
یاددددااشت خانم اایزاابل ددوورراانن٬، معاوونن پاررلمانن ااررووپا وو عضو حزبب سبزهھھھایی ااررووپا٬، 
ددرر باررهه سفر هھھھيیئت نمایندگی پاررلمانن ااررووپا ددرر اامورر اایراانن وو ااررووپا به تهھھراانن

  برگردداانن اانورر ميیرستارریی٬، عضو حزبب سبزهھھھایی ااررووپا

سفریی تارریخی٬، سيیاسی٬، حقوقق بشریی٬، فرهھھھنگی٬، ااجتماعی٬، اافتصاددیی... به اایراانن

.٢۲٣۳،٬۴٠۰ ٬، فروودد ددرر تهھھراانن ساعت ٢۲٠۰١۱٣۳ ددسامبر ١۱٢۲پنج شنبه 
v

 ددرر حالی که هھھھمه کمربندهھھھایی خودد رراا بازز می کنند٬، صداایی ررئيیس مهھھمانداارراانن اازز بلندگو شنيیدهه می
 شودد که ااططالعاتت الززمم رراا به ززبانن اانگليیسی به مسافراانن می ددهھھھد: " مطمئن شوید که چيیزیی رراا ددرر
 صندووقق هھھھایی وویژهه بارر هھھھایی کوچک ددرر باالیی سرهھھھایتانن فرااموشش نکنيید٬، وو غيیرهه " وو باالخرهه ددرر پایانن
 قانونی رراا یاددآآوورریی می کند که باید ددرر هھھھنگامم بروونن ررفت ررعایت شودد: " باید ززنانن به محض خرووجج اازز

هھھھوااپيیما٬، سرهھھھایی خودد رراا بپوشانند. "

 مسلما ااین کارریی ااست که ما ددرر آآنن شب وو هھھھمه ررووززهھھھایی ددیگر٬، عليیرغم ااعترااضاتت بی اامانن گيیسواانن
 یاغی خودد٬، خوااهھھھيیم کردد. ددرر ووااقع٬، ما یک هھھھيیئت نمایندگی پنج نفرهه اازز پاررلمانن ااررووپا هھھھستيیم که بر

٪ آآنن ززنن می باشند.٨۸٠۰حسب ااتفاقق 

 بعد اازز شبی کوتاهه٬، با ووجودد هھھھواایی گرفته وو بارراانی وو ددرر یک حالل وو هھھھواایی ددوورراانن کریسمس که اانتظاررشش
 نمی ررفت٬، تصميیم گرفتم صداایی رراا که ددرر ااططراافف دداانشگاهه تهھھراانن وو ددرر هھھھمسایگی هھھھتل ما پخش می

شد٬، ددنبالل کنم.

  



 پيیامم هھھھایی که مسلما یک کلمه اازز آآنن هھھھا رراا ددررکک نمی کنم. ااین نمازز جمعه ااست. صدهھھھا ااتوبوسس٬،
 هھھھزاارراانن نفر اازز مرددمم٬، مردد وو ززنن رراا که ززنانن مانند سایه٬، اازز سر تا پا٬، سيیاهه بسته بندیی شدهه ااند٬، پيیاددهه
 می کنند. ددرر ددررگاهه ووررووددیی محوططه نمازز جمعه٬، اازز پنجرهه هھھھایی برخی اازز ماشيین هھھھا٬، کاررتت هھھھایی( فقط
 براایی مردداانن ) که نمی دداانم آآنن هھھھا به چه ددررددیی خوااهھھھند خورردد٬، توززیع می شودد. کسانی که ااین کاررتت
 هھھھا رراا ددرریافت می کرددند٬، کليیدهھھھایی ااتوموبيیل هھھھایی خودد وو یا تلفن هھھھمرااهه رراا به صندووقق هھھھایی اامانت می
 سپرددند. به ررووززنامه نگارراانن اارروونيیوزز که ما رراا اازز برووکسل هھھھمرااهھھھی می کنند٬، ااجاززهه وورروودد وو فيیلمبردداارریی

ددااددهه می شودد.

 لحن صداایی نمازز خيیلی تهھھاجمی وو گاهھھھی با خشونت وو تندیی وو دداادد وو فریادد هھھھمرااهه ااست. جمعيیت
 مومن با فریاددهھھھایی خودد پاسخ می ددهھھھند. ظظاهھھھراا به نظر می ررسد که خطبه هھھھا وو موعظه٬، هھھھم بسيیارر
 مذهھھھبی وو هھھھم بسيیارر سيیاسی ااست. به خصوصص خبردداارر می شویم٬، که آآمریکا تصميیم گرفته ااست
 ددست به ااعمالل تحریم هھھھایی جدید نزند٬، ااما ليیست ممنوعه شرکت هھھھایی رراا که با اایراانن تجاررتت می
 کنند٬، گسترشش ددهھھھد. ررفتارر وو نگرشی که با ررووحح تواافق هھھھسته اایی اایراانن ددرر ژژنو٬، ددرر ماهه نواامبر هھھھيیچ

خواانایی نداارردد.

 ددرر خيیابانن هھھھایی ااططراافف٬، مرددمم ددرر باررهه ما کنجکاوویی می کنند وو بيیشتر شانن خوشش برخورردد هھھھستند.
 شهھھر آآرراامم ااست وو مغاززهه هھھھا بسته ااند ـ ررووزز جمعه ااست ـ . ااین منطقه مرکزیی پر ررفت وو آآمد کالنن

  ميیليیونن نفریی که محله هھھھایی شيیک آآنن ددرر باالیی شهھھر وو  ددرر شمالل شهھھر ووااقع شدهه ااست١۱٢۲،٬شهھھر 
 آآددمم رراا به یادد خيیابانن براابانن خوددمانن ( محله تجارریی ترکک هھھھا وو عربب هھھھا ددرر برووکسل ـ مترجم) ددرر یک ررووزز

بسته می ااندااززدد.

 ااجاززهه ددهھھھيید اازز مغاززهه هھھھا صحبت کنيیم. ما هھھھر ررووزز ددرر مسيیرهھھھایی ززیاددیی٬، با ماشيین وو ااسکوررتت٬، براایی
ررفتن اازز یک محل مالقاتت به محل مالقاتت ددیگر٬، اازز جلویی آآنن هھھھا می گذشتيیم.

  

ما سریی به باززاارر که گویا ددرر نوعع خوددشش بزررگترین ددرر خاوورر ميیانه ااست٬، هھھھم ززددیم.



  

  

 ظظاهھھھراا هھھھيیچ ااثریی اازز تحریم هھھھا نيیست: فرووشگاهه هھھھا پر اازز کاال هھھھستند وو مشتریانن فرااوواانی به چشم
 می خوررند. با ااین حالل٬، به نظر می ررسد که توررمم عامل وو مستلزمم محدووددیت هھھھایی براایی مصرفف
 کنندگانن می شودد: بخش بزررگی اازز اایراانيیانن قربانيیانن اافزاایش وو تاخت چهھھارر نعل هھھھزینه هھھھایی ززندگی

می باشند. تحریم هھھھا نفس قدررتت خرید آآنن هھھھا رراا گرفته وو اامانن شانن رراا بریدهه ااست.
 ااما ااین تحریم هھھھا بر معامالتت بانکی ااثر گذااشته٬، آآنن هھھھا نيیز به شدتت تجاررتت با شرکت هھھھایی آآمریکایی
 وو ااررووپایی رراا کاهھھھش ددااددهه ااند. قطع ططوالنی ااین رروواابط با شرکایی تجارریی سنتی٬، موجب رروویی آآووررددنن

 اایراانن به تجاررتت با چيین٬، هھھھند٬، کرهه جنوبی٬، با ووجودد هھھھزینه هھھھایی سنگيین اادداارریی وو معامالتت گراانتر٬، شدهه
ااست.

  
 آآیا به ددنبالل نتيیجه گيیریی نهھھایی وو قطعی اازز تواافق ددرر مورردد اانرژژیی هھھھسته اایی وو کارربردد آآنن٬، تحریم هھھھا به

ت پيیشيین خودد بازز خوااهھھھد گشت؟ تدرریج برددااشته خوااهھھھند شد وو ااووضاعع به حال



 ررئيیس ددفتر ررئيیس جمهھھورر ررووحانی به ما می گوید که مانند گذشته هھھھا٬، اایراانی هھھھا تجاررتت با ااررووپا وو
 اایاالتت متحدهه آآمریکا رراا ترجيیح می ددهھھھند وو به محض آآنن که تحریم هھھھا برددااشته شوند٬، رروواابط تجارریی بازز
 هھھھم اازز سر گرفته خوااهھھھند شد. تنهھھا گذشت ززمانن نشانن خوااهھھھد دداادد که آآیا آآنن چه ااوو می گوید ددررست
 ااست یا نه؟ ددرر هھھھر صوررتت٬، ااوو بی آآنن که فرصت رراا اازز ددست بدهھھھد٬، به ما گوشزدد می کند که ااین تحریم

هھھھا٬، بيیشتر٬، شرکت هھھھایی ااررووپایی رراا شدیداا فلج کرددهه ااست...

 مسلما آآنن چه که براایی ااقتصادد اایراانن ددرر کليیت آآنن بسيیارر ززیانن آآوورر می باشد٬، حلقه هھھھایی تحریم هھھھایی
 ااقتصاددیی ااست که چندیی ااست٬، اازز فشاررهھھھایی آآنن هھھھا کمی کاسته شدهه ااست. تنهھھا٬، آآنن تحریم هھھھا
 تواانستند نگذااررند تا سانتریفيیوژژهھھھایی مورردد نيیازز براایی غنی ساززیی ااوورراانيیومم به ددست اایراانن برسد. ددرر
 گوشه وو کنارر وو ددرر ااینجا وو آآنجا٬، معامالتت تجارریی کوچک ااررووپایی وو ددیگراانن٬، ررااهه هھھھایی رراا براایی ددوورر ززددنن
 تحریم هھھھا پيیداا کرددهه ااند. تحریم ددرر برخی ززميینه هھھھا٬، به وویژهه ددرر بخش بهھھدااشت وو ددررمانن٬، بر رروویی مرددمم
 آآسيیب پذیر٬، بيیمارراانن وو ذذخيیرهه وو عرضه ووااکسن تاثيیر گذاارر بوددهه ااست. بنا به تایيید نمایندهه یونيیسف٬، ددرر

 برخی اازز بيیماررستانن هھھھا٬، به ددليیل عدمم ددسترسی کافی به دداارروو٬، اازز سوندهھھھا وو لوله هھھھایی یک بارر
 مصرفف٬، چندین بارر ااستفاددهه مجددد می شودد. هھھھدفف اازز ااین تحریم هھھھا فشارر آآووررددنن به بيیمارراانن وو فقيیرترین
 بخش جامعه نبودد. ااما ااین یکی اازز ااثرااتت وو عوااررضض نامطلوبب آآنن هھھھا ااست. هھھھم چنيین٬، فسادد وو عموميیت
 یافتن پولل سيیاهه (باززاارر سيیاهه وو ااررزز آآززاادد ـ مم.)٬، اازز عوااررضض ثانویه وو شاخص یک ااقتصادد بيیمارر وو نيیمه جانن
 ااست. رروو شدنن یک ررسواایی بزررگگ ددرر مطبوعاتت ترکيیه مبنی بر قاچاقق صاددررااتت ططال وو مواادد ااووليیه به

  ميیليیارردد ددالرر بيین چيین وو اایراانن اازز ططریق ترکيیه وو با هھھھمدستی اافراادد نزددیک به قدررتت١۱٠۰،٬مقداارر نزددیک به
تصویر مشهھھورریی اازز آآنن ااست.

 حتی تحریم هھھھایی ااقتصاددیی هھھھدفمند٬، مدتت ااحراایی آآنن هھھھا٬، کارربردد سيیاسی آآنن هھھھا٬، ااثرااتت مستقيیم وو غيیر
 مستقيیم آآنن هھھھا٬، هھھھميیشه اابزاارر ددررستی نيیستند که با ااهھھھداافف حاصل اازز ااین تحریم هھھھا تناسبی ددااشته

باشند...
 ددرر هھھھر مذااکرهه اایی که ما ددرر آآنن موضوعع حقوقق بشر رراا به پيیش می کشيیدیم٬، محترمانه وو هھھھوشمنداانه

به ما پاسخ ددااددهه می شد که تحریم هھھھا هھھھم٬، ناقض حقوقق بشرند!... 

 هھھھر یک اازز ااین ددیدااررهھھھا٬، ططرزز فکر وو شخصيیت مخاططبانن ررسمی ما وو تمامم ااحکامم ااصلی ااهھھھرمم هھھھایی ددوولت
کشورر پهھھناوورر اایراانن ددرر قلب خاوورر ميیانه رراا با برجستگی وو به خوبی نشانن می دداادد.

 سراانن جمهھھورریی ااسالمی خودد رراا مانند ترااززوویی می بيینند که ددرر یک کفه آآنن٬، ااحساساتت قدررتت نمایی
 وو نيیازز به مهھھر تایيید آآنن٬، غروورر ملی تارریخ کهھھن ساله با یک گنجيینه بزررگگ وو باوورر نکرددنی فرهھھھنگی پاررسی

قراارر ددااررند وو ددرر کفه ددیگر آآنن٬، قربانی محاصرهه شدهه اایی ددرر یک قلعه جهھھانی هھھھستند.

 هھھھر یک اازز آآنانی که ددیداارریی با ااوو ددااشتيیم٬، به نوبه خودد٬، یک رروویی مسائل رراا نشانن ددااددند: اانتظارر وو آآررززوویی
 ااحتراامم٬، ددررکک ضرووررتت مطلق بازز گشایی٬، رروواابط «عاددیی» با هھھھمسایگانن٬، جامعه بيین االمللی٬، اازز جمله با

ااسراائيیل وو اایاالتت متحدهه آآمریکا. اامریی که ووززیر اامورر خاررجه نيیز به ما می گوید. 

 هھھھيیچ جایگزین ددیگریی غيیر اازز سر گيیریی وو بازز گشایی رروواابط "عاددیی" ووجودد نداارردد٬، اامریی که حتی می
 توااند ددررکک وو پندااشت مرکز جهھھانن بوددنن رراا هھھھم تغيیيیر ددهھھھد. ترکيیه تواانست به چنيین تحولی ددست بزند:
 با ووجودد شناخت وو حفظ جایگاهه وو ااهھھھميیت خودد٬، قدررتت ناسيیوناليیسم قویی وو مورردد قبولل هھھھمگانی٬، به
 عنواانن یک کشورر بزررگگ ددرر منطقه اایی ااسترااتژیک٬، موفق شد به ااتحادد وو نشست هھھھایی جامعه جهھھانی

بپيیونددد وو نقش خودد رراا اایفا کند.

 ااین ددووگانگی وو ددوو پهھھلویی توضيیح می ددهھھھد که چراا مذااکرااتت اانرژژیی هھھھسته اایی اازز سویی اایراانيیانن٬،
"آآسانن" توصيیف شدهه بودد.

 ااین کارر براایی پيیاددهه کرددنن ااسترااتژیی گشایشی وو عاددیی ساززیی آآنن ددرر یک ررووززیی ضروورریی به نظر می
ررسد٬، اامریی که ررووحانی ااصالحح ططلب اازز هھھھمه ططرفف هھھھایی ذذینفع اانتظارر آآنن رراا دداارردد.

 اازز ططرفی٬، مرددمم فکر می کنند که اازز ززمانن اانتخاباتت تا کنونن هھھھيیچ چيیزیی تغيیيیر نکرددهه ااست. اایراانيیانی رراا



 که ما مالقاتت کرددیم٬، ددستاووررددهھھھایی ااین مذااکرااتت رراا به عنواانن یک نشانه٬، یک پله وو یک گامم به سمت
تغيیيیر می ددیدند. 

 اازز ططرفی ددیگر٬، محافظه کارراانن که کسانی هھھھستند منافع خویش رراا ددرر تحریم هھھھا می بيینند وو گشایش
 به رروویی جهھھانن٬، ااین منافع رراا تهھھدید می کند٬، بدوونن آآنن که هھھھر گز چيیزیی بر ززبانن آآووررند٬، بدشانن نمی آآید

که ااین مذااکرااتت وو ررااهه هھھھایی عملی آآنن هھھھا به شکست بيیانجامد. 
 ااین تنش ددرر مجلس هھھھم ووجودد دداارردد. خيیلی هھھھا با ااین گفته ررئيیس مجلس هھھھم نظرند: ددرر مجلس

تواافقنامه (ژژنو ـ مم.) با ااتفاقق آآرراا مورردد پشتيیبانی قراارر نگرفت. 
 اازز ططرفف سومم٬، یعنی جامعه بيین االمللی که اازز اانتخابب ررئيیس جمهھھورر ررووحانی ااستقبالل کردد٬، ترسس دداارردد
 که ااگر محافظه کارراانن قشریی غالب شوند. ددرر ااین صوررتت آآنانن اایراانن رراا به یک سورریه یا لبنانن ددیگریی...

تبدیل خوااهھھھند کردد.

ددرر نهھھایت٬، ااین اامر ددرردد آآوورر ااست که ببيینی نتيیجه مرحله ااوولل تواافق ددرر تویيیتر ووززیریی که مذااکرااتت رراا 
 به پيیش می بردد٬، ااعالمم شودد وو آآنن رراا ددرر صفحه فيیس بوکی خوددشش به ططورر ددقيیق توضيیح ددهھھھد٬، ددرر

حالی که حتی وورروودد اایراانی هھھھا - به ططورر ررسمی - به ااین شبکه هھھھایی اانترنتی ممنوعع باشد.

 هھھھر گاهه که ما نقض حقوقق بشر٬، حقوقق جهھھانشمولل وو مسلم وو به خصوصص حقوقق ززنانن رراا ززیر ذذررهه بيین
 می گذااشتيیم٬، ااستداللل - گاهھھھی ااووقاتت ددررست٬، ااما نه هھھھميیشه - " معيیاررهھھھا وو برددااشت هھھھایی ددووگانه "

خيیلی ززوودد به ططورر کالسيیک به سرآآغازز وو شرووعع هھھھر بحثی تبدیل وو برجسته می شد. 

 هھھھر بارر به ططورر غيیرمستقيیم به ما می گفتند: آآیا ااین حقوقق٬، ددرر عربستانن سعوددیی که ددرر آآنن ززنانن حتی
 نمی تواانند رراانندگی کنند ااررززشش نداارردد؟ کشورریی با ممنوعيیت هھھھایی گوناگونن که ااتحاددیه ااررووپا ددرر موررددشش

کامال ساکت ااست. 

 هھھھنگامی که ما ددرر مورردد ززنداانيیانن سخن می گوئيیم٬، آآنانن ددرر باررهه گواانتانامو که هھھھنوزز بسته نشدهه ااست٬،
 هھھھنگامی که بحث رراا به ااتهھھاماتت تروورریسم می کشند که ما آآنن رراا گاهھھھی خيیلیصحبت می کنند. 

 سطحی وو بی رربط ااررززیابی می کنيیم٬، فرصت رراا اازز ددست نمی ددهھھھند تا به ما یاددآآوورریی کنند که خيیلی اازز
تروورریست هھھھا ددرر ااررووپا پناهھھھندگی وو پاسپوررتت ددرریافت کرددهه ااند. 

 ددرر ززمانی که ما رروویی ممنوعيیت ددسترسی به اانترنت٬، فيیس بوکک وو تویيیتر اانگشت می گذاارریم٬، به ما
 پاسخ ددااددهه می شودد که ااین کارر هھھھا به ددالیل اامنيیتی صوررتت می گيیرند (بر رروویی ااینترنت ااست که

 شبکه هھھھایی تروورریستی هھھھمدیگر رراا پيیداا می کنند وو نحوهه تهھھيیه٬، ددررست کرددنن وو کارربردد مواادد منفجرهه رراا
) ااست...NSAیادد می گيیرند)٬، وو ااین کارر بسيیارر کمتر اازز ااسترااقق سمع آآژژاانس اامنيیت ملی آآمریکا (

 ممنوعيیت ددسترسی به ررسانه هھھھایی ااجتماعی٬، مانند ماهھھھوااررهه هھھھا٬، سانسورر ااینترنت ووااقعيیت ااست که
 اایراانيیانن به آآنن خو گرفته ااند وو آآموخته ااند که با آآنن ززندگی کنند٬، به ططورر خاصص٬، ااین صفحه من گوااهه
 ااست وو نشانن می ددهھھھد وورروودد به آآنن هھھھا ددرر اایراانن ممکن نيیست. ااین که کاررهھھھایی اانترنتی ممنوعه هھھھر

 کس ( منظورر نویسندهه کاررهھھھایی تروورریستی٬، بچه آآززاارریی٬، تبليیغاتت نژااددپرستی٬، تبعيیض جنسی٬،... ااست
مم.) سزااوواارر محکوميیت می باشد٬، ووااقعی هھھھستند. 

 ااما برنامه هھھھا وو ررااهه هھھھایی کارربرددیی که ممنوعيیت ددسترسی به ررسانه هھھھایی ااجتماعی رراا ددوورر می ززنند٬،
 ووجودد ددااررند وو مانند حالت هھھھایی ووااقعی٬، به خوبی دداانلودد می شوند وو ااین شبکه هھھھا به ططورر گسترددهه ددرر
 ددسترسس هھھھستند. یک ززنن وو شوهھھھر جواانن وو جذاابب که با ما اازز ددرر سخن ددرر آآمدند٬، به ما پيیشنهھھادد کارربردد

برنامه اایی براایی ددسترسی به فيیس بوکک رراا ددااددند. 
 ما اازز فهھھم عملکردد پيیچيیدهه ددموکرااسی نمایندگی اایراانی٬، بيین مقامم ررهھھھبریی٬، شورراایی نگهھھبانن اانقالبب٬،
 مجمع تشخيیص مصلحت نظامم (بهھھترین مداافع ررژژیم٬، یک نوعع ددااوورریی وو حکميیت براایی حل ااختالفاتت بيین
 نهھھاددهھھھایی اادداارریی)٬، مجلس خبرگانن٬، مجلس (پاررلمانن) عاجزیم وو اازز آآنن سر ددرر نمی آآوورریم. اایراانن دداارراایی به

هھھھم پيیچيیدگی قدررتت هھھھا٬، عليیه قدررتت هھھھا٬، نمایندگانن وو منصوبيین ااست.

 مسلم ااست که نامزددهھھھایی اانتخاباتی٬، پيیش اازز ااعالمم نامزددیی خودد٬، باید اازز هھھھفت خواانن ررستم بگذررند وو
 هھھھمانند شوااليیه هھھھایی قروونن ووسطی برگزیدهه شوند. بنابر ااین صحبت اازز ددموکرااسی اانتخابی محض به



ززبانن آآووررددنن٬، براایی کوتاهھھھی کالمم ااست.

 ٬، ررئيیس جمهھھورر هھھھایی با ررفتارر هھھھا وو مشخصه هھھھایی مختلف٬، یکی پس اازز١۱٩۹٧۷٩۹اازز ززمانن اانقالبب ددرر سالل 
ددیگریی٬، اازز صندووقق هھھھایی رراایی بيیروونن آآمدهه ااند. کوددتایی٬، براایی "تصرفف قدررتت" ددرر کارر نبوددهه ااست.

 براایی ما توضيیح ددااددهه می شودد٬، وو ااین کامال ددررووغغ نيیست که هھھھر یک اازز آآنن هھھھا توسط اانتخاباتت به قدررتت
 ررسيیدهه وو اازز آآنن خاررجج شدهه ااند وو هھھھر یک اازز آآنانن به ططورر خيیلی قانونی تر اازز اانتخاباتت ددوورر ددوومم جرجج بوشش٬،

سر اازز صندووقق هھھھایی رراایی ددرر آآووررددهه ااند!

 ما ددوو ررووزز کامل خودد رراا ددرر ساختمانن هھھھایی ززیبایی پاررلمانن وو چندین ساعت رراا ددرر ساختمانن رریاست
جمهھھورریی گذررااندیم.

 
 

 معمارریی٬، ددکوررااسيیونن٬، ررنگ آآميیزیی شيیشه هھھھایی پنجرهه هھھھا٬، شبيیه ساختمانن هھھھایی هھھھستند که ددرر سالل
  ددرر ااررووپا ساخته شدهه ااند. تاالرر هھھھا وو ااتاقق هھھھا٬، گاهھھھی ااووقاتت به سبک پيیچيیدهه وو کهھھن١۱٩۹٣۳٠۰هھھھایی ددهھھھه 

 شرقی تزئيین شدهه ااند وو گاهھھھی ااووقاتت کالسيیک هھھھستند. ددرر هھھھمه جا٬، چه ددرر بيیروونن وو چه ددرر ددااخل
 محوططه٬، هھھھنر هھھھایی هھھھندسی وو خطاططی هھھھایی ززیبا وو متناووبب بر سفالل هھھھا وو کاشی کارریی هھھھا ددرر هھھھمه

ررنگ هھھھایی ززیبایی آآبی وو فيیرووززهه اایی به چشم می خوررند.

