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سای ٔه حقو ِق جهان ِی بشر بر ایران

گفتگو با رضا علیجانی را در موردِ سای ٔه حقو ِق جهان ِی بشر بر ایران ،از آن جهت انجام دادم که ایشان از نیروهای ملی و مذهبی و فعال در حوزهٔ مدنی
و حقو ِق بشری هستند .همچنین رضا علیجانی ،سردبیرِ نشری ٔه توقیف شدهٔ " ایران فردا " بودهاند.
س  :از نظرِ شما موان ِع اجرای حقو ِق بشر در ایران چیست ؟
ِ
ج  :پیدایش و ماندگاری هر پدیدهٔ اجتماعی ( مثالً حقو ِق بشر ) حاص ِل برآیند و تالق ِی سه مولف ٔه مه ِم  :اندیشه و
فرهنگ جامعه ،مناسبات و ساختارِ
عین ِی جامعه ( اعم از سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و ) ...و شخصیت و اخالق و رفتارِ انسانهای جامعه است .این سه مولفه رابطهای متقابل و ارگانیک و
دیالکتیکی دارند و نمیتوان به طورِ قطعی یا دائمی یکی را بر دیگری اولویت داد.
بنابراین هم موان ِع اجرا و هم راهکارهای تحق ِق حقو ِق بشر در هر جامعه به این سه عامل ( ذهنی ،عینی ،شخصیتی ) برمیگردد .موان ِع اصل ِی تحق ِق
حقو ِق بشر در ایران را نیز باید در این حوزهها جستجو کرد .در حوزهٔ عینی و ساختارِ اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...مهمترین مان ِع شکل گیر ِی حقو ِق
اساس مدیری ِت " آب" در این سرزمی ِن نیمه خشک و تحق ِق امنی ِت الزم ٔه
بشر در ایران "دول ِت مطلق ٔه" دیرپای در تاری ِخ ایران است که در گذشتههای دور بر ِ
آن تکوین یافته است و در دورا ِن متاخر نیز ریش ٔه اصل ِی دول ِت مطلقه "نفت" و مدیری ِت اقتصاد ِی آن و در واقع نیازمند ِی جامعه به دولت ( و نه برعکس )
خاص ایران و نقط ٔه ارتباط ِی مناط ِق مختلف بودن نیز باعث شده مسال ٔه " امنیت" به خود ِی خود نیز همواره موضوعی
بوده است .البته شرای ِط جغرافیای ِی ِ
مهم و جدی باشد .نیاز به امنیت در سرزمینی گسترده که مناط ِق مسکونیاش نیز دور و پراکنده از هم بوده ،شک ِل مضاعفی مییافته است .دول ِت مطلقه
در دورا ِن جدید ( پس از مشروطه ) در برابرِ بس ِط نهادهای دموکراتیک مقاومت و تالش کرده ضم ِن حف ِظ ظواهرِ این نهادها ( مث ِل پارلمان ،قوهٔ قضاییه
و ،) ...آنها را از درون تهی کند و تح ِت سلط ٔه خود قرار دهد.
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ِ
نش متقاب ِل دیالکتیکی با ساختارِ عین ِی جامعه ) متناسب با حقو ِق بشر نبوده
اما در حوزهٔ فکری و ذهنی نیز
فرهنگ جامع ٔه ایرانی ( در یک ارتباط و کُ ِ
است .سلطنت و روحانیت ،انسا ِن ایرانی را به مرجعی فراتر از خود ( شاه یا مناب ِع دینی که روحانیت خود را متول ِی تفسیر و گاه تحق ِق آن میدانسته است )
ِ
فرهنگ غال ِب برآمده از این دو نهاد ( به جز مواردی استثنایی ) مستعدِ رشدِ حقو ِق بشر نیست .حقو ِق بشر موقعی امکا ِن طرح و
دعوت میکرده است.
رشد و تحقق مییابد که "بشر" به طورِ مستقل و دارای "حقوق" به رسمیت شناخته شود و اصل و مرج ِع فرهنگ و سیاست قرار گیرد .این همه بدان
معنا نیست که ساختارِ ذهنی یا عین ِی جامع ٔه ایرانی عاری از عناصر و مولفههای هم سو با حقو ِق بشر بوده است .در گذشته نیز "رگه"هایی از به رسمیت
شناخت ِن بشر و حقو ِق وی هم در فرهنگ ( مانند برخی از الیههای شعر ،عرفان ،فرهنگ و اخال ِق دینی ،نظری ٔه سیاسی و ) ...و هم در مناسبا ِت عین ِی جامع ٔه
ایرانی ( مانند برخی از الیههای پدیدههایی چون خودمختاری ،شورا ،انجمنهای صنفی و ) ...مشاهده شده است .اما این "رگه"ها ( بنا به دالی ِل تاریخی )
هیچ گاه به "چارچوبِ" غالب و حاکم تبدیل نگردیده است .عالوه بر دو مولف ٔه یاد شده و در ارتبا ِط دیالکتیکی با آن دو ،مولف ٔه سوم یعنی روان و شخصی ِت
انسا ِن ایرانی نیز دارای ضعفهایی است که خود میتواند به مانعی برای تحق ِق حقو ِق بشر تبدیل شود ( مانندِ قضا و قدری زیستن و نقش قائل نشدن برای
خویش ،نگاه و رفتارِ سلسله مراتب ِی دینی ،قومی ،جنسیتی و .) ...البته در این قسمت نیز انسا ِن ایرانی دارای درونمایههای مثبتی ( برای تحق ِق حقو ِق بشر )
است ( مانند محبت و نوع دوستی و ) ...که نمیتوان بر آنها نیز چشم پوشید.
