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 چه چشم اندازی برای تغيير در ايران؟
 بخش دوم و پايانی

  
در مرکز پارلمان اروپا در بروکسل با موضوع              2010در پانل دوم کنفرانس روز چهارشنبه سی ژوئن               

 "پيام اخوان"، آقای "خانم شادی صدر"، شخصيت های همچون "چه چشم اندازی برای تغيير در ايران؟      "کلی
آنا "رياست اين بخش از کنفرانس به عهده خانم                   .به عنوان سخنران شرکت کردند           "آزاده کيان  "و خانم      
 .، نماينده پارلمان اروپا از پرتغال که عضو حزب دمکرات سوسياليست اروپائی هستند، سپرده شد                       "گومز

 .اختصاص يافت "درگير شدن جامعه مدنی ايران و نقش اتحاديه اروپا "موضوع سخنرانی بخش دوم پانل 
پس ارائه توضيحاتی کوتاه در خصوص اوضاع سياسی و وضعيت وخيم حقوق بشر در         "آنا گومز "خانم    -

ايران و حساسيت گروه سوسياليست ها که ايشان نمايندگی ان را داشتند، پرداخت و متذکر شد که کشور ايران     
برای اتحاديه اروپا از اهميت زيادی برخوردار است و ما به اشکال گوناگون تالش داريم که با ايجاد گفتمان        
 .با جامعه مدنی ايرانی در داخل و خارج از کشور مسائل و مشکالت بوجود آمده را بهتر درک و تحليل کنيم       

ايشان بعد از صحبت های کوتاه خود ميکروفون را در اختيار خانم شادی صدر وکيل ايرانی و فعال حقوق                    
 .بشر، قرار دادند

  .من در اين گزارش سعی می کنم بصورت خالصه فرازهايی از سخنرانی خانم شادی صدر را بياورم 
در ايران در اعتراض به انتخابات تقلبی            :خانم صدر در متنی که به انگليسی آماده کرده بود متذکر شدند                   -

اين حرکت در تاريخ ايران بی          .بيش از دو ميليون نفر در تهران در تظاهرات مسالمت آميز شرکت کردند                  
ژوئن سالگرد اين جنبش است که چنانکه می دانيد  12 .اما اين تظاهرات را بشدت سرکوب کردند         .نظير بود 

آزادی   .وضعيت حقوق بشر بسيار وخيم است و حقوق مردم نقض شده است                  .به جنبش سبز معروف است        
از نظر خانم صدر با تاکيد بر حقوق بشر  .بيان، دستگيری های خودسرانه، محاکمات از نمونه های آن است       

نقض حقوق بشر بشکل خشونت آميزی در جامعه  .است که می شود حکومت ايران را به عقب نشينی واداشت 
 .روز بروز گسترش يافته است

  

 
  

خانم صدر در بخشی ديگر از صحبت های خود به اروپائی ها، تاکيد کردند که شما فکر می کنيد که اگر                                
حکومت ايران بيايد و مسائل مربوط به پرونده هسته ای را بپذيرد همه مشکالت ما حل خواهند شد؟ آيا اين                      
يک استراتژی برای رسيدن به هدف است؟ آيا اين موارد باعث می شود که در عرصه های ديگر نيز                                     
موفقيت حاصل شود؟ شما بخوبی توجه داريد که دولت ايران شهروندانش را سرکوب می کند اما جامعه بين                
المللی بجای توجه و واکنش نسبت به جنايت صورت گرفته فقط به موضوع پرونده هسته ای می پردازد و                       

تا هنگامی که       .تنها به اتخاذ يک موضع سياسی در خصوص نقض حقوق بشر در ايران اکتفا می کند                                
 .موضوع حقوق بشر به امر اصلی ما تبديل نشود حکومت همچنان به کار خود ادامه خواهد داد

در رابطه با کسانی که در نقض حقوق بشر در ايران نقش دارند                     -يک  :ايشان دو موضوع را متذکر شدند         
در  -دو .نبايد در خارج از ايران احساس امنيت کنند و با خيال آسوده برای مسافرت و گردش به خارج بيايند      

 .رابطه با تحريم ها تاکيد کردند که کيفيت زندگی با تحريم اقتصادی کاهش پيدا می کند
استاد حقوق بين الملل در دانشگاه کانادا و دادستان محاکمات جنايات جنگی،    "بيان اخوان "سخنران دوم آقای      

