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کنشگری در تبعید 

خالصه

"ایــن افــراد یــک جامعــه مدنــی ایرانــی بیــن المللی را تشــکیل 
ــوق  ــت از حق ــج و حمای ــه تروی ــان ب ــه تعهدش ــد ک می دهن
ــه رغــم فاصلــه از آن کشــور راســخ و خلــل  ــران ب بشــر در ای

ناپذیــر باقــی مانــده اســت."
ــازمان  ــژه س ــگر وی ــهید، گزارش ــد ش ــر احم دکت
ــر در  ــوق بش ــت حق ــورد وضعی ــد در م ــل متح مل
ــران.  ــامی ای ــوری اس جمه
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مقدمه

گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل متحــد در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در 
ــن ســمت منصــوب شــد  و از آن  ــه ای ــن ۲۰۱۱ ب ــران، احمــد شــهید، در ژوئ ای
ــود در  ــرات موج ــد و نظ ــان عقای ــا می ــهیل  همکاری ه ــتای تس ــس  در راس پ
ــا  ــن همکاری ه ــت . ای ــه اس ــت پرداخت ــه فعالی ــران را ب ــر ای ــوق بش ــه حق زمین
ــی  ــن الملل ــتگاه های بی ــان در دس ــر ایرانی ــوق بش ــه حق ــوط ب ــائل مرب ــه مس ک
ماننــد ســازمان ملــل متحــد را برجســته می ســازد، متضمــن آن بــوده اســت کــه 
وضعیــت ایــران همچنــان در گفتگوهــای بیــن المللــی در خصوص حقوق بشــر 
از اهمیتــی اساســی برخــوردار باشــد. امــا بســیاری از ایــن فعالیت هــا بــه دســت 
ــان  ــن مدافع ــت. ای ــده اس ــام ش ــران انج ــارج از ای ــازمان های خ ــان و س ایرانی
ــدان و  ــان، هنرمن ــگاهیان، وکال، محقق ــگران، دانش ــامل کنش ــر ش ــوق بش حق
ــران را  ــت ای ــل فشــار از ســوی دول ــه دلی ــا ب ــی می شــود کــه ی ــه نگاران روزنام

ــه بازگشــت نیســتند.  ــادر ب ــا ق ــد، و ی ــرک کرده ان ت
کســانی کــه کشــور را تــرک می کننــد، احســاس می کننــد کــه بــه تدریــج 
ــدرت و مشــروعیتی را کــه  ــن ق ــی خــود و همچنی ــط و شــبکه های حمایت رواب
ــد. و  ــت می دهن ــج  از دس ــرده بتدری ــا ک ــا اعط ــه آنه ــگری ب ــت کنش وضعی
ایــن پیــروزی مقامــات ایــران اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن شــیوه، کنشــگری 
در حــوزه حقــوق بشــر مربــوط بــه ایــن کشــور را در داخــل و خــارج از ایــران 
ــای  ــام فعالیت ه ــکان انج ــه ام ــر ک ــن ام ــد. ای ــرکوب می کنن ــت س ــا موفقی ب
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــا ق ــر ی ــدون خط ــران ب ــر در ای ــوق بش ــه حق ــوط ب مرب
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ــدان  ــت، ب ــدود اس ــیار مح ــت بس ــت و آزار و اذی ــب و وحش ــتگیری، رع دس
ــته  ــی در برجس ــی حیات ــد نقش ــر در تبعی ــوق بش ــگران حق ــه کنش ــت ک معناس
کــردن نقــض حقــوق بشــر در ایــران و همچنیــن حمایــت از همــکاران خــود در 

ــد.     ــا می کنن ــور ایف ــل کش داخ
ایــن افــراد بــه رغــم مشــکالت عمــده ای کــه مدافعــان حقــوق بشــر بــا آن 
ــه دســت  مواجــه می شــوند- کــه کوچکتریــن آنهــا تضعیــف جامعــه مدنــی ب
مقامــات ایــران اســت- بــه کنشــگری در تبعیــد ادامــه می دهنــد. ایــن گــزارش 
در پــی آن اســت کــه معضل هــای ایــن مدافعــان ایرانــی را کــه در تبعیــد 
فعالیــت می کننــد برجســته ســاخته  و  چالش هایــی کــه آن هــا در جهــت  
حصــول اطمینــان از اینکــه در کار خــود- حمایــت از حقــوق بشــر در ایــران- 

ــد.   ــد را خاطرنشــان کن از پشــتیبانی کافــی برخوردارن
ــق  ــی متعــدد و موف ــه پروژه های ــی ب ــع مال ــل مالحظــه ای از مناب ــزان قاب می
ناموفــق( در جهــت حمایــت  پروژه هــای  از  تعــداد معــدودی  )همچنیــن 
ــدرت  ــه ن ــا ب ــن پروژه ه ــا ای ــت، ام ــه اس ــق گرفت ــران تعل ــر در ای ــوق بش از حق
حاصــل نیازســنجی موشــکافانه  بــوده اســت. در ایــن پروژه هــا، نیازهــای 
ــد-  ــوده ان ــان ب ــر گفتگــوی حقــوق بشــر ایرانی گروه هــای مختلفــی کــه درگی
ــد  کی ــا تأ ــوق اقلیت ه ــل حق ــاص مث ــی خ ــر موضوع ــه ب ــی ک ــژه گروه های بوی
ــای  ــه نیازه ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــت. ای ــده اس ــی  نش ــد- بررس ــته ان داش
ــا دیگــر پروژه هــای مدافعــان  ــه طــور قابــل مالحظــه ای ب چنیــن پروژه هایــی ب
حقــوق بشــر متفــاوت باشــد؛ آرتیــکل ۱۹ اطمینــان حاصــل کــرده اســت کــه 
ــوق بشــر را نمایندگــی  ــان حق ــای گســترده ای از مدافع ــن گــزارش طیف  ه ای

