــان  ــی در آن زم ــد. میرابراهیم ــروف ش ــر« مع زه
دبیــر بخــش سیاســی روزنامــه اعتمــاد بــود.

ــان  ــد خودم ــه بای ــتی ک ــل کیفرخواس »در تکمی
ــام  ــرای اته ــداق ب ــوان مص ــه عن ــتیم، ب می نوش
ــی نوشــتم  ــی تخیل ــری«، مطلب ــه رهب ــن ب »توهی
ــام  ــا ن ــی ب ــه مطلب ــون ک ــن مضم بدی
روزنامــه   در  ایرانــی  روزبــه  مســتعار 
ــور  ــت و منظ ــن اس ــته ی م ــرق، نوش ش
ایــن  یادداشــت  آن  در  فــالن جملــه 
ــالن  ــدارد ف ــق ن ــری ح ــه رهب ــت ک اس
آن  حالی کــه  در  دهــد.  انجــام  را  کار 
یادداشــت وجــود خارجــی نداشــت. مــن 
هــم در دفاعیــات خــود نوشــتم کــه ایــن 
ــده را  ــه در کیفرخواســت آم ــی ک مصداق
ــد  ــگار معتق ــن روزنامه ن ــد«. ای ــدا کنی پی
اســت روال کار جمهــوری اســالمی ایــن 
ــد  ــد و بع ــام می زنن ــه »اول اته ــت ک اس
ــد. در  ــند می گردن ــدرک و س ــال م ــه دنب ب
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گزارش

روزبه میرابراهیمی:

»مواد قانون اساسی مبهم است. اگر چه خود جمهوری 

اسالمی نیز از همین ابهامات برای افزودن تبرصه ها و 

تصویب قوانین جدید استفاده می کند، اما از سوی دیگر 

همین ابهامات ابزاری ست در اختیار وکال. اگر مبنا قانون 

اساسی باشد٬ جای چالش وجود دارد. اگرچه ممکن است 

که استفاده از این ابزار از نظر حقوقی نفع خاصی به حال 

متهم نداشته باشد؛ اما حداقل فایده اش جدای از آزار 

جمهوری اسالمی این است که در مقابل ابزارهای درون 

سیستم کامال مغلوب نیستیم«.



ــتند«. ــز نیس ــی نی ــتنادات حقوق ــال اس ــه دنب ــی ب ــای سیاس ــال در پرونده ه ــن  ح عی
ــود.  ــه« ب ــانه های »بیگان ــا رس ــو ب ــی، گفت وگ ــای میرابراهیم ــر از اتهام ه ــی دیگ یک
ــی از  ــرا کاظم ــده ی زه ــاره پرون ــردا درب ــو ف ــا رادی ــگار ب ــن روزنامه ن ــه ی ای مصاحب
ــی«  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــض مصوب ــوان »نق ــه عن ــات ب ــوی وزارت اطالع س
خوانــده شــد. طبــق مصوبــه ی مــورد اشــاره ی وزارت اطالعــات، روزنامه نــگاران 
ندارنــد. را  »بیگانــه«  رســانه های  بــا  گفت وگــو  حــق  سیاســی  فعــاالن  و 

ــتناد  ــام و اس ــن اته ــرد: »ای ــاد ک ــض« ی ــوان »تناق ــه عن ــام ب ــن اته ــی از ای میرابراهیم
ــود  ــن آن ب ــاع م ــود. دف ــازی ب ــل ب ــی، قاب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــه مصوب آن ب
ــده. از  ــالغ نش ــن اب ــه م ــچ گاه ب ــه هی ــد ک ــاره می کنی ــه ای اش ــه مصوب ــما ب ــه ش ک
ــت  ــان اس ــای جه ــه ج ــادر در هم ــون م ــه قان ــی ک ــون اساس ــای قان ــی هیچ کج طرف
ــرا  ــرده، چ ــض ک ــی را نق ــون اساس ــتان قان ــا دادس ــده؛ ام ــاره نش ــاله اش ــن مس ــه ای ب
ــده را  ــان و عقی ــوی آزادی بی ــدارد جل ــق ن ــی ح ــچ مقام ــده هی ــون آم ــن قان ــه در ای ک
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــردم، بلک ــاره نک ــر اش ــوق بش ــی حق ــن بین الملل ــه قوانی ــن ب ــرد. م بگی
از خــود قانــون اساســی علیــه دادســتان حــرف زدم«. در اصــل بیســت و ســوم 
ــوع اســت و هیچ کــس  ــد ممن ــون اساســی جمهــوری اســالمی آمــده: »تفتیــش عقای قان
را نمی تــوان بــه صــرف داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض و مؤاخــذه قــرار داد«.

ــا نقــض  ــه ب ــرای مقابل ــون اساســی ب ــتفاده از اصــول قان ــگار، اس ــن روزنامه ن از نظــر ای
ــون  ــواد قان ــی دارد: »م ــم کارآی ــوز ه ــالمی هن ــوری اس ــوی جمه ــول از س ــن اص ای
اساســی مبهــم اســت. اگــر چــه خــود جمهــوری اســالمی نیــز از همیــن ابهامــات بــرای 
ــر  ــوی دیگ ــا از س ــد، ام ــتفاده می کن ــد اس ــن جدی ــب قوانی ــا و تصوی ــزودن تبصره ه اف
ــای  ــد، ج ــی باش ــون اساس ــا قان ــر مبن ــار وکال. اگ ــت در اختی ــات ابزاری س ــن ابهام همی
چالــش وجــود دارد. اگرچــه ممکــن اســت کــه اســتفاده از ایــن ابــزار از نظــر حقوقــی نفــع 
خاصــی بــه حــال متهــم نداشــته باشــد؛ امــا حداقــل فایــده اش جــدای از آزار جمهــوری 
اســالمی ایــن اســت کــه در مقابــل ابزارهــای درون سیســتم کامــال مغلــوب نیســتیم«.

ــه چشــم »آجرهــای  ــا ظرفیت هــای اســتفاده از آن ب ــه قوانیــن موجــود ی میرابراهیمــی ب
ــی  ــاس چارچوب ــر اس ــه ب ــتیم ک ــه رو هس ــی روب ــا طرف ــرد: »ب ــوار«  می نگ ــک دی ی
ــای آن  ــیله ی تکه پاره ه ــه وس ــو ب ــا ت ــد. ام ــو بده ــت ت ــه محرومی ــم ب ــد حک می  توان
ــا  ــازی ب ــا ب ــی. ام ــروم کن ــن را مح ــی م ــه نمی توان ــی ک ــام می ده ــه او پی ــوب ب چارچ
ــم  ــه از ه ــت ب ــه در نهای ــرد ک ــی می گی ــاز را پ ــدف مج ــوار دو ه ــن دی ــای ای آجره
ــی«  ــوان »تغییرخواه ــه عن ــیوه ب ــن ش ــه از ای ــود«. او ک ــم می ش ــوار خت ــیدگی دی پاش
یــاد می کنــد، معتقــد اســت کــه »اصالحــات وســیله ای بــرای انقــالب اســت«.

ــت  ــل«، »ممنوعی ــام مراح ــل در تم ــورداری از وکی ــق برخ ــان«، »ح ــق آزادی بی »ح
ــوولی  ــام مس ــچ مق ــه »هی ــه ک ــن نکت ــد« و ای ــش عقای ــت تفتی ــکنجه«، »ممنوعی ش
ــد«  ــی بکن ــه انتشــار مطلب ــا آن را وادار ب ــرد ی ــه را بگی ــوی انتشــار روزنام ــد جل نمی توان
از جملــه مواردی ســت کــه بــه عقیــده ی ایــن روزنامه نــگار می توانــد در مقابلــه 
ــوی  ــخص مرتض ــه ش ــرد: »اگرچ ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــالمی م ــوری اس ــا جمه ب
ــار  ــه انتش ــف ب ــانه موظ ــرد و رس ــر می ک ــن تیت ــتاد و تعیی ــب می فرس ــودش مطل خ
ــده ی  ــی تضمین کنن ــت. از طرف ــون اساسی س ــض قان ــار نق ــن رفت ــا ای ــد؛ ام آن می ش
ــر  ــت آن بی تاثی ــدم رعای ــز در ع ــان نی ــورای نگهب ــی ش ــی یعن ــون اساس ــت قان رعای
ــت«. ــون اساسی س ــان قان ــن ناقض ــورا از بزرگ تری ــن ش ــود ای ــه خ ــرا ک ــت؛ چ نیس

ــه  ــی ب ــه میرابراهیم ــت ک ــورد دیگری س ــز م ــم نی ــدور حک ــلیقه« در ص ــال س »اعم
قانــون، ســلیقه  بــه جــای  ایــران  دادرســی  اشــاره می کنــد:  »در شــیوه های  آن 
ــر  ــال اخی ــدوی و تجدید نظــر بیســت س ــای ب ــاوت حکم ه ــا بررســی تف ــم اســت. ب حاک
ــی  ــان بررس ــت«. در جری ــر را دریاف ــن ام ــوان ای ــالمی می ت ــوری اس ــت جمه حکوم
ــد  ــد بودن ــی اول معتق ــد. دو قاض ــر کردن ــی تغیی ــه قاض ــان، س ــده ی وبالگ نویس پرون
ــا قاضــی  ــرد، ام ــی صــادر ک ــاس آن حکم ــر اس ــوان ب ــص دارد و نمی ت ــده نق ــه پرون ک
ــگاران در  ــن روزنامه ن ــرد. ای ــزار ک ــی دادگاه اول را برگ ــدارک قبل ــان م ــوم روی هم س
ــال ها  ــا س ــم  آن ه ــا حک ــد، ام ــده بودن ــوم ش ــالق محک ــدان و ش ــه زن ــدوی ب دادگاه ب

