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ھفتاد و پنج سال در ایـران و ربـع قـرن در تبعيـد، انسـان ایرانـی زمـانی بـه 
رسميت شناخته شده و از حقوق انسانی برخوردار بوده است، کـه نـام یـا 

باشـــد: وطـــن پرســـت، مســـلمان،  صـــفتی در مقابـــل او گذاشـــته شـــده
سوسياليســت، ســکو8ر، مارکسيســت، ملــی، مکتبــی، حزبــی، انق5بــی، 

  ھميشه در صحنه، فرھيخته، استاد...
(ایرانی) بـه  حتا در آرزوھای بزرگی که بر روی کاغذ تدوین کرده ایم، انسان

خودی خود از کليه حقوق انسانی محروم بـوده اسـت. در ایـن سـيکل صـد 
مسلمان به خون مسـلمان تشـنه اسـت؛ ملـی گـرا بـرای  ساله ی معيوب

ناسيوناليست خط و نشان می کشد؛ سوسياليسـت سـایه مارکسيسـت 
را بــا تيــر مــی زنــد؛ انق5بــی دیــروز ضــد انقــ5بِ امــروز معرفــی مــی شــود؛ 
ماتریاليســت وطنــی در ميانســالی تســبيح مــی انــدازد و قــول ھــوهللا مــی 

غيرخـودی را داخـل آدم حسـاب » فرھيختـه«ایـن جامعـه، » استاد«خواند؛ 
نمی کند. شاعر و نویسنده کشورمان گمان می کند، از یگانه درز و سوراخ 
آسمان به زمين افتاده است. تفرعن، ازخودبيگانگی، 8ف زنـی، دوگـانگی، 
مطلق بينی، غامض گویی و عـدم شـھامت در گفتـار و رفتـار بـه نـرم ھـای 

  گشته و بی حقوقی در این جامعه نھادینه شده است.  جامعه بدل گشته است. نفی، پایه استد8ل
آیا یکی از د8یل اصلی شکست پروژه ھای ایرانيان برون مرز در نزدیک بـه سـه دھـه نگـاه ایـن جامعـه بـه انسـان 

  نبوده است؟ 
*    *    *  
ما اول بـار در جامعه ایرانی پدیده تازه و نوظھوری است. شاید باورش سخت باشد، اکه ، »حقوق بشر«اما مقوله 

با استفاده از نھادھای امنيتـی اسـتفاده ابـزاری کـرد. » حقوق بشر اس5می؟!« رژیم اس5می ایران بود که از ترم
، نزدیک به پانزده سال مجـامع حقـوق بشـری در غـرب حيـات خلـوت رژیـم اسـ5می  ۶٧بعد از نسل کشی سال 

پای شان در برخی از ارگانھـا و نھادھـای کـارگری  ایران و نھادھای ضدبشری آنان بوده است. ھنوز ھم اینان جای
  و حقوق بشری سفت و محکم است.

رسيد تا با مخفی شدن در پشت شـعارھای انسـان » اپوزسيون« ت به یکی دو محفل و گروه سياسیسپس نوب
گذشـته  را به پوزخند گيرند و اھداف ضد انسانی خود را که ھمانا تحریف تـاریخ» کرامت انسان«دوستانه، باز ھم 

  است، دنبال نمایند. 
مقوله ای بورژوایی سـت و ابـزار دسـت دولتھـای » حقوق بشر« در نظر طيفی از نيروھای سياسی کشورماناما 

» جـایزه حقـوق بشـری«بـه انسـانھای فاسـد و کتابھـای مجعـول » نھادھای حقوق بشری«سرمایه داری. وقتی 
ه باشـند. امـا مگـر بـه نـام مـارکس و مـائو و مصـدق و مھاتمـا اعطاء می کنند، شاید این نيروھا زیاد ھم پرت نگفت

  گاندی این ھمه دکه و دکان ورشکسته راه اندازی نشده است؟
را دو دستی تقدیم نظام سرمایه نکنيم و بجای آن به بی حقوقی تاریخی مـان بياندیشـيم و پـيش » حقوق بشر«

  از ھمه د8یل آنرا در ميان خودمان ریشه یابی کنيم.
    **    *  

در گفتگویی تلفنی به پرسش ھای مـن پاسـخ مـی  مجموعه فعا8ن حقوق بشر در ایراناحمد باطبی، سخنگوی 
ظرف سالھای اخير در پيوند با موارد نقـض حقـوق بشـر در  فعا8ن حقوق بشر در ایران دھد. گزارش ھای مجموعه

  ایران در خور تحسين بوده است. 
  ست.این گفتگو بر روی نوار ضبط شده ا
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 خوش آمدید به این گفتگو.» مجموعه فعا8ن حقوق بشر در ایران«* احمد باطبی، سخنگوی 

  سپاس از شما. و مرسی که این وقت را در اختيار من قرار دادید. -
بسياری از ست. داخل و خارج ترم و مفھوم جدیدی ا در جامعه ایرانی» فعاليت حقوق بشری«و » حقوق بشر* «

نھا به چيزی که پای بنـدی ندارنـد، فعاليت می کنند که اغلب آ» وق بشرحق«ی ایرانی زیر عنوان گروھھا و نھادھا
نقـض  مـوارد حقوق بشر است. این واقعيت را می شود از موضع گيری ھای گزینشی و جھت دار آنھا در پيونـد بـا