می کنــد.      
ــی  ــوق بشــر قربانیان ــان حق ــن مدافع ــه جــای آنکــه ای ــزارش، ب ــن گ در ای
کیــد شــده اســت، و  ــان تأ ــر توانمندســازی آن ــر قلمــداد بشــوند، ب آســیب پذی
ــه  ــی چگون ــن الملل ــی و بی ــازمان های غیردولت ــه س ــح اینک ــن در توضی همچنی
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ــی  و  ــه توانای ــد، ب ــک کنن ــان کم ــه آن ــن ب ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــد ب می توانن
ــان اســتناد کــرده اســت. مشــروعیت آن

ــه  ــردازد ک ــی می پ ــروری و موانع ــای ض ــی نیازه ــه ارزیاب ــزارش ب ــن گ ای
ــران  ــارج از ای ــود در خ ــه کار خ ــرای ادام ــالش ب ــگام ت ــی هن ــگران ایران کنش
ایــن، شــکاف ها و خالء هــای موجــود در  بــر  افــزون  روبــرو می شــوند. 
ــا،  ــن ناکارآمدی ه ــع ، و همچنی ــای مناب ــا و اولویت ه ــا، نیازه ــه ریزی ه برنام
ــزارش  ــن گ ــی در ای ــع مال ــن مناب ــود در تأمی ــای موج ــا و تداخل ه افزونگی ه
مشــخص شــده انــد. بررســی مختصــری از دانــش امنیتــی هــم در ایــن گــزارش 
ــا ایــن مدافعــان حقــوق بشــر  گنجانــده شــده تاایــن امــر بازبینــی شــود کــه آی
ــی شــبکه های خــود در داخــل  ــش الزم در جهــت حفــظ ایمن ــزار و دان ــه اب ب

ــر.  ــا خی ــد ی ــران دسترســی دارن ــت از کنشــگران در ای ــه حمای کشــور و ادام
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روش شناسی

اعالمیه رفع مسئولیت
ــر اســاس مصاحبه هــای مفصــل  ــا حســن نیــت و ب ایــن گــزارش مســتند ب
ــن گــزارش،  ــت ای ــودن ماهی ــل حســاس ب ــه دلی ــه شــده اســت. ب ــق تهی و دقی
ــا  ــد ی ــی بمانن ــناس باق ــه ناش ــتند ک ــر خواس ــوق بش ــان حق ــدادی از مدافع تع
ــن  ــده در ای ــان ش ــق بی ــود. حقای ــذف ش ــزارش ح ــاس از گ ــات حس اطالع
ــاد  ــل اعتم ــه قاب ــی ک ــا  از منابع ــل از آنه ــای حاص ــه گیری ه ــق و نتیج تحقی
ــه  ــبت ب ــی نس ــچ اعتراض ــا هی ــد، ام ــده ان ــت آم ــه دس ــوند، ب ــداد می ش قلم
کامــل بــودن یــا دقــت آنهــا نشــده اســت. در برخــی مــوارد معیــن، آرتیــکل ۱۹ 
مــدارک مربــوط بــه گفته هایــی کــه معتقدیــم ممکــن اســت امنیــت و ســالمت 
مصاحبــه شــوندگان یــا شــبکه های آنهــا را در ایــران بــه خطــر بینــدازد، منتشــر 
ــت  ــه دس ــی ک ــای مختلف ــا گروه ه ــد ت ــزارش می کوش ــن گ ــرده اســت. ای نک
انــدر کار گفتگوهــای مربــوط بــه حقــوق بشــر در ایــران هســتند را نمایندگــی 
کنــد. بــه همیــن منظــور، آرتیــکل ۱۹ بــا تعــدادی یکســان از زنــان و مــردان و 
ــی و دگرباشــان جنســی تمــاس  ــدگان گروه هــای مختلــف قومــی، مذهب نماین

گرفتــه اســت.
ســازمان آرتیــکل ۱۹ بــا 37 مدافــع حقــوق بشــر مســتقر در ۵ کشــور 
ــر ســر راه مدافعــان حقــوق بشــر ایرانــی  ــع ب ــا موان ــه کــرده ت مختلــف مصاحب
ــا همراهــی ســازمان های همــکار و شــبکه های  در تبعیــد را مشــخص ســازد. ب
معتمــد، اولیــن گام شناســایی گروه هایــی بــود کــه مایــل بــه شــرکت در 
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ــوان  ــه عن ــدن ب ــن و لن ــورک، برلی ــی، نیوی ــنگتن دی.س ــد. واش ــه بودن مصاحب
چهــار شــهر دارای بیشــترین جمعیــت مدافعــان ایرانــی حقــوق بشــر در تبعیــد 
انتخــاب شــدند. بــا کنشــگران ایرانــی حقــوق بشــر کــه در هلنــد، ســوئیس و 
ــز مصاحبه  هــای از  ــکا و آلمــان مســتقر بودندنی ــادا و دیگــر شــهرهای آمری کان

ــت .  ــورت گرف راه دور ص
ــان  ــای مدافع ــا در آن نیازه ــود ت ــده ب ــی ش ــوی طراح ــه نح ــا ب مصاحبه ه
ــه  ــاره اینک ــراد درب ــن اف ــرات ای ــن نظ ــده و همچنی ــخص ش ــر مش ــوق بش حق
چگونــه اهــدا کننــدگان و ســازمان های غیردولتــی بــزرگ می تواننــد عــالوه بــر 
بــه حداقــل رســاندن مشــکالت، نیازهــای اصلــی را برطــرف ســازند، آشــکار 

شــود.
در ایــن مصاحبه هــا، از روش شناســی تحقیــق کیفــی اســتفاده شــد. آنهــا 
نیمــه ســاختار یافتــه بودنــد تــا مصاحبــه شــوندگان فرصــت آن را داشــته باشــند 
ــن  ــیوه همچنی ــن ش ــد. ای ــح دهن ــر توضی ــح ت ــود را واض ــای خ ــه انگیزه ه ک
ــکار  ــان آش ــارب آن ــد و تج ــب در عقای ــای غال ــا جریان ه ــرد ت ــک می ک کم

شــود. 



منابع
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منابع 
ــه  ــه ارزش آنهــا ب ــع موجــود در دســترس مدافعــان حقــوق بشــر کــه ب مناب
ــاط  ــدود و ارتب ــی نامح ــد: دسترس ــرار بودن ــن ق ــد از ای ــاره می ش ــرات  اش ک
مناســب بــا اینترنــت، دسترســی آزاد بــه مؤسســه های دانشــگاهی، اندیشــکده ها 
ــات  ــی از اطالع ــه بزرگ ــا مجموع ــراه ب ــاد هم ــردم نه ــازمان های م ــر س و دیگ

ــد.  ــران در دســترس بودن سانسورنشــده کــه خــارج از ای

اطالعات
دسترســی بــه اطالعــات بــرای کار کــردن در خــارج از ایــران حیاتــی بــوده 
تــا نــه تنهــا اطالعــات الزم در اختیــار جامعــه بیــن المللــی قــرار گیــرد، بلکــه 
ــوند.  ــد ش ــره من ــم از آن به ــران ه ــل ای ــا در داخ ــگران آنه ــبکه های کنش ش
بســیاری از مصاحبــه شــوندگان کــه کنشــگری خــود را خــارج از ایــران ادامــه 
ابــزار شــبکه های اجتماعــی را ترجیــح می دهنــد.  می دهنــد، اســتفاده از 
ــر،  ــوک و توئیت ــل فیــس ب ــه ســایت های شــبکه های اجتماعــی، مث دسترســی ب
ــد،  ــرار کنن ــاط برق ــا هــزاران نفــر ارتب ــه آســانی ب ــد ب ــق آن می توانن کــه از طری
ــالش  ــوق بشــر برخــوردار اســت کــه ت ــارزان حق ــرای مب ــی ب ــی حیات از اهمیت
می کننــد موقعیــت خــود را در جامعــه تبعیدیــان تثبیــت کننــد. ایــن ابــزار هزینــه 
چندانــی در بــر نــدارد و می توانــد نقشــی بســیار مؤثــر در کســب حمایــت الزم 

ایفــا کنــد. 
ــگار ســاکن واشــنگتن دی. ســی و مؤســس  ــه ن ســولماز شــریف، روزنام
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ــا دارم  ــه اینج ــی ک ــن منبع ــد: "مهمتری ــال۱ می گوی ــیرزنان گلوب ــایت ش وبس
ــات  ــام اطالع ــوان تم ــق آن می ت ــه از طری ــت ک ــرعت اس ــت آزاد و پرس اینترن

ــتم." ــکان را نداش ــن ام ــن ای ــران م ــت آورد. در ای الزم را بدس

مکان
منابــع موجــود در اختیــار مدافعــان حقــوق بشــر در شــهرهای متفــاوت فــرق 
ــران در  ــر انجمــن حقــوق بشــر در کردســتان ای می کــرد. تیمــور الیاســی، مدی
ســازمان ملــل۲، دربــاره میــزان بــاالی دسترســی بــه منابــع در ژنــو می گویــد: "ما 
بویــژه بــه ســازمان های مــردم نهــاد بیــن المللــی و شــبکه های مهــم بــه آســانی 
دسترســی داریــم، بــه راحتــی می توانیــم بــا گزارشــگران ســازمان ملــل تمــاس 
بگیریــم، بــه تمــام اعضــای ســازمان ملــل در ژنــو دسترســی داریــم، می توانیــم 
ــی  ــژه کنفرانس های ــم، بوی ــرکت کنی ــم ش ــای مه ــا و کنفرانس ه در همایش ه

کــه دانشــگاه ژنــو برگــزار می کنــد."
دو کشــور انگلســتان و ایــاالت متحــده آمریــکا بــه دالیــل زیــر از ارجحیت 
ــانه های  ــه رس ــی ب ــی، دسترس ــزرگ ایران ــع ب ــتن جوام ــد: داش ــورد بودن برخ
فارســی زبــان و ســازمان های مــردم نهــاد و همچنیــن دسترســی بــه منابــع مالــی.  

جوامع
مــدت زمانــی کــه یــک مدافــع حقــوق بشــر فعــال بــوده اســت، عاملــی 
مهــم بــه شــمار می آیــد: 8 نفــر از شــرکت کننــدگان بــه منابعــی اشــاره کردنــد 

۱  برای کسب اطالعات بیشتر درباره شیرزنان گلوبال از سایت آنها دیدن کنید: 
 http://non-stopmedia.org/projects-list/shirzanan-global-edition-2/

۲   بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره انجمــن حقــوق بشــر در کردســتان ایران-ژنــو، از ایــن ســایت 
دیــدن کنیــد: 

http://www.kmmk-ge.org/?lang=en

http://non-stopmedia.org/projects-list/shirzanan-global-edition-2/ 
http://non-stopmedia.org/projects-list/shirzanan-global-edition-2/ 
http://www.kmmk-ge.org/?lang=en
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ــا جوامــع فعــال در عرصــه حقــوق  ــه مــرور زمــان در اثــر روابــط خــود ب کــه ب
بشــر در شــهر یــا کشــور محــل ســکونت خــود بدســت آورده بودنــد. کســانی 
کــه بیــش از یــک دهــه در حــوزه حقــوق بشــر فعــال بــوده و خــود را در جامعــه 

تثبیــت کــرده بودنــد، شــرایط خــوب و مناســبی داشــتند. 
مانــی مســتوفی، مدیــر گــروه "ایمپکــت ایــران"۱، می گویــد: "توانایــی مــن 

در ایجــاد شــبکه ، بیشــترین کمــک مــن بــه ایــن جامعــه بــوده اســت." 
هــر چنــد کــه چنیــن ارتباطاتــی بــرای آن دســته از مدافعــان حقــوق بشــر 
ــی  ــع مال ــه مناب ــی کــه ب ــژه آنهای ــاز داشــتند- بوی ــی نی ــه کمک هــای فن کــه ب
اندکــی دسترســی داشــتند- حیاتــی بــه شــمار مــی رود، امــا فقــط پنــج نفــر از 
مصاحبــه شــوندگان فکــر می کردنــد کــه از چنیــن شــبکه های میــان رشــته ای 

برخــوردار بودنــد.

۱   تمرکــز گــروه "ایمپکــت ایــران" بــر حقــوق بشــر در ایــران اســت و دولت هــا را تشــویق بــه آن می کنــد 
کــه بــه مســائل جامعــه بیــن المللــی بپردازنــد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ایــن ســایت مراجعــه کنیــد:
 http://impactiran.org/

 http://impactiran.org/


خالءها و راه حل ها
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خالء ها و راه حل ها
ــی حقــوق بشــر خــارج  ــل مشــکالت متعــددی کــه مدافعــان ایران ــه دلی ب
ــته از  ــروری و آن دس ــای ض ــط نیازه ــوند، فق ــه می ش ــا آن مواج ــور ب از کش
نیازهایــی کــه مکــررًا بــه آنهــا اشــاره شــد، در گــزارش زیــر مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــا، یعن ــد: خالء ه ــده ان ــازماندهی ش ــل س ــاس دو اص ــر اس ــه  ب ــه ک گرفت
ــالش  ــگام ت ــد هن ــر در تبعی ــوق بش ــان حق ــه مدافع ــده ای ک ــکالت عم مش
ــوند؛ و  ــه می ش ــا آن مواج ــر ب ــوق بش ــه حق ــوط ب ــگری مرب ــه کنش ــرای ادام ب
راه حل هــا: آنچــه  مــورد نیــاز اســت و یــا بایــد تغییــر کننــد. ایــن پیشــنهادات 
ــع آن  ــی رف ــاره چگونگ ــر درب ــوق بش ــان حق ــای مدافع ــاس توصیه ه ــر اس ب

ــد شــد.  مشــکالت مطــرح خواهن

حمایت روانی- اجتماعی

خالء ها
کســانی کــه از آزار و اذیــت گریختــه انــد اغلــب از مشــکالت 	 

ــه وفــق دادن  ــاز ب ــر نی روانی-اجتماعــی رنــج می برنــد کــه در اث
ــا محیــط تــازه تشــدید هــم می شــود. عوامــل عمــده ای  خــود ب
کــه موجــب تشــدید ایــن مشــکالت می شــوند، نبــود ســازگاری 
فرهنگــی، موانــع زبانــی و بــه حاشــیه رانــده شــدن اســت. 
ــل نداشــتن مهارت هــای  ــه دلی ــه شــوندگان ب بســیاری از مصاحب
ــوان  ــه عن ــود را ب ــد کار خ ــته ان ــده و نتوانس ــزوی ش ــی من زبان

ــد.   ــه شــکل کامــل انجــام دهن مدافعــان حقــوق بشــر ب
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راه حل های مصاحبه شوندگان 
ــه آندســته از مدافعــان حقــوق بشــر 	  ــا کمــک ب ــان ی آمــوزش زب

ــن  ــج تری ــع رای ــرای رف ــد ب ــاط دارن ــراری ارتب ــکل برق ــه مش ک
موانــع در ایــن خصــوص، از اهمیتــی اساســی برخــوردار اســت: 
دوره هــای آنالیــن یــا دوره هــای آمــوزش زبــان بــا هزینــه کــم بــه 
ــق  ــازه وف ــط ت ــا محی ــد کــرد کــه خــود را ب ــا کمــک خواه آنه
دهنــد، بــر اثــرات ضربه هــا و آســیب های روانی-اجتماعــی 

ــد. ــه دهن ــه کنشــگری خــود ادام ــد و ب ــه کنن غلب

آنچه که مدافعان حقوق بشر نیاز به دانستن آن دارند

خالء ها
ــه خالء هایــی در دانــش خــود 	  بیســت و یــک شــرکت کننــده ب

ــوص  ــه کار در خص ــان در ادام ــی آن ــه توانای ــد ک ــاره کردن اش
حقــوق بشــر را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. از جملــه 
می تــوان بــه خالء هــای زیــر اشــاره کــرد: نوشــتن پیــش نویــس 
ــایی  ــه، شناس ــک هزین ــت کم ــی و درخواس ــای پژوهش طرح  ه
افــراد بــرای کســب حمایــت و منابــع مالــی، و مهارت هــای 

ــروژه.  ــت پ ــه مدیری ــوط ب مرب
ــر 	  ــوق بش ــان حق ــیاری از مدافع ــرابندی، بس ــیم س ــه نس ــه گفت ب

بــه دلیــل نداشــتن تجربــه کافــی، دانــش چندانــی دربــاره نحــوه 
کارکــرد ســازمان های مــردم نهــاد ندارنــد: "پیشــرفت کنشــگران 
کــم اســت. کســب دانــش الزم بســیار دشــوار اســت کــه ایــن امر 
ادامــه کار را ]بــرای مدافعــان حقــوق بشــر[ مشــکل می ســازد."
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ــه 	  ــی ب ــورد کاف ــی  بازخ ــدگان احتمال ــن، اهداکنن ــر ای ــالوه ب ع
پیــش نویــس طرح هــای پژوهشــی ناموفــق ارائــه نمی دهنــد.

نبــودن 	  دســترس  در  دربــاره  را  خــود  نگرانی هــای  برخــی 
ذخیره هــای مشــترک منابــع مالــی و نحــوه تخصیــص منابــع 
ــن قــرار  ــد. خالء هــای عمــده اطالعاتــی از ای ــراز کردن ــی اب مال
بودنــد: چــه منابعــی در دســترس هســتند؛ بــرای کســب حمایــت 
و/یــا کمــک بــه چــه افــرادی می تــوان مراجعــه کــرد؛ و چگونــه 

ــت.  ــاس گرف ــازمان ها تم ــا س ــراد و/ی ــن اف ــا ای ــوان ب می ت

راه حل های مصاحبه شوندگان 
از 	  اطالعــات  و  آمــوزش  بــا  می خواهنــد  کــه  مؤسســه هایی 

مدافعــان حقــوق بشــر ایرانــی حمایــت کننــد، بایــد ایــن کار را از 
طریــق ارائــه آموزشــی-هدایتی انجــام دهنــد. برونــون رابرتســون، 
ــکل ۱۹ گفــت  ــه آرتی ــا" ب ــی مؤسســه "اســمال مدی ــر عملیات مدی
کــه فرصت هــای آموزشــی-هدایتی ، دوره هــای آموزشــی و 
کارگاه هــای یــک بــه یــک تأثیــر مثبتــی بــر کار مدافعــان ایرانــی 
حقــوق بشــر می گــذارد. بســیاری از مصاحبــه شــوندگان نظــر او 

ــد.  را تأییــد کردن
ــکل ۱۹ گفــت کــه اگــر مؤسســه هایی 	  ــه آرتی نســیم ســرابندی ب

ــع  ــن مناب ــوه یافت ــورد نح ــی در م ــه او توصیه های ــد ب ــادر بودن ق
مالــی و طــرح ریــزی پروژه هــا ارائــه دهنــد، او در موقعــت 

ــت. ــرار می گرف ــود ق ــه کار خ ــرای ادام ــری ب بهت
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چــه  کمک هــا  اهداکننــدگان  از  بشــر  حقــوق  مدافعــان 
هنــد ا می خو

خالء ها
ــه نظــر می رســید کــه در خصــوص فعالیت هــای حقــوق بشــر 	  ب

ــت  ــا دریاف ــا ب ــدگان کمک ه ــن اهداکنن ــی بی ــران، تماس در ای
ــتن  ــه داش ــدارد. اگرچ ــود ن ــی وج ــن کمک های ــدگان چنی کنن
شــبکه های بزرگتــر و ثبــات یافتــن  در کشــور جدیــد محــل 
ــی  ــر تلق ــوق بش ــان حق ــرای مدافع ــی ب ــی حیات ــکونت، منبع س
ــه دو  ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــوندگان ب ــه ش ــا مصاحب ــد، ام می ش
گــروه عمــده هســتند کــه بــه طــرز نامتناســبی در پیشــبرد 
فعالیت هــای مربــوط بــه حقــوق بشــر خــود در تبعیــد از موفقیــت 
برخوردارنــد: کســانی کــه اخیــرًا ایــران را تــرک کــرده و روابــط 
"دســت اول " بــا شــبکه های ایرانــی دارنــد؛ و کســانی کــه خــود 
ــد  ــق داده و می دانن ــان وف ــل سکونتش ــد مح ــور جدی ــه کش را ب
ــئله  ــن مس ــود. ای ــازماندهی می ش ــق  س ــای موف ــه پروژه ه چگون
بــرای کســانی کــه موقعیتــی میــان ایــن دو گــروه گرفتــار آمــده و 
ــده اســت،  ــدون بودجــه مان پروژه هــا و ایده هــای جــدی آنهــا ب

ــت.  ــود آورده اس ــف" بوج ــی بالتکلی "وضعیت
مصاحبه هــا نشــانگر آن بــود کــه ســوء ظنــی همگانــی در مــورد 	 

اینکــه منابــع مالــی بــه کجاتخصیــص می یابنــد، وجــود دارد.
دیگــر دالیــل دریافــت نکــردن منابــع مالــی شــامل تمرکــز بیــش 	 

ــه در  ــت ک ــای اس ــر پروژه ه ــا ب ــدگان کمک ه ــدازه اهداکنن ان
یــک مقطــع زمانــی خــاص رایــج می شــود: بســیاری از مدافعــان 
ــود را  ــز خ ــورد تمرک ــای م ــا و حوزه ه ــر تخصص ه ــوق بش حق
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ــر  ــن ام ــد؛ ای ــال کنن ــائل روز را دنب ــتند مس ــل نیس ــد و مای دارن
ــه از  ــائلی ک ــر آن مس ــه در اث ــود ک ــی می ش ــه خالء های ــر ب منج

ــوند. ــه می ش ــده گرفت ــت  نادی ــوردار اس ــی برخ ــت حیات اهمی
۱۱ مدافــع حقــوق بشــر بــا ایــن مســئله موافــق بودنــد کــه 	 

ــه جــای آنکــه  ــران ب ــه حقــوق بشــر در ای فعالیت هــای مربــوط ب
بــر مســائل اساســی مــورد نظــر متخصصــان حــوزه حقــوق بشــر 
ــدگان  ــر اهداکنن ــده ای تحــت تأثی ــه طــرز فزاین متکــی باشــد، ب
کمک هاهدایــت می شــوند. آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه 
مشــورت های چنــدان هدفمنــدی بــا متخصصــان و مدافعــان 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــورد ص ــن م ــر در ای ــوق بش حق
ــدون 	  ــه ب ــد ک ــر می کردن ــن فک ــر همچنی ــوق بش ــان حق مدافع

توصیــه، حمایــت یــا ارزیابــی نیازهایشــان، بــه آنهــا صرفــًا بودجــه 
ای تعلــق می گیــرد.

الــزام اخــذ گواهــی ســو پیشــینه )وتینــگ( نــه تنهــا بــرای 	 
مدافعیــن حقــوق بشــر کــه  در پــروژه مشــغول بــه کار هســتند، 
بلکــه بــرای تمامــی همراهــان پــروژه از جملــه شــرکت کننــدگان 
ــد.    ــم میزن ــوه ای را رق ــک بالق ــی ریس ــای آموزش در کارگاه ه
چــرا کــه تجربــه ثابــت کــرده کــه بــه محــض اینکــه نــام واقعــی  
ــگاری  ــز ن ــه صــورت رم ــی ب اشــخاص در فضــای مجــازی حت
منتقــل شــود، خطــر عمومــی  شــدن آن وجــود دارد. بــه وی کــی 
ــی  ــن اتفاق ــاده چنی ــال س ــک مث ــوان ی ــه عن ــوان ب ــس می ت لیک

اشــاره کــرد. 

راه حل های مصاحبه شوندگان 
ــه 	  ــود ک ــان داده ش ــا نش ــت ت ــی الزم اس ــاز و علن ــی ب گفتگوی
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مفهــوم "تاریــخ انقضــا" معتبــر نیســت و آن بخــش از جامعــه کــه 
ــه و حمایــت نشــده، مــورد توجــه  ــه کار گرفت ــادی ب ــا حــد زی ت

قــرار گیــرد .
ــع 	  ــراد ذینف ــرای اف ــخگویی ب ــتم پاس ــک سیس ــود آوردن ی بوج

ــن ترتیــب شــفافیت الزم ایجــاد شــود.  ــه ای ــا ب ــوب اســت ت مطل
ــاره  ــی درب ــی کاف ــل و بررس ــه ، تحلی ــود مباحث ــر نب ــیاری ب بس
کیــد  حوزه هایــی کــه منابــع مالــی بایــد در آن اســتفاده شــوند، تأ

ــد.  کردن
ــی 	  ــا و پروژه های ــاره حوزه ه ــد درب ــا بای ــدگان کمک ه اهداکنن

ــالع  ــت، اط ــتر آنهاس ــی بیش ــع مال ــز و مناب ــد تمرک ــه نیازمن ک
کافــی داشــته باشــند. بــا برطــرف کــردن ایــن خــالء اطالعاتــی، 
ــج  ــات رای ــارج از موضوع ــه خ ــر ک ــوق بش ــی حق ــائل اساس مس

ــد.   ــد ش ــه نخواه ــده گرفت ــرد، نادی ــرار می گی ق
بــه نفــع هــر دو طــرف خواهــد بــود کــه هــم پیــش از رونــد کار و 	 

هــم طــی آن، حمایت هــای الزم- بویــژه از کســانی کــه بــا رونــد 
پیشــبرد پــروژه آشــنایی ندارنــد- فراهــم  شــود. عــالوه بــر ایــن، 
بنظــر می رســید کــه اهداکننــدگان کمک هــا عجلــه دارنــد 
ــای  ــد پروژه ه ــه دهن ــازنده ارائ ــوردی س ــه بازخ ــدون آنک ــا ب ت
جدیــدی آغــاز کننــد. ارزیابــی مجــدد رابطــه بیــن اهداکننــدگان 

ــت. ــروری اس ــدگان آن ض ــت کنن ــا و دریاف کمک ه
ــگ( 	  ــینه )وتین ــو پیش ــی س ــذ گواه ــزام اخ ــت ال ــرانجام سیاس س

بــرای اشــخاصی کــه در ضمینــه  کشــور های بــا خطــر محســوس 
ــاز نگــری شــود. ــد ب ــد  بای کار می کنن
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تشکیل جوامع

خالء ها
فراهــم ســاختن امکانــات بهتــر بــرای شــبکه ســازی  عمومــًا بــه 	 

عنــوان مســئله ای اساســی مطــرح شــد.
بــا زنــان بــه مراتــب کمتــر از مــردان بــرای شــرکت در همایش هــا، 	 

کارگاه هــا و پژوهش هــا تمــاس گرفتــه می شــود- بویــژه در 
ــکالت  ــت. مش ــیتی اس ــائل جنس ــر مس ــز ب ــه تمرک ــواردی ک م
مربــوط بــه برقــراری ارتباطــات شــغلی بــرای حامیــان گروه هــای 
بــه حاشــیه رانــده شــده  کــه بــا مشــکالت زبانــی- انگلیســی و 
همچنیــن  فارســی- مواجهنــد و از تریبون هــا و شــبکه ها حــذف 
ــع از آن می شــود  ــر مان ــن ام ــد. ای ــدا می کن ــی پی می شــوند فزون
ــب  ــه الزم را کس ــر و توج ــود را منتش ــات خ ــد اطالع ــه بتوانن ک

کننــد. 
هنرمنــدان هــم بــه شــکلی مشــابه رنــج می برنــد. شــاهین نجفــی 	 

در گفتگــو بــا آرتیــکل ۱۹ چنیــن عنــوان کــرد کــه هیــچ ســازمان 
ــه موســیقیدانان  مــردم نهــادی  را نمی شناســد کــه  بــه کمــک ب
در جهــت ادامــه کارشــان کمکــی ارائــه دهــد. بــه نظــر می رســد 

کــه ایــن خــود نشــانگر نبــود شــبکه های میــان رشــته ای باشــد.
ــه اشــتراک گذاشــتن مهارت هــا و شناســایی مهارت هــا 	  مســئله ب

ــران  در تمــام مصاحبه هــا مطــرح شــد. مدافعــان حقــوق بشــر ای
در تبعیــد بــا تخصــص بســیار و منابــع مالــی انــدک، بــه اهمیــت 
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ــر  ــدن ب ــق ام ــور فائ ــه منظ ــر  ب ــا یکدیگ ــکاری ب ــه هم ــاز ب نی
ــزی،  ــه ری ــه برنام ــوط ب ــات مرب ــود در ضروری ــای موج خالء ه

ــا بودجــه واقــف انــد. تحقیــق ی
ــوق 	  ــازمان های حق ــکل س ــد: "مش ــردی می گوی ــان جوانم رحم

بشــر و ســازمان های غیردولتــی ایــن نیســت کــه از تعــداد کافــی 
افــراد تحصیلکــرده یــا بســیار شایســته برخــوردار نیســتند... بلکــه 
در واقــع تعــداد افــراد ماهــر بیــش از حــد اســت، و همیــن باعــث 
رقابــت بیشــتر می شــود و بســیاری بیــکار می ماننــد... متأســفانه 
ــا  ــائل[ اقلیت ه ــًا ]مس ــه عمدت ــتند ک ــانی هس ــب کس ــا اغل اینه
ــیه  ــه حاش ــراد ب ــه اف ــی  ک ــر و متفاوت ــف ت ــای ظری و موضوع ه

ــد."   ــد را پوشــش می دهن ــر ان ــده شــده از آن متاث ران
موانــع زبــان هــم باعــث می شــود کــه بســیاری از روزنامــه نــگاران 	 

ــر  ــه کمت ــائلی ک ــاره مس ــه درب ــر ک ــوق بش ــوزه حق ــال در ح فع
ــانه ها  ــا رس ــد ب ــند، نتوانن ــت می نویس ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ب
ــد. از نظــر احســان  ــرار کنن ــاط برق و ســازمان های خارجــی ارتب
مهرابــی، ایــن بــه معنــای آن اســت کــه بــا روزنامــه نــگاران بــدون 
ــه  ــاس گرفت ــی تم ــان انگلیس ــر در زب ــی ماه ــی ول ــش کاف دان
می شــود و همیــن موضــوع منجــر بــه انتشــار اطالعــات غلــط و 

ــود. ــی می ش ــن الملل ــطح بی ــد آن در س بازتولی

راه حل های مصاحبه شوندگان
اگرچــه شــبکه ســازی  و برقــراری ارتباطــات اجتماعــی از 	 

ــه  ــر ب ــوق بش ــان حق ــترس مدافع ــی و در دس ــع اصل ــه مناب جمل
شــمار می رفــت، بســیاری از مدافعــان حقــوق بشــر کــه بــا 
آنهــا مصاحبــه شــد، از ارتباطــات شــبکه ای مناســبی برخــوردار 
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ــت  ــرای تقوی ــد تالش هــای بیشــتری ب ــا فکــر می کردن ــد ی نبودن
ــا  ــع مالــی  ب شــبکه های موجــود بایــد صــورت گیــرد. تهیــه مناب
ــه همیــن دلیــل بــدون  شــبکه ســازی  ارتبــاط تنگاتنگــی دارد؛ ب
ــل  ــه حداق ــی ب ــع مال ــه مناب ــی، دسترســی ب یــک شــبکه ارتباطات

می رســد.
ــوند و 	  ــارج ش ــار خ ــد از انحص ــی بای ــع مال ــد مناب ــبکه ها مانن ش

ــوق  ــای حق ــدر کار در فعالیت ه ــت ان ــای دس ــام جمعیت ه تم
بشــر در ایــران را در بــر گیرنــد. از جملــه رویدادهــای آینــده کــه 
می توانــد همکاری هــا و تریبون هــای گســترده تــری را بــرای 
مدافعــان حقــوق بشــر فراهــم آورد، شــامل مــوارد زیــر می شــود: 
کنفرانس هــا، کارگاه هــای آموزشــی و ســایر برنامه هایــی  کــه از 

ــاب گفتگــوی آزاد را گشــود. ــوان ب ــق آن می ت طری
کمــک هزینه هــای تحقیقاتــی و کارآموزی هــای بــا حقــوق، 	 

نقشــی مؤثــر در شــبکه ســازی و همســاز کــردن کنشــگران 
ــد. ــرده ان ــا ک ــد ایف ــط جدی ــا محی ــر ب ــوق بش حق

شــناختن توانایی هــای مدافعــان ایرانــی حقــوق بشــر، امــری 	 
ترتیــب مشــخص شــود چــه  ایــن  بــه  تــا  اســت  ضــروری 
فرصت هایــی بــرای ایــن افــراد بســیار کارآزمــوده کــه از  دانــش 
ــای  ــاید مهارت ه ــه ش ــود دارد، ک ــد وج ــوردار ان ــب برخ مناس
زبانــی الزم را در اختیارنداشــته باشــند، و یــا بــا ســاز و کار کشــور 

ــند. ــه باش ــود بیگان ــکونت خ ــل س ــد مح جدی
ــان 	  ــا زب ــان انگلیســی )ی ــان از اینکــه دانســتن زب حصــول  اطمین

ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــار اصل ــه معی ــر( ب ــورد نظ ــور م ــی کش بوم
ــد متضمــن  ــل نمی شــود،  میتوان ــران تبدی ســخنگویان مســائل ای
ــه  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــون ب ــاد تریب ــق ایج ــه از طری ــد ک آن باش
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آن زبان هــا تســلط کافــی ندارنــد، اطالعــات باباالتریــت ســطح 
کیفیــت  توزیــع ومنتشــر می شــود. در ایــن زمینــه، ایجــاد 
ــایی  ــان شناس ــای ایش ــه مهارت ه ــان ک ــتی از  از متخصص فهرس
ــه شــده،  ــا ارائ ــا آنه ــرای تمــاس ب ــا اطالعــات الزم ب و همــراه ب