 .در اينجا تالش می کنم خالصه ای کوتاه از صحبت های ايشان را که در کنفرانس بيان کردند بياورم      .بودند
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االن جوانانی در ترکيه آواره هستند که تنها بدليل بستن مچ بند سبز به زندان ها                           :آقای اخوان متذکر شدند
حقوق بشر و مسائلی که در اتاق های شکنجه روی داده                  .اين طيف از جوانان بشدت آسيب ديده اند             .افتادند

است فقط برای طرح آن در اين جلسه انجام نشده است بلکه در اصل اين بوده است که وحشت را ميان مردم                   
ما همواره بايد در باره  .در جمع نخبگان ما معموًال حقوق بشر را موضوع اصلی تلقی نمی کنند            .نشان دهند 

 .مسائل فوری صحبت کنيم
در خصوص کسانی که می  .ايران در مسير گذر به دمکراسی است و ناديده گرفتن خواسته ها درست نيست          

ما در    .گويند به واقعيت های االن بايد توجه کرد در اصل آنها واقعيت های بزرگ جامعه ما را نمی بينند                           
ايران با هويت های مختلفی مواجه هستيم وقتی که با هم گفتگو می کنيم بايد بگوييم که از کجا شروع می کنيم  

من حقوقدان در عرصه حقوق بشر هستم وقتی رهبران بر عليه حقوق بشر اقدام می کنند    .و به کجا می رسيم      
 .ديگر جز رهبران محسوب نمی شوند بلکه جز جنايتکاران قرار می گيرند

در واقع    .بقای اين رژيم کوتاه مدت خواهد بود زيرا مشروعيت خود را در ميان مردم از دست داده است                              
ساله احساس    18وقتی رژيم از يک جوان          .مشروعيت الهی و مشروعيت قانونی بشدت تضعيف شده است             

در واقع اين    .خطر می کند و او را می گيرد و زندان می اندازد و شکنجه می کند نشان ضعف رژيم است                            
واقعيت اين است که اين جنبش            .خشونت بکار گرفته شده نشان دهنده ميزان آسيب پذيری اين رژيم است                      

ما وقتی از جنبش سبز صحبت می کنيم   .سرکوب شده اما هنوز حضور دارد و مثل آتش زير خاکستر است                
ژوئن نيست بلکه جنبش های اجتماعی ديگری چون زنان، دانشجوئی،                12تنها جنبش مربوط به انتخابات           

ما بخوبی ميدانيم که رژيم پاسخگوی خواسته های             .نيز وجود دارند و زنده هستند          ...جوانان، قوميت ها و      
جنبش  .ايران نياز به تغييرات گسترده دارد و موسوی، کروبی و خاتمی بايد به آن توجه کنند              .جوانان نيست 
سال گذشته تا امروز در ايران روی داده است همانند جنبش های اجتماعی در اروپا می                         150هايی که در     

 .باشند
  

 
  

تاکيد يکجانبه و ويژه بر پرونده هسته ای   .در سی سال گذشته اتحاديه اروپا شريک تجاری ايران بوده است               
اگر رژيم به غرب امتيازاتی در خصوص مسائل هسته ای می داد غرب به                            .ايران يک اشتباه می باشد        
چرا جامعه بين المللی در مورد نقض حقوق بشر در ايران چنين قطعنامه هايی را  .حمايت از آن رو می آورد   

 صادر نمی کند؟
  
استاد جامعه  خانم کيان محقق و         .رسيد  "آزاده کيان "در اين بخش از برنامه نوبت به سخنران سوم خانم                     -

صحبت های ايشان با بحث های  :ايشان در صحبت های خود گفتند  .شناسی سياسی در دانشگاه پاريس هستند       
خانم کيان  .سخنرانان ديگر بسيار متفاوت است و ايشان از زاويه ديگر می خواهند بحث خود را مطرح کند                

سال کار ميدانی در ايران کرده است  15در ادامه صحبت های خود متذکر شدند به عنوان جامعه شناسی که                 
 .می خواهد به جنبش سبز و فعالين آن مواردی را تاکيد کند که آنها زياد از فضای مجازی استفاده می کنند                           

در ايران چندين نسل از فعالين جنبش زنان در عرصه های                   .اين جنبش روی اينترنت زياد تاکيد می کند              
ندا آقا سلطان به عنوان يک زن به نماد  .مختلف فعاليت کرده اند و دارای تجربه های بسياری در عمل هستند      