  حقوق بشر در ایران دید. تجربه شما در این زمينه چه بوده؟
خيلی موافق ام در خصوص این که حقوق بشر در جامعه ما پدیـده نوظھـوری اسـت. و مـن من با فرمایش شما  -

 در فکر می کنم، ا8ن حقوق بشر در جامعه ما دوره کودکی اش را دارد می گذراند. منتھی فرق آن با حقوق بشـر
ھمسـایه ایـن اسـت ایـن کـودک خيلـی بـاھوش تـر از کـودک ھـای  منطقه خاورميانه در ؛ خصوصاً دیگر کشورھای

  .  باعث دردسر اش گاھی و، می شودخيلی وقتھا باعث رشد اش  ویژگی است. و این
بعـد از انقـ5ب دیـده  را به شکل کنونی و بـه شـکل عرفـی آندر ایران، ما مسئله حقوق بشر، و در واقع تولد اش 

  ... کرده باشيم ه شکل حرفه ای کار حقوق بشریتجربه مشابھی نداشتيم که بایم. یعنی در قبل از انق5ب 
  ھشت سال اخير بوده. -* شاید درست تر اش در ھفت

البته بودند کسانی که در گذشته فعاليت حقوق بشری مـی کردنـد، ولـی بـه شـکل جدیـِد سـازمان یافتـه  بله، -
 هحقوق بشر در ایران افتـاد مقوله ترش، به قول شما در ھمين چند سال اخير بوده. منتھی اتفاقی که در خصوص

حقوق بشری مبنایی آکادميـک اسـت. یعنـی علـم  کاردر کشورھای دیگر مبنای جاھای دیگر دنيا فرق داشته. با 
و فضـایی کـه دولتھـا اجـازه داده انـد، ایجـاد شـود تـا  در دانشگاھھای کشورھای اروپایی تدریس می شود حقوق

نـد، توليـد اندیشـه کننـد و وارد تئـوری پـردازی کن ؛وق بشـر در دانشـگاھھا تـدریس کننـدتئوری پردازان مسئله حق
 تمام فعاليتھای حقوق بشری ما بر مبنای تجربيات فردیما در ایران این را نداشته ایم.  اما کارھای اجرایی شوند.

  .  بودهانسانھا  و ع5ئق
مبنـی بـر اینکـه خيلـی ھـا   که من از نظر شخصی تا حدی فرمایش شما را قبـول مـی کـنم، شما حرفی زدیداما 

به نظر من ھميشه این جور نيسـت. خيلـی ھـا واقعـاً بـه قوق بشر می دھند، اما به آن پای بند نيستند. شعار ح
  اشتباه می کنند... حقوق بشر اعتقاد دارند، اما به دليل اینکه به درک اصولی از حقوق بشر نرسيده اند،

باید عمق بيشتری بـدھم: بـه جـز  اما فکر می کنم، پرسش ام را* با اینکه تا حدودی پاسخ پرسش ام را گرفتم، 
تأسـيس کـرده و تـا کنـون از آنھـا اسـتفاده » حقـوق بشـر«تعدادی از نھادھایی که رژیم اس5می ایران تحـت نـام 

برپا شـده » حقوق بشر«ابزاری ی چند منظوره کرده، در ميان مخالفان حکومت اس5می ھم تشکي5تھایی به نام 
کمتـر فـرد و تشـکلی را دیـده من ھای حقوق بشری است. می خواھم بگویم، که کار آنھا استفاده ابزاری از ترم 

  اظھارنظرتان را می شنوم. ام که ميثاق جھانی حقوق بشر در آنھا درونی شده باشد.
، من اسم آنھا را سـازمانھای حقـوق ید توسط دولت ایران تأسيس شدهدر خصوص سازمانھای دولتی که فرمود -

اسـت. و قـوانين اسـ5می اساسـاً در » حقـوق بشـر اسـ5می«اساس حقوق بشـر،  بشری نمی گذارم. در ایران
  5ميه جھانی حقوق بشر تضاد دارد.خيلی موارد با حقوق بشر و اع

اما در مورد گروھھایی که گفتيد؛ که من این مسئله را از سه زاویه و در سه بخش می بينم. بخش اول، مفـاھيم 
ھھای حقوق بشری به لحاظ تئوریک کمبودھایی دارنـد و تعـاریف درسـتی ھستند. من فکر می کنم، گرو تئوریکی

  برای کارشان ندارند. برای ھمين نمی توانند، ھم استراتژی و ھم تاکتيک مناسبی برای کارشان مشخص کنند. 
مشکل دوم؛ افرادی که وارد جریانھای حقوق بشری می شوند، عموماً با پيشينه سياسی وارد می شـوند؛ مـث5ً 

ایـن بـه زمـان تشکل دانشجویی بودند. یعنی با ادبيات و الفبای سياسی می خواھند کار حقوق بشری کننـد.  در
  ست.وق بشری فرق اش با کار سياسی در چيطو8نی نياز دارد تا آنھا با تمرین متوجه شوند، کار حق

در پيونـد بـا حقـوق ی کـه [داریم. سـازمانھایمشکل سومی که وجود دارد، به نظر من فضایی ست که در آن قرار 
از طریـق منـابع  کـه یـا گروھھـایی ھسـتند کـه بـا کمـک ھـاییمالی دارند.  درآمد و بشر] ایجاد شده اند، مشکل

درآمـد کمـی دارنـد و فقـط  دوم مختلف دریافت می کنند، کار می کنند و یا از حق عضویت اعضاء شـان. ایـن گـروه
ھزینه وبسایت و امثـالھم. امـا آنھـایی کـه بودجـه دریافـت مـی ، مثل می توانند نيازھای اوليه شان را تأمين کنند

ایجاد نوعی مافيا در فعاليت حقوق بشری، که نتيجـه کـام5ً منفـی  د معادله جدیدی می شوند، از جملهکنند، وار
  و معکوسی در زمينه حقوق بشر دارد.

م. ممنون می شوم، تعریـف کوتـاھی صحبت کردی» فعاليت حقوق بشری«و » حقوق بشر«* ما چندین بار از ترم 
  از این دو ترم از شما داشته باشم.

ببينيد، من نمی توانم تعریفی برای مسئله حقوق بشر بدھم. بخاطر اینکه من آدمی ھستم که در حـال تمـرین  -
دوم اینکه مـن تحصـي5ت دانشـگاھی و حقـوق بشـری نـدارم کـه بتـوانم در ایـن بـاره مسئله حقوق بشر ھستم. 

م، ایـن اسـت کـه مـا یـک کتـاب ه ارسـيد دی تجربه ای که در این مدت بـه آناما به لحاظ فرحقوقی بدھم.  تعریف
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ھـر  منوشته شده در مورد حقوق بشـر داریـم کـه مفـاھيم کلـی حقـوق بشـر در آن مطـرح شـده، کـه مـی تـواني
وق بشـر اسـت. ھـر . و آن اع5ميـه جھـانی حقـمبرداشتی که به نفع سعادت و رشـد انسـانھا اسـت، از آن بکنـي

چيزی که در ایـن اع5ميـه باشـد؛ مـرتبط بـا وقـایع روز باشـد، شـما مـی توانيـد بـه شـکل مثبـت از آن برداشـت و 
  استفاده کنيد. ولی من به د8یلی که گفتم، نمی توانم در این زمينه تعریف جامعی بدھم.

  . اینطور نيست؟، باشدمی گيردکه حقوق انسان را در بر زه ھایی* فعاليت حقوق بشری می تواند تمام حو
ھر چيزی که امنيت و آسایش و عدالت را برای جامعه می آورد؛ رشـد و ترقـی را بـرای انسـانھا مـی آورد، مـی  -

  شود حقوق بشر. 
* می خواھم طرح ام را ھنوز در خارج کشور نگه دارم: انسان ایرانی مقيم خارج کشور در جامعـه ایرانـی شـھر و 

یـا بایـد برخـوردار باشـد. در اروپـا و قطعـاً در امریکـا، عوامـل رژیـم  -ق معينی برخوردار استاز حق و حقوکشورش 
اس5می در غالب 8بی گرھا، سمپاتھا و جاسوس ھا مشغول پرونده سـازی و نقـض حقـوق اوليـه ایرانيـان مقـيم 

  خارج ھستند؛ حداقل برای طيفی از آنھا.
ن و انعکــاس دادن فعاليتھــای آنھــا در خــارج کشــور در محــدوده آیــا شناســایی ایــن افــراد و گروھھــا، و شناســاند

  فعاليتھای حقوق بشری نيست؟
  . افشاگری آدمھا...به نظر من خير. به نظر من این کار، کاری ژورناليستی و سياسی است -

  .بودنام نبردم و منظورم روشنگری » افشاگری«* من از 
امـا ن این کار جزو فعاليت حقوق بشری محسـوب نمـی شـود. . به نظر مری؟ این مقداری م5یم تر استروشنگ -

اگر زمانی فعاليت این آدمھا جان و امنيت کسی را تھدید کند، قطعاً می بایستی در موردش روشنگری شـود. امـا 
در حالت معمولی من فکر نمی کنم این کار جزو فعاليت حقوق بشری باشد. چون اگر الویت بندی ھـم شـود، مـا 

  تری داریم. الویتھای با8
* سعی می کنم طرح ام را بيشتر باز کنم: یکی از ویژگی ھای فعاليتھای اجتماعی جامعـه ایرانـی مقـيم خـارج، 
خصلت تدافعی این فعاليت ھاست. یعنی ھميشـه بایـد اتفـاقی بيافتـد، تـا در بھتـرین حالـت ایـن جامعـه گـزارش 

توانـد از وقـوع برخـی از اتفاقـات نـاگوار جلـوگيری  دھی کند. در صورتی که فعاليتھای ميدانی و گزارش دھی می
ود رژیم اس5می ر عليه ایرانيان آزادیخواه و به سی که در خارج کشور بکند. از جمله شناسایی گروھھا و دستجات

  فعاليت می کنند. 
  د. این طور نيست؟نقطعاً این نوع فعاليتھا باید در زمره فعاليتھای حقوق بشری باش