ــود.  ــد ب ــمند خواه ــیار ارزش بس

تماس مطمئن

خالء ها
ــر 	  ــد ب ــرار گرفتن ــه ق ــورد مصاحب ــان حقــوق بشــری کــه م مدافع

ــان  ــه عنــوان مدافع ــان ب ــد کــه فعالیت هایش ــن عقیــده بودن ای
ــه  ــه ب ــد ک ــه یاب ــد ادام ــی می توان ــا در صورت ــر تنه ــوق بش حق
ــی  ــن، ارزیاب ــد. بنابرای ــی بمانن ــاس باق ــران در تم ــا ای ــوی ب نح
امنیــت ایــن ارتباطــات امــری حیاتــی اســت. واضــح اســت کــه 
دانــش امنیتــی بــرای برخــی از مدافعــان حقــوق بشــر کــه در برابر 
ــر امنیــت دیجیتالــی و برنامه هــا و کارگاه هــای  تمرکــز فزاینــده  ب
آموزشــی متعــدد در ایــن زمینــه از خــود مقاومــت نشــان می دهند 
از دانــش امنیتــی کافــی برخــوردار نیســتند . ۲۲ نفــر از مصاحبــه 
ــه انــدازه کافــی از دانــش  ــاور بودنــد کــه ب ــر ایــن ب شــوندگان ب
مربــوط بــه مســائل امنیتــی برخوردارنــد کــه بتواننــد ارتباطــی امــن 

ــند.  ــته باش ــران داش ــود در ای ــبکه های خ ــا ش ب
ــار داشــتند 	  ــه شــوندگان اظه ــاق مصاحب ــه اتف ــب ب ــت قری اکثری

کــه دانــش خــود دربــاره امنیــت تریبون هــای خــاص را براســاس 
توصیه هــای دوستانشــان بدســت آورده انــد. ســایرین  فقــط 
ــاط  ــران، ارتب ــود در ای ــع خ ــنهادی مناب ــای پیش ــاس روش ه براس
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ــه شــوندگان- کــه 4  ــد. فقــط 6 نفــر از مصاحب برقــرار کــرده ان
ــی داشــتند-  ــی در مســائل امنیــت دیجیتال نفرشــان تخصــص فن
تصمیم هــای الزم را براســاس آمــوزش یــا تحقیــق دقیــق خــود در 

ــه امنیــت دیجیتالــی گرفتــه بودنــد.  زمینــه مســائل مربــوط ب
بــرای  بعضــی از کنشــگران حقــوق قومــی ایــران، امنیــت 	 

دیجیتالــی مســئله مهمــی نبــود: بســیاری از گروه هایــی کــه 
ــت  ــه اینترن ــی ب ــکان دسترس ــا ام ــتند حت ــاط هس ــا در ارتب ــا آنه ب

ــد.   ندارن
کســانی کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد، غالبــًا تنهــی از 	 

دانــش دیجیتالــی ابتدایــی  ای برخــوردار انــد  و مدافعــان حقــوق 
ــق   ــود را از طری ــنایان خ ــت آش ــد امنی ــواًل نمی خواهن ــر معم بش
برقــراری تمــاس تلفنــی بــا آنهــا بــه خطــر بیندازنــد. هنگامــی کــه 
آنهــا بــا مدافعــان حقــوق بشــر، ســازمان های غیردولتــی و دیگــر 
ســازمان های حقــوق بشــر در خــارج از ایــران تمــاس می گیرنــد، 
اشــتباهات امنیتــی بســیار ابتدایــی مرتکــب می شــوند، مثــل 
ــی  ــارات حساس ــا عب ــات ی ــدی )کلم ــات کلی ــتفاده از کلم اس
کــه در صــورت تحــت نظــارت بــودن ارتباطــات ایشــان، توجــه 
ــاط از  ــردن ارتب ــرار ک ــرد.(، برق ــد ک ــب خواه ــات را جل مقام
ــا اســتفاده از اســامی واقعــی خــود در  ــن و حت ــزار ناام ــق اب طری

پیام هــای عمومــی و خصوصــی. 
ــاش جنســی 	  ــا گروه هــای دگرب ــاط ب ــراری ارتب ــی برق شــیوه اصل

ــرات  ــز از خط ــرای گری ــالش ب ــت. در ت ــت اس ــران اینترن در ای
ــای  ــرف رونده ــتری ص ــان بیش ــدت زم ــات، م ــی از  ارتباط ناش
ابتدایــی می شــود، بویــژه اگــر از شــخص ثالثــی در ایجــاد 
ــاط اســتفاده شــود. اســتفاده نکــردن از متن هــای نوشــتاری  ارتب
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نیــز یکــی از شــیوه های امنیتــی اســت کــه گروه هــای دگرباشــان 
ــد.  ــکار می گیرن ــر ب ــوق بش ــان حق ــایر مدافع ــی و س جنس

راه حل های مصاحبه شوندگان
ــه 	  ــته ب ــراد وابس ــه اف ــر، از جمل ــوق بش ــان حق ــیاری از مدافع بس

ــه  ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــی، ب ــک غیردولت ــازمان های کوچ س
ــود  ــن ب ــود ای ــنایان خ ــت آش ــن امنی ــرای تضمی ــیوه ب ــن ش بهتری
کــه فقــط "در صــورت نیــاز" بــا آنهــا تمــاس بگیرنــد، یــا دربــاره 
مســائل حســاس بــه صــورت غیرمســتقیم صحبــت کننــد. بــه این 
ترتیــب، در صــورت شــنود شــدن مکالمــه ایشــان بطــور مخفیانــه، 

ــود. ــال می ش ــی برم ــات کم ــط اطالع فق
یــک مؤسