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گفتوگو با علی باقری ،دبیر ستاد حقوق بشر

تکذیب خبر ممنوعیت بانوان مشهدی
از دوچرخهسواری

سرگه بارسقیان

نهادها را نادیده بگیریــم و در مواردی که آنها
با انصاف و عدالت و قانون با ما برخورد کردند
با آنها وارد تعامل شدیم .شما به گزارش اخیر
خانم کاالمارد ،گزارشگر قتل فراقضایی اشاره
کردید که این گزارش گرچه دقیقاً همه اهداف
و چارچوبهــای جمهوری اســامی را تأمین
نکــرد و در مــواردی بــا نــگاه ایــران در پرونــده
شهادت سردار سلیمانی عزیز زاویه دارد اما به
بســیاری از مواردی اشاره کرده که امریکاییها
نسبت به آن موضع انتقادی صریحی گرفتند
و او هم پاسخ داد مبنای من حقوق بینالملل
است نه حقوق امریکا .بنای ما بر تعامل بوده
و دیداری که من با خانم بچلت در اسفندماه
گذشته داشــتم در همین چارچوب بود که در
روندهایی که در عرصه بینالمللی مبنای آن
عدالــت و انصــاف و قانون باشــد ما همکاری
میکنیم.
ëëایــران و اروپــا در دوره ســازندگی
«گفتوگوهــای انتقــادی» را آغــاز کردنــد که
تمرکزآنبرمســائلحقوقبشــربــودودردوره
اصالحات تبدیل به «گفتوگوهای فراگیر» با
دستورکارطیفیازموضوعاتمانندپناهندگان
و مــواد مخــدر و ...شــد .بــا شــروع مذاکــرات
هســتهای ایــن گفتوگوهــا به محــاق رفت و
در دوره احمدینــژاد رویکــرد ایــران در حقوق
بشــر« ،برخورد تهاجمــی» به جــای «برخورد
تدافعی» بــود .یعنی ما نه در مقام پاســخگو و
متهم که در جایگاه پرسشگر و مدعی باشیم .در

قاضی ،ادله قابل اســتناد در محاکم و ...افراد
دانشگاهی و حوزوی و افراد علمی و مقامات
قضایــی و افراد فعال در عرصه اجتماعی در
ترکیــب هیأتهای دو طرف هســتند و با هم
مباحثه فنی  -علمی میکنند که استمرار پیدا
کرده است.
ëëشــما هــم معتقدیــد خواســتههای غــرب
حــد یقــف نــدارد و اگــر موضوعات هســتهای
ومنطقــهایغــرب باایــران حلشــود ،پرونده
حقوقبشردیگردستاویزآنهابرایمخالفتبا
جمهوریاسالمیخواهدبود؟
اگــر مــا بــه توانمندیهــای خودمــان باور
نداشته باشیم حد یقف ندارد .اما آنجا که ما
به توانمندیهای ملی و ظرفیتهای درونی
متکی باشــیم و نگاه خودمان را بر آن اساس
جلــو ببریــم آنهــا از زیادهخواهــی خودشــان
منصرف میشــوند .مثالً امریکاییها در دوره
بــوش پســر وقتــی از تحمیــل خواســتههای
هستهای ناامید شدند موضوع تحریم بنزین
را مطــرح کردنــد .مــا آن زمــان بخــش قابل
توجهــی از مصــرف داخلــی را از خــارج وارد
میکردیم .بــرای آنها موضوع تحریم بنزین
ایران دارای چنان اهمیتی بود که پروندهاش
در اختیار خانم رایس وزیر خارجه امریکا قرار
گرفت درحالــی که موضوع کامــاً اقتصادی
بود و انتظار میرفت وزارت خزانهداری پیگیر
آن باشد .وقتی ما با عزم جدی و اراده راسخ و
اتکا به توانمندیهای داخلی از ظرفیتهای