بخواھم برای کارھا الویـت بنـدی کـنم، آنقـدر الویتھـا  ا اگر منامطوری که شما می گویيد باشد. ممکن است این -
دارم که با توجه به انرژی ام وقت به این نمی رسد. اما اگر در موردی امنيت، آرامش، حقـوق شـھروندی و حقـوق 

شود. در این حالت، بلـه ایـن  انسانی کسی به خطر بيافتد، می بایستی روشنگری در مورد این فعاليت ھا انجام
   فعاليت در حوزه فعاليت حقوق بشری قرار می گيرد.
نوع فعاليت را در زمره فعاليتھای حقوق بشری می دانـم، فکـر * می خواھم در دعوا نرخ تعيين کنم: چون من این 

  الی ست...خ» مجموعه فعا8ن حقوق بشر در ایران«می کنم این نوع فعاليت در جمع شما؛ در نشریه خوب 
  چيزی را می توانم خدمت تان بگویم؟ -

  * حتماً !
ممکـن اسـت  ما به شکل خيلی جدی و سـازمانيافته بـه ایـن مسـئله فکـر نکـردیم و در مـوردش بحـث نکـردیم. -

و یا حقوقدانانی که با ما ھمکـاری مـی کننـد، » مجموعه«فرمایش شما صحيح باشد. شاید در این باره مسئولين 
  دھند. به ھر حال این نظر شخصی من است.تعریف جدیدی ب

 بيشـتر و * بپردازیم به کشور ایران و موارد نقض حقوق بشر. ظاھراً موارد نقض حقـوق بشـر در ایـران بایـد بسـيار
  فراتر از گزارش ھای موجود باشد؛ حتا فراتر از اط5ع رسانی ھای رسانه خوب شما. این طور نيست؟

  کام5ً درست است.  -
را خرد می کنم: در ھمين یکی دو سال اخير بسيارانی دستگير و زندانی شـده انـد کـه اسـامی آنھـا  * سوأل ام

رسانه ای نشده. من ليستی از افراد دستگير شده در چند شھر دارم که رژیم اس5می از خانواده ھای آنھا تعھـد 
  د کشت.ادعا کرده آنھا را خواھبه سکوت گرفته، در غير این صورت 

تعدادی از بچه ھایی که در حرکتھای اعتراضی اخير شـرکت داشـتند، وقتـی بـه ایـران رفتنـد، مشـک5تی یا اینکه 
  ند.ه ابرای آنھا فراھم کرد

  شما آیا تجربه ھای مشابھی داشته اید که نمی توانستيد آنھا را رسانه ای کنيد؟
شده، یـا افـرادی کـه از طـرف حکومـت زندانی  فردی بله. خيلی وقتھا مواردی از نقض حقوق بشر بوده، که مث5ً  -

دریافـت کـردیم، ولـی  خبر آنـرا از منـابع مختلـف یـا از خـانواده ھـاکه ما  یدیگر ، یا موارداند مورد تھدید قرار گرفته
  را رسانه ای کنيم. ھا بدليل ھمين مسئله نتوانستيم آن
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خورشيدی از مـوارد ١٣٨٩رش سال مثال دیگری بزنم. ما امسال گزارشی را منتشر کردیم، که گزامن می خواھم 
  این تکميل ترین گزارشی ست که 8اقل تا ا8ن منتشر شده... نقض حقوق بشر در ایران است.

  * بخش زیادی از این گزارش را خواندم. واقعاً خسته نباشيد.
اسـت،  ممنون ام. این گزارش در ھزار و شصت و یک صفحه تھيه شده. با وجودی که این گزارش نسـبتاً کـاملی -

بـرای اولـين بـار گـزارش مـا اما ما اع5م کردیم که این گزارش نقض حقـوق بشـر در ایـران نيسـت. بـه ایـن دليـل: 
بخشی داشت که مربوط می شد به آمار گزارش ھای دریافتی یـا خبرھـای توليـد شـده در مـورد مسـئله حقـوق 

را کشـيدیم و بـا فرمـول ھـای علمـی ی بشر در استان ھای مختلف ایران. ما در گزارش آماری مـان نقشـه ایـران 
آمار و تحقيق به تحليل مسئله گزارش گری در سطح ایران پرداختيم. ما دیدیم، بعضی از اسـتانھا ھسـتند  -تحليل
دھھا خبر در مورد نقض حقوق بشر در آنھا گزارش شده، اما خيلی از استانھا ھستند که در طـول سـال ھـيچ که 

از آنھا داده نشده. یا برخی از استانھا ھسـتند؛ مثـل بوشـھر یـا ایـ5م، کـه در  نقض حقوق بشر دگزارشی از موار
ین به این معنی نيست کـه اگـر در یـک اسـتان ده مـورد از گزارش نقض حقوق بشر داده شده. امورد سال زیر ده 

جا صورت منتشر شده، یا از استان دیگری گزارشی نداشتيم، موارد نقض حقوق بشر در آن از آن نقض حقوق بشر
گـزارش مـا، گـزارش سـا8نه نقـض حقـوق بشـر در  ه گزارشاتِ موجود باشد. بنـابرایننگرفته، یا تعدادشان به انداز

ق بشـری از دیـده بـانی ایران نيست، بلکه این گزارش و گزارش ھای مشابه ميزان توانمندی نھادھا و فعا8ن حقو
    حقوق بشر در ایران است، و در واقع نقاط قوت و ضعف جامعه حقوق بشری ایران را نشان می دھد.

