اھدای اولين جايزه حقوق بشر شھر بوخوم )آلمان(
از طرف کانون ايران آزاد
يکشنبه  18دسامبر از طرف کانون ايران آزاد و عفو بين
الملل در کليسای کريستوس بوخوم با حضور خانم شولتن
شھردار بوخوم مراسمی برگزارشد و اولين جايزه حقوق
بشر بوخوم از طرف کانون ايران آزاد به فعال حقوق بشر
و حقوق زنان و کودکان ،خانم خديحه مقدم  ،اھدا گرديد.
ميھمانان افتخاری اين برنامه خانم دکتر شيرين عبادی،
برنده جايزه صلح نوبل سال  ،2003و آقای ولفگانگ
گرنتس دبيرکل عفو بين الملل آلمان بودند .در اين روز
سالن زيبا و باشکوه کليسای کريستوس پذيرای حدود 700
نفر ايرانی و آلمانی ساکن بوخوم و شھرھای دور و نزديک
بود.
برنامه در ساعت  17:30با موزيک ويديويی از وقايع پس از انتخابات رياست جمھوری در ايران آغاز شد.
سپس خانم شولتن شھردار بوخوم به نيابت از شھردارکل طی سخنان کوتاھی مقدم ميھمانان را گرامی داشتند.
آقای گرنتس دبيرکل عفوبين الملل آلمان سخنران بعدی مراسم بود که در باره وضعيت حقوق بشر در خاور ميانه مطالبی
را مطرح کرد .دبيرکل عفو بين الملل آلمان با يادآوری خودسوزی محمد بوعزيزی در تونس که به بھار عربی منجر
شد ،تاکيد کرد که حقوق بشر نقش مھمی در شکل گيری اين حرکت در کل منطقه ايفا کرده و موتور محرک اعتراضات
بوده است .وی با اشاره به پيروزی در تونس و کناره گيری مبارک در مصر  ،اظھار داشت که اين دو واقعه اميد به
بھبود شرايط حقوق بشر در منطقه را باال برد .او سپس افزود که در بعضی از کشورھای عربی اين اعتراضات با
سرکوب ھای گسترده مواجه شد .در ليبی ده ھا ھزارنفر کشته شدند .در بحرين آشوب ھا با شدت تمام سرکوب شد .در
يمن ،جايی که مردم از فوريه برای گرفتن حقوق خود دست به اعتراض زده اند ،اوضاع پس از کناره گيری پرزيدنت
صالح به مرحله جديدی وارد شده است ،که کشور را در آستانه جنگ داخلی قرارداده است .در سوريه اوضاع پيچيده تر
است . .نقض حقوق بشر در آن جا چنان گسترده و سيستماتيک است که عفو بين الملل آن را به عنوان جنايت عليه
بشريت عنوان کرده است .گرنتس در ادامه افزود که عفو بين الملل در آوريل از شورای امنيت سازمان ملل درخواست
کرده که يک قطعنامه الزم االجرا برای تحريم فروش سالح به سوريه را مورد تصويب قرار دھد .متاسفانه به سبب
مخالفت روسيه و چين و برخی ديگر کشورھا با تصويب چنين قطعنامه ای ،اوضاع سوريه به اين جا رسيده است.
ايشان در بخش نگاھی به ايران با اشاره به تاثير متقابل جنبش آزادی خواھی در ايران و در جھان عرب ،گفت که تجربه
تونس و مصر ،جانی تازه به اپوزيسيون ايران داد .دو رھبر اپوزيسيون ،موسوی و کروبی ،در حمايت از مردم تونس و
مصر اعالم تظاھرات کردند .پيش از تظاھرات فعاالن حقوق بشر دستگير شدند و اين دو تن نيز به اسارت خانگی
درآمدند و تا امروز در ھمين وضع قرار دارند .و نيروھای امنيتی جلوی دسترسی آنان به تلفن ،اينترنت و رسانه ھای
خارجی را گرفته اند .با اين حال در فوريه و مارس ھزاران ايرانی در تھران ،اصفھان ،کرمانشاه ،شيراز و ديگر
شھرھا به خيابان آمدند .پليس و نيروھای نظامی تظاھرات آرام را با شدت سرکوب کرد .تنھا در تھران  1500نفر
دستگير شدند .تعداد بيشماری زخمی و سه نفر ھم کشته شدند.