س  :چه راه کارهایی برای اجرای حقو ِق بشر در ایران کارساز هستند ؟
ج  :راه کارهای تحق ِق حقو ِق بشر نیز حرک ِت تدریجی ،اما بنیادی ،برای اصالح و تغییرِ این سه عرص ٔه اساسی است .در این مسیر هم میتوان و باید از
خصایص فرد ِی انسا ِن ایرانی وجود دارد بهره جست و هم از تجار ِب فرهنگی ،عینی و اخالقی که
رگههای مثبتی که در فرهنگ و ساختارِ عین ِی جامعه و
ِ
در سط ِح جهان به تحقق و پایای ِی حقو ِق بشر یاری رسانده است .در این راستا شاید بتوان برخی از ضروریترین راه کارها و در واقع پیش نیازهای حقو ِق
بشر برای ایرا ِن کنونی را چنین برشمرد :
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ِ
فرهنگ ایرانی و بویژه نوزای ِی دینی جه ِت بازساز ِی درون مای ٔه این فرهنگ در جه ِت حقو ِق بشر ( و دیگر اهدا ِف انسانی همچون عدالت
اصال ِح تدریج ِی
و توسعه و  .) ...هیچ پدیدهای نمیتواند بدو ِن بومی شدن و ریشه در گذشت ٔه یک جامعه داشتن به پدیدهای غیرِ قاب ِل بازگشت تبدیل شود.
پذیرش تکثّر ( پلورالیسم ) توس ِط نخبگان و روشنفکران و فعاال ِن سیاسی و اجتماعی و طبقاتی و قومی و جنسی و  ...مخال ِف دیگری بودن یک حق
ِ
است ،اما نادیده گرفت ِن موجودی ِت دیگری به همان شکل که هست ( اعم از مذهبی و غیرِ مذهبی و مستقل از نوع قومیت ،زبان ،جنسیت و ...که دارد )،
مهمترین مانع برای تحقق و بس ِط حقو ِق بشر در ایران است.
مقید و غیرِ مطلقه ،محدود ،و ادواری کرد ِن هم ٔه منابع و مراج ِع قدرت و اقتدار.
گسترش دموکراس ِی فراگیر و همگانی شد ِن هم ٔه منابعی که تولیدِ قدرت و اقتدار میکند ( در هم ٔه حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،جنسیتی،
بسط و
ِ
قومی و ...و نه صرفاً سیاسی و پارلمانی ).
لزومِ بیطرف ِی دولت در برابرِ هم ٔه افکار و اندیشههای دینی و ایدئولوژیک و جدای ِی نهادِ دین و حکومت.
پذیرش درونی و وجود ِی "دیگری" و
نش خود بزرگ بینانه و خود مرکز بینان ٔه رهبرا ِن سیاسی ،روشنفکران ،فعاال ِن اجتماعی و ،...و
ِ
اصال ِح رفتار و مَ ِ
تمری ِن رعای ِت حقو ِق بشر در حوزههای اجتماعی.
مقیاس خانواده و تبدی ِل نظامِ عمود ِی قدرت به نظامِ افقی در این پایهایترین نهادِ اجتماعی.
تمری ِن رعای ِت حقو ِق بشر در ِ
س  :نظرِ شما در موردِ این اصطالح چیست " :نا ِن شب یا حقو ِق بشر" !؟
ج  :اگر نخواهیم به طورِ رمانتیک شعار بدهیم باید بگوییم ه "نا ِن شب" اولین "ح ِق بشر" است و تمام ِی کسانی هم که در ایدئولوژی و اندیشه ،انسان
را به " آزادی" تعریف کردهاند ،در استراتژی نخست به "نان" و تضمی ِن حیا ِت او پرداختهاند ".ابرام مزلو"
روانشناس معروف ،مجموع ٔه نیازهای بشر را به طورِ
ِ
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سلسله مراتبی دسته بندی کرده است .وی اولی ِن آنها را حف ِظ حیات و آخری ِن آنها را خود شکوفای ِی انسان میداند .در واقعی ِت اجتماعی نیز ،به جز اقلیتی
از انسانهای آگاه و نخبه از یک سو و بزرگ و فداکار از سوی دیگر ،اکثرِ آدمیان تا نیازهای اولی ٔه زیست ِی شان تأمین نباشد به حقو ِق بعدی نمیاندیشند.
"شریعتی" نیز در تعری ِف زندگی میگوید "زندگی یعنی نان ،آزادی ،فرهنگ ،ایمان و دوست داشتن" .او در این تعریف ،زندگی را از "نان" آغاز میکند و
تا "دوست داشتن" ( که حتی آن را باالتر از ایمان مینهد ) پیش میبرد.
بر این اساس است که بنده فکر میکنم راهِ دموکراسی و حقو ِق بشر در ایران قطعاً از "رفاهِ" اجتماعی و تأمی ِن نیازهای اولی ٔه زندگی ( در حدی متوسط )
میگذرد .اما "رفاهِ" نسبی شر ِط الزم است نه شر ِط کافی .بدین ترتیب هر فرد و یا قدرت و دولتی که بتواند مقداری به جامعه رفاه بدهد و یا تا حدی از
قدر ِت فراگیر و مطلق ٔه دیرپای حکومت و دولت در ایران ،به نف ِع حوزهٔ مدنی ،بکاهد ،بزرگترین خدمت را به تحق ِق دموکراسی و حقو ِق بشر و هموار کرد ِن
راهِ توسع ٔه همه جانبه و انسانی در ایران ،خواهد کرد.
سپاسگزارم از اینکه وق ِت تان را در اختیارِ ما گذاشتید.
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