حکومت اس5می در دھه شصت دھھا ھزار نفر را دستگير، زندانی و شکنجه کرد و ھـزاران نفـر  زندانھای ایران:* 
ث شـد ایـن نسـل کشـی انه ای در ایـران و جھـان باعـرا اعدام کرد. گفته می شود، شرایط جھانی و انحصار رسـ

  د باشد. جنایتی بی شاھ
خب، ما شاھد انق5ب ارتباطات بـودیم؛ اینترنـت و مـاھواره بـه خانـه ھـای مـردم راه پيـدا کـرد. خبررسـانی پشـتِ 

  . اما رژیم ایران ھنوز زندانی می کند، شکنجه و اعدام می کند.شد خبرسانی
در داخـل ایـران چـرا عکـس العمـل ھـا نسـبت بـه  بـه نظرتـان مومی غرب کـاری نـدارم.افکار ع رسانه ھا و من به

  خصلت توده ای پيدا نکرده؟جنایتھای سيستماتيک در زندانھا محدود و ناچيز است؛ چرا مخالفتھا 
من از شما خواھش می کـنم، در پاسـخ بـه ایـن سـوأل واقعيتھـای جامعـه ایـران را درنظـر بگيریـد، تـا اینکـه مثـل 

  اری از نيروھا و گروھھای سياسی بخواھيد موضوع را شعاری کنيد.بسي
بحثی ست در حوزه جامعه شناسـی سياسـی.  به نظر من بحثِ حقوق بشری نيست؛ سوألی که طرح کردید، -

بـودن جامعـه اسـت. یعنـی ھـر  یطـوایفال ملـوک ببينيد، جامعه ایران چھار ویژگی اصـلی دارد. اولـين ویژگـی اش
 دھه شصت می افتد، کـم پـيش مـی آمـد مث5ً اتفاقاتی که در تھران درع قوميتی خودش را دارد. بخش ایران مناف

  در کردستان یا آذربایجان اعتراضی در این باره صورت گرفته باشد، یا بالعکس.  که
مسئله دومی که در ایران داریم، مسئله اقتصاد مبتنی بر نفت اسـت؛ اقتصـادی کـه در دسـت دولـت اسـت. ایـن 

تم اقتصادی باعث شده، ھمه وابسته به دولت یا حکومت باشـند. یعنـی اگـر قـرار باشـد، مـردم کـوچکترین سيس
  حرکت و اعتراضی بکنند، شيوه دریافتی آنھا به خطر می افتد.

در خـودش ایجـاد کـرده  ای حکومت، بافتھای نظامی و امنيتیحاکميت است. نظامی  -مورد سوم ساختار امنيتی
بسـيج. و نيروھـای  ان؛ یـک 8یـه زیرتـر در بسـتر جامعـه،د رعـب و وحشـت کنـد: سـپاه پاسـدارکه در جامعه ایجـا

امنيتی. که این مجموعه در ھر جامعه ای ایجاد ترس مـی کنـد، کـه نکنـد بغـل دسـتی ام جاسـوس باشـد و مـن 
  دستگير شوم. 

وقتی انقـ5ب ارتباطـات شـد،  ماحتا به قول ش که مردم بلد نبودند چه کار کنند. همسئله بعدی به نظر من این بود
 چـی چگونـه اسـتفاده کننـد؛ در وبـ5گ شـان باز ھم آنھا به شکل صحيح و بھينـه نمـی دانسـتند از ایـن امکانـات

 –اط5عـات . ا8ن می بينـيم، خيلـی از هاط5ع رسانی کنند. اما با گذشت زمان شرایط بھتر شد چگونه بنویسند و
اسـتفاده از آن را است که مـردم، بخصـوص نسـل جدیـد  ی، از ھمين امکاناتاخباری که از اعتراضات داخل می آید

  .یاد گرفته است
یک مورد دیگر ھم وجود دارد، و آن اسـتفاده حکومـت از ابـزار تبليغـاتی سـت. یعنـی نگذارنـد مـردم واقعيـت ھـا را 

ین اعدامھا به دسـتور آیـت کمتر کسی از اعدامھا خبر داشت. سالھا بعد مردم فھميدند، ا ١٣۶٧بدانند. مث5ً سال 
  هللا خمينی صورت گرفته است. 

بافتـار و سـاختار امنيتی رژیـم اسـ5می ایـران.  -* یکی از پایه ھای استد8ل تان اشاره ای بود به ساختار نظامی
ت شده؛ و متأسفانه و اصو8ً دھه شص ۶٧امنيتی رژیم نسبت به گذشته پيچيده تر و 8یه 8یه تر از سال  -نظامی

  .اتجربه ترب
از زنـدانيان سياسـی و  »اعتـراف گيـری«چون در این حال و ھوا ھسـتيم، پوشـه دیگـری را بـاز مـی کـنم: مقولـه 

بر این عقيده ای که نشان دادن این نمایشھای تھوع آور در تلویزیونھای ایـران خریـدارانی در ھم عقيدتی. آیا شما 
  بين مردم ندارد؟
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مت ایران] گسترده تر و پيچيده تر شده. به نظر مـن گسـترده تـر و پيچيـده تـر شما گفتيد، ساختار امنيتی [حکو -
  .  است نشده، باتجربه تر و سازمان یافته تر شده