دبير کل عفو بين الملل آلمان در بخش ديگری از سخنان خود پاسخ به اين سوال که آيا در کشورھای عرب و ايران در
آينده وضع حقوق بشر بھتر خواھد شد را چندان آسان ندانست ،و شرايط در اين کشورھا را بسيار متفاوت دانست به
گونه ای که نمی توان در ھمه موارد پاسخی يکسان به اين سوال داد .گرنتس حاکميت بين  20تا  40سال ديکتاتوری در
اين کشورھا را عاملی دانست که باعث شده جامعه مدنی و اپوزيسيون فضای چندانی برای سازماندھی نداشته باشند.
دبيرکل عفو بين الملل آلمان با ارائه آمارھايی از تونس اظھار داشت :خبرنگاران و وبالگ نويس ھا اکنون آزادی را در
تونس تجربه می کنند که در دوران حکومت بن علی باورکردنی نبود 187 .روزنامه جديد و  12ايستگاه راديويی مجوز
رسمی فعاليت دريافت کرده اند .سازمان ھای حقوق بشری و بخش تونس عفو بين الملل برای اولين بار توانسته اند بدون

فشار فعاليت کنند .ھمه زندانيان سياسی آزاد شده اند .دولت کنوانسيون ھای ضدشکنجه و اصول حقوق بشری را پذيرفته
است.
گرنتس در ادامه سوال کرد که چه کسی تضور می کرد که طی يک سال روسای جمھور تونس و مصر و بسياری ديگر
از رده ھای باالی حکومت به سبب فساد ،سوء استفاده و کاربرد زور در برابر تظاھرات آرام و ھمين طور برای کشتن
مخالفان به دادگاه کشيده شوند؟ اين وضعيت در مورد حاکمان ليبی ھم قابل تصور نبود.
او سپس به تجربه بھار عربی برای عفو بين الملل پرداخت و افزود که اين تجربه
برای عفو بين الملل ھم تشويق و ھم تعھد ايجاد می کند .تشويق از آن جھت که
بسياری از زندانيان سياسی که عفو بين الملل بيش از يک دھه برای حمايت از آنان
تالش می کرد ،اکنون آزاد شده اند و می توانند نقشی در ساختن کشورشان ايفا
کنند .نمونه آن ھا منصف مرزوقی است ،يک فعال حقوق بشر تونسی که در زندان
بود و اکنون رئيس جمھور تونس است.
و تعھد از اين بابت که عفو بين الملل بايد ھميشه در کنار کسانی بماند که برای
کسب حقوق شان مبارزه می کنند.
دبيرکل عفوبين الملل آلمان در بخش ديگری از سخنان خود به انتقاد از برخورد
دولت آلمان پرداخت که سال ھاست تحت عنوان برقراری ثبات در منطقه ،به رژيم
ھای ديکتاتوری اسلحه می فروشد .دولت آلمان از يک سو از حرکت ھای اعتراضی در جھان عرب حمايت می کند و
از سوی ديگر عليرغم اخطارھا در مورد وضعيت حقوق بشر در عربستان سعودی به اين کشور تانک می دھد .دولت
آلمان بايد در اين باره بيشتر تامل کند.
موضوع ديگر مورد انتقاد دبيرکل عفو بين الملل آلمان مسئله پناه جويان سياسی بود که حقوق بشر در برخورد با آنان
جايگاه اوليه را ندارد .بازپس فرستادن پناه جويان سوری به کشورشان رسمن متوقف نشده است .دولت آلمان نتوانسته
ھيچ برنامه منظمی برای حمايت از حقوق انسانی افرادی که جان شان در خطر است تدوين کند .در عوض سازمان ھای
حقوق بشری مانند عفو بين الملل بايد در ھر مورد خاص با زحمت بسيار راه حل مناسبی پيدا کنند.
از نظر ولفگانگ گرنتس اين سياست دوگانه آلمان اما يک نتيجه داشته است و آن اين که مخالفان در تونس و مصر يا
تھران ديگر حقوق بشر را به عنوان يک کاالی غربی وارداتی نمی دانند ،بلکه مسئله خودشان است .اين درسی است که
مخالفان فرامی گيرند :حقوق بشر در شمال آفريقا و خاورميانه بر اساس حقوق بشر جھانی قرار دارد .اتھام اين که حقوق
بشر ابزار غرب برای دخالت است ديگر خريداری ندارد.