 



صحن علنی مجلس٬، به نوبه خودد خيیلی مدررنن وو کامال مجهھھز ااست.
                                        

  جا براایی ززنانن ووجودد دداارردد. نمایندگانن ززنن٨۸ نفریی نمایندگانن مجلس٬، تنهھھا ٢۲٠۰٠۰ددرر بيین تمامم صندلی هھھھایی 
ددرر نيیمه اایی اازز یک ررددیف وو ددرر گوشه اایی اازز آآنن می نشيینند.

  

 ما با آآنانن غذاا می خورریم وو کوشش می کنيیم تا ددررکشانن کنيیم. نمایندهه آآنن هھھھا یک خانم حقوقداانن
 مبرزز٬، خنداانن ددرر ززیر چاددرر سيیاهه ااست. ااوو قانونن فعلی حمایت اازز ززنانن رراا که مردداانن رراا مجبورر می ساززدد تا
 مسئوليیت هھھھایی خودد رراا به عنواانن سرپرست خانوااددهه به اانجامم برسانند٬، توضيیح می ددهھھھد. ااوو می گوید٬،
 هھھھنگامی که مردداانن ااررثيیه اایی می برند٬، باید آآنن رراا براایی هھھھزینه هھھھایی خانوااددهه خودد صرفف می کنند. ااما

خوددشش نگاهه دداارردد. هھھھنگامی که یک ززنن ااررثث می بردد٬، ااوو می توااند پولل رراا براایی 
 بله٬، ااما به نظر می ررسد که ددرر ووااقع٬، ززنانن فقط به ندررتت ااررثث می برند. ااین ززنانن نمایندهه به ما توضيیح
 ددااددند که ااگر براایی مرگگ ززنی ددرر یک تصاددفف٬، کمتر اازز مرگگ یک مردد به عنواانن جبراانن خساررتت به خانوااددهه

 ددااددهه می شودد٬، ددليیلش ااین ااست که بنا به قواانيین ااسالمی٬، مردد نانن آآوورر خانوااددهه ااشش  ااست وو
 معيیشت آآنانن رراا فرااهھھھم می کند وو مرگش پيیامدهھھھایی ددیگریی به بارر می آآوورردد. منطقی که حرفف بيیمه هھھھا

ااست وو  آآنهھھا به ما می گویند که ددرر حالل حاضر ددرر مورردد هھھھميین موضوعع ددرر مجلس کارر می کنند.

 هھھھيیچ گونه سيیاست وو برنامه اایی براایی باال برددنن سهھھميیه بندیی ززنانن ( تعداادد نمایندگانن ززنن ددرر مجلس
شورراا ـ مم.) ددرر نظر گرفته نشدهه ااست.

 ززنانی که ددرر مجلس سيیاهه پوشش ااند٬، خودد رراا به شکل سایه هھھھایی پنهھھانن وو فراارریی ددررآآووررددهه ااند. هھھھمتایانن
 مردد آآنانن به ما می گویند که به ططورر کلی ددرر جامعه اایراانن٬، ززنانن به مباررززااتت اانتخاباتی٬، اانتخاباتت وو
 سيیاست کمتر توجه نشانن می ددهھھھند. ااین هھھھمانن منطق به خوبی شناخته شدهه وو ااستداللل خاصص



 جواامع مرددساالرر ااست. فرااموشش نکنيیم که اایراانن اامرووزز٬، چه خوشمانن بيیاید وو چه نيیاید٬، یک جمهھھورریی
ااسالمی ااست...

 ددرر خيیابانن هھھھا هھھھم تعداادد آآنانی که ددرر پشت ااین حجابب هھھھایی سيیاهه٬، اازز سر تا پا بسته بندیی وو ناپدید
 شدهه ااند٬، خيیلی ززیادد ااست. ااما ددرر مقابل٬، تعداادد ززیاددیی اازز ززنانن هھھھم هھھھستند که به شيیوهه هھھھایی گوناگونن٬،
 به ااندااختن یک ررووسریی بر سرشانن بسندهه کرددهه ااند. ااین ررووسریی هھھھا٬، تنهھھا  بخشی اازز مو هھھھا رراا با کالهه
 گيیس یا بدوونن آآنن وو باالیی چهھھرهه هھھھا رراا براایی خالی نبوددنن عریضه می پوشانند. ااما هھھھمه آآنانن خوبروویانن وو

 پریی چهھھرهه هھھھایی خنداانن٬، ااغلب با آآرراایش (غليیظ) هھھھستند وو حتی گاهھھھی ااووقاتت عمل هھھھایی جرااحی
ززیبایی اانجامم ددااددهه ااند٬، چيیزیی که ددرر تهھھراانن کامال رراایج ااست.

  

 ما با نسرین ستوددهه ددیداارر کرددیم. ووکيیلی که اامرووززهه آآززاادد ااست٬، ااما با ااین ووجودد٬، به مدتت ددهه سالل
 ممنوعع اازز کارر وو ممنوعع االخرووجج اازز کشورر می باشد. ااوو یک ززنن بارریک اانداامم ددووست ددااشتنی٬، با ااحساسس

 وو خندهه رروو ااست. سفيیر یونانن ددرر محل ااقامت خودد جلسه مالقاتت رراا ددرر محيیط آآرراامی تدااررکک ددیدهه بودد.
 ددیداارر با خانم ستوددهه وو آآقایی پناهھھھی کاررگردداانن وو هھھھر ددوو برندگانن جایزهه ساخاررفف پاررلمانن ااررووپا ددرر سالل

٬، باید با ااحتيیاطط باشد. ااین چنيین هھھھم شد.٢۲٠۰١۱٢۲



 ما ززمانن کمی با آآنهھھا به گفتگو نشستيیم. ددرر باررهه تجربيیاتت آآنانن وو اانتظاررااتی که اازز ما ددااررند٬، تباددلل
 نظرهھھھایی صوررتت گرفت. ما آآنن هھھھا رراا به برووکسل ددعوتت کرددیم وو هھھھر ددوو ططرفف آآررززوو نموددیم که هھھھر چه
 ززووددتر٬، آآنانن هھھھم مانند خانم آآنگ سانگ سوچی٬، بتواانند براایی ددرریافت جایزهه خودد وو به وویژهه براایی

سخنراانی٬، ددرر جلسه علنی پاررلمانن ااررووپا شرکت کنند.

 ما هھھھمچنيین با تعدااددیی اازز نمایندگانن برخی اازز ساززمانن هھھھایی غيیر ددوولتی که ددرر ززميینه هھھھایی گوناگونی٬،
مانند ررسيیدگی به ووضعيیت پناهھھھندگانن وو به وویژهه پناهھھھندگانن اافغانن کارر می کنند٬، ددیداارر هھھھایی ددااشتيیم .

  ميیليیونن پناهھھھندهه ووجودد دداارردد وو نيیمی اازز آآنانن به خوبی٣۳توجه ددااشته باشيیم که ددرر ااین ززميینه٬، نزددیک به
 به عنواانن پناهھھھندهه به ررسميیت شناخته شدهه ااند. گاهھھھی ااووقاتت٬، مقاماتت اایراانی مفادد کنواانسيیونن ژژنو وو
 محتویاتت آآنن رراا بهھھتر اازز کشوررهھھھایی ااررووپایی ااجراا می کنند. بنا به گفته نمایندگانن اانجمن هھھھایی که ددیداارر
 ددااشتيیم٬، ووقتی که یک نهھھادد مدنی ووجودد دداارردد وو می توااند ااجاززهه فعاليیت ددااشته باشد (اانجمن هھھھا باید
 ثبت شوند وو به ررسميیت شناخته شدهه باشند٬، کارریی که به ااین ساددگی نيیست)٬، فعالل وو به خوبی
 ساززمانن یافته ااند. با ااین حالل٬، حمایت وو اامکاناتی رراا که آآنن هھھھا ددرریافت می کنند٬، تا حد ززیاددیی تحت

تاثيیر تحریم قرااررهھھھا ددااررند.

 ددرر ططی ااین پنج ررووزز٬، ما تمامم شهھھر رراا ددرر کارروواانن ااتوموبيیل هھھھایی به هھھھمرااهه ااسکوررتت ماشيین پليیس وو با
 گذشتن اازز تمامم چرااغغ هھھھایی آآبی چشمک ززنن ززیر وو رروو کرددیم. ااین کارروواانن با ووجودد ترااکم تقریبا ثابت ددرر
 خيیابانن هھھھایی ااصلی٬، ماهھھھراانه به ررااهه خودد اادداامه می دداادد. ااگر چه آآنن هھھھا دداارراایی باندهھھھایی وویژهه ااتوبوسس
 هھھھستند٬، ااما عرضه ووسایل نقليیه عمومی٬، اازز جمله یک خط موجودد متروو٬، به آآشکارراا٬، کامال کمتر اازز
 تقاضا ااست. قيیمت بسيیارر کم وو ااررززاانن بنزین ( وو اانرژژیی به ططورر کلی ) با ااین مشکل گرهه خوررددهه وو

اافزاایش تعداادد ااتوموبيیل هھھھایی شخصی٬، تراافيیک دداائمی وو کيیفيیت بد هھھھواا رراا توضيیح می ددهھھھد.

 
 

 ددرر ساختمانن هھھھایی ددوولتی هھھھم ووضع بر هھھھميین منواالل ااست وو به ددليیل ااررززاانی مواادد سوختی٬، بيیش اازز حد
 گرمم هھھھستند. با توجه به قيیمت هھھھایی پایيین سوخت هھھھایی فسيیلی٬، ما بهھھتر می تواانيیم عالقه اایراانن رراا
 براایی عدمم ااستفاددهه اازز اانرژژیی هھھھایی باززسازز ددررکک کنيیم. برنامه رریزیی ددرر ررااهه تاسيیس نيیرووگاهه هھھھسته اایی
 براایی توليید اانرژژیی مورردد نيیازز براایی بدست آآووررددنن آآبب شيیرین اازز آآبب شورر ددرریا تقریبا غيیرقابل ددررکک ااست!
 یک اانحراافف وو خطایی ززیستگاهھھھی! به خصوصص ااگر آآنن رراا ووسيیله اایی براایی جبراانن خشکيیدگی ددرریاچه
 ااررووميیه که به ططورر  ووحشتناکی اادداامه دداارردد٬، تبدیل کنيیم... وو ااین علی ررغم ااظظهھھاررااتت ددلگرمم کنندهه ووززیر

 ددرر کنفراانس ددوورربانن٬، ددرر باررهه آآبب وو هھھھواا اایراادد شد...٢۲٠۰١۱١۱ززیستمانن ااست که ددرر سالل 



 بابب گفتگویی رراا که ما می خوااهھھھيیم ددرر ززميینه حقوقق بشر بازز کنيیم٬، ززمانن ززیاددیی رراا الززمم دداارردد تا قبولل
 کنند اازز ددیدگاهه خودد کوتاهه بيیایند وو ددرر باررهه اامکاناتی مانند پشتيیبانی اازز ااصالحح قانونن مجاززااتت مرگگ براایی

  ٪  ااعداامم٨۸٠۰قاچاقق مواادد مخدرر گفتگو کنند. باززنگریی ددرر ااحکامم جرمم هھھھایی اازز ااین قبيیل٬، فعال نزددیک به 
 هھھھا رراا کاهھھھش خوااهھھھد دداادد. قاچاقق مواادد مخدرر یکی اازز معضل هھھھا ااست که دداامنه گسترددگی آآنن رراا می
 تواانيیم حدسس بزنيیم. ووضعيیت هھھھرجج وو مرجج ددرر اافغانستانن منجر به توليید گسترددهه تریاکک می شودد. توليید

 ٢۲٠۰١۱٢۲٪ ددرر سالل هھھھایی ۴٩۹دداارردد٬، بنا به گفته ساززمانن ملل متحد تا تریاکک که ددرر اافغانستانن رریشه ددیرینه 
  اافزاایش یافته ااست که یک سطح بی سابقه اایی می باشد. ما ددرر یک سيیستم توليید٢۲٠۰١۱٣۳وو 

 مشخص٬، با برنامه وو کنترلل شدهه نيیستيیم٬، بلکه ددرر یک توليید ددااخلی با حمایت گرووهه هھھھایی دداارراایی سالحح
هھھھایی مرگبارر ررووبروو هھھھستيیم.

 با هھھھدففیشگاهه بی مسما ما اازز مرکز مباررززهه با قاچاقق مواادد مخدرر نيیز باززددید کرددیم که دداارراایی یک نما
 توضيیح شيیوهه توليید وو قاچاقق٬، مباررززهه با ااعتيیادد٬، " تواانبخشی " مصرفف کنندگانن وو ددرر باررهه آآنانی که با ااین
 کاررهھھھایی خودد قانونن ااسالمی رراا ززیر پا می گذااررند٬، ااست. مخاططبانن ما ددرر براابر ااشاررهه هھھھمکارر هھھھلندیی ما

مبنی بر آآززاادد گذااشتن گيیاهه شاهھھھداانه٬، تا حدووددیی ددمق شدند...

           

 
 



 ااگر چه ما نتواانستيیم به ااصفهھھانن بروویم٬، ااما  ددیدنن موززهه ررضا عباسی یک شناخت کوچکی اازز اایراانن به
 ما دداادد.  موززهه دداارراایی گنجيینه هھھھایی باوورر نکرددنی اازز ددوورراانن پيیش اازز ااسالمم ( اازز هھھھزااررهه ششم پيیش اازز

 ميیالدد )٬، ددوورراانن ااسالمی بيین سدهه هھھھایی نهھھم وو یاززددهھھھم وو نقاشی هھھھا وو ميینيیاتورریی هھھھایی مکاتب شيیراازز وو
تبریز بودد.

 یک مسافرتت با مسئوليیت سنگيین٬، فقط براایی اانجامم کارریی ددرر کنارر کارر سيیاسی وو بارروورر کرددنن آآنن٬، براایی
 بيیشتر دداانستن ددرر ااین باررهه٬، براایی کشف کرددنن٬، هھھھم چنيین براایی وواارردد شدنن ددرر تناقضاتت٬، پيیچيیدگی هھھھایی
 شدید٬، فرهھھھنگ وو مقاوومت هھھھا وو هھھھم چنيین چشم اانداازز هھھھا یک ددیداارر خيیلی سریع وو کوتاهه...  آآنچه که ما

ددرر پروواازز به سویی ااستانبولل  اازز آآسمانن ددیدیم٬، رروویایی بودد...

  

  