یعنی تحت فشار قرار گرفتم که جلو دوربـين بـروم و حـرف بـزنم. تجربه کردم.  خودم اعتراف گيری را مناما مقوله 
و رفتند. واقعيت ایـن اسـت، کسـی کـه جلـو دوربـين  -ور شدند بروندا دوستان دیگری مجبمن این کار را نکردم، ام

 دوربـين تلویزیـون جلـو . اگـر کسـی کـه داردست برای ھـر کسـی نمی رود؛ کار منفوری شخود لمی رود، به مي
اتی مثـل منـافع ش ایـن کـار را کـرده باشـد. یـا م5حظـغيـرممکن اسـت او بـا خواسـت خـود مـی کنـد،» اعتراف«

  ار اقدام کرده.به این ک یا برای آزادی و یا ھر چيز دیگری ،وعيد داشته و عدهشخصی، خانواده، و
خـودش را تکـذیب کنـد؛  تا به نظر من مردم ھم این را می فھمند که ھيچکس با ميل و اراده نمی رود جلو دوربين

امـا باشـد.  بگوید اشتباه کردم. ھيچ عقل سليمی نمی پذیرد که یک نفـر از انکـار خـودش؛ از زدن خـودش راضـی
  مردم به دو بخش تقسيم می شوند: آنھایی که باور می کنند، و آنھایی که باور نمی کنند. 

مردم خيلی آگاھند به شيوه ھای بازجویی، خيلـی  -خودتان ھم گفتيد -انق5ب ارتباطات قرار داریم ما ا8ن در عصر
بـا شـناختی ورِد اتفاقات جـاری پـيش مـی آورد. شک و تردید در م برای آنھا آگاھند به رفتار حکومت. و این آگاھی

که من از جامعه ایران دارم، یک درصدی از جامعه ھستند که اینھا را باور می کنند؛ درصد قليلی که یا وابسته بـه 
حکومت اند و به حکومت اعتماد دارند، یا بنا به منافع شان به ظاھر می پذیرند، و یا آدمھایی ھسـتند کـه بـه ھـر 

بـين ھشـت تـا ده راتژی شان این است که موقتاً آنرا بپذیرند. به نظر من این تعداد ممکن است رقمی دليلی است
  درصد باشد...

مـردم «یازده سـال از آن را بـا ایـن تـرم مشـکل داشـته ام: من سيزده سال است که مصاحبه می کنم. ببينيد، * 
کـه گـاھی نظـرات خـوب و  –خودمـان را  اتظـرمن فکـر مـی کـنم، بسـياری از مـوارد مـا ن »اینگونه فکر می کنند.

  . و این آغازی برای پایانی می شود. نشانيممی » مردم«به جای نظر  -انسانی ای ھم ھست
اسـت و  ان می گـذارم، کـه روش کـار منظـورمبرای اینکه طرح ام را مستند کرده باشم، تجربه ای را با شما در مي

ز حمله نظامی به کشور عـراق اغلـب نيروھـای سياسـی کشـورمان بعد امصاحبه ندارد:  این موضوع آن ربطی به
  می کردند. » ایمانی« اظھارنظرھای» مردم ایران«نسبت به حمله نظامی به ایران و عکس العمل 

 -متأسـفانه -انجـام دادم از پناھجویـان ایرانـی در صورتی که در دو نظرخواھی که به فاصله چند سال در این زمينه
  درصد از چنين حمله ای به ایران پشتيبانی می کردند.  ۵۵و  ٧۵به ترتيب  ینظرخواھ در ھر دو

پناھنده می تواند نسبت به موضوعھا عقـده گشـایی کنـد و افراطـی  مث5ً  ببينيد، این بحث خيلی پيچيده است. -
  نظر بدھد. من فکر می کنم، اینھا اگر داخل ایران بودند، نظر دیگری داشتند. 

ت ندارم به ایران حمله نظامی شود. اما معتقدم در حال حاضر ھيچ چيزی خطرناک تـر از ج از طرفی من ھم دوس
  . اس5می برای مردم ایران نيست و اصو8ً خطر ج . اس5می معادل جنگ است. 

* چون ھنوز در حوزه زندان ھستيم، موضوع دیگری را با شما در ميان می گذارم: در یکـی دو سـال اخيـر در ایـران 
ستيم که زندانی سياسی سالم به زندان می رود و بعد از مدتی به انواع بيماری ھای 8عـ5ج یـا صـعب شاھد ھ

  حدس ھایی در این مورد زده می شود که زیاد از واقعيت دور نيست.الع5ج مبت5 می شود. 
  شما در این رابطه چه اط5عاتی دارید؟

  دو شاخص: آسيبھای روانی و آسيبھای جسمانی.در  ا به سه قسمت تقسيم می کنممن آسيبھای زندان ر -
 آسـيبھای جسـمانیبخـش دیگـر نشـده باشـد.  و آسـيبھای روانـی ھيچ آدمی نيست که در زندان دچار استرس

از سه منبع: شکنجه جسمی، کمبود ویتامين و امکانات پزشـکی و دیگـری بـه عمـد مـریض شـدن.  زندانی است
نـد مـورد را بـرای تـان یـک مـورد از چ -ی افتد یا نه. اما من شاھد بـودممن نمی دانم این اتفاق در ج . اس5می م

زندان دیزل آباد کرمانشاه به زندان اویـن آمـده بودنـد، مـدتی بعـد کـه از زنـدان از زندانيان ُکردی که  مثال می زنم:
  بيرون می رفتند، دچار بيماری ھای مھلکی می شدند و می مردند. این را من شاھد بودم. 