ــده ی  ــی پرون ــدند. بررس ــه ش ــی تبرئ ــرد و همگ ــر ک ــر تغیی ــد در دادگاه تجدیدنظ بع
ــه ی میرابراهیمــی شــخصی  ــه گفت ــود کــه ب ــی ب ــدازه ای طوالن ــه ان »وبالگ نویســان« ب
کــه هنــگام تشــکیل پرونــده »بازپــرس« ایــن پرونــده بــود، ارتقــای مقــام پیــدا کــرد و 
ــش  ــکیل آن نق ــود در تش ــه خ ــرد ک ــده ای کار ک ــی روی پرون ــن قاض ــوان آخری ــه عن ب
ــدند. ــال 85 آزاد ش ــز س ــگاران در پایی ــر روزنامه ن ــراه دیگ ــه هم ــی ب داشــت. میرابراهیم

»اعمــال ســلیقه« در محــدود کــردن آزادی بیــان و در تضــاد بــا قانــون اساســی 
کــردن  قانونــی  بــرای  مجلــس  نماینــدگان  فوریتــی  دو  طــرح  در  می تــوان  را 
ممنوع القلــم شــدن روزنامه نــگاران مشــاهده کــرد. حمیــد رســایی، نماینــده مجلــس و از 
ــاده  ــاق افت ــا اتف ــود: »بار ه ــح داده ب ــن توضی ــاره آن چنی ــرح، درب ــن ط ــدگان ای تهیه کنن
اســت کــه بعــد از تخلــف یــک رســتوران یــا داروخانــه کــه بــه ســالمت چنــد نفــر آســیب 
ــی  ــه کل ــه فعالیــت صاحــب آن ب ــه تنهــا آن مــکان پلمــب شــده بلکــه پروان رســانده، ن
ــا در حــوزه فرهنــگ  ــع را دارد، ام ــز همیــن توق ــکار عمومــی نی باطــل شــده اســت و اف
بــه دلیــل شــناخت و نــگاه غلــط و برداشــت نادرســت از آزادی بیــان و اینکــه مطبوعــات 
ــن  ــارات وی، ای ــه اظه ــا ب ــد«. بن ــاق نمی افت ــن اتف ــارم دموکراســی اســت، ای ــن چه رک
ــگاران  ــی روزنامه ن ــوع القلم ــه ممن ــم ب ــه حک ــد ک ــزم می کن ــاد را مل ــرح وزارت ارش ط
دهــد. بــه بیانــی دیگــر، ایــن نماینــده در تــالش اســت کــه ممنوع القلــم شــدن 
ــی را  ــن تالش ــا چنی ــی ام ــد. میرابراهیم ــل کن ــون تبدی ــک قان ــه ی ــگاران را ب روزنامه ن
»شــفافیت« بیشــتر جمهــوری اســالمی در ضدیــت بــا آزادی بیــان می دانــد کــه 
می انجامــد. نظــام  ایــن  بین المللــی  چهــره ی  شــدن  خدشــه دار  بــه  نهایــت  در 

ــد،  ــده بودن ــت ش ــه بازداش ــگاران ک ــماری از روزنامه ن ــال 88 ش ــوالت س ــس از تح پ
ــوان  ــوب، کی ــال بنی یعق ــدند. ژی ــم ش ــمی ممنوع القل ــر رس ــا غی ــمی ی ــکل رس ــه ش ب
ــدی  ــادات مفی ــادی، بدرالس ــد زیدآب ــتانی، احم ــعود باس ــوری زاد، مس ــد ن ــی، محم صمیم
ــو  ــوب، بازج ــه ی بنی یعق ــه گفت ــتند. ب ــراد هس ــن اف ــه ای ــحرخیز از جمل ــی س و عیس
ــم،  ــدان می انداختی ــه زن ــال ب ــو را 10 س ــر ت ــود: »اگ ــه ب ــگار گفت ــن روزنامه ن ــه ای ب
ــه  ــم«. اگرچ ــوع کردی ــگاری ممن ــو را از روزنامه ن ــه ت ــدی ک ــکنجه نمی ش ــدر ش این ق
ایــن روزنامه نــگاران بــه ظاهــر زندانــی نیســتند و ایــن ســوی میله هــا زندگــی 
نمی کننــد«. زندگــی  هــم  را  »آزادی  بنی یعقــوب:  تعبیــر  بــه  بنــا  امــا  می کننــد 

میرابراهیمــی از ممنــوع القلــم کــردن روزنامه نــگاران و نویســندگان در جمهــوری 
ــی از  ــالب 57 یک ــان انق ــد: »در زم ــاد می کن ــض«  ی ــک »تناق ــوان ی ــه عن ــالمی ب اس
ــی  ــم یک ــود. آزادی قل ــان ب ــه آزادی بی ــت علی ــی، محدودی ــم قبل ــه رژی ــا ب اعتراض ه
ــان  ــعارهای اصلی ش ــد و در ش ــال آن بودن ــه دنب ــون ب ــه انقالبی ــود ک ــی ب از آرمان های
ــون  ــه روحانی ــواردی ک ــن م ــه اولی ــالب از جمل ــد از انق ــا بع ــد، ام ــنید می ش ــم ش ه
ــازی  ــا در ب ــانس م ــت. ش ــم اس ــن قل ــد، همی ــر می آین ــذف آن ب ــدد ح ــم در ص حاک
ــای  ــم از اولویت ه ــتن قل ــگارش آن شکس ــان ن ــه زم ــت ک ــن اس ــی ای ــون اساس ــا قان ب
نظــام نبــود و خلل هــای موجــود در آن می توانــد امــروز قابــل اســتفاده باشــد«.

جمهــوری  در  همچنــان  رســانه ها  توقیــف  و  مطبوعــات  بــا  برخــورد  رونــد 
توقیــف و  نیــز  دارد. در ماه هــای گذشــته روزنامه هــای دیگــری  ادامــه  اســالمی 
لغــو امتیــاز شــدند؛ »بهــار« بــه دلیــل انتشــار مطلبــی دربــاره ی »عیــد غدیــر«، 
کــه  باونــد  هرمیــداس  داوود  صحبت هــای  از  بخشــی  بهانــه ی  بــه  »آســمان« 
»مــردم  نهایــت  در  و  بــود  کــرده  توصیــف  »غیرانســانی«  را  »قصــاص«  حکــم 
تیتــر  ابــدو«،  »شــارلی  نشــریه  روزنامه نــگاران  بــا  همراهــی  در  کــه  امــروز« 
یــک خــود را بــه جــورج کلونــی و شــعار »مــن شــارلی هســتم« اختصــاص داد.

مخالفــت بــا آزادی بیــان در میــان مســووالن بــه ســال ها قبــل بــاز می گــردد. 
آیــت اهلل خمینــی، بنیان گــذار جمهوری اســالمی، مــرداد مــاه ســال 58 گفتــه بــود: 
ــراب  ــد را خ ــیار فاس ــد بس ــن س ــتیم و ای ــد را شکس ــم فاس ــه رژی ــا از اول ک ــر م »اگ
ــته  ــات را شکس ــام مطبوع ــم تم ــم، قل ــرده بودی ــل ک ــی عم ــور انقالب ــه ط ــم، ب کردی
ــم و روســای  ــل کــرده بودی ــم و تمــام مجــالت فاســد و مطبوعــات فاســد را تعطی بودی

آن هــا را بــه محاکمــه کشــیده بودیــم و ... ایــن زحمت هــا پیــش نمی آمــد«.
صفحه 15/ شماره چهارم

گزارش



بعدتــر  و  وبالگ نویســی  کــه  زمانــی  از 
شــبکه های اجتماعــی در ایــران مــورد اســتفاده 
در  فعــاالن  و  وبالگ نویســان  گرفــت؛  قــرار 
شــبکه های اجتماعــی چــون فیس بــوک؛ ماننــد 
سیاســی  و  مدنــی  فعــاالن  و  روزنامه نــگاران 
قــرار  اطالعــات  وزارت  بلندبــاالی  فهرســت  در 
گرفتــه و بــه دقــت زیــر نظــر گرفتــه شــدند.

فعــاالن  و  وبالگ نویســان  فعالیت هــای  تمــام 
صفحه هایــی  و  اجتماعــی  شــبکه های  در 
بــه  و  شــدند  تشــکیل  فیس بــوک  در  کــه 
شــهرت  و  محبوبیــت  از  باالیــی  درجــه ی 

بــه  نقــدی  اگــر  و  بررســی شــد  دقــت  بــه  اطالعــات  وزارت  توســط  رســیدند؛ 
ــواردی  ــی م ــور کل ــه ط ــهروندان و ب ــوق ش ــاوی حق ــدم تس ــب و ع ــت و مذه حکوم
صفحه هــای  ایــن  در  می شــود  محســوب  اســالمی  جمهــوری  قرمــز  خــط  کــه 
بــا  مجــازی  صفحه هــای  ایــن  صاحبــان  اگــر  حتــی  می شــد؛  دیــده  اینترنتــی 
می شــوند. بازداشــت  و  شناســایی  می پرداختنــد؛  فعالیــت  بــه  مســتعار  نام هــای 

ــون در  ــه هم اکن ــوک ک ــاالن شــبکه  ی اجتماعــی فیس ب ــا از فع ــن نمونه ه یکــی از آخری
زنــدان بــه ســر می بــرد و در دادگاه حکــم اعــدام برای او صادر شــده؛ ســهیل عربی اســت.

ــته  ــل رش ــارغ التحص ــاله و ف ــج س ــر پن ــک دخت ــدر ی ــد 1363 پ ــی، متول ــهیل عرب س
رشــته  در  تکمیلــی  تحصیــالت  دارای  و  معمــاری  و  هنــر  دانشــگاه  از  عکاســی 
ــح روز  ــت صب ــه هش ــت ک ــران اس ــی ته ــع فن ــرداری از مجتم ــر ب ــی و تصوی عکاس
ــتگیری وی  ــد. دس ــت ش ــش بازداش ــرش در منزل ــراه همس ــه هم ــاه 1392 ب 15 دی م
ــل انتشــار  ــه دلی ــد از آن ب ــت و بع ــاراهلل ســپاه صــورت گرف ــرارگاه ث ــا اعــالم جــرم ق ب
ــد. ــوم ش ــدی محک ــه نق ــالق و جریم ــس، ش ــدام، حب ــه اع ــوک؛ ب ــی در فیس ب مطالب

وی مدیریــت هشــت صفحــه در شــبکه اجتماعــی فیــس بــوک از جملــه صفحــه 
سیاســی  »زندانــی  باشــد«،  ســوخته  نســل  نمی خواهــد  دیگــر  کــه  »نســلی 
اســت. داشــته  عهــده  بــر  را  خرافــات«  تــرک  »کمــپ  و  گــردد«  بایــد  آزاد 

اتهامــات ایــن زندانــی؛ ســب النبی، اهانــت بــه امامــان شــیعه و همچنیــن ســید 
علــی خامنــه ای و احمــد جنتــی و غالمعلــی حــداد عــادل عنــوان شــده اســت و 
بــه دلیــل ایــن اتهام هــا بــا حکــم اعــدام از ســوی دادگاه روبــه رو شــده اســت.