اولين سخنران پس از استراحت  30دقيقه ای ،خانم دکتر شيرين عبادی
بودند که سخنان خود را با انتقاد از سانسور رسانه ھا در ايران آغاز
کردند .ايشان با اظھار تاسف از اين که متاسفانه در بسياری از موارد اين
سانسور قانونی است به دو مورد مشخص اشاره کردند ،يکی مجاز نبودن
رسانه ھا به درج مطالبی در نقد قانون اساسی ايران که می تواند به
تعطيلی رسانه منتھی شود ،و ديگری بخش نامه دولت به رسانه ھا و
تاکيد بر عدم درج مطلبی برخالف سياست ھای عمومی دولت در زمينه
انرژی ھسته ای .ايشان از دولت فرانسه به خاطر جابه جايی برخی کانال
ھای فارسی زبان از روی ھات برد به ماھواره ديگری که دريافت آنھا
در ايران را دشوارتر کرده است ،انتقاد کردند و با توجه به دولتی بودن
راديوتلويزيون ايران ،اين اقدام را در جھت تشديد سانسور و اختناق دولتی در ايران دانستند.
خانم عبادی در بخش ديگری از سخنان شان تاکيد کردند که مردم ايران با حمله و تحريم اقتصادی مخالفند .اين ھا
وضعيت مردم را بدتر کرده ،دست دولت را در سرکوب آزادی ھا بازتر می کند .ايشان خواھان تحريم افرادی شدند ،که
در ھر پست و مقامی ،مسول کشتار و سرکوب مردم ھستند و مشخصن از سه وزير فعلی کابينه ،وزرای خارجه ،دفاع و
اطالعات نام بردند .ھمچنين از دولت ھای اروپايی درخواست کردند که اجازه ورود پول ھای کثيف توسط اين گونه
افراد به اروپا را ندھند.

خانم عبادی در پايان از مردم آزاده اروپا درخواست کردند که اجازه ندھند شرکت ھای اروپايی قراردادھای اقتصادی
که در خدمت سرکوب مردم ھستند را با رژيم ايران منعقد کند و در اين ميان به ويژه از شرکت اريکسون نام بردند که
نرم افزار کنترل تلفن ھا را به دولت ايران فروخته است .ايشان با تاکيد براين که حقوق بشر خواسته مشترک مردم ايران
و اروپاست ،از مردم اروپا خواستند که اجازه ندھند در ھنگام عقد قراردادھای اقتصادی ،حقوق بشر فراموش شود.
ايشان ھمچنين از مردم آلمان به دليل اين که با آغوش باز پذيرای پناه جويان ايرانی ھستند ،تشکر کردند.
پس از سخنان خانم دکتر عبادی ،ابتدا فرازھايی از زندگی سياسی خانم خديجه مقدم توسط خانم آزيتا سيدی و آقای
روبرت ھلر ،دو تن از اعضای کانون ايران آزاد ،از پشت تريبون به فارسی و آلمانی قرائت شد و سپس از ايشان دعوت
شد تا برای دريافت جايزه خود از خانم دکتر عبادی ،که عھده دار اھدا جايزه بودند ،به روی صحنه بيايند.