رژیـم اسـ5می ایـران وقتـی مـی  رد موثقی شنيدم (خارج از نوار می توانم اسم اش را به شـما بگـویم) کـه* از ف
خواھد از شر زندانيان سياسی و عقيدتی خ5ص شود، داروھایی را به تدریج به آنھـا مـی خورانـد کـه اغلـب آنھـا 

  ؟مدتی سرطان می گيرند. آیا شما در این رابطه مشخص اط5عاتی دارید از پس
 ھمين مورد ُکردھـا ھـمبله، من چندین زندانی سياسی را دیدم که بعد از اینکه از زندان رفتند، سرطان گرفتند.  -

ھم اتفـاق مشـابھی مـی  آنھا مرگ آنھا را می برد و جالب اینکه برای ھمهحّد سرطان بود. عفونت ریه تا  بيماری
  افتاد. 

و ھم در مطبوعات ایران داریم که ج . اس5می این کـار را مـی  جدا از آن نمونه ھای مطرح شده در مراجع قضایی
کند. مث5ً به مرحوم سعيدی سيرجانی شياف پتاسيم دادند کـه او سـکته کـرد. یـا در مـورد سـعيد امـامی مطـرح 

خب، فکر کنيـد وقتـی در دادگـاه، مراجـع قضـایی و مطبوعـات مطـرح مـی شده بود که به او چيزی خورانده شده. 
د قضایی این کار را می کنـد؛ آنھـم بـا آدمھـایی کـه شـناخته شـده انـد، گمـان مـی کنـيم بـا زنـدانی شود که نھا
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شده نيست، این کار را نمی کنـد؟ مـن بـه لحـاظ فـردی ایـن احتمـال را مـی دھـم کـه ایـن  سياسی که شناخته
  موضوع صحت داشته باشد.

جھـان در یکـی از تقسـيم بنـدی ھـای * گفتگو را به جمع بندی سوق دھيم. ساختار سياسی اغلب کشـورھای 
ک5سيک به نوعی قابل تعميم و تحليل ھستند، ا8 ساختار سياسـی حکومـت اسـ5می ایـران. در حـال حاضـر در 

لمپن ھا و قشـری از بـازار بـر کشـور حکومـت  از اط5عاتی و طيفی -کشور ایران شبه طبقه ای از عناصر سپاھی
  جایگاھی ندارد، چه برسد به حقوق انسان.د که در دستگاه فکری آنھا انسان نمی کن

آیا در جھـان حاضـر شـما رژیمـی مثـل ایـران را مـی پرسش اول ام که پاسخ کوتاه و صریحی از شما می خواھد: 
شناسيد که نقض حقوق بشر و سرکوب سيستماتيک اینگونه در تار و پودش تنيـده شـده باشـد؛ یعنـی سـرکوب 

  بخشی از ساختارش باشد؟
ھایی را می شناسم که شاید از نظر ساختاری قـدری متفـاوت باشـند بـا ج . اسـ5می، امـا از لحـاظ بله. حکومت -

مثـل ليبـی، سـوریه و  . اسـ5می عمـل مـی کننـد.عملکرد، ميزان و شيوه ھای نقض حقـوق بشـر دقيقـاً مثـل ج 
 شـده، کـه در ایـران ھـممث5ً در ليبی خانمی جلو دوربين آمد و گفـت بـه او تجـاوز خيلی از کشورھای خاورميانه. 

  این موارد ممکن است گزارش نشود...داشتيم.  موردش را
دو نظـام  حکومت ایدئولوژیک مذھبی. حداقل این* دو نمونه ای که آوردید، نظام ھای دیکتاتوری عرفی ھستند تا 

  د. نبه رختخواب انسانھا کاری ندار
ایـدئولوژیک نمـی بيـنم. شـاید در ظـاھر و در قـانون امـروز بخـواھم نگـاه کـنم، ج . اسـ5می را حکـومتی  من اگر -

 ولـی مـن ی گذارند آرمانھای امـام و انقـ5ب.که اسم اش را م باشد، داشته ی اش مبانی ای از ایدئولوژیاساس
دھـم کـه در بـا8ترین سـطح مقامـات رژیـم ایـران تـا پـایين تـرین سـطوح آن  می توانم دھھا نمونه به شـما نشـان

مث5ً بعد از کشتن حجاج در عربستان سعودی مگر آیت هللا خمينی نگفـت: اگـر مـا ند. ه اگذاشت ایدئولوژی را زیر پا
با اسرائيل آشتی بکنيم، با فھد آشتی نمی کنيم؟ اما بعد از فوت آیت هللا خمينی، آقای رفسنجانی به عربستان 

تعریـف  اما .بگذرد دولوژی می توانحکومت اس5می نشان داده که از ایدئرفت و گفت: کشور برادر؛ دو بال اس5م. 
کـه بـا کنتـرل بـر ابزارھـا و  ی اسـتآدمھای کوتوله و لمپن ج . اس5می حکومت درست است: حکومت شما دقيقاً 

ج . اس5می از مستبدترین  ضمن اینکه امکانات اداره کشور منافعی برای خودشان در کوتاه مدت تأمين می کنند.
  و فاسدترین حکومتھای دنياست. 