امــام  یــادآوری  »کمپیــن  فیس بوکــی  صفحــه  گرداننــدگان  نیــز  پیــش  چنــدی 
نقــی بــه شــیعیان« بازداشــت شــده بودنــد و اتهــام آنــان نیــز »ســب النبــی« 
ــد. ــات یافتن ــرگ نج ــازات م ــود از مج ــاع وکالی خ ــا دف ــه ب ــود ک ــده ب ــالم ش اع

همســر ایــن زندانــی چنــد ســاعت پــس از بازداشــت آزاد شــد؛ امــا ســهیل عربــی بــه مدت 
دو مــاه در ســلول انفــرادی نگهــداری و ســپس بــه بنــد 350 زنــدان اویــن منتقــل شــد.

نســترن نعیمــی همســر ســهیل عربــی می گویــد کــه همســرش یــک شــهروند 
معمولــی بــوده و جرمــی مرتکــب نشــده اســت. بــه گفتــه ی او تنهــا  چیــزی 
کــه در دادگاه علیــه عربــی ارایــه دادنــد، تصویــر صفحــات فیس بوکــی ســهیل 
ــت. ــده اس ــه ش ــا گرفت ــپاه از او در بازجویی ه ــار س ــت فش ــه تح ــت ک و  اقرارهایی س

ــورد نحــوه ی  ــوق بشــر در م ــان حق ــز حامی ــا مرک ــه ب ــی در مصاحب همســر ســهیل عرب
بازداشــت  بــدون حکــِم  بــا همســرش می گویــد: »ســهیل  برخــورد  و  بازداشــت 
ــف  ــد 2 ال ــه در بن ــار هفت ــدود چه ــد. ح ــتگیر ش ــپاه دس ــوران س ــط مأم ــزل توس در من
زنــدان اویــن در دســت اطالعــات ســپاه بــود و چهــار هفتــه هــم در ســلول های 
ــل شــد.  ــن منتق ــدان اوی ــد 350 زن ــه بن ــد هــم ب ــن و بع ــدان اوی ــد 209 زن ــرادی بن انف
ــت  ــل از دادگاه توانس ــاعت قب ــم س ــا نی ــهیل تنه ــل س ــا وکی ــت؛ ام ــم داش ــل ه وکی
بــرای نخســتین بــار ســهیل را پشــت در دادگاه ببینــد و بــا او صحبــت کنــد«.

ــوان  ــه عن ــهیل ب ــه س ــی ک ــات فیس بوک ــی از صفح ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــر  ــب منتش ــت و مطال ــز داش ــری نی ــای دیگ ــرد؛ ادمین ه ــت می ک ــن در آن فعالی ادمی
ــط  ــه فق ــت ک ــده اس ــی ش ــا کپ ــر و ی ــب بازنش ــا مطال ــا عموم ــن صفحه ه ــده در ای ش
توســط ســهیل منتشــر نشــده و ادمین هــای دیگــر هــم در انتشــار آنهــا نقــش 
ــورت  ــده ی وی ص ــر روی پرون ــی ب ــی کارشناس ــه بررس ــی ک ــا از آن جای ــته اند؛ ام داش

بــه  نگرفتــه؛ هم اکنــون ســهیل عربــی متهــم 
صفحه هاســت. ایــن  مطالــب  تمــام  انتشــار 

در مــاده 263 قانــون مجــازات اســالمی جدیــد 
ــا  ــب، ادع ــه س ــم ب ــرگاه مته ــه »ه ــت ک ــده اس آم
کنــد کــه اظهــارات وی از روی اکــراه، غفلــت، 
ــبق  ــا س ــب ی ــا غض ــتی ی ــت مس ــا در حال ــهو ی س
ــا  ــات و ی ــی کلم ــه معان ــه ب ــدون توج ــا ب ــان ی لس
ــی  ــب النب ــت، س ــوده اس ــری ب ــول از دیگ ــل ق نق
طبــق  حــال  ایــن  بــا  نمی شــود«.  محســوب 
ایــن مــوارد بی کیفــر  تبصــره ی همیــن مــاده، 
تــا هفتــاد و چهــار  نمانــده و موجــب »تعزیــر 
ــا ایــن وجــود ســهیل عربــی بــه اعــدام محکــوم شــده اســت. ضربــه شــالق« اســت. ب

رســانه های حکومتــی، بــه ســهیل عربــی اتهــام تجــاوز بــه »عنــف« می زننــد؛ 
امــا در 6 آذر مــاه 1393 ســایت ســحام نیــوز متــن دادنامــه »ســهیل عربــی« 
عربــی  ســهیل  اعــدام  کــه  می کنــد  اعــالم  و  منتشــر  بــار  نخســتین  بــرای  را 
ــت. ــی« اس ــب النب ــام »س ــر اته ــه خاط ــه ب ــف؛ بلک ــه عن ــاوز ب ــر تج ــه خاط ــه ب ن

ــل  ــاالر داوودی وکی ــا امیرس ــه ب ــه ای ک ــران در مصاحب ــرای ای ــت ب ــایت عدال وب س
ــه ی  ــام مصاحب ــه انج ــهیل ب ــردن س ــور ک ــر از مجب ــت خب ــی داش ــهیل عرب ــع س مداف
ــت،  ــراز ندام ــرای اب ــه ب ــن مصاحب ــه ســهیل طــی ای ــی ک ــه صورت ــی می دهــد ب ویدیوی
ــان، تحــت  ــوارد خواســته شــده از ســوی بازجوی ــات وارده و تکــرار م ــه اتهام ــراف ب اعت
ــن  ــه وکالی ای ــد ک ــار می کن ــی اظه ــن زندان ــع ای ــل مداف ــت. وکی ــوده اس ــار ب فش
ــد. ــی ندارن ــد، اطالع ــد ش ــتفاده خواه ــه اس ــا و چگون ــه کج ــه مصاحب ــده از اینک پرون

ــور  ــی کش ــوان عال ــعبه 41 دی ــب النبی در ش ــام س ــه اته ــی ب ــهیل عرب ــدام س ــم اع حک
ــاع  ــتان ارج ــری اس ــعبه 76 کیف ــکام ش ــرای اح ــه اج ــده او ب ــه پرون ــد و بالفاصل تایی
ــران،  ــتان ته ــری اس ــعبه 76 دادگاه کیف ــدوی ش ــی دادگاه ب ــج قاض ــت. از پن ــده اس ش
دو نفــر حکــم 74 ضربــه شــالق و ســه نفــر حکــم اعــدام داده بودنــد و در واقــع حکــم 
اعــدام ســهیل ســه بــه دو، تصویــب شــده اســت. وکالی ایــن زندانــی می گوینــد عبــاس 
جعفــری دولت آبــادی دادســتان تهــران در شــرایطی از ارســال پرونــده ســهیل عربــی بــه 
ــوان  ــه شــعبه 34 دی ــد ک ــاده دادرســی خــودداری می کن ــرای اع ــی کشــور ب ــوان عال دی
عالــی تــا کنــون دو بــار خواســتار دریافــت پرونــده شــده اســت. بنــا بــه گفتــه ی وکالی 
ایــن پرونــده، بــا اقــدام خــالف قانــون دادســتان تهــران در خــودداری از ارســال پرونــده 
بــه دیــوان عالــی، هــر لحظــه امــکان اجــرای حکــم اعــدام ســهیل عربــی وجــود دارد.

ــده  ــردن پرون ــانه ای ک ــه رس ــل آن چ ــه دلی ــاه ب ــنبه 14 دی م ــی روز یک ش ــهیل عرب س
ــپاه  ــف س ــد دو ال ــرای بن ــلول های انف ــه س ــن ب ــدان اوی ــد 350 زن ــد، از بن ــالم ش اع
ــورت  ــه ص ــی ب ــات قضای ــه مقام ــه ک ــورت گرفت ــرایطی ص ــن در ش ــده و ای ــل ش منتق
ــد. ــد ش ــدام نخواه ــه او اع ــد ک ــی گفته ان ــهیل عرب ــواده س ــه خان ــا ب ــفاهی باره ش

بازداشــت بــدون ارایه حکم دســتگیری، محرومیــت از حق تماس با خانواده، عدم دسترســی 
بــه وکیــل و مشــاور حقوقــی، فشــار و تهدیــد بــرای اقــرار و اعتــراف، نقــض حــق حیــات و 
نقــض حــق آزادی بیــان از جملــه مــوارد نقــض حقوق بشــر در پرونده ســهیل عربی اســت.

بــه  اویــن  زنــدان  بنــد 350  اکنــون در  اولیــن دادگاه ســهیل عربــی کــه هــم 
فرهنــگ  و  رســانه  دادگاه  در   1393 ســال  فروردیــن   20 تاریــخ  در  می بــرد،  ســر 
بــه  منجــر  و  برگــزار  جمهــوری  رییــس  و  مقامــات  بــه  توهیــن  اتهــام  بــه 
صــدور حکــم 10 میلیــون ریــال جریمــه و 73 ضربــه شــالق بــرای وی شــد.

کیفــری  دادگاه   76 شــعبه  در  دیگــری  پرونــده ی  در  ســایبری  فعــال  ایــن 
در  دیگــر  قاضــی  چهــار  و  خراســانی  مدیــر  قاضــی  ریاســت  بــه  اســتان 
تاریــخ  25 خــرداد 93 محاکمــه و بــه اتهــام ســب النبــی بــه اعــدام محکــوم 
شــد کــه ایــن حکــم در شــعبه 41 دیــوان عالــی کشــور تأییــد شــده اســت.

انقــالب  دادگاه   15 شــعبه ی  در   93 شــهریور   10 تاریــخ  در  هم چنیــن  وی 
ــغ  ــری و تبلی ــه رهب ــن ب ــام توهی ــه اته ــه و ب ــی محاکم ــی صلوات ــت قاض ــه ریاس ب
ایــن حکــم  تعزیــری محکــوم شــد کــه  بــه ســه ســال حبــس  نظــام  علیــه 

تأییــد شــد. پورعــرب  قاضــی  ریاســت  بــه  نظــر  54 تجدیــد  در شــعبه  نیــز 
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پرونده هشت فعال فیس بوکی
 رد رای دادگاه بدوی از ســوی دادگاه تجدید نظر 

و ابهام در میزان مجازات

یــک منبــع آگاه بــه پرونــده هشــت شــهروند ایرانــی کــه بــه اتهــام 
ــس  ــال حب ــش از 100 س ــه بی ــا ب ــوک مجموع ــت در فیس ب فعالی
ــی  ــن بین الملل ــه کمپی ــد ب ــده بودن ــوم ش ــالب محک در دادگاه انق
ــا  ــر آنه ــد نظ ــم دادگاه تجدی ــت حک ــران گف ــر در ای ــوق بش حق
ــزان  ــم می ــن حک ــا در ای ــده؛ ام ــادر ش ــن 1393 ص ــل بهم اوای
ــرای هــر متهــم مشــخص نشــده و رای مبهــم اســت.  مجــازات ب
قاضــی شــعبه 54 دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران، رای صــادره 
در دادگاه بــدوی را رد کــرده بــا ایــن حــال تعییــن مقــدار مجــازات 
ــره  ــه عهــده قاضــی دای ــرای هــر متهــم را مشــخص نکــرده و ب ب
اجــرای احــکام گذاشــته اســت. عملــی کــه بــه گفتــه وی بــا اصــول 
حقوقــی مغایــرت دارد. ایــن منبــع گفــت:  »از نظــر قانونــی، قاضــی 
ــد  ــت و نمی توان ــدور رای اس ــه ص ــف ب ــر موظ ــد نظ دادگاه تجدی
و وکالی  خانــواده  کنــد.  محــول  دیگــری  قاضــی  بــه  را  آن 
ــد«. ــراض کرده ان ــده و اعت ــب ش ــاق متعج ــن اتف ــان از ای متهم

ــده ایــن هشــت فعــال فیس بوکــی در تیرمــاه 1393 از ســوی  پرون
ــرار  ــورد بررســی ق ــالب م ــعبه 28 دادگاه انق قاضــی مقیســه در ش
ــون  ــع قان ــا جم ــش ب ــتباه فاح ــک اش ــی در ی ــن قاض ــت. ای گرف
جدیــد و قدیــم مجــازات اســالمی، حکم هــای آنهــا را صــادر کــرد 
ــدند.  ــوم ش ــس محک ــال حب ــه 127 س ــان ب ــاس آن متهم و براس
ایــن حکــم بــا اعتــراض وکال بــه دادگاه تجدیــد نظــر ارســال شــد.

ایــن منبــع آگاه در توضیــح رای دادگاه تجدیــد نظــر گفــت: 
ــه  ــرده و پای ــالب را رد ک ــم دادگاه انق ــر حک ــد نظ  »دادگاه تجدی
ــالمی  ــازات اس ــد مج ــون جدی ــاس قان ــر اس ــم را ب ــدور حک ص
ــد مجــازات اســالمی، متهمــی  ــون جدی ــق قان گذاشــته اســت. طب
کــه دارای چنــد اتهــام اســت فقــط محکــوم بــه مجازاتــی 
می شــود کــه از بیــن اتهاماتــش شــدیدترین حکــم را دارد«.

ــت:  ــی گف ــال فیس بوک ــت فع ــده هش ــه پرون ــع آگاه ب ــن منب ای
»قاضــی شــعبه 54 تعییــن میــزان مجــازات را در نامــه ای بــه عهــده 
قاضــی دایــره اجــرای احــکام محــول کــرده بــا ایــن شــرط کــه بــا 
توجــه بــه حــال زندانــی، حکــم را صــادر کنــد. ســپاه پاســداران کــه 
ایــن هشــت شــهروند را دســتگیر کــرده خــود در نامــه ای خواســته 
ــف در حکــم داده  ــا تخفی ــن زندانی ه ــرای بعضــی از ای ــه ب ــود ک ب
شــود. قاضــی شــعبه 54 بایــد خــودش بــا توجــه بــه حــال زندانــی 
و نامــه ســپاه پاســداران حکــم را بــرای متهمــان صــادر می کــرد«.

تایید محکومیت ۷ درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد  فی  االرض

دیــوان عالــی کشــور، رای صــادره شــده توســط دادگاه انقــالب 
شــیراز در مــورد هفــت درویــش گنابــادی را عینــا تاییــد کــرده 
اســت. ایــن هفــت نفــر بــه اتهــام محاربــه و فســاد فــی  االرض 
محکــوم شــده بودنــد. بر اســاس رای دادگاه انقالب شــیراز، ســه 
تــن از ایــن درویشــان بــه تبعیــد مادام العمــر و چهــار تــن بــه 
28 ســال تبعیــد محکــوم شــده اند. در چنــد روز گذشــته، افشــین 
ــی  ــال حقــوق درویشــان کــه از مدت ــور، حقــوق دان و فع کرم پ
قبــل بــه علــت دیســک کمــر و گــردن و تنگــی کانــال نخاعــی 

در بیمارســتان شــهدای تجریــش بســتری بــود، بــا دســتور دادســتانی تهــران و بدون ترخیص پزشــک بــه زندان 
اویــن بازگردانــده شــد. پیــش از او مصطفــی دانشــجو و حمیدرضــا مــرادی سروســتانی، فعــاالن حقــوق دراویش 
گنابــادی کــه در زنــدان بــه ســر می برنــد هــم بــدون اجــازه پزشــک از بیمارســتان بــه زنــدان بازگردانده شــدند.

اسو رستمی، علی نوری و امید علی شناس به بندعمومی منتقل شدند

اســو رســتمی، علــی نــوری و امیــد علی شــناس دو 
ــف  ــد 2 ال ــه در بن ــودک ک ــوق ک ــی و حق ــال مدن فع
ــه بنــد عمومــی  ــد، ب ــدان اویــن بازداشــت بودن ســپاه زن
8 اویــن محــل نگهــداری زندانیــان مالــی منتقــل 
ــان  ــاع از زندانی ــن دف ــزارش کمپی ــه گ ــا ب ــدند. بن ش
تاریــخ  در  کــه  رســتمی  اســو  مدنــی،  و  سیاســی 
ــوری  ــی ن ــا عل ــراه ب ــاه 1393 هم ــنبه 16 مهرم چهارش
ــود،  ــده ب ــتگیر ش ــودکان دس ــوق ک ــال حق ــر فع دیگ
ــد  ــرادی بن ــلول انف ــت در س ــاه بازداش ــد م ــد از چن بع

ــدند.  ــل ش ــی منتق ــان مال ــداری زندانی ــل نگه ــن مح ــی 8 اوی ــد عموم ــه بن ــن ب ــدان اوی ــپاه زن ــف س 2 ال
امیــد علی شــناس دیگــر فعــال مدنــی و حقــوق کــودک کــه از تاریــخ 13 شــهریور ســال جاری، در 
ــاه  ــن م ــخ 4 بهم ــل شــده اســت، درتاری ــی منتق ــد عموم ــه بن ــاال ب ــرد و ح ــه ســر می ب ــت ب بازداشــت موق
ــد. ــی ش ــه نظــام« دادگاه ــغ علی ــام »تبلی ــه اته ــه ریاســت قاضــی مقیســه ب ــالب ب ــعبه 28 دادگاه انق در ش

رویین عطوفت برای اجرای حکم به زندان رفت

ــم ده  ــه حک ــی ک ــی ـ مذهب ــال مل ــت، فع ــن عطوف ــا رویی محمدرض
ســاله اش در آبــان ســال جــاری تاییــد شــده بــود، پنجــم بهمــن مــاه 
1393 بــرای اجــرای حکــم روانــه زنــدان شــد. بــه گــزارش ســایت ملی 
ـ مذهبــی، روییــن عطوفــت روز پنج شــنبه از طریــق تلفــن بــه دایــره 
اجــرای احــکام احضــار شــده بــود. یکــی از مســووالن دایــره اجــرای 
احــکام بــه ایــن فعــال ملــی ـ مذهبــی اطــالع داده کــه شــش مــاه از 
حبــس اش را کشــیده و باقی مانــده حکــم وی نیــز از پنجــم بهمــن مــاه 

آغــاز می شــود. دادگاه تجدیــد نظــر در آبــان مــاه حکــم ده ســال حبــس تعزیــری روییــن عطوفــت را تاییــد کرد. 
طبــق ایــن رای، دادگاه تجدیــد نظــر حکم بدوی شــامل ده ســال حبس تعزیری و دو ســال محرومیــت از فعالیت 
در احــزاب، گروه هــا و دســته جات سیاســی و فعالیــت در فضــای مجــازی، رســانه ها و مطبوعــات را تاییــد کــرد.

صفحه 17/ شماره چهارم

خبرهای نقض حقوق بشر

ــن منتقــل شــد.  ــد 8 اوی ــه بن ــود، ب ــال دانشــجویی کــه دهــم آذر ســال 1393 بازداشــت شــده ب ــی« فع ــر امیرقل »امی
ــوده  ــران ب ــی در ته ــت از کوبان ــات حمای ــرکت در تجمع ــورد ش ــی وی در م ــده بازجوی های ــا، عم ــر گزارش ه ــا ب بن
اســت.  امیــر قلــی در 8 شــهریور ســال 87 نیــز در مراســم ســالگرد خــاوران بــه بازداشــت نیروهــای امنیتــی درآمــد کــه 
ــود. ایــن  ــه 6 مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــده ب ــا وثیقــه صــد میلیــون تومانــی آزاد شــد. وی در دادگاه بــدوی ب ب
حکــم در دادگاه تجدیدنظــر بــه بــه 5 ســال حبــس تعلیقــی کاهــش یافــت کــه مــدت ایــن حکــم تمــام شــده اســت.

انتقال امیر امیرقلی به بند عمومی



صفحه 18/ شماره چهارم

گزارش

آفتــاب روزهــای اول زمســتان آن قــدر گرمــا نــدارد 
به انــدازه  را  زندانــی  پیرمــردان  اســتخوان های  کــه 
ــاال  ــو ب ــا زان ــلوارش را ت ــی ش ــد. یک ــرم کن ــی گ کاف
را  حیــاط  از  گوشــه ای  تنهــا  تنــد،  تنــد  و  کشــیده 
می آیــد.  و  مــی رود  می تابــد  آن  بــه  آفتــاب  کــه 
دیگــری عصازنــان و به زحمــت، دســت بــه دیــوار 
می کشــد.  آفتــاب  زیــر  بــه  را  خــود  یواش یــواش 
بــه  را  خــود  پشــت  و  درآورده  را  پیراهنــش  یکــی 
آفتــاب ســپرده اســت. چندتایــی هــم روی یــک نیمکــت 
ــان  ــه از دور نمای ــرو ک ــوه روب ــه ک ــته و ب ــزی نشس فل
ــاب  ــده و آفت ــاه ش ــا کوت ــد. روزه ــگاه می کنن ــت ن اس
چندانــی  کمــک  هــم  هواخــوری  ســاعت  دو  روزی  تابــد.  مــی  به زحمــت 
نمی کنــد. زمســتان  اوایــل  کم فــروغ  آفتــاب  و  تــازه  هــوای  از  اســتفاده  بــرای 

از 85 زندانــی سیاســی عقیدتــی ســالن 12 رجایــی شــهر، 13 نفــر آن هــا بــاالی 60 ســال 
ــا 86  ــوند و از 60 ت ــامل می ش ــان را ش ــد کل زندانی ــراد 15 درص ــن اف ــد. ای ــن دارن س
ســال ســن دارنــد. دو نفــر آن هــا عراقــی هســتند و بقیــه ایرانــی. از گروه هــای مختلــف 
ــگار  ــود. روزنامه ن ــده می ش ــا دی ــان آن ه ــی در می ــام جاسوس ــا اته ــی ت ــی و عقیدت سیاس
و حقوقــدان حقــوق بشــری، ســمپات ســازمان مجاهدیــن خلــق و عضــو جامعــه بهاییــان 
ــب این کــه هــر چــه ســن ایــن  ــد. جال ــران بیشــترین تعــداد آن هــا را تشــکیل می دهن ای
ــد  ــال و اب ــا 20 س ــود. ت ــتر می ش ــم بیش ــان ه ــت حکمش ــر اس ــی باالت ــردان زندان پیرم
ــران  ــتند و دیگ ــدان هس ــه در زن ــت ک ــالی اس ــا 15 س ــی از آن ه ــه دارد. برخ ــم ادام ه

ــدان  ــم زن ــم و شش ــال های پنج س
می گذارنــد. ســر  پشــت  را  خــود 

ســاله   66 صمیمــی  کیــوان 
فعــال  و  روزنامه نــگار  اســت. 
سیاســی- اجتماعــی کــه تجربــه 
دارد،  نیــز  را  زمــان شــاه  زنــدان 
در  زنــدان  ســال  پنــج  یعنــی 
ــرادرش  ــترک. ب ــه مش ــن و کمیت اوی
ــازمان  ــای س ــی از اعض ــان یک ساس
ــود  ــق عضــو تیمــی ب ــن خل مجاهدی
کــه در ســال 51 بــه تعــدادی از 

ــدرم  ــد:” پ ــد. می گوی ــرور کردن ــا را ت ــی از آن ه ــه و چندتای ــی حمل ــاران آمریکای مستش
معــاون رئیــس شــرکت نفــت آن زمــان -وزارت نفــت امــروز- و اولیــن رئیــس پتروشــیمی 
ــه  ــه ب ــت ک ــاه از او خواس ــا ش ــداری ب ــت در دی ــرکت نف ــس ش ــال رئی ــود. اقب ــور ب کش
خاطــر خدمــات پــدرم بــه کشــور و صنعــت نفــت ایــران از اعــدام ساســان خــودداری کنــد. 
ــرد.” ــد، می پذی ــار کن ــام داده انزج ــه انج ــرادرم از کاری ک ــه ب ــرطی ک ــه ش ــم ب ــاه ه ش

ــرادر  ــا ب ــدار ب ــرای دی ــر ب ــب آخ ــدر را ش ــی آورد، پ ــاد م ــه ی ــود، ب ــی ب ــه زندان او ک
ــردا  ــان ف ــرد و هم ــرادر نمی پذی ــا ب ــد. ام ــش کن ــو ترغیب ــرش عف ــه پذی ــا ب ــد ت بردن
ــدام  ــالب اع ــروزی انق ــس از پی ــم پ ــر را ه ــرادر دیگ ــران، ب ــد. کام ــش می کنن اعدام
کردنــد. در زنــدان بچه هــا بــه شــوخی بــه کیــوان صمیمــی می گوینــد: خــودت 
را هــم در دولــت بعــد اعــدام می کنیــم تــا دیگــر خانــواده شــما هیــچ بدهــی 
ــر  ــک کم ــدد. دیس ــش می خن ــبیل های پهن ــا آن س ــند. و او ب ــته باش ــران نداش ــه ای ب
می کنــد.  اذیتــش  گــوارش  شــدید  مشــکل  و  نمی کنــد  کار  خــوب  قلبــش  دارد، 
پنــج مــاه دیگــر ششــمین ســال زندانــش تمــام می شــود و بیــرون مــی آیــد.

ــران،  ــای ای ــه بهایی ه ــازی جامع ــگاه مج ــران دانش ــبحانی از مدی ــاض اهلل س ری
مهنــدس راه ســاختمان اســت و 63 ســال ســن دارد. به ســختی راه مــی رود. از کنــارش کــه 
رد می شــوی، می ترســی مبــادا بیفتــد. تــا همیــن چنــد مــاه پیــش پــای راســتش شکســته 
بــود و راه رفتنــش ســخت شــده بــود. بــرای این کــه زیــر آفتــاب بــرود و خــود را گــرم کند، 

یکــی دو نفــر زیــر بغلــش را می گرفتنــد. الغــر اســت و اســتخوانی. در مقایســه بــا ســنش 
ــای  ــام موه ــد. تم ــاله باش ــی 63 س ــاور نمی کن ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــته تر ب ــی شکس خیل
ــد. ــاال می آی ــختی ب ــش به س ــد. نفس ــرف می زن ــده ح ــده و بریده بری ــفید ش ــرش س س

کریــم عبــدول معــروف یکــی از کردهــای عراقــی زندانــی بــا 76 ســال ســن اســت. 
زبان هــای عربــی، انگلیســی و فرانســه را بــه همــراه لهجه هــای مختلــف کــردی 
به خوبــی صحبــت می کنــد. هــرروز صبــح صورتــش را اصــالح  و ســرحال و بــا 
ــان را  ــورهای جه ــیاری از کش ــد بس ــودش می گوی ــد. خ ــالم می کن ــه س ــه هم ــد ب لبخن
ــه اتهــام جاسوســی  ــدان اســت. ب ــی دارد. 15 ســال در زن گشــته و ازآنجــا خاطــرات خوب
ــه  ــه ب ــدان ارومی ــه از زن ــود ک ــالی می ش ــش س ــت. اآلن ش ــد اس ــس اب ــش حب و حکم
رجایــی شــهر منتقل شــده و در 15 ســال گذشــته هرگــز مالقاتــی نداشــته اســت.

محمــود بــادوام مســئول دپارتمــان فیزیــک دانشــگاه بهاییــان ایــران کــه در 
ــت و در  ــاله اس ــود، 60 س ــام می ش ــش تم ــال زندان ــار س ــده چه ــال آین ــت س اردیبهش
دهــه 60 نیــز زنــدان بــوده اســت. آن موقــع هــم بــه جــرم عضویــت در جامعــه بهاییــان 
ــلول هایی  ــن س ــهر و همی ــی ش ــن رجای ــد. در همی ــدان گذران ــال را در زن ــه س ــران س ای
کــه حــاال بــه آن هــا اتــاق می گوینــد. همیشــه لبخنــد بــه لــب دارد. هرچنــد گاهــی اوقــات 
می گویــد خــوب نیســتم و دلگیــرم. همچنــان کــه همــه مــا بودیــم. بــه چندنفــری زبــان 
ــا  ــرد. ب ــذت می ب ــتان ل ــاب زمس ــته از آفت ــای آهس ــا قدم ه ــد و ب ــاد می ده ــی ی انگلیس
خنــده ایــن را می گویــد. اضافــه می کنــد: “مــن هنــوز نمی دانــم چــرا مــا بایــد در زنــدان 
ــه دانشــگاه  ــی کــه نمی توانســتند ب ــود بچه های ــن ب باشــیم. تنهــا کاری کــه می کــردم ای
ــم،  ــاره می کردی ــه اج ــی ک ــازل و محل های ــم و در من ــردآورده بودی ــا گ ــد را یکج برون
ــد.” ــرم باش ــا ج ــی از دنی ــچ جای ــن کار در هی ــم ای ــر نمی کن ــم. فک ــوزش می دادی آم

اصغــر قطــان از زندانیــان ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران اســت کــه 63 ســال ســن 
ــه 60 در  ــدای ده ــم در ابت ــالی ه ــد س ــی دارد. چن ــک و زلزله شناس ــرای فیزی دارد. دکت
زنــدان بــوده اســت. در اویــن و همیــن رجایــی شــهر کــه آن روزهــا بــه آن گوهردشــت 
ــن در 350  ــل از ای ــت. قب ــوم اس ــال س ــم دارد و اآلن در س ــال حک ــد. شــش س می گفتن
اویــن بــود و حــاال چنــد ماهــی اســت کــه بــه رجایــی شــهر آمــده اســت. هــرروز صبــح 
ــد  ــال چن ــد. تابه ح ــیند و می خوان ــی می نش ــرد، روی صندل ــت می گی ــرآن در دس ــک ق ی
بــار بــرای مــداوا بــه بیمارســتان 
در  روزی  چنــد  منتقل شــده، 
آنجــا بستری شــده و بعــد دوبــاره 
اســت. بازگشــته  زنــدان  بــه 