من این را به برخی مقامات غربی گفتم که داشتن تابعیت کشور
دیگر توسط یک شهروند ایرانی نه موجب میشود حقوق او از سوی
دستگاه قضایی ایران تضییع شود و نه موجب میشود امتیازی به او
داده شود .غربیها میگویند به این افراد امتیازی داده شود .برخی
از همین افراد توانستند از مرخصی زندانیان در دوره کرونا استفاده
کنند ،برخی که فاقد آن شرایط بودند مرخصی نگرفتند
دوره روحانی اما گفتوگوهای حقوق بشــری
زیــر ســایه برجــام و اختالفات منطقــهای رفته
است.حتینقلوانتقالپیامهمذیلمذاکرات
هستهای صورت میگیرد .آیا در دوره مدیریت
آقای رئیســی و حضور شما در ستاد حقوق بشر
قراراسترویکردجدیدیدرمقولهحقوقبشر
شاهدباشیم؟
مــا لزومــی نمیبینیــم که تعامــل حقوق
بشری ما با جهان خارج ،منحصر به کشورهای
غربی شود .ما با بسیاری از کشورهای اسالمی
و غیراســامی تعامــل حقــوق بشــری داریم
کــه البتــه بهدلیــل کرونــا وقفــه عملــی در آن
رخ داده اســت .مــا با ژاپــن  ۱۳دور و با ایتالیا و
اندونــزی چندیــن دور گفتوگوهــای حقــوق
بشری داشتیم .غربیها در بحث حقوق بشر
ماننــد هســتهای میخواهنــد مــا را در جایگاه
متهم بنشــانند و از طریــق گفتوگو به همان
اهدافی که از طریق گفتوگو نرسیدند برسند.
قصد آنها گفتوگو نیســت بلکه دیکته است
ولــی ابزار آنهــا برای اینکــه در افــکار عمومی
هزینه کمتری دهند ،گفتوگوســت .ما با این
نــگاه با هیــچ کشــوری وارد تعامــل نخواهیم
شــد که بخواهد به ما دیکته کند .اما با تعامل
و گفتوگو و تشــریک مســاعی دربــاره مبانی
حقوق بشــری موافقیم که در آن بســیار غنی
هســتیم و از چیــزی نمیترســیم .خــط قرمز
مــا ایــن اســت کــه کشــوری بخواهــد در قالب
گفتوگوی حقوق بشری ایدههای خودش را
به ما دیکتــه کند .اتحادیه اروپــا تا االن همین
نگاه را داشته است.
ëëگفتوگوهای حقوق بشــری ایران با ژاپن و
ایتالیــاواندونزی درباره چــهموضوعاتی بوده
است؟
هــر بــار بــر ســر یــک موضوعــی گفتوگو
میکنیــم ،از جملــه فرآینــد دادرســی ،علــم

خالی عرصه صنعت نفت بویژه پتروشیمی
اســتفاده کردیــم و بنزیــن تولیــد داخــل را به
بازار رساندیم ،پرونده تحریم بنزین ایران در
وزارت خارجه امریکا گم شد .در عرصه حقوق
بشر هم اگر به آنها امید دهیم که وارد عرصه
تعامــل و توافق با قدرتهــای غربی و امریکا
میشــویم خواستههایشــان تمامــی نخواهد
داشــت و از طــرق مختلــف از ظرفیتهــای
ملی و بینالمللی خودشان علیه ما استفاده
خواهنــد کرد امــا اگر با توانمندی وارد شــویم
آنهــا مجبــور بــه عقبنشــینی خواهند شــد.
راهحــل هماوردی با آنهــا در همان تهاجمی
اســت کــه علیــه مــا میکننــد .در دورهای کــه
مــن مدیرکل اروپــا در وزارت خارجه بودم در
گفتوگو با مقامــات اروپایی مســائل حقوق
بشــر خودشــان را مطــرح میکــردم و آنهــا
بحث شان درباره حقوق بشر در ایران را ادامه
نمیدادند .غربیها ترفندی در عرصه حقوق
بشــر بهکار میگیرند تا بســیاری از کشــورهای
مستقل را بههمین طریق مغلوب کنند؛ آنها
با طــرح بحث حقوق بشــر و تمرکز بر برخی
مصادیــق اذهــان را معطــوف یــک موضوع
خاص میکنند درحالی که ما میتوانیم توجه
را از حقوق فرد و بشر به حقوق جمع و ملت
تعمیم دهیم .امریکاییها درباره حقوق یک
فرد در ایران اشــک تمســاح میریزنــد اما در
همان حال میگویند ملــت ایران تا ابد نباید
حق غنیســازی اورانیوم داشــته باشــند .آنها
دایــه مهربانتر از مادر میشــوند که حق یک
نفر در ایران نباید ضایع شود ولی چطور با آن
نگاه تــا ابد حق یک ملت را زیر پا میگذارند.
در بحــث دفاعــی تحدید توان دفاعــی بویژه
موشــکی را مطرح میکنند در حالی که دفاع
مشروع حق ملت ماست .درباره حقوق ملت
یمن ،فلسطین و عراق هم همینطور است.