شرکت زنان در اين جنبش نشان می دهد که حضور زنان و قوانين نهادينه شده               .جنبش سبز تبديل شده است      
  .تناقض خود را نشان می دهند

درصد جمعيت ايران در       70امروز بيش از       .در زندگی اجتماعی زنان در ايران، تغييراتی ايجاد شده است              
 80درصد زنان روستايی و         70  .رسيده است   5/1درصد به      5/3رشد جمعيت از       .شهرها زندگی می کنند    

 13به  2000شد از سال   سال 9   سن ازدواج دختران که بعد از انقالب        .درصد زنان شهری باسواد هستند
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سال می  18سال و زنان روستايی       23اما در واقعيت زندگی سن ازدواج در زنان شهری                .سال تغيير کرد   
در   .اين موارد نشانگر اين است که يک تضاد واقعی ميان واقعيت زندگی و قوانين ايران وجود دارد                          .باشد

به نظرم    .و به نظرم تحول زندگی زنان متناقض است            .هزار زن شرکت داشته اند           32تحقيقاتم در ايران       
در جامعه مدنی      .زنان به تحوالت ايران خيلی کمک رسانده اند و جامعه مدنی ايران بسيار پويا شده است                          

از سال های گذشته تا امروز تعداد سازمان های غير دولتی از    .ايران بحث های جانداری صورت می گيرد         
واقعيت اين است که زنان در سراسر ايران خواهان تغيير هستند بويژه نسل جوان               .رسيده است   750به    50

جامعه مدنی ايران مخالف خشونت و فعالين زن خواهان حقوق شهروندی                   .که خيلی آموزش ديده می باشد          
انتخابات سال گذشته ائتالفی ميان زنان سکوالر و            .يک نظم سالم را برای کشورشان می خواهند           هستند و    

احمدی نژاد بسياری   2005شما اطالع داريد از سال          .مذهبی برای تغيير در قانون اساسی ايران بوده است            
 .اقدامات بر عليه فعالين حقوق زنان در ايران ايجاد کرد

الزم به گفتن است که جنبش سبز فقط مختص به فارس                  :خانم کيان در ادامه صحبت های خود متذکر شدند            
در واقع اين جنبش دانشجوئی  .جنبش سبز اين رژيم را تکان داده است           .زبانان نيست و خيلی هم وسيع است         

همه گروه ها  .چهار نسل در اين جنبش شرکت دارند      .رژيم را بسيار تکان داد        1999بوده است که از سال        
 .آنها در اين جنبش شرکت کردند .طبقه متوسط ايران بزرگترين طبقه در خاور ميانه است            .حضور دارند و   

آنهايی که می گويند روستاها يا روستائيان از احمدی               .اين طبقه هم خودش به چندين قسمت تقسيم می شود               
مردم در روستاها       .نژاد حمايت می کنند می توان با تاکيد گفت که اين ادعا بيشتر شبيه به افسانه است                                  

در تهران کردها و آذری ها در  .دسترسی به برق و راديو و تلويزيون دارند و موافق احمدی نژاد هم نيستند               
در واقع اعتراض زنان به تبعيض جنسيتی  .از نظر جنسيتی نقش زنان بسيار مهم است  .جنبش حضور دارند   
  .و ديکتاتوری است

ارتباط ها در  .در حال حاضر رهبری سياسی مشترک وجود ندارد   .جنبش سبز به چالش کشيدن قدرت است         
جنبش سبز از اينترنت خيلی استفاده  .عنصر فضا و زمان در آن تغيير کرده است     .اين جنبش خيلی مهم است      

من سال گذشته در روستايی    .ميليون نفر رسيده است      30هزارنفر به      250کاربران اينترنت از       .کرده است 
برای دختران اين روستا رفتن به مدرسه امری             .در شمال بودم و در آنجا يک اقليت بلوچ زندگی می کند                    

اين مسائل در روستاها      .عادی تلقی می شود اما آنها می گفتند که بدون اينترنت به آنها سخت خواهد گذشت                      
 .مطرح است

خانم کيان متذکر شدند که سيستم های سنتی برای بسيج مردم هنوز اعتبار دارند و بسيار مهم می باشند و از                
در ادامه صحبت خود گفتند که جنبش     ايشان  .اينکه جنبش سبز به آن زياد توجه نشان نمی دهد انتقاد داشتند                

در ايران يک اکثريتی از       .زنان هم می خواهند در جنبش سبز شرکت کنند و هم استقالل خود را حفظ کنند                      
بعضی در چارچوب همين رژيم و بعضی بيرون از آن اين تغييرات  .جامعه بدنبال تغييرات دمکراتيک است      

پس تنها ما نيستيم که تغيير می کنيم    .موسوی از طريق اين جنبش است که تغيير کرده است               .را می خواهند   
 چرا نبايد به موسوی چنين فرصتی را قائل شد؟ .بلکه آنها هم تغيير می کنند

  
 .در ادامه کنفرانس فرصتی به حاضرين در کنفرانس داده شد که سواالت خود با سخنرانان، مطرح کنند                              

و   "آنا گومز "وزمانی کوتاهی هم به دليل کمبود وقت برای پاسخگوئی به مدعوين داده شد و در آخر خانم                           
، اولی به عنوان رئيس جلسه و دومی بعنوان سازماندهنده و نماينده پارلمان نتيجه                    "کريستيان ويگنين "آقای  

 .گيری خود را از کنفرانس به اطالع حاضرين رساندند
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در ضمن گروه  .من عالقه زيادی به موضوع ايران دارم:آقای کريستيان ويگنين در صحبت های خود گفتند
فکر می کنم در   .دمکرات های سوسياليست هيچگاه جز گروهی نبوده اند که بدنبال راه حل های ساده باشند                     

ما در پارلمان اروپا نمايندگان مختلفی داريم  .حين مذاکرات و گفتگوهاست که بهترين رويکرد يافته می شود          
بعضی هم بدنبال صادر       .که بعضی از آنها بسيار مواضع افراطی دارند و بدنبال ساده کردن قضيه هستند                     

 .کردن قطعنامه برای تحريم هستند و اين واقعيتی است که ميان ما نمايندگان پارلمان وجود دارد
اما اين نتيجه را می دانم که دمکراسی نمی تواند  .البته من در جايگاهی نيستم که بيايم و استراتژی تعيين کنم             

هر گونه  .برای همشيه راه حل نظامی بايد کنار گذاشته شود        .به هيچ کشوری از طريق بمباران تحميل شود          
اقدامی که در تجربه عراق بدست آمده است نشان می دهد که غير ممکن است دمکراسی را از طريق بمباران        

اگر در ايران ما سيستم           .ما شايد بتوانيم يک مشکلی را حل کنيم و مشکل ديگر را نتوانيم                                .انتقال داد  
 .دمکراتيکی داشته باشيم شايد بتوانيم موضوع پرونده هسته ای را برايش راه حل پيدا کنيم

اين مسائل بسيار    .ميليون نفر دسترسی به اينترنت دارند         30در ايران با يک جامعه متنوع مواجه هستيم و              
 .حائز اهميت هستند و روشن بگويم اين نيرو را نمی شود از جهان جدا کرد

و  .ايرانی که در آن جنبشی نيرومند وجود دارد و مردم آن آگاه و باسواد هستند .ما تصوير دو ايران را داريم       
ايرانی ديگر که احمدی نژاد رئيس جمهور آن است که خيلی شايسته اين کشور نيست که چنين فردی را                                   

البته ما خوشحال خواهيم شد که ايران يک دولت                 .بعنوان رئيس جمهور در راس دولت خود داشته باشند                
حتی شايد  .روشن است که اين موجب ايجاد تغييرات در منطقه خواهد شد               .متفاوت و دمکراتيک داشته باشد      

حمايت ما از تحوالت        .چنين دولتی بتواند مشکل خاور ميانه و مسئله فلسطين و اسرائيل را نيز حل کند                            
از نظر من اين مواردی که متذکر شدم  .دمکراتيک در ايران می تواند کمک کند تا مشکالت منطقه حل شود             

ما از اين برنامه گزارش تصويری گرفته ايم و    .مهمترين مسائلی بودند که در کنفرانس امروز مطرح شدند            
و اميدواريم که در آينده همچنان بحث ما با          .آنرا در اختيار کميسيون امور خارجه پارلمان قرار خواهيم داد             

و از همه  .نمايندگانی از جامعه مدنی ايران ادامه يابد تا بلکه از اين طريق شناخت ما از يکديگر افزايش يابد      
آقايان و خانم هايی که در سازماندهی برنامه شرکت داشتند و در بحث های کنفرانس فعال بودند تشکر می                       

 .کنم
  

 گزارش دهنده علی صمد
  

 بروکسل 2010ژوئن  30
com.gmail@alisamadpouri 

  
 :بخش اول را می توانيد در آدرس های زير بخوانيد
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