خانجانــی،  جمال الدیــن 
حکایــت جالبــی دارد. خــودش 
در   66 ســال  می گویــد” 
زنــدان منتظــر اعــدام بودیــم، 
او  کردنــد.”  آزادمــان  کــه 
ســوم  نســل  بازمانــده  تنهــا 
ــران  ــان ای ــه بهایی ــران جامع رهب
پــس از انقــالب اســت. تمــام اعضــای دو دوره رهبــری جامعــه بهاییــان ایــران 
در ســال 61 و 62 بازداشــت شــدند و هرگــز خبــری از ســرانجام آن هــا نشــد. او 
ــش  ــا ش ــال 86 ب ــال دارد و در س ــت. 81 س ــران اس ــن رهب ــوم ای ــل س ــده نس بازمان
ــس  ــه 20 ســال حب ــدام ب ــه، دســتگیر و هرک ــن جامع ــری ای ــر از اعضــای رهب ــر دیگ نف
محکوم شــده اند و اآلن در ســال ششــم زنــدان هســتند. ســال 88 دو نــوه او نیــز 
ــر  ــاق آنطرفت ــواد دو ات ــود و ف ــدان ب ــال زن ــان دو س ــد زن ــوا دربن ــدند. ل ــتگیر ش دس
ــش  ــاه پی ــار م ــد. چه ــر می گذران ــت س ــود را پش ــدان خ ــاله زن ــزرگ، دوران چهارس پدرب
ــد.  ــدان بودن ــواده در زن ــرای مدتــی چنــد نســل یــک خان پســرش نیــز دســتگیر شــد و ب
ــته  ــب بازگش ــل قل ــام عم ــس از انج ــتان و پ ــازه از بیمارس ــوه. ت ــر و ن ــزرگ، پس پدرب
ــود  ــدان ب ــد 81 ســاله باشــد. در همیــن زن ــد آی ــه نظــر نمی آی اســت. ســرحال اســت و ب
ــد. ــرکت کن ــم او ش ــم ترحی ــه در مراس ــت ک ــازه نیاف ــرد و اج ــوت ک ــرش ف ــه همس ک

ــک  ــران ی ــده ای ــرای آین ــزب دارد و ب ــک ح ــی ی ــودش به تنهای ــگ داودی خ ارژن
ــرارت  ــا ح ــازه وارد ب ــی ت ــر زندان ــرای ه ــه ب ــرده ک ــی ک ــاص طراح ــی خ ــاختار سیاس س
ــا  ــد تنه ــو بای ــد و ت ــول می کش ــاعتی ط ــد. دو سه س ــف می کن ــرژی آن را تعری و پران
شــنونده باشــی تــا نظراتــش دربــاره ســاختار آینــده موردنظــر او بــرای ایــران بــه پایــان 
ــش  ــار برای ــت یک ب ــد وق ــت و هرچن ــدان اس ــه در زن ــود ک ــی ش ــالی م ــد. 14 س برس
ــی  ــن حکم ــود. آخری ــزوده می ش ــش اف ــال های زندان ــر س ــاخته و ب ــدی س ــده جدی پرون

بهمن احمدی امویی

این پیرمردان زندان رجایی شهر



پیگیری هــای  منتظــر  فعــاًل  و  اســت  اعــدام  کــه گرفتــه 
از  دارد.  ابــد  حبــس  حکــم  هــم  قبــل  از  اســت.  نهایــی 
ــد  ــود هرچن ــی خ ــه جنوب ــا لهج ــت و ب ــتان اس ــی خوزس اهال
اســت.  گذرانــده  کشــور  زندان هــای  از  دریکــی  را  وقتــی 
ــرج. ــاره ک ــاس و دوب ــا بندرعب ــهر ت ــی ش ــه رجای ــن ب از اوی

اســتاد اخــالق و اللهیــات جامعــه بهایــی ایــران بهــروز 
ــًا همــه  ــا تقریب ــی 63 ســاله اســت. مشــهدی اســت، ام توکل
ــم از  ــی ه ــرات خوب ــت. خاط ــته اس ــا گذاش ــر پ ــران را زی ای
ــران  ــع رهب ــر جم ــت نف ــی از هف ــم یک ــتان دارد. او ه خوزس

ــم  ــذارد. او ه ــر می گ ــت س ــش را پش ــال زندان ــم 20 س ــه حک ــت ک ــران اس ــان ای بهایی
ــترین  ــه بیش ــت ک ــرادی اس ــه اف ــی ازجمل ــت. توکل ــود اس ــدان خ ــال زن ــمین س در شش
ــاده روی  ــاعت پی ــک س ــًا ی ــرد. تقریب ــه را می ب ــوری روزان ــاعت هواخ ــتفاده را از دو س اس
ــان  ــر از بهایی ــی دیگ ــی یک ــد ثنای ــم فرهمن ــگی اش ه ــراه همیش ــی دارد. هم و دوندگ
ــان  ــه جوان ــی ب ــان عرب ــد. زب ــاله اش را می گذران ــم 10 س ــه دوران حک ــت ک ــرگان اس گ
ــت  ــی اس ــان دارد. مدت ــر ادی ــاره دیگ ــی درب ــی و خوب ــات مذهب ــد و اطالع ــاد می ده ی
شــروع بــه یادگیــری زبــان انگلیســی کــرده و هــرروز صبــح او را می بینــی کــه از ســاعت 
ــت. ــرده اس ــر آن ک ــود را درگی ــد خ ــاعت بع ــد س ــا چن ــته و ت ــرو نشس ــت در راه هش

مســن ترین زندانــی سیاســی عقیدتــی ایــران حســن طفــاح اســت. یــک ایرانــی عراقی 86 
ســاله کــه 15 ســال مــی شــود در زنــدان اســت. حبــس ابــد دارد. شــایعه اســت کــه عضــو 
ــه  ــار ب ــد. یک ب ــزی نمی گوی ــاره چی ــودش دراین ب ــا خ ــت. ام ــراق اس ــت ع ــزب کمونیس ح
مــن گفــت: “مــا همیشــه بــه پدرمــان شــکایت می کردیــم عــراق هــم شــد جــا کــه پدربزرگ 
مــا بــرای مهاجــرت از ایــران انتخــاب کــرد. اگــر بــه روســیه می رفــت بهتــر نبــود؟ و پــدر در 
پاســخ آن هــا می گفــت: برویــد خوشــحال باشــید کــه پدربزرگتــان بــه عــراق آمــد، اگــر بــه 
یکــی از کشــورهای آفریقایــی و یــا زنگبــار رفتــه بــود چــه حالــی داشــتید؟” و بعــد می خنــدد.

متولــد 1930 اســت. 16 ســاله بــود کــه نخســتین تجربــه زندانــش را کســب کــرد. خــودش 
می گویــد: “آن موقــع جوان تریــن زندانــی عــراق بــودم و حــاال هــم پیرتریــن زندانــی ایــران 
ــرش  ــران دارد همس ــه در ای ــی را ک ــا کس ــده و تنه ــوق خوان ــت. حق ــره اس ــد بص “. متول
ــد روز  ــران آم ــه ای ــه ب ــاری ک ــد. نخســتین ب ــت کن ــد صحب ــه فارســی را نمی توان اســت ک
کودتــای 28 مــرداد 1332 بــود. می گویــد از مــرز آبــادان وارد شــدیم و از آنجــا بــا قطــار بــه 
تهــران آمدیــم. بــا یــک نفــر دیگــر کــه فارســی صحبــت می کــرد امــا او در آن موقــع فقــط 
می دانســت کــه پدربزرگــش ایرانــی بــوده و ایــن نخســتین بــاری بــود کــه بــه ایــران می آمد.

مــی رود.  راه  آهســتگی  بــه  نحیــف  بدنــی  و  خمیــده  کمــری  بــا  عصابه دســت 
بــه  دســتم  یــک  همیشــه  همیــن  بــرای  بیافتــم  ناخــودآگاه  می ترســم  می گویــد 
دیــوار اســت و یــک دســتم بــه عصــا. بــا خنــده اضافــه می کنــد: »ســخت ترین 
به ســالمت  را  دوران  ایــن  اگــر  اســت.  ســالگی   70 تــا   60 بیــن  زندگــی  دوران 
پشــت ســر بگــذاری دیگــر مشــکلی نســبت و عمــر طوالنــی خواهــی داشــت.«

کامــران مرتضایــی 62 ســاله از نخســتین بنیان گــذاران دانشــگاه جامعــه بهاییــان ایــران 
ــن  ــران ای ــی از مدی ــش یک ــال پی ــه س ــتگیری اش در س ــان دس ــا زم ــال 67 ت اســت. از س
دانشــگاه بــوده اســت. دانشــگاهی کــه تابه حــال بیــش از چهــار هــزار دانشــجو تربیت کــرده 
و یکــی از موفقیت هایــش هــم ایــن اســت کــه توانســته شــرایطی را فراهــم کنــد تــا برخــی 
ــپانیا  ــترالیا و اس ــادا، اس ــون کان ــورهایی چ ــگاه های کش ــجویانش در دانش ــن دانش از بهتری
ادامــه تحصیــل بدهنــد. حکــم پنج ســاله دارد. زمانــی بهتریــن شــطرنج باز دانشــگاه 

ــد. اآلن هــم  ــن را می گوی ــد. خــودش ای ــه آن شــریف می گوین ــوده کــه حــاال ب آریامهــر ب
قهرمــان شــطرنج اســت و کســی نمی توانــد در ایــن رشــته بــا او دربیفتــد. زبــان انگلیســی 
ــت.  ــه اس ــری فرانس ــال یادگی ــه دنب ــختی ب ــد و به س ــس می کن ــر تدری ــان دیگ ــه زندانی ب
روزی یــک ســاعت هــم در آفتــاب کمیــاب ایــن روزهــا قــدم می زنــد و پیــاده روی می کنــد.