خانم مقدم پس از دريافت جايزه و با تشکر از کانون ايران آزاد ،عفو بين
الملل و شھرداری بوخوم ،جايزه خود را به کليه مادران ايرانی تقديم کردند،
مادرانی که ھميشه در مبارزه حضور داشته اند و ھمواره حضورشان ناديده
گرفته شده است ،مادران زندانيان سياسی که برای آزادی فرزندانشان در
برابر دادگستری تحصن کردند ،مادران خاوران که نگذاشتند ياد فرزندان شان
که در کشتار دھه  60جان خود را از دست دادند ،فراموش شود ،مادران
شھدای انقالب و شھدای جنگ ،مادران کمپين يک ميليون امضا و حقوق دان
آن نسرين ستوده ،محبوبه کرمی ،زنی که مادر و پدرش را در دوران زندانش
از دست داد ،به مادران صلح ،به ھاله سحابی و به پروين فھيمی مادر
سھراب اعرابی ،به اکرم نقابی مادر سعيد زينالی ،که  13سال است از
پسرش بی خبر است ،به مادران عزادار جنبش سبز ،مادران نداھا ،مسعودھا ،کيانوش ھا ،و مادران جوان و شجاع
جنبش مانند نرگس محمدی ،به دايه سلطنه مادر کرد شجاع فرزاد کمانگر که گفت به ما نگوييد مادر عزادار ،بگوييد
مادر سرافراز ،و ھمه مادرانی که فرزندان خود را در اين مبارزه از دست دادند .ايشان خود را اليق اين جايزه ندانست
و گفت که اين مادران پارک الله ھستند که زير فشار و زندان و آزار کماکان مقاومت می کنند .ايشان با افتخار جايزه
خود را به مادر بھکيش تقديم کرد که پنج فرزند و يک داماد خود را در راه آزادی از دست داده و ھنوز در سن 90
سالگی دست از تالش برای دادخواھی برنداشته است .خانم مقدم در پايان اظھار اطمينان کردد که با وجود چنين مادران
و فرزندانی ،مطمئنن ايرانی بھتر خواھيم داشت.
جايزه اھدايی يک تابلوی آينه کاری بسيار زيبا بود که توسط ھنرمند ايرانی
ناصر صوفيانی ساخته شده بود .آقای صوفيانی از ھنرمندان بنام ايرانی در
دورتموند ھستند که توانسته اند با ترکيب ھنر و فرھنگ شرق و غرب آثار
ھنری باارزشی بيافرينند .ايشان به درخواست کانون ايران آزاد مسوليت تھيه
جايزه را پذيرفتند و به حق اثر ھنری جاودانی خلق کردند .شايد جمله ای که
روبرت ھلر ،مجری برنامه در باره جايزه بر زبان جاری کرد بھترين
توصيف ممکن از ھنر آقای صوفيانی باشد .او گفت:
شايد اين جايزه به شھرت اسکار نباشد اما مطمئنن زيباتر از آن است.

در اثنای برنامه و در فواصل سخنرانی ھا ،کيومرث مسيبی با سنتور خود و
تکتم مصلحی با صدای دلنشين اش ،گرمی خاصی به مراسم می دادند.
کيومرث و تکتم از ھنرمندانی ھستند که به تازگی از ايران خارج شده و ھم
اکنون از اساتيد موسيقی و آواز در آيدا ھستند و با گروه ايکس ويژن ھم
ھمکاری می کنند.

اميد پوريوسفی ،ھنرمند و فعال حقوق بشر و عضو کانون ايران آزاد ،نويسنده
کتاب  ،،اميد پيروز می شود  ،،در زمينه وضعيت کنونی ايرانی و چشم
اندازھای آينده آن به زبان آلمانی و سرپرست گروه ايکس ويژن است .اميد در
اين برنامه ضمن معرفی کتاب خود ،مسوليت تنظيم و کنترل صحنه و صدا را
نيز بر عھده داشت.
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عفو بين الملل و کانون ايران آزاد ھريک ميزھای اطالع رسانی خود را در
گوشه ای از سالن برپا داشته بودند.
در کنار درب ورودی سالن ميز کتاب آيدا برقرار بود که با استقبال خوب
شرکت کنندگان مواجه شد.
خانم آرزو ميرشکار مسوليت تھيه عکس از مراسم را برعھده داشتند.
کليسای کريستوس و کشيش کليسا ،آقای توماس وسل ،با صميميتی بی
نظير تمام امکانات کليسا را برای ھرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم
به کار گرفتند.
مراسم به دو زبان فارسی و آلمانی برگزار شد و تمام سخنرانی ھا به طور
ھمزمان به فارسی يا آلمانی ترجمه می شد.
پيش از آغاز برنامه نيز يک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خانم دکتر
شيرين عبادی ،خانم مقدم و آقای گرنتس و خانم شولتن شھردار بوخوم
برگزار شد که در آن جمعی از اصحاب رسانه ھای آلمانی و فارسی
حضور داشتند.
برنامه در ساعت  21:00به پايان رسيد.
تھيه گزارش :البرز دماوندی