جمهــوری اســامی بــا طرح حقــوق ملتها
میتوانــد عرصــه همــاوردی حقوق بشــر در
صحنــه بینالمللــی را تغییــر دهــد .عرصــه
دیگر تبیین مفاهیم حقوق بشر مبتنی بر نگاه
دینی اســت و ارائــه مصادیق و دســتاوردها و
هنجارها و محصوالت آن اســت که با عرضه
آن ملتهای مســتقل دنیا جذب میشــوند.
باید اذعان کنیم در ارائه دستاوردهای حقوق
بشــر مبتنی بر نگاه دینی کــمکاری کردهایم.
یکــی از برنامههای جدی ما در ســتاد حقوق
بشــر ایــن اســت کــه در ایــن زمینــه بخوبــی
بتوانیم این دســتاوردها را در قالبهای قابل
فهــم مخاطب تبیین کنیــم .ابتکار مرخصی
زندانیــان در دوره کرونــا متعلق به جمهوری
اســامی اســت و این اقــدام ایران باعث شــد
که رســانههای غربی به دولتهایشــان فشار
بیاورنــد که همین رویه را پیش گیرند چنانکه
در انگلیس و ایتالیا چنین اتفاقی افتاد.
ëëبزرگتریــن مشــکل تبیینــی حقوق بشــر در
ایــران را چه میدانید؟ بهنظر شــما بخشــی از
رویکردهایانتقادیداخلیوخارجیبهخاطر
نوع اطالعرســانی درباره ماهیــت پروندهها،
سیر دادرسی و اســتدالالت حقوقی صدور رأی
نیست؟برایرفعایننقیصهچهمیکنید؟
غربیها یک طراحی رســانهای و سیاسی
علیه ما دارند و از این بســتر هم سوءاســتفاده
میکنند .ما در فرآیندهای قضایی از شفافیت
کامــل برخورداریــم و امــری مخفــی نداریــم
ولــی ایــن نکتــه را قبــول داریم کــه در عرصه
دادهپردازی و بســتهبندی مطابق اقتضائات
و شــرایط مخاطــب دچــار ضعــف هســتیم.
یکــی از کارویژههای ما در ســتاد حقوق بشــر
همیــن اســت .رســانهها هــم نقــش مهمی
دارنــد که برای پردازش و ضریبدهی به این
موضوعــات تالش کنند که قبــل از طراحی و
برنامهریــزی غربیها ،جامعــه مخاطب چه
مــردم خودمــان و چه کشــورهای دیگــر را در
جریان امور بگذاریم.
ëëیکــی از مصداقهای عینــی همین ضعف،
هشــتگ «اعدام نکنید» بود .حکم اعدام سه
متهــم اعتراضات آبــان اعالم میشــود .بعد
خبرهای دیگری از ســوی برخی منابع منتشــر
میشــود که اتهام آنهــا در واقع قتــل ،تجاوز و
سرقتمسلحانهبودهاستکهالبتهوکیلاین
متهمان باقرائت پرونده وجود این ســه اتهام
راردمیکنــد.اگــرایــنافرادجــزوتخریبگران
بودندواتهاماتدیگریداشتندپسچراتحت
عنوان معترضان آبان حکم شان اعالم شد؟
اگرمعترضبودندپسچرااتهامشانسرقت
و تجاوز است؟ آیا این نقیصهای نیست که در
آینده برای روشــن شــدن افکار عمومی داخل
و گرفتن بهانه حقوق بشری در خارج باید رفع
شود؟
همینطــور اســت .البتــه بهانهگیــری
بیرونــی مــاک کار ما نیســت .اصل بــرای ما
تبیین و روشــن شــدن افــکار عمومــی داخل
نســبت به فرآیندها ،احــکام و نتایج قضایی
و کل حاکمیت اســت .عالوه بر اینکه دستگاه
قضایی باید این ابتکار عمل را داشته باشد که
فرصت عمل را از دشــمنان بگیرد ،رســانهها
هــم در ایــن زمینــه میتواننــد خیلــی مؤثــر
باشــند و بســتر را به گونــهای فراهــم کنند که
فضای سوءاستفاده دشمن را سلب کند .بین
رســانهها و دســتگاهها باید همکاری دوسویه
باشد تا واقعیت بخوبی به مردم بیان شود.
ëëشــما این نوید را به اهالی رسانه میدهید که
اگــر بخواهند یــک پرونده قضایــی را مطالعه
کنند و از سیر دادرســی آن باخبر شوند آن را در
اختیاربگذارید؟
اگــر مقــررات اجازه دهــد بعیــد میدانم
منعی وجود داشته باشد.
ëëشــمایکدیپلماتهســتیدوســلفشمادر
ســتاد حقوق بشــر هم دیپلمات بــود .بعضی
مســائل حقــوق بشــری اتفاقــاً بــا فرآیندهای
دیپلماتیــک بیشــتر قابــل پیگیــری و حصول
نتیجه است تا قضایی .ایران تابعیت دوگانه
رابهرسمیتنمیشناسدامابازداشتوپیگرد

اجرای یک حکم قصاص
در رابطه با حوادث دی ماه ۹۶

دســت آخــر اینکــه ،دادگســتری کل اســتان
اصفهــان از اجرای یک حکم قصــاص در رابطه
بــا اعتراضــات دی مــاه  ۹۶خبــر داد .روابــط
عمومی دادگســتری کل اســتان اصفهــان اعالم
کرد« :بامداد چهاشــنبه حکم قصاص مصطفی
صالحی که در جریان اغتشاشــات دی ماه ســال
 ۱۳۹۶پاسدار شهید شاهسنایی را به ضرب گلوله
به شــهادت رســانده بود ،به تقاضــای اولیای دم
بــه اجــرا درآمــد .این حکم پــس از رســیدگی در
شــعبه اول دادگاه کیفــری یــک اســتان و تأییــد
دیوانعالــی کشــور و طی ســایر تشــریفات قانونی
صبح دیروز اجرا شد».