فــواد مقــدم بــه نظــر مــن یکــی از بهتریــن پزشــک هایی اســت کــه تابه حــال دیــده ام. 
بســیار مســئول و حســاس اســت و در هــر ســاعت شــبانه روز کــه بــه ســراغش بــروی حتــی 
ــی  ــه خوب ــد. حوصل ــو کمــک می کن ــه ت ــد ب ــه بتوان ــی ک ــا آنجای ــر خــواب هــم باشــد ت اگ
ــان در  ــه بهایی ــگاه جامع ــئول دانش ــاله و مس ــت. 63 س ــرحال اس ــم س ــه ه دارد و همیش
ــه  ــدم در جبه ــط مق ــتان های خ ــگ در بیمارس ــالی در دوران جن ــه س ــت. س ــان اس اصفه
ــزی  ــاره یک چی ــا دراین ب ــت بی ــه او می گف ــتانش ب ــی از دوس ــار یک ــت. یک ب ــوده اس ب
ــع  ــودم. آن موق ــه نب ــا ک ــن تنه ــت:” م ــده گف ــا خن ــد. ب ــه می کنن ــو چ ــا ت ــه ب ــس ک بنوی
ــد، گاهــی هــم، اگــر هــوا  ــاال می زن ــو ب ــا زان ــرای کشــور الزم بود.”هــرروز شــلوارش را ت ب
ســرد نباشــد پیراهنــش را درمــی آورد و پشــت بــه آفتــاب می دهــد. بــرای گرفتــن ویتامیــن 
ــدا  ــا، پی ــی زندانی ه ــم غذای ــدان و رژی ــده زن ــاب ندی ــک آفت ــای کوچ ــه در اتاق ه دی ک
ــار کــه برگشــته چنــد  ــا بــه حــاال چنــد بــاری در بیمارســتان خوابیــده و هــر ب نمی شــود. ت
ــدارد. ــی ن ــمانی خوب ــع جس ــت. وض ــده اس ــر ش ــوه کوتاه ت ــش ک ــانتی متری از روده های س

ماشــاءاهلل حائــری از زندانی هــای ســازمان مجاهدیــن خلــق اســت. ســال های 
ــدان  ــان زن ــگار، در هم ــان، ن ــد و دخترش ــدان بودن ــم در زن ــرش باه ــا همس ــه 60 ب ده
بــه دنیــا آمــد. ســال 88 دوبــاره دســتگیر شــد. امــا دختــر در ســال 90 و اآلن در 
ــت اهلل  ــوادگان آی ــد از ن ــودش می گوی ــهر. خ ــی ش ــدر در رجای ــت و پ ــن اس ــک ورامی قرچ
حائــری بنیان گــذار حــوزه علمیــه قــم اســت. کمتــر او را در هواخــوری می بینــی، 
ــال دارد و  ــردن. 65 س ــرفه ک ــیدن و س ــیگار کش ــال س ــا در ح ــت ی ــواب اس ــتر خ بیش
ــادی  ــان زی ــع زم ــا آن موق ــه ت ــاند ک ــان برس ــه پای ــود را ب ــت خ ــال محکومی ــد 17 س بای
ــی دارد  ــی و قلب ــکل تنفس ــذارد. مش ــر می گ ــت س ــم را پش ــال پنج ــت. تازه س ــده اس مان

و یکــی دو بــار هــم در بیمارســتان بستری شــده اســت.
محمــد ســیف زاده هنــوز هواخــوری بــاز نشــده از 
ــن  ــا آخری ــد و ت ــر می مان ــت در منتظ ــل پش ــه قب ــد دقیق چن
ــیند،  ــد، می نش ــدم می زن ــد. ق ــوری می مان ــه در هواخ لحظ
ــلوارش  ــد. ش ــخنرانی می کن ــد و س ــی می ده ــاوره حقوق مش
را تــا زانــو بــاال می زنــد و حداکثــر اســتفاده را از نــور 
ــم و از  ــد ق ــاله متول ــدان 65 س ــرد. حقوق ــید را می ب خورش
اعضــای کانــون مدافعــان حقــوق بشــر اســت. بعضــی روزهــا 
شــعرها و غزلیاتــی را کــه ســروده بازنویســی می کنــد و 
گاهــی هــم جلــوی مــن را می گیــرد و آن هــا را برایــم 
هــم  همه شــان  در  پرانــرژی.  و  حــرارت  بــا  می خوانــد. 

ــرای  ــرروز ب ــی دارد. ه ــب و بینای ــی، قل ــاری گوارش ــد. بیم ــه می کن ــاه گل ــیخ و ش از ش
تــا دلتــان بخواهــد قــرص و دارو می خــورد. بهــداری می برنــدش و  بــه  آزمایــش 

ســرد  و  یخــزده  حیــاط  در  کــه  آدم هایــی  تنهــا  می شــود  ســرد  کــه  هــوا 
گوشــه ای  در  همــه  جوان هــا  هســتند.  پیرمــردان  همیــن  می بینــی  زنــدان 

می شــود. بلنــد  کنــده  از  دود  هنــوز  هســتند.  خــواب  یــا  و  کزکرده انــد 
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ــه  ــرد. ب ــن بب ــی او را از بی ــد بینای ــه می توان ــده ک ــال ش ــادر مبت ــی ن ــاری خون ــی بیم ــه نوع ــی، ب ــان سیاس ــیفی از زندانی ــف پورس ــن یوس محمدحس
ــد  ــه 80 درص ــد ک ــخص ش ــدد، مش ــات متع ــس از معاین ــه پ ــد ک ــزی ش ــه مغ ــار عارض ــش دچ ــا پی ــیفی از ماه ه ــف پورس ــه، یوس ــزارش کلم گ
ــد  ــالم کرده ان ــکان اع ــون پزش ــا، اکن ــن آزمایش ه ــج آخری ــاس نتای ــر اس ــال ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــب ش ــم وی تخری ــر دو چش ــبکیه ه از ش
ــد  ــاری می توان ــن بیم ــت. ای ــدن اس ــی ب ــتم ایمن ــه سیس ــادر علی ــاری ن ــی بیم ــت، نوع ــت. بهج ــده اس ــال ش ــت« مبت ــاری بهج ــه »بیم ــه او ب ک
ــف  ــه یوس ــی ک ــود دارد. در حال ــم وج ــار ه ــدن بیم ــور ش ــال ک ــود، احتم ــان نش ــع درم ــه موق ــر ب ــه اگ ــد ک ــرار ده ــه ق ــورد حمل ــم را م چش
پورســیفی 2 ســال و 6 مــاه از دوران محکومیــت خــود را ســپری کــرده، دادســتانی تهــران همچنــان بــا مرخصــی او مخالفــت می کننــد.

تحمــل  عــدم  کــه  سیاســی  زندانــی  ایــن  وخیــم  وضعیــت  مــورد  در  همچنــان  قضاییــه  قــوه  و  ســپاه  اطالعــات  مســوالن 
مــدت  بیمــاری،  ایــن  تاییــد  امــا  نگرفته انــد؛  مشــخصی  موضــع  شــده،  محــرز  نیــز  قانونــی  پزشــکی  بــرای  او  کیفــر 
می دهــد. قــرار  سیاســی  زندانــی  یــک  نابینایــی  فاجعــه  بــروز  از  جلوگیــری  بــرای  مقامــات  ایــن  روی  پیــش  را  کوتاهــی 

محمدحسن یوسف  پورسیفی در خطر از دست دادن بینایی هر دو چشم



طی هفته های اخیر و پس از اعالم دبیر شورای حقوق بشر قوه ی قضاییه مبنی بر تالش این قوه در 
تدوین الیحه تغییر مجازات هــای مرتبط با مواد مخدر در کشور، اظهارنظرهــای متفاوتی از ســوی 
مســوولین بیــان شــد بــه طــوری کــه برخــی از آنهــا دــر مخالفــت و برخــی دیگــر دــر موافقــت 
بــا تدویــن و تصویــب ایــن قانــون بــه اظهارنظــر پرداختنــد. تصویــب ایــن قانــون دــر مجلــس 
ــود.  ــر ش ــواد مخد ــا م ــط ب ــام مرتب ــکام اعد ــتاد درصــدی اح ــش هش ــه کاه ــر ب ــد منج می توان
که  شد  اعالم  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مقام  قایم  سوی  از  مخالفت هــا  این  نخستین 
مخالفت  باشد  مخدر  مواد  قاچاقچیان  اعدام  مجازات  حذف  صدد  دــر  که  قانونی  هر  با  اکیدا 
نمود.  ستاد  این  مثبت  نظر  کسب  به  منوط  را  زمینه  این  دــر  قوانین  تصویب  و  کردــه 
قاچاقچیان  با  برخورد  دــر  اعدام  مجازات  کارآمد ی  بیان  ضمن  یزد  دــادستان  ادــامه  دــر 
موافقان،  صف  دــر  و  دیگر  سوی  دــر  نمود.  مخالفت  مجازات  این  حذف  با  موادمخدر، 
تعدادــی از نمایندگان مجلس و اخیرا دــادستان نظامی تهران همگام با کارشناسان این حوزه 
کردند.  استقبال  رویکرد  تغییر  و  جایگزین  مجازات هــای  بر  تمرکز  و  اعدام  مجازات  حذف  از 
و   1367 سال  دــر  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  تشکیل  از  پس  ویژه  به  و  اخیر  سالیان  طی 
یکی  به  اعدام  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  سوی  از  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  تصویب 
ســال های  دــر  شد.  بدل  کشور  دــر  مخدر  مواد  با  مبارزه  دــر  مجازات ها  اصلی ترین  از 
بــه خصــوص  اعدام شدند کــه  این جرم  به  ارتکاب  دلیل  به  افراد  از  زیادی  تعداد  متمادــی 
ــمار  ــی، ش ــای قانون ــن برخورده ــدت گرفت ــی و ش ــر صنعت ــواد مخد ــترش و رواج م ــا گس ب
افزایش شمار اعدام هــا تبعات بسیار منفی  افزایــش قابــل توجهــی یافــت.  اعدام هــا نیــز 
به  ایــران  علیه  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  ویژه  به  و  بین المللی  مجامع  دــر  را 
همراه دــاشت و تصویری منفی را از کشــور دــر اذهان عمومی دیگر کشورها ایجــاد نمود. 
چرایی کاهش مجازات های مرتبط با مواد مخدر و استفاده از تجربیات بین المللی برای به کارگیری 
برنامه ها و روش های کارآمدتر در مواجه با این معضل را می توان در چند زمینه مورد بررسی قرار داد: 