مـذھبی چـه مـی شـود کـرد؛ حـداقل در آگـاھی رسـانی و  -ینظـام اسـتبداد این * با فعاليتھای حقوق بشری با
  روشنگری؟

پذیرش ام برای مصاحبه این بود که ھمين سـوأل را بپرسـيد کـه  اصلی اتفاقاً انگيزه سوأل خيلی خوبی کردید و -
مـی  -حتـا اگـر داسـتانھای حماسـی را نگـاه کنيـد -ببينيد، ھميشه در طول تاریخ(با خنده) خوشبختانه پرسيدید. 

. در تئـوری ھـای مـی شـودایجاد  در آن جامعه بينيد، زمانی که آگاھی در یک جامعه ایجاد شد، تغيير و تحول ھم
جامعه شناسی و تئورھای انق5ب ھم می بينيد که آگاھی یکی از ملزومات اصلی رفرم یا انقـ5ب اسـت. لـذا مـا 

کی از کارھای مھمی که برعھده داریم، ھمين آگاھی رسانی است؛ منتھی در یک بخـش فعالين حقوق بشری ی
خــاص و مشــخص. کــار حقــوق بشــری در امــر آگــاھی رســانی را مــن در دو بخــش عمــده تعریــف مــی کــنم. اول، 

در ایـران. ایـن یکـی  نی نسبت به موارد نقض حقوق بشرگزارشگری نقض حقوق بشر است و آگاھی جامعه جھا
نی و آمـوزش مـردم ترین کارھای فعال حقوق بشر برای تغييرات در آینده اسـت. مـورد دوم، آگـاھی رسـا از اصلی

در داخل کشور است. برای اینکه بداننـد، چطـور مـی تواننـد از بيشـتر شـدن نقـض حقـوق شان نسبت به حقوق 
جامعه حقوق بشـری در ایـران  بشر در مورد خودشان دفاع کنند و از آن جلوگيری کنند. به نظر من این دو مقوله را

آمـوزش.  بـا باید انجام دھد. و این کاری ست که ما داریم می کنيم. با گزارش ھـایی کـه مـی دھـيم و در کنـار آن
. به نظر می شود در دنيا با درج آخرین مقا8ت، موضع گيری ھا و تحو8تی که نسبت به مسئله حقوق بشر یعنی

  کيفی زندگی و حقوق انسانی یک جامعه، از جمله جامعه ایران است. سطح ءمن فعاليتھای حقوق بشری ارتقا
بـه  مجموعه فعا8ن حقـوق بشـر در ایـران* بي5ن فعاليتھای حقوق بشری در ایران به طور عام، و بي5ن فعاليتھای 

  بی آنکه بخواھيد بزرگنمایی بکنيد.چه اندازه بوده؛ طور خاص 
شـما ایـن نـوع سـازماندھی و فعاليـت را در تھا در حـد بـا8یی قـرار دارد. در قياس با کشورھای منطقه این فعالي -

کشورھای دیگر خيلی کمتر می بينيد. اما این فعاليتھا نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران در سـطح 
خاطر اینکـه خيلـی با اینحال به نظر من بي5ن کاری ما نسبتاً خوب بوده. ب. پيدا کند ءپایينی ست و باید بيشتر ارتقا

مشک5ت وجود دارد. در ایران یک فعال حقوق بشری ھمانقدر مجـازات مـی شـود کـه یـک فعـال سياسـی. شـما 
ميزان احکام را ببينيد! در صورتی که فعال سياسی اساساً فلسفه کارش درگيری با حکومـت بـرای کسـب قـدرت 

ست. یک تعـداد آدمـی کـه منبـع مـالی ه دنبال کسب قدرت نيست، در صورتی که فعال حقوق بشری بسياسی 
ندارند، با مشک5تی که در پيش روی دارد، فکر می کنم ھمين قدر توليد ھم خوب است. چـون مـن بـه مشـک5ت 
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جامعه ایران آگاھم، اینطور فکر می کنم. ولی اگر بخواھيم به لحاظ کارشناسی بـه ایـن مسـئله نگـاه کنـيم، ایـن 
  ر ایران وجود دارد.ميزان خيلی کمتر از نيازی ست که د

  * احمد باطبی از شرکت تان در این گفتگو یکبار دیگر تشکر می کنم. 
  سپاسگزارم از شما. مرسی که این وقت را به من دادید. -

*    *    *  
  ٢٠١١آوریل  ١٢تاریخ انجام مصاحبه: 
  ٢٠١١می  ٢تاریخ انتشار مصاحبه: 

  ی مدتی به تعویق افتاد. * انتشار این گفتگو به دليل پاره ای مشک5ت شخص

  

  

  

  

   

  

   

   

  