دادگاه

ëëشــما اســفندماه گذشــته در دیــدار بــا خانم
باچلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
از ایشــان پرســیدید که چــرا در مقابــل تضییع
حقــوق ملتهــا ســکوت میکنید؟ و پاســخ
شــنیدید که «حقوق بشر یک مســأله سیاسی
اســت» و بــه ایشــان گفتیــد «حقــوق بشــر را
سیاســی کردنــد؛ در حالی که از نظــر ما حقوق
بشر یک بحث انسانی است و حق یک ملت
این اســت که بتواند از حق خودش دفاع کند.
بحث حقوقی هم نیست فراتر از این است».
اینکه حقوق بشــر را یک امر انســانی میدانید
که حتی حقوقی هم نیســت ،چطور قابلیت
جهانشــمولی پیــدا میکند؟ آیــا ویژگیهای
اتنیکــی ،دینــی و اجتماعــی و بــه طــور کلــی
تفاوتهای انســانی باعث نمیشــود که تلقی
یکسانی از حقوق بشر وجود نداشته باشد و آن
راازیکقاعدهحقوقیقابلاجراتبدیلبهیک
آرمانبزرگبشریدردوردستنمیکند؟
قدرتهای بزرگ برای تأمین منافع خود
از ابزارهای مختلفی اســتفاده میکنند اعم از
ابزارهــای نظامی ،اقتصاد ،رســانه و فرهنگی
کــه یکــی از این ابزارها حقوق بشــر اســت .ما
معتقدیم حقوق بشر نباید دستاویز مطامع
و منافــع قدرتهــای بزرگ باشــد .اما منظور
ما از اینکه حقوق بشــر مبنای انسانی دارد به
این معنا نیست که جلوه حقوقی ندارد ،بلکه
بایــد در چارچوبهایــی ایــن مبنای انســانی
معیاربندی و شــاخصبندی شود و بر اساس
آن اجــرا یــا عدم اجــرا ،نقض یــا عدم نقض
و میــزان پوشــش آن در عرصههای مختلف
سنجیده شــود .البته طبیعی است که حقوق
بشر به گسترش پویشهای سیاسی بینجامد
کــه منافاتی با اصــل آن ندارد چــرا که مبنای
آن پویشها نقض حقوق بشــر است .تفاوت
ما با کشورهای غربی از جمله امریکا و برخی
دولتهای اروپایی در حقوق بشر این است که
منشأ سیاستهای ما حقوق بشر است و نگاه
حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران موجب
شــکل دادن بــه سیاســتهای خارجــیاش
میشــود .بــا وجــود اینکــه رژیــم شــاه روابــط
گســتردهای با آفریقای جنوبی داشــت ،اما به
محض پیروزی انقالب اسالمی صرفاً بهدلیل
آپارتاید حاکم در این کشور رابطه دیپلماتیک
بــا آن کشــور را قطــع کردیــم .مخالفــت ما با
رژیــم صهیونیســتی بــه همیــن دلیل اســت
چــون ایــن رژیم حقوق ملت فلســطین را نه
تنها نقض بلکه منهدم میکند .مخالفت ما
با تجاوز سعودیها این است که این کشور در
حــال نقض حقوق ملت یمن اســت .ابتنای
سیاســتهای مــا بــر مبانــی حقــوق بشــری
است .صیانت از حقوق انسان مبنای حرکت
سیاستهای ما از جمله در سیاست خارجی
اســت .اما غربیها از رژیم ســعودی در تجاوز
بــه یمن حمایــت میکنند چــون منافع آنها
اقتضا میکند .درباره رژیم صهیونیستی هم
همینطور .همه دنیا میبینند که حقوق ملت
مظلوم فلســطین ضایع میشــود ولی چون
منافع کشورهای غربی و امریکا اقتضا میکند
معامله قــرن را مطرح و قطعنامههای علیه
رژیــم صهیونیســتی را در شــورای امنیت وتو
میکنند .پس تفاوت نگاه ما مبنایی و اساسی
است .غربیها مانند هر مسأله دیگری حقوق
بشر را در چارچوبی قالببندی کردند و آن را
معیــار قرار دادند .ما برای آنکه نشــان دهیم
آن نــگاه و چارچوببنــدی را قبــول نداریــم
اعالم کردیم نگاه دینی نسبت به حقوق بشر
متفاوتاست.
ëëاز شــما تاکنون کلمه «حقوق بشر اسالمی»
را نشــنیدهایم .آیا باوری به این معادلســازی
ندارید یا اصوالً چنانکه گفتهاید حقوق بشــر را
در ذات اســام جاری میدانید و دیگر نیازی به
قید پسوند اسالمی برای آن نمیبینید؟ این را
ازاینجهتمیپرســمکهطیاینهمهســال
نوعی دوگانهســازی بین حقوق بشر اسالمی و
غربی در حال تبلیغ بود؛ اما شــما ســعی دارید
آن را به امری انســانی ارتقا دهیــد که این خود
میتواند مسأله را جهانشمول و غیرتفکیکی

علی محمدی  /ایران

 ۱۵ســال اســت کــه بــا مصوبــه شــورایعالی
امنیــت ملی ،قــوه قضائیه ایران دارای ســتاد
حقوق بشــر اســت؛ بــا ریاســت دو دیپلمات؛
محمدجــواد الریجانی و علــی باقری کنی که
البته در حکمی که آیتاهلل رئیسی در دیماه
 ۹۸بــه نــام باقــری زد معاونــت بینالملــل
قــوه را نیــز بــه او ســپرد .مذاکرهکننده ســابق
هســتهای در ســتادی وظیفــه گفتوگوهــای
حقوق بشــری را برعهده گرفته که در تعریف
خود آورده« :غرب و جبهه ضد انقالب طرح
مسائل حقوق بشــری را حتی با سپری شدن
منازعــات مربــوط بــه اســتفاده صلحآمیز از
انــرژی هســتهای ،همچنان بــا اصــرار و عناد
در دســتور کار خود قرار دادهانــد که مبادا این
مسأله را در حاشیه قرار دهد ».این گفتوگوی
«ایــران» اســت با باقری کنی دربــاره برخی از
رویکردهای حقوق بشــری در سپهر رسمی و
حاکمیتی:

کند .بهعبارتی ما حقوق بشــر خودمان و غرب
هم حقوق بشر خودشــان را ندارند .این تلقی
درستاست؟
حقــوق بشــر اســامی یک مفهــوم جدید
نیســت بلکه همان حقوق بشر واقعی است.
غربیها بواســطه ســلطه سیاســی و رسانهای
و علمــی ،حقــوق بشــر را بــه اســارت خــود
درآوردنــد ،مفاهیــم مــورد نظــر خودشــان را
وارد کردنــد و بههمیــن جهــت مفهومبندی
کردند و آن چیزی را که مدنظر و تأمینکننده
منافع خودشــان هســت بهعنوان حقوق بشر
عرضــه کردنــد و آن را اصــل قرار دادنــد .چرا
نــگاه غربیهــا باید اصــل و محور قــرار گیرد؟
نگاه دینی مبنایی اســت و ایــن توصیه قرآنی
کــه «َو لَ َق ْد کَّر ْمنا َبنــی َ
آد َم» کرامت انســان را
فراتــر از اعطــای حقــوق میداند .نــگاه دینی
کرامت همه بشــر است و نه فقط مسلمانان.
در نهجالبالغــه مــا مــوارد متعددی از ســیره
حکومتــی امیرالمؤمنیــن(ع) وجــود دارد کــه
حضــرت امیــر میفرمایــد مــردم یا بــرادران
دینــی مــا هســتند یــا همســانان انســانی مــا.
غربیها ولی قائل به یک تبعیض هستند که
انســانهایی که در آن کشورها زندگی میکنند
از حقوق خاصی برخوردارند و انسانهایی که
در کشــورهای دیگــر زندگی میکننــد فاقد آن
حقوق هســتند .اگر یک امریکایی یا فرانسوی
یــا انگلیســی در هــر کشــوری در دنیا دســتگیر
شــود ،حتی بهدلیل موجه ،آنها غوغاســاالری
میکننــد که حقــوق انســان تضییع میشــود
ولی وقتــی ملتی مانند فلســطین یا یمن کل
حقوقــش تضییــع میشــود دربــاره آن هیــچ
حرفی نمیزنند .حقوق بشر اسالمی از نظر ما
حقوق بشــر واقعی است .چون ابتنای حقوق
بشــر دینی مبتنی بر اصول متقن دینی است
که از استحکام قوی برخوردار است و میتواند
مبنای حقوق بشر جهانی باشد .ما به غربیها
نمیگوییم شما حقوق بشــر خودتان را دارید
و ما حقوق بشــر خودمان را .مــا میگوییم در
عرصــه حقوق بشــر خلع ســاح نیســتیم .ما
مسلح و مجهز و دارای توانمندی ،ایده و ابتکار