الف ـ رویکرد داخلی
1ـ بازدارندگی: یکی از مهم تریــن عوامل در تصویب قوانین، اثر بخشی و میزان بازدــارندگی 
ــگاه  ــن جای ــس از چی ــران پ از جرم است. با بررسی تعداد اعدام های صورت گرفته در کشور ـ ای
دــوم را از نظر تعداد اعدام ها دــر جهان به خود اختصاص داده است ـ و همچنیــن با توجه 
به گزارش سال 2008 دفتر کنترل مواد و جرایم سازمان ملل که تاکیــد دارد »نزدیک به سه 
دــرصد  باالترین  این  که  می کنند  مصرف  مخدر  مواد  ایران  سال   64 تا   15 جمعیت  دــرصد 
مصرف مواد دــر جهان است«، شاید بتوان به این نتیجه رسید که مجازات هــا و سیاست هــای 
است. نبودــه  بخش  اثر  چندان  مواد مخدردــر کشور  معضل  با  مواجه  دــر  کارگرفته شده  به 

2ـ فقر: یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز شکل گیری جرم و جنایت؛ فقر و به ویژه فقر اقتصادی 
است. در شرایطی که تالش هــا برای ریشه کن کردن فقر و از میان بردــن فساد اقتصادــی و 
برقراری عدالت اجتماعی دــر جامعه ما به نتایج مطلوبی نرسیده است، به کارگیری شدت عمل 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادــی،  نامطلوب  شرایط  قربانی  خود  بعضا  که  مجرمان  با  برخورد  در 
بود. خواهد  کشور  به  بیشتر  هزینه های  تحمیل  و  مساله  کردــن صورت  پاک  نوعی  به  هستند 

3ـ عواقب اجتماعی: اگر چه در ظاهر بتوان با اعدام یک فرد مجرم با این معضل مبارزه نمود و به 
افکار عمومی گواهی بر جدیت دــر برخــورد با آن را ارایه داد؛ اما اعدام به غیر از اینکه منجر به از 
میان رفتن افراد به عنوان سرمایه های اجتماعی می شود که در شرایط مطلوب می توانستند به نیروی 
ــه وجود می آورد. عالوه  ــا ب ــای آن ه ــر خانواده ه مولد در جامعه تبدیل شوند، اثرات منفی نیز د

بر بحران عاطفی که خانواده با اعدام سرپرست و نان آور خود با آن مواجه می شود، به دلیل عدم 
وجود نهادهای مدنی حمایت کننده و دستگاه هــای نظارتی، دیر یا زود خانواده با بحران هــای 
اقتصادی و اجتماعی گوناگونی دست به گریبان خواهد شد که در دراز مدت خسارات و ضررهای 
بسیار زیادــی را به صورت بسترهای پذیرنده بزهکاری و وقوع جرم به جامعه تحمیل می کند. 
مرزهای کشور  خارج  در  سنتی  مخدر  مواد  از  زیادی  اینکه حجم  به  توجه  با  تقاضا:  کاهش  4ـ 
عرضه  و  تولید  با  مبارزه  شک  بدون  افغانستان،  کشور  خاص  شرایط  دلیل  به  و  می شود  تولید 
برنامه های  تدوین  با  اما  است؛  همراه  بسیاری  سختی های  و  محدودیت هــا  با  کشور  آن  در 
برای  تقاضا  میزان  می توان  کشورها  دیگر  تجربیات  از  استفادــه  و  کارشناسی  و  مدت  بلند 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  آمار  به  بنا  که  شرایطی  در  داد.  کاهش  را  کشور  دــر  مخدر  مواد 
است،  داشته  وجود  کشور  در  دــایمی  و  تفننی  معتاد  میلیون  دو  به  نزدیک   1378 سال  دــر 
برای  برنامه ریزی  همچنین  و  تفریحی  تربیتی،  آموزشی،  امکانات  بهبود  به  توجه  لزوم 
گیرد.  قرار  ذیربط  مسووالن  توجه  مورد  باید  پیش  از  بیش  تبعیض  و  بیکاری  فقر،  کاهش 

ب ـ رویکرد منطقه ای 
موادمخدر  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی  با  ایران  که  شرایطی  در  منطقه ای:  همکاری  1ـ  
کنترلی  سیاست های  به  نمی تواند  دارد،  مشترک  مرز  کیلومتر   900 از  بیش  ـ  افغانستان  ـ  دنیا 
دیگر  با  منطقه ای  باشد. همکاری های  بی تفاوت  آن کشور  دــر  مخدر  مواد  تولید  بازدــارنده  و 
کشورها از جمله روسیه پاکستان و ترکیه به عنوان کشورهایی که جزو مقاصد اصلی ترانزیت این 
مواد هستند، نقش به سزایی در زمینه ی سیاست های مقابله و مبارزه با مواد مخدر ایفا می کند. 
2ـ مبارزه با فساد: مواد مخدر پس از نفت و اسلحه سومین تجارت پرسود دنیا نام گرفته است. 
است که  مافیایی  باندهای گسترده  ایــن صنعــت مستعد شکل گیری  است که  دلیل  به همین 
در بسیاری موارد  ابزاری متوسل می شوند.  از فروش مواد به هر  برای کسب سود سرشار ناشی 
بین المللی  مسیرهای  در  مخدر  مواد  ترانزیت  و  تولید  تسریع  عاملی جهت  دولتی  فاسد  ماموران 
است.  برخوردــار  خاصی  اهمیت  از  دولتی  دستگاه هــای  در  فساد  با  مبارزه  نتیجه  در  هستند. 
3ـ تروریسم: در افغانستان و در زمان حکومت طالبان، تولید و فروش مواد مخدر یکی از منابع 
اصلی تامین مالی این گروه و دیگر گروه هــای تروریستی از جمله القاعده بود. اگر چه پس از 
انتقالی دــر این کشور، کشت مواد مخدر در بسیاری از  سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت 
طالبان  نفوذ  تحت  که  جنوبی  ایالت های  در  اما  رفت؛  میان  از  بعضا  یا  یافت  کاهش  ایالت هــا 
زمان  به  نسبت  کشت  حجم  که  حدی  تا  دارد  ادامه  همچنان  خشخاش  گیاه  کشت  اســت، 
برنامه های  ناکارآمدی  امر گواه  این  یافته است.  نیز  افزایش  بلکه  نداشته؛  تنها کاهش  نه  طالبان 
است.  بودــه  افغانستان  در  مواد مخدر  توسعه  و  با کشت  مبارزه  زمینه  کار گرفته شده دــر  به 
4ـ برنامه های کشاورزی: افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و کشت خشخاش 
برای  می کند  کشاورزان  عاید  که  مناسبی  سود  و  کشور  این  هوایی  و  آب  شرایط  واسطهی  به 
آنها همواره از اولویت خاصی برخوردــار بودــه است. دــر این زمینه می توان با سرمایه گذاری 
دــراز  دــر  کشاورزان  از  کشاورزی  محصوالت  تضمینی  خرید  و  الگوی کشت  تغییر  زمینه  در 
این  دــر  چه  اگر  اخیر  نمود. طی سال هــای  جلوگیری  این محصول  از گسترش کشت  مدت، 
ــولت مرکزی، شرایط  ــه واسطه ی ضعف د ــای بسیاری صورت پذیرفته است؛ اما ب زمینه تالش ه
برای  منطقه ای  همکاری  و  مشارکت  افزایش  بر  دلیلی  امر  این  و  نرفته  پیش  مطلوبی  نحو  به 
است.  مخدر  مواد  گسترش  و  کشت  با  مبارزه  در  افغانستان  دولت  برنامه های  بهبود  و  تقویت 

جمع بندی: 
مبارزه  بحث  تنیدگی  هم  در  و  پیچیدگی  کوتاه،  صورت  به  تا  شد  آن  بر  سعی  مقاله  این  در 
برخورد  دــر  را  ملی  فرا  جدیتی  و  جانبه  چند  حمایتــی  مبارزه  این  کرد.  بیان  را  مخدر  مواد  با 
پیــش  دــر  کشور  دــر  اخیر  سالیان  طی  که  رویکردهایی  می طلبد.  خانمان سوز  بالی  این  با 
انسانی  و  مالی  به هزینه های  توجه  با  اما  است؛  نبودــه  بی تاثیر  اگر چه چندان  گرفتــه شــده 
دــر  حتی  است.  نبودــه  همراه  چشمگیری  دستاورد  با  متاسفانه  شــده  صرف  که  سرشاری 
دیگری  معضالت  و  عواقب  مدت  دــراز  دــر  خود  قاچاقچیان،  اعدام  جمله  از  موارد  بسیاری 
است.  دــاشته  همراه  به  قربانیان  خانواده  میان  دــر  بزهکاری  و  جرم  بازتولید  صورت  به 
ــواد  ــا م ــط ب ــای مرتب ــر مجازات ه ــه تغیی ــت از الیح ــس و دول ــه، مجل ــوه قضایی ــه ق چنان چ
مــخدر حمایــت کــرده و ایــن الیحــه ســرانجام بــه تصویــب برســد، شــاهد کاهــش آســیب های 
ــی  ــای بین الملل ــر عرصه ه ــران د ــر ای ــی ب ــای تحمیل ــدن هزینه ه ــم ش ــز ک ــی و نی اجتماع
ــر  ــا مواد ــارزه ب ــد در مب ــل متح ــازمان مل ــی س ــر اجرای ــود. مدی ــم ب ــری خواهی ــوق بش و حق
ــه تحقیقات حاکی از آن  ــدر گفت ــواد مخ ــم م ــرای جرای ــام ب ــازات اعد ــه مج ــر زمین ــر د مخد
لــذا  نمی شود،  آن  کاهش  باعث  مخدر  مواد  به  مربوط  جرایم  برای  اعدام  مجازات  کــه  است 

است. دیگری  مجازات هــای  با  آن  کردــن  جایگزین  و  اعدام  لغو  خواهان  سازمان  این 
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