ترامپ اشک تمساح حقوق بشری را جای دیگری بریزد
نوشتاری دوقلو دربار ٔه:
 -۱شعب ٔه  ۱۵دادگاه انقالب تهران(آقای صلواتی)
 -۲وزارت امور خارج ٔه ترامپ
بار ٔه یکم:
(سئوال)  :با چه انگیزه ای علیه امنیت ملی کشور اجتماع و تبانی کردید؟(پاسخ) :سئوال غلط است! چون از همین بدو امر ،این ادعای بی پای*ه را مبن*ا گرفت*ه ک*ه من علی*ه ام*نیت
کشورم اقدامی کرده ام و از انگیز ٔه امر ناموجود می پرسد! هر سئوالی که بر این مبنای نادرست بنا ش**ده
باشد  ،از اساس باطل و خارج از حوز ٔه شایستگی پاسخگویی حقوقی است.
(با لحنی عصبانی)  :سئوال من صحیح است .جواب «تو» غلط است.
(پاسخ ،ضمن احساس آرامش)  :جواب من صحیح است.

سئوال من صحیح است…
وکیل( از جا بر می خیزد )  – :جناب صلواتی ،لطفا با سع ٔه صدر بیشتر…
***

پرون*ده اته*امی ام در ش*عبه  ۱۵دادگ*اه انقالب ته*ران
این تصویری از دقایق آغ*ازین جلس*ه رس*یدگی ب*ه
ٔ
بود(نقل عبارات حدودی و به مضمون ) .
البته اصل آن چه واقع شد در قالب دی*الوگ مس*تقیم نب*ود؛ آق*ای ص*لواتی س*ئوال خ*ود را روی برگ*ه می
نوشت؛ از روی آن بلند می خواند؛ بعد برگه را می داد به وکیل من (جناب مقیمی) ؛او ب**ه من می رس**اند
( که در  ۲-۳متری و روبروی میز رییس نشسته بودم ،اما به س*بب ض*عف جس*مانی ناش*ی از اعتص*اب
غذای پیشین ،در آن ساعت ها قادر به برخاستن از جایم نبودم) ؛ من پاسخم را می نوشتم؛ وکیل برگ**ه را
می گرفت و پس برمی گرداند؛ آق*ای ص*لواتی پاس*خ م*را بلن*د می خوان*د و مج*ددا ً زی*ر آن می نوش*ت و
نوشته خودش را هم بلند می خواند و …
بعد از دعوت حرفه ای از ایشان به آرامش توسط جناب وکیل ،آقای ص**لواتی برگ**ه را برداش**ت و آن را
نماینده دادستان -آقای وزیری -که پشت جایگ**اهش
با دست کشیده به سمت راست خودش گرفت( به سوی
ٔ
در قسمت راست همان میز نشسته بود).
از آن پس ت**ا انته**ا ،دیگ**ر ایش**ان س**ئواالت را ط**رح می ک**رد ،می نوش**ت و از روی آنه**ا می خواند.
وزیری جوان تا پایان سئواالتی ص*حیح و معق*ول ،ب*ا توج*ه ب*ه واقعی*ات ،ب*دون پیش داوری ی*ا
سئواالت
ِ
القاء و دارای ساختار درست حقوقی بودند.
جلسه به آرامی و به صورتی منطقی تا انتها ادامه یافت.
صبح روزی در ات*اق م*را زدند«- :اع*زام داری» پرس*یدم« :کج*ا؟»
شاید حدود یک ماه و نیم پیش تر۸ ،
ِ
گفتند «:دادگاه» پرسیدم« :چه موقع؟» گفتند«:همین االن»! زیر برگه ابالغ ک*ه امض*ای آق*ای ص*لواتی را
داشت ،خطاب به ایشان نوشتم « :به موجب ماده  ۳۴۳آیین دادرسی کیف*ری ،فاص*له بین ابالغ احض*اریه
تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد ».در ادامه ،با اش*اره ب*ه م*اده  ۳۵ق*انون اساس*ی و م*اده ۵
آیین دادرسی کیفری و مفادی دیگر ،بر حق «انتخ*اب» و «دسترسی» ب*ه وکیلم تاکی*د ک*ردم(ایش*ان وکی*ل
مرا از همان ورودی س*اختمان راه نمی داد؛ رابطین امنی*تی هم اص*رار می کردن*د ک*ه وکیلت را ع*وض
کن و از لیست [کذای وکالی حکومتی] مورد تایید رییس قوه قضا انتخاب کن! طبعا ً به شدت مخ**الفت می
کردم ).نوشتم که بدون رعایت دو مورد مذکور (رعایت مقاد قانونی ابالغ و برخورداری از حق انتخ**اب
وکیل مستقل) در جلسه حاضر نخواهم شد .رفتند .
چندی بعد ،یک شب در اتاق را زدند که« :فردا صبح اعزام داری»! همان ها را مجددا ً ذیل برگه نوشتم.
بار سوم ،چهارشنبه روزی برگه ابالغ آوردند که یکشنبه وقت رسیدگی داری! ب*از عین*ا ً هم*ان را نوش*تم
که پیش تر.

مرتبه چهارم ،چند روز بعد ،برگه ابالغی آوردند که وقت جلسه رس*یدگی در آن ح*دود  ۲۰روز بع*د ت*ر
بود .وکیلم را هم پذیرفته بودند و ایشان توانس*ته ب*ود پرون*ده را بخوان*د؛ پس ذی*ل امض*ای آق*ای ص*لواتی
نوشتم «:ضمن تشکر از توجه به رعایت موارد قانونی مربوط به ابالغ و نیز حق انتخاب وکی**ل مس**تقل،
در زمان مقرر در جلسهٔ رسیدگی حاضر خواهم بود».
***

تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوص*ا ً در «هس*ت ٔه س*خت» آنه*ا ،ش*اید در نگ*اه اول ن*اممکن ب*ه
نظر برسد(فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی «اصالحگری تح**ول خ**واه» در
نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش ها و روشنگری های مستمر همراه با ایس**تادگی در زم**ان و
مکان مناسب ،می تواند تغییر رفتار را حتی در سخت ترین بخش های حاکمیتی نیز پدید آورد  .این تغییر
البته ممکن است موقتی ،موردی و ناپایدار باشد؛ دقیقا ً به همین سبب و ب**رای تب**دیل آن ب**ه روی**ه و روال
مستمر و پایدار ،باید ب*ر گس*تر ٔه تالش ه*ای م*دنی اف*زود .توج*ه دادن ،آم*وزش و درخواس*ت مک*رر این
موارد از سوی وکال و متهمان در دادگاه ها و طرح آن ها در رسانه ها توس*ط فع*االن و نهاده*ای م*دنی-
حقوقی (نظیر کانون وکال) و پیگیری امر از طریق رایزنی های فعاالنه با نهاده*ای رس*می نظ*یر مجلس
( ک**ه هم این**ک ط**رح اص**الح تبص**ر ٔه مرب**وط ب**ه وکالی حکوم**تی را در دس**تور ک**ار دارد) هم**راه ب**ا
ایستادگی مدنی در بزنگاه هایی که خواه ناخواه در طی این فرآیندها پیش می آیند ،همه و همه بخش ه*ای
مختلف پایدار سازی تغییرات مذکورند.
***

مص*رانه و سیس*تماتیک ق*انون از س*وی نه*ادی قض*ایی ،البت*ه ک*ه ص*الحیتی ب*رای مان*دن
نقض مکرر،
ّ
ن**ام«دادگ**اه» ب**ر آن ب**اقی نمی گ**ذارد .می ش**د ب**ا اعالم ب**ه رس**میت نش**ناختن این ص**الحیت  ،در جلس*هٔ
رسیدگی شرکت نکرد .برای کسانی که چنان انتخاب کنن*د اح*ترام ق*ائلم ،در عین ح*ال معتق*دم ب*ا ص*رف
عدم حضور ،نه نهاد مذکور «نیست» می شود و نه نتایج و حاص*ل عملک*ردش از جه*ان واق*ع رخت ب*ر
می بندد .چنان انتخابی برای این که به «تغییر» منجر شود نیازمند برنامه ای فعال و قابل توضیح است.
من شناسایی «دوفاکتو» – در جهان واقع و عمل -را در این مقطع مناسب تر یافتم؛ به این معنا که به ه**ر
حال ،اکنون که در جهان واقع بر این مصدر نشس*ته ای*د -ب*ا ص*الحیت ی*ا بی ص*الحیت -در قب*ال آن چ*ه
انجام می دهید  ،مسئولید؛ بایستی نسبت به عواقب عملکردتان پاسخگو باشید و موظفید به تغی**یر روی**ه و
تغییر فرآیند های غیر ق*انونی و غ*یر عادالنه :شناس*ایی «دوف*اکتو» در معن*ای م*ذکور ،ب*ه هیچ وج*ه ب*ه
معنای پذیرش صالحیت مراجع مذکور نبوده و نیست.
در این مسیر ،بر اصالح دو مورد معین متمرکز شدم ( رعایت قوانین ابالغ و حق انتخاب وکیل مستقل)
عدی*ده دیگ*ری ک*ه رع*ایت ق*انون در موردش*ان نش*ده و نمی ش*ود اش*اره ای نک*ردم ( مث*ل
و ب*ه م*وارد
ٔ
حضور هیأت منصفه ،علنی بودن دادگاه و …).

معتقدم طرح مرحله بندی شد ٔه مسائل ،امکانات عملی بیشتری برای حل آنها ایجاد می کند  .از سوی
دیگر ،ارائهٔ لیستی بلند باال از همهٔ مشکالت ،اغلب مانع از تمرکز بر شروع حل مس**ئله از نق**اطی معین
می شود و بیشتر این را به ذهن متبادر می کند که :حال که اوضاع این قدر خ*راب اس*ت -ک*ه هست -پس
این عمارت را فقط باید از پی «کن فیکون» کرد!
نسخه های اجتماعی «کن فیکون» ساز به انداز ٔه کافی در طول تاریخ تجربه شده اند ونتایج ناپایدار و
هراس انگیزشان بس بیش از آن بوده که باری دیگ*ر تس*لیم وسوس*هٔ خنّ*اس آن ه*ا (ح*تی در ش*رایطی ت*ا
بدین حد بحرانی) شویم.
ضمن آن که در طی حرکت مرحله بندی شده ،خودمان هم می آموزیم ،رشد می کنیم و بالغ تر می شویم .

شاید نفر بعدی در موقعیت مشابه آغاز این نوشتار ،در پاسخ به طرح سئوال تلقینی در همان بدو امر ،به

جای ارائ ٔه پاسخ منطقی -جدلی ،پاسخ حقوقی پخته تری ارائه کند که :طرح س**ئواالت تلقی**نی و الق**ایی ب**ه
موجب قوانین ممنوع است(از جمله رجوع شود به ماد ٔه  ۶۰آیین دادرسی کیفری)؛ و با چند بار ایستادگی
در طرح آن ،مقام قضایی را به تمکین از مفاد قانونی وا دارد!
بار ٔه دوم:

داشتم روزنامه را ورق میزدم که ناگهان چشمم بر مطلبی افتاد و همان جا خشکش زد! از قرار معلوم،
وزارت امور خارجهٔ ترامپ خواس*تار «آزادی» این مطالع*ه گ*ر  /کنش گ*ر کوچ*ک م*دنی ش*ده ب*ود .در
عجب شدم که آخر چه نسبتی می توان یافت بین «امور خارجهٔ ترامپ» و «آزادی» و «اینجانب»!
مایک پمپئو (وزیر امور خارج ٔه ترامپ) تا پیش از انتصاب به این سمت ،از طرفداران پروپاقرص تز
«ایران را بمیاران کنید!» بود.
حال ،مفهوم«آزادی» از نظر سیستمی با چنین نظرگاهی ،چه نسبتی می تواند داشته باشد با
ای*ران ج*ان ش*ان نباش*د تن ش*ان
مفهوم«آزادی» از نظر یکی از هزاران هزار فرزندان «ایران» که چ*و
ِ
مباد.
ترجیح میدهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم وطن خطاکارم بمانم و زندگی ام را صرف
تالش اصالحگرانهٔ خطاهایشان سازم ،اما لحظه ای مشمول ننگ حمایت پیمان شکنانی قرار نگیرم که با
پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخالق ،از توافق خردمندانه و صلح جویان*هٔ «برج*ام» خ*ارج ش*دند و
با باز تحمیل تحریم های غیر انسانی ،میلیون ها تن از هموطنان مرا به زیر خ*ط فق*ر کش*انده ان*د؛ آن هم
در حالی که مطمئن هستم اگ*ر حاکم*ان کش*ورم آن*ان را در غ*ارت و دوش*یدن من*ابع میهن ش*ریک ک*رده
اره و تک*ه تک*ه ش*دن ده ه*ا امث*ال من
بودند ،به سادگی چشمشان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتی ب*ر ّ
می بستند.
بیشتر جای آن دارد که ما فرزندان ایران ،آرزوی «آزادی» هر چه سریعتر ملت بزرگ آمریکا را از
دوره خردورزان* ٔه پیش*ین را ب*داریم؛ ک*ه ت*داوم این
این بالی عظیم نابخردی و آرزوی بازگش*ت ش*ان ب*ه
ٔ
وضع ،نه فقط برای دو ملت ،بلکه برای تمام «بشریت» مایهٔ رنج و خسارات روزافزون خواهد بود.
صد البته که حمایت از سوی تمامی آزادگان و باورمندان راستین به حقوق انسان(چه از داخل یا خارج
کشور) را هم*واره ق*دردان ب*وده ام و خ*واهم ب*ود؛ همچن*ان ک*ه اکن*ون ن*یز رهین و منت دار بس*یاری از
تالش*گران بزرگ*وار و ص*دیق حقیقی و نهاده*ای حق*وقی اص*یلی هس*تم ک*ه در این راس*تا همت گماش*ته
اند .اما از امث*ال جناب*ان ت*رامپ ،پم*پئو ،بولت*ون خواهش*مندم اش*ک تمس*اح حق*وق بش*ری ش*ان را ج*ای
دیگری بریزند.