و تجربه هستیم و اگر تعادل و توازنی بین ما و
آنها در عرصه سیاســت و رسانه باشد معلوم
میشود کدام حقوق بشر واقعی است؟
ëëطــی ایــن چهــار دهــه جمهــوری اســامی
ســازمانهای بینالمللی حقوق بشر را بازیچه
دستقدرتهایسیاسیبزرگدانستهکهفاقد
اراده مســتقل و تابــع دیکته جریانــات مخالف
ایران  -اعــم از دولتها و گروههای سیاســی-
اســت.بواقعایــرانهرگــزازظرفیتهایاین
نهادهــا هماننــد دیگــر نهادهــای بینالمللــی
استفاده نکرده است .درحالی که سازمان عفو
بینالملل یکــی از نهادهای مرجــع انقالبیون
ایران برای اطالعرســانی درباره شــکنجههای
دوره پهلــوی بود .دهههاســت عفو بینالملل
و گزارشــگران حقوق بشر ســازمان ملل درباره
سیاستهایاسرائیلعلیهفلسطینیانموضع
انتقــادی میگیرنــد .اواخــر هم شــاهد موضع
خانم اگنس کاالمارد ،گزارشــگر ویژه ســازمان
مللدربارهترورسردارسپهبدشهیدحاجقاسم
سلیمانی بودیم که آن را خالف عرف و قوانین
بینالمللی دانســت .آیا در دوره حضور شــما
در قــوه قضائیه یــا در سیاســتگذاریهای کالن
این قوه ،نشــانهای از تغییر موضع و رویه درباره
همکارییاتعاملباایننهادهایجهانیوجود
دارد که شاید همین امر از بار انتقادی آنها علیه
ایراننیزبکاهد؟
عفــو بینالملــل و دیدهبــان حقــوق بشــر
سازمانبینالمللینیستندبلکهسمنهستند
که حیطه کار آنها بینالمللی است و باید بین
آنها با مجمع عمومی یا شــورای حقوق بشــر
ســازمان ملل تفکیک قائل شــد .اما از ابتدای
انقالب بنای جمهوری اســامی ایران تعامل
با ظرفیتهــای بینالمللی بــوده و هرگز این
ارتبــاط قطع نشــده اســت ولی ایــن واقعیت
را انــکار نمیکنیــم کــه قدرتهــای بــزرگ از
ظرفیتهــای ایــن نهادهــای بینالمللــی
تــا جایــی کــه بتواننــد بــه نفــع سیاســتهای
خــود بهرهبــرداری میکننــد .آنها ســازمانها
یــا نهادهــای صــد درصد مســتقلی نیســتند.
همانطــور کــه خانــم بچلــت کمیســر عالی
حقوق بشــر و معــاون دبیرکل ســازمان ملل
اذعان میکند حقوق بشر سیاسی شده است.
بهترین مصداق سیاسی بودن آن این است که
سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق
بشر منصوب کرده اما برای عربستان نه .حتی
بــا چارچوبهای غربی حقوق بشــری ایران و
عربســتان را با هم مقایســه کنید .من یک بار
بــه یکــی از دیپلماتهــای غربی گفتــم برای
من روشــن اســت که چرا شــما دربــاره نقض
حقــوق بشــر در عربســتان حــرف نمیزنید؟
دلیلش این اســت که آنجا اصالً حقوقی برای
بشــر وجود نــدارد کــه بخواهــد نقض شــود و
شــما موضع بگیرید .کســی که با ادبیات اولیه
بینالمللی آشــنا باشد میبیند سمتوسوی
سیاسی رویکردهای این نهادها خیلی پررنگ
است که بهدلیل نگاهی است که این قدرتها
به این ســازمانها دارند .اما این مسأله باعث
نمیشــود مــا ظرفیتهــای موجــود در ایــن

حقوقــی دو تابعیتیها سالهاســت که محل
اختالف جدی دیپلماتیک ایران و کشــورهای
غربی اســت .آیا بایــد کماکان سیاســتهای
قبلیراادامهدادیاازطریقمجاریدیپلماتیک
میشودرایزنیهاییکرد؛حتیبادسترسیهای
کنســولی ســهولتهایی ایجاد شــود و با این
راهکارهــا آن را از مســأله اختالف دیپلماتیک
ایران و دیگر کشــورها به یک موضوع حقوقی
تبدیلکرد؟
ایــن مســأله داخلی ماســت .قرار نیســت
همه مقــررات داخلــی خودمان را براســاس
خواست یا نگاه بیگانگان تنظیم و بازتعریف
کنیم .بر اساس معیارها و مقررات داخلی که
پیشــینهاش به قبل از انقالب باز میگردد ،ما
تابعیــت مضاعف یا دوگانــه را از نظر قانونی
بهرسمیت نمیشناسیم .این افراد هم مانند
بقیــه ایرانیان بایــد فرآیندهای قضاییشــان
در محاکــم طــی شــود .من ایــن را بــه برخی
مقامات غربی گفتم که داشتن تابعیت کشور
دیگر توســط یک شــهروند ایرانــی نه موجب
میشــود حقــوق او از ســوی دســتگاه قضایی
ایــران تضییــع شــود و نــه موجــب میشــود
امتیازی به او داده شود .غربیها میگویند به
این افراد امتیازی داده شــود .برخی از همین
افراد توانســتند از مرخصی زندانیان در دوره
کرونا استفاده کنند ،برخی که فاقد آن شرایط
بودنــد مرخصی نگرفتند .غربیها میگفتند
شــما باید به این افــراد هم مرخصی بدهید.
یعنــی میگویند شــما پرونــده ویــژهای برای
افــراد دارای به زعم آنها تابعیــت دوگانه باز
کنید .چه لزومی دارد که قوانین داخلی کشور
را که حتی برخی کشــورهای دیگر نیز اینگونه
هســتند بــه خاطر خواســت یــا تمایل کشــور
خارجــی تغییر دهیم؟ البته اگر نیاز بود برای
کشــورهای دیگــر توجیــه و تبیین کنیــم و اگر
مصلحتی از نظر خود ما وجود داشــته باشــد
این قوانیــن را میتوانیم تغییر دهیم اما این
تغییر بهخاطر خواســت فالن کشــور نخواهد
بود.
ëëیعنیشمامیگوییدنهتضییعنهتبعیض؟
بلــه نه امتیاز ویــژهای به ایــن افراد تعلق
میگیــرد و نه به حقوق شــان خدشــهای وارد
میشود.
ëëفرم و نرم مواضع حقوق بشــری در گفتمان
رســمی جمهــوری اســامی آمیخته بــا کلمه
«مداخلهگری» اســت .حال که ایــران قدرت
جلوگیــری از اتخــاذ ایــن مواضــع را از ســوی
دولتهــای خارجی نــدارد ،بهتریــن رویکرد
چیســت؟ بیاعتنایــی بهمواضــع خارجی؟
رویکــرد تبیینــی در داخل و خارج؟ سیاســت
تهاجمــی به کشــورهای منتقد یــا رویکردهای
تالفیجویانه مانند انتقاد از نقض حقوق بشر
در آن کشورها؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که یک
زبانمشترکحقوقبشریبرایکاهشادعاها
و فشــارهای خارجی در این حــوزه را یافت که
هم نقض حاکمیت سرزمینی و قانونی نباشد
وهمایرانرادرتبلیغاتغربیبهنقضحقوق
بشرمتهمنکنند؟
اگــر منظــور مواضع امریکاییهاســت که
آنها صراحتاً گفتهاند سیاست شان براندازی
جمهوری اسالمی است و از ابزارهای مختلف
اســتفاده میکنند از جمله تحریــم .این طنز
تلــخ تاریــخ اســت کــه امریکاییها یــک نفر
از آحــاد جامعــه ایــران را مــورد تمرکــز قــرار
میدهنــد امــا در همان حال کل ملــت ایران
را تحریــم میکنند؛ ایــن تحریمها فرقی بین
فارس ،آذری ،لر ،بلوچ ،ترکمن ،سنی ،شیعه،
مســیحی ،یهــودی ،زرتشــتی ،اصالحطلــب،
اصولگــرا ،مدافــع نظــام و حتــی مخالــف
نظــام قائل نیســت .آنهــا اگر مدافــع حقوق
بشــر هســتند چطــور غــذا ،دارو و تجهیــزات
پزشــکی برای ایرانیــان را کــه از منظر حقوق
بشردوســتانه قابــل تحریــم نیســت ،تحریم
کردنــد؟ امریکاییهــا بهصــورت مکتوب این
مــوارد را تحریــم نکردند اما عمــاً این موارد
تحریم اســت چون سیســتم مراوده بانکی با
ایران را بستهاند.
ëëمــا پروندههای حقوق بشــری مفتوح زیادی
داریم .از سرنوشــت امام موسی صدر تا حاج
احمــد متوســلیان کــه مفقودشــدگان قهری
هستندگرفتهتامسألهایرانیانزندانیدرخارج
از کشــور و خســارتدیدگان از تحریــم و تــرور.
دربارهاینپروندههاپیگیریموردییابرنامهای
کلیبرایآنهادردستاقدامدارید؟
ســتاد حقوق بشر دستگاه اجرایی نیست.
ستاد نهاد سیاستگذار و پیگیریکننده اجرای
آن سیاستهاســت مگــر در مــواردی کــه
ضــرورت داشــته باشــد وارد میدان شــود .ما
در حــال ســاماندهی تالشهایی هســتیم که
پروندههــای مفقــودان ایرانی خارج از کشــور
دوبــاره طرح شــده و با تــوان جدید در عرصه
بینالمللــی و روابــط دوجانبه مــورد پیگیری
قــرار دهیم و تا رســیدن به نتیجــه که وظیفه
ملی ماســت آن را تعقیب کنیــم .فراتر از آن
تعرض به مال ،جــان و حیثیت ایرانی در هر
نقطــه دنیا بهمعنــی تعرض به ملــت ایران
است و حاکمیت باید در عرصه بینالمللی از
آن دفاع و صیانت کند.

دیگه چه خبر؟

حقوق بشر را به حقوق ملت تعمیم دهیم

خبــر اول اینکه ،دادســتان عمومــی و انقالب
مرکز استان خراسان رضوی صدور دستور قضایی
به منظور ممنوعیت اســتفاده بانوان از دوچرخه
در شــهر مشــهد را تکذیب کرد .مرکز رســانه قوه
قضائیــه اعــام کــرد :در پــی انتشــار مطالبــی در
فضــای مجــازی مبنــی بــر ممنوعیــت اســتفاده
بانــوان از دوچرخــه در شــهر مشــهد مقــدس بــا
دســتور قضایی ،محمدحسین درودی ،دادستان
عمومــی و انقالب مرکز اســتان خراســان رضوی
توگــو بــا مرکز رســانه قــوه قضائیه ضمن
در گف 
تکذیــب این مطالب گفت :دادســرای عمومی و
انقالب مرکز اســتان خراســان رضــوی هیچگونه
دســتور قضایی در این زمینه صادر نکرده اســت.
او گفــت :کلیه مطالب منتشــر شــده درخصوص
ممنوعیت اســتفاده بانوان از دوچرخه با دســتور
دادستانی کذب است و صحت ندارد.

 340میلیون دالر ارز کجا رفت؟

پنجمیــن جلســه دادگاه برخــی از مدیــران ســابق
بانــک مرکزی دیروز به ریاســت قاضی مســعودی
مقام برگزار شد.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه ،در ابتدای
ایــن جلســه شــاهمحمدی نماینــده دادســتان
خطاب به متهم کحالزاده گفت :در جلســات اول
رســیدگی هم بیان شد که تا سال  ۵۰۰ ،۹۳میلیون
دالر مجموعــه کاالهایــی بوده اســت که بــرای برد
الکترونیکی انجام شــده اســت؛ اما شــرکت دریای
زئــوس  ۳۴۰میلیــون دالر ارز از بانک اقتصاد نوین
گرفتــه اســت؛ اســناد نشــان میدهــد ارز در همان
بازه زمانی فروخته شــده و از آن سوءاســتفاده شده
اســت .شــرکت ذینفع اصالً مشــخص نیست ،این
ارزها در بازار فروخته شــد ،نماینده شــرکت زوکان
نیز شــکایت کــرده و گفته اســت کــه از مهر جعلی
سوءاستفاده شده است.
متهم پاســخ داد :اینطور نبوده اســت که کاالیی
وارد نشــود اگر قرار بود کاالیی وارد نشود من قبول
نمیکردم.
نماینــده دادســتان ادامه داد :ســؤالی کــه اینجا
مطرح میشــود ،این است که این ارز  ۳۴۰میلیون
دالر ذینفــع کجــا بــوده و ارز کجــا رفتــه اســت؟ که
متهم پاســخ داد :قرارداد اصلی بــا هفتتپه بوده
اســت .نماینــده دادســتان خطــاب بــه ایــن متهم
گفت :اســدبیگی و پدرش مدعی هســتند که شــما
بایــد وارد میکردید .متهم پاســخ داد :ترخیص با
ما بوده اســت و کنتــرل این موضوع بــا آنها بوده و
من از واریز وجه مطلع نیســتم .نماینده دادســتان
خطاب به این متهم گفت :پولی اصالً واریز نشــده
اســت و قرار نبوده که کاالیی بیاید ،اســنادی وجود
دارد که این ارز در بازار فروخته شده است .او ادامه
داد :گفتید ســود اســدبیگى  ١٥تا  ٢٠میلیارد تومان
ناشــی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است که
کحالزاده در پاســخ گفت ١٠.٥ :درصد سود بوده و
 ٧٠تا  ٩٠میلیون آن فروخته شده است.
کحــالزاده درخصــوص اتهام ارتشــا هم گفت:
محمــدى کارمند ثبــت ســفارش در وزارت صمت
است .سال  ٩٥شــرکت ما جزو شرکتهایى بود که
گندم وارد کرد .جلوى کارت بازرگانى ما را بســتند و
همه چیز متوقف شد که وزارت صمت گفت تعرفه
اشــتباه شــده تا اینکه بیرانوند گفت مشــکل را حل
مىکنم .بیرانوند گفت  ٢٠٠میلیون تومان مىگیرم
جلوى کارت را باز مىکنم ١٥٠ ،میلیون تومان چک
دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند.
در ادامــه شــاهمحمدى خطــاب بــه ایــن متهــم
گفــت ١٢ :هــزار دالر ٥٠ ،هــزار دالر و  ١٠٠هــزار دالر و
تعدادى ســکه به حساب شما منظور شده است .آیا
شــما این پولهــا را دریافت کردهایــد؟ در خصوص
 ١٠٠هــزار دالر ،پرونــده در دادســرا مفتوح اســت١٢ .
هــزار دالر را که به صالحى پرداخت شــده و  ٥٠هزار
دالر که مربوط به توســلی اســت ،به حراســت بانک
اعالم کردند .اســدبیگى رشــوههاى پرداختى خود را
به معتمد پارســه واریز مىکرده است .این در اوراق
حســابدارى بابت معتمد پارسه منظور شده است و
اسدبیگى در بازپرسی گفته که  ١٢هزار دالر و  ١٠٠سکه
به صالحى داده است که اسناد آن نیز کشف شد.
نماینده دادســتان خطاب به ایــن متهم گفت:
اظهــارات شــما متناقــض اســت .شــما خودتــان
گفتهاید که ما در خرید و فروش ارز ضرر میکردیم
در  ۳ ،۲مورد متوجه شــدیم که ســود کردهایم و با
صالحــی صحبــت کــردم و خــودم را بــه او مدیون
میدانستم و  ۲۰۰هزار دالر به وی دادم.
قاضــی مســعودى مقام در پایــان ضمن اعالم
ختــم جلســه گفت :زمــان تشــکیل جلســه بعدى
متعاقباً اعالم خواهد شد.

