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شي آسامي آری خبر با آقاراني آژانس ایمصاحبه اختصاص  

 
   ١٣٨٧ شهريورچهارم شنبه دو                                                                                        آژانس ايران خبر

                                                        
ضمن معرفی خودتان شمه ای از فعاليتهايی آه درمقابل نقض حقوق بشر درايران انجام  -١

  ميشود را توضيح دهيد؟

 چپگرا هستم و در يیدانشجو فعال   دانشگاه تهران،یاسي علوم سیدانشجو ش،ي آساميمحمد کر

 يیتهايمورد فعالدر .مي نمای متي مسائل کارگران فعالنهيزم دریو تا حدود مسائل زنان نهيزم

 را در بر یعي وسفي گفت که طدي است بااني در جررانيکه در مقابل نقض حقوق بشر در ا

           شي آساميآر                                کانون گزارشگران حقوق بشر،  کانون مدافعان حقوق بشر،یتهايال از فعردي گیم

 ی انهيو در زم  یبه نوع  کي که هررهي و غيی دانشجوی، نهادهاارگری آی گرفته تا تشکلهای دولتري غیتشکلها وکال،

 از نهادها اجد. ... حقوق کودک و حقوق کارگران و  تا حقوق زنان وی و مدنیاسيحقوق ساز.  کنندیدفاع محقوق بشراز

 یابي در جهت دستدارد  انيجر درون جامعه   است که ی رود جنبشی از آن کمتر سخن می دارد ولتيو تشکلها آنچه اهم

وجود اقسام مختلف  گفت که   دي کند و در واقع بایمرا دگرگون   جامعه یماي جنبش است که سنيا. خودیبه حقوق انسان

 ی مشي که هم حقوق خود را به اراده خویجنبش . جنبش استني قائم به اکنند ی متيفعال حقوق بشرنهيزم که دريینهادها

 است که در آن دختران یواقع جنبشدختران دانشجو که در شمارشي بخشد،مثل افزای موافع آن حقوق را تحقق و دررديگ

 ی خود براوهيآن شدر که جوانان   یجنبش سبک زندگ  اي کسب کنند قي طرنيا جامعه ازرا در اشته اند سهم خود  دیسع

 زند و یرا دور م) تيحاکم(ن آیو مرزها  وارهاي ، دتي حاکملي مرغمي جامعه علیريبه تعب . بخشندی را تحقق مستنيز

 جنبش به اعتراض نيا  نکهيا و هم )  که هستيیبا وجود تمام فشارها(ابدي ی از حکومت دست می خودمختاریبه گونه ا

 اعتراض خاموش زنان ی نوعنيا م،ي زنان هستی خودسوزیباال شاهد آمارالمي ادر مثال ما ی زند، برایخاموش دست م

 اعتراض نيا گرچه  خاموش است، اعتراض   ازیشکل  هم نهايطالق، ا  آمارشي افزاايست ا  ی عدالتی بهي جامعه علنيا

 حقوق تي تر فعالهموجه م. دهدی ها را نشان می عدالتیب نشانه است وکي صداست،کي کند اما ی مبي آسجاديخاموش ا

 مبارزات اتوبوس(یکارگر است،جنبش ی اجتماعیمبارزات جنبشها) ی مطالبه حقوق انسانیعني( عام آنی به معنایبشر

...  در کردستان و ی و جنبش زنان و جنبش رفع ستم مليیو جنبش دانشجو...) و البرزکي،مبارزات هفت تپه،الست رانان

 را جدا ني است، مبارزات بدنه است و ای و جنبشی منظورم مبارزات توده ایماع اجتی مبارزات جنبشهامي گوی میوقت

 وجه ٢از نظر من . مي گوی وحدت ممي مثل دفتر تحکی تشکلتي فعاليیثال در جنبش دانشجو میبرا  نهادها یتهاياز فعال

 ی و تشکلهای بشروقحق ی نهادهایعنياول   از وجه یشتري بتي اهمی اجتماعی درون جامعه و جنبشها جنبش و تحرک

 که يی و نخبه گرایبرالي نگرش للي عمدتا رسانه ها به دلی ولنهاستي تحوالت در دست اديکل . و امثالهم دارندی دولتريغ

)  استبرالي لی منظورم رسانه هانجايادر(رسانه ها  دریاصوال وقت  تا جنبشها،نديبه دنبال نهادهاشتريآنها حاکم است ببر
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 به جنبشها و عمق ی است و توجهی حقوق بشری نهادهاني منظورشان صرفا همندي گوی سخن میبشر حقوق تياز فعال

. کنندیجامعه نم  

 
نظرشما درمورد منشورآميته صلح آه درايران تشكيل شدچيست ؟ آيا شماهم ازاعضاآن بوديد؟ چرا؟ -٢   

 تيماه  نادرست ازليتحل ازیناش  است ویاسي سکي استراتژ  اشتباهکيصلح  من برجسته کردن مساله جنگ ونظر  به

  ضد جنگ ناصرتهيکم ري نظ يیحرکتها ادرست،ن  ليتحل  نيا از ضمن آنکه فارغ . کايآمر  وراني اني ب یاسيمنازعه س

 منازعه مردم و ني هم هستند، آنها در ایگريد نادرست   یلهاي دچار تحل ی عبادنيريش  صلح  ی ملیشورا  ايزرافشان 

.نندي بی را مليمسا)  منظور دولتهاستنجايدر ا(کايآمر-راني کنند و در دوگانه ای را فراموش می اجتماعیجنبشها  

از مناسبات  را فارغ  کنند و آن   نگاه ی انتزاع که به مساله جنگ و صلح در خال و به صورت  شودی مساله سبب منيا

 توان ی مساله نمني توجه به اگر،بدوني دیشکل است دراستيجنگ ادامه س .نندي ببیاسي و مناسبات سیتصاداق -یاجتماع

 بحران  است،یجنگ حاصل مناسبات طبقات .افتيدست داري پایبه صلحجنگ مبارزه کرد و خانمانسوزیبال بایبه درست

جنگ همواره ،خطری مناسبات طبقاتیعني جنگ شهيربدون مقابله با  آورد وی مدي است که جنگ را پدی جامعه طبقاتیها

 ی دارهي با سرما رانيا  ی دارهي سرمایاسالم  یکتاتوريد  سازش ايآ  است؟ فقط جنگ خطراي آنکهيضمن ا. وجود دارد

 ی و ارتجاعیکتاتوري بدون آنکه خصلت دیجهان ویمعادالت منطقه ارل آن دراساس نقش ون آن برمتعارف شد ویجهان

 به کرات نشان داده است ی جهانی دارهيکل نظام سرمادر  وکاي است؟آمردي بعی امرني چناي آست؟ين کند خطریرييآن تغ

که به صراحت  االن هم   کند،ی متيحما  یجهان   نظامیقواعد بازصورت اطاعت از ها دریکتاتوري دني تراهي سزاکه 

 لي به ما ندارد و مساله فقط مساله اسرائی است و ارتباطراني ایمساله داخل و حقوق بشری کنند مساله دموکراسیاعالم م

 ی چه پاسخیصلح طلبان وطن). شوديحل مزي ننيآن حل شود،ا است، اگرليمساله اسرائ ازیتابعزي نیمساله هسته ا(است

افتند؟ي بشر بوق و حقیبعد به فکر دموکراس ونديخواهند صلح صلح بگوي می مورد دارند؟ آنها تا زمان سازش قطعنيادر   

 ی برقرارتي است و در نهای اجتماعی جنبشهاتي مساله عاجزند که راه حل مقابله با جنگ، تقوني آنها از درک انيهمچن

 و وطن ی دهازيامت ویرا بدون باج دهداري پای و صلحرديگي جنگ را میلوج امرنيتنها ا.راني در ای حکومت مردمکي

 با ارياختالفات و مشکالت بس  با آنکه کايآمر. مورد استني در ااي نمونه گوکيکوبا  . کندی مگانگان،فراهمي به بیفروش

ضد کوبا، جرات حمله به کوبا  بری امان اقتصادی بمي تحررغميعل کند وی کوبا مهي که عليی توطئه هارغميعلکوبا دارد و

 یکشورشان دفاع م  و مردمصورت حمله با قدرت از کوبا در حاکمان  . استی مردمی حکومتیرا ندارد چون کوبا دارا

 ی عراق، به سادگنيهم.  وارونه وجود داردی نمونه هازيمقابل ندر.  کنندیحکومت و کشورشان دفاع ماززي، مردم نکنند

 که ارتش به اصطالح مقتدرش ی رضا شاهرانيا  اي افغانستان اي نداشت ی شد چون حکومت مردمميو بدون مقاومت تسل

االن هم در صورت حمله . نکردی مقاومتني و کوچکتردي از هم پاشن،ي شد به محض ورود متفقی مغي تبلشي برانهمهيکه ا

 کنند چون حکومت، یمقابل حمله دفاع نمحکومت در اززيمردم ن  وپاشديسپاه فرو م وزند،ارتشيگري محاکمان ران،يبه ا

 که راجع به یبه نظر با توجه .  بردیم نيی صلح راه به جای هاتهي شوراها و کمني انيبنابرا. استی مردمريحکومت غ

. ندارمتي است که در آن عضویعي کردم طباني صلح بیشورا  
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ه نازل ترين جايگاه خود رسيده، کميته ای به نام صلح ميتواند مردم را به بنظرشمادرآشوری که حقوق بشر در آن ب -٣

  صلح طلبی بخواند، و با شعار تنها صلح جای خالی اين همه بی عدالتی ها و بدبختی را پر ميکند؟

 از فعاالن  جمع گستردهني ای هایشي حال هم اندنيبا ا.  سوال نهفته استنيپاسخ به ا  کنم که در پاسخ سوال قبل،یمفکر

.ديبنماحقوق بشر وی به مساله دموکراسیکمکگري دی به صورتی، ول قالبنيا ممکن است نه دریفرهنگ ویمدن ویاسيس  

  
؟اقع ارزيابی شما ازآميته ها چيستچشم اندازآميته های حقوق بشری درايران به چه صورت ميباشد درو -٤   

عمق   وی اجتماعیآنچه اصالت دارد جنبشها من  نظراز . پرداختمزيپرسش ن نياول به ا پاسخ به سوال   دری به نوعمن

 یتهاي همراه با فعالیحقوق بشر  ی نهادهانيضمن آنکه ا. ی حقوق بشری هاتهي کننده اند نه کمنييتع  نهايا جامعه است و

 یجنبشها  شدن زهياو ا.یج.ن باشند و آن ای تحرکات اجتماعیبرازي نت آفکيتوانند ي دهند می که انجام میخدماتمثبت و

 ی آن جنبشهاقي است که از طریبرالي لی طرح و پروژه ای اجتماعی کردن جنبشهازهياو ا.یج.اصوال ان. استیاجتماع

 ی به جنبشهارا ی فرهنگاستيس وتي هواستي،سی طبقاتاستي سیمبارزات آن را پراکنده کنند، به جا را خرد ویاجتماع

مبارزات جنبشها   با دولتها بکشانند،یجنبشها را به تعامل و همکار  منازعه و تضاد،ی،به جا قالب و غالب کنندیاجتماع

 یمبارزه اجتماع جنبشها را ازتي فعالتي کنند و در نهایرانتفاعيحالت مثبت ترش،غ و دری انتفاعی به پروژه هاليرا تبد

 ی به سازمانهاگرشانيو سر د  سرشان به دولت کيکه  کنند يی به نهادهاليجنبشها را تبد.دهند لي تقلهيري و خیاريبه هم

 یاجتماع یسترون کردن جنبشها وی سازمي عقیعنيهمه نهايا تابعه وصل است ویسازمانهاسازمان ملل وري نظی المللنيب

  ویمل مخیاستهايابزار س  به ی اجتماعی جنبشهان شدليتبد  بدتر آن ما شاهد ی حالتش است،در حالتهاني تازه بهترنيو ا

 یتالشها  .مي شاهدرانيا را در  آن ینمونه ها اکنون  ما  .داشت توجه   نهاي به اديبا  نيبنابرا. مي هستیستياليامپر  یرنگ

 زنان ی جنبش اعتراضلي تبداي کردستان ی کردن جنبش انقالبزهياو ا.یج. انی در کردستان برای کردبرالي لسميوناليناس

 مصلحت صي نگهبان ومجمع تشخی،شورای اسالمی مجلس شوراري نظی حکومتی استفتاء از فقها و التماس به نهادهابه

). امضاء استونيلي مکي ني کمپنجايمنظورم در ا( زنانهي علزي آمضي تبعني قوانريي تغینظام برا  

  
 تبعيض ها رابطه با چه غيرعلنی بوده وهستيم در چه بصورت علنی ونقض حقوق بشر بسياری ازيران شاهد ا در ما -۵

دراين رابطه چه بايد آرد؟.... های جنسی وجنسيتی مذهبی وقومی ونابرابري و   

مبارزه  حقوق بشر،ینه مبارزه برا.اتکا به عمق جامعه است وی اجتماعی مبارزه جنبشهاتي که گفتم راه آن تقوهمانطور

 ، یکيدر  . کنمانيب نکته را ني منظور خود از ای با مثالديبگذار .مسائل نخبگان است نخبگان است نه مسائل حقوق بشر،

) ساله ١۵( و مهتاب احمد زاده) ساله١٩( اي نسلطان ژي گالوی نامهابهدو دختر کارگر  کارفرما به ی ماه گذشته از سودو

 انتشار عي فجانيااما اخبار.  کردند و جان باختندیآن اقدام به خودسوزپس ازکارگر دو دخترنيتعرض صورت گرفت و ا

 . نگرفتورتص صلح طلب حقوق بشرانيمناد وی حقوق بشری هاتهي کمیسو ازیاکنشمورد آن و نداشت ودریاديز

فته تا آزار و استثمار کارگران بندر گنگ و کردستان گر دارد،از ختنه دختران درانيعمق جامعه جرنقض حقوق بشر در

 وبه اتکا به مبارزه جامعه رديبرگ مسائل عمق جامعه را دردي تحقق حقوق بشر بایمبارزه برا رونياز ا. آنهای حقوقیبو

.باشد  
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؟بگيرند وفعاليت علنی داشته باشنداصالچنين آميته های بشردوستانه درايران ميتواند شكل  -٦   

 ی باشند که مردمداري توانند موثر و پای می شان ضرورت دارد اما وقتی علنتي حقوق بشر وجودشان و فعالی هاتهيکم

 داري پااي صورت ني اريغدر. دولتاي ی المللني بی کنند و نه به سازمانهاهي تکی اجتماعیه جنبشهاب.انهيباشند نه نخبه گرا

. موثراي مانند ینم  

  
؟مابعنوان يك فعال حقوق بشری چيستآينده روچگونه ترسيم ميكنيد؟وظيفه  -٧   

 جنبش ني به عنوان موثرتریبش کارگر نقش جناني منيادر. انها داردیوستگي و پی اجتماعی به رشد جنبشهای بستگندهيآ

 ی جنبشهاري ساوندي آمدن طبقه کارگر و پدانيگرو به م دریواقع و حقوق بشریدموکراس . داردی اژهي وتي اهمیاجتماع

  فعاالنفهيوظ  گفتم یپاسخ به سواالت قبل در همانطور که چند بار .است جنبشهني داشتن ایطبقات  هيسو آن و  بایاجتماع

 بستن ديچشم امزازي و پرهيینخبه گرااززي داشتن،پرهینگاه و عملکرد جنبش.  به جامعه استهي رجوع و تکیحقوق بشر

. آنی قالباني حقوق بشر است نه منادی فعاالن واقعفهي وظنهايا. ی المللني بیبه دولت و سازمانها   

.اشتيد وبه سئواالت ما پاسخ داديد آريم آسايش بسيار ازشما متشكريم آه وقتتان را در اختيار ما گذآقای  

 

ررابطه با مسائل آقای آريم آسايش د اختصاصی ديگر ی با   بينندگان آژانس ايران خبر ميرسانيم آه مصاحبه   اطالعبه

.اخص دانشجويی نموده ايم آه در اسرع وقت شمارادرجريان اين مصاحبه قرار خواهيم داد   

 

  آژانس ايران خبرخبرگزاری

۴/۶/١٣٩٧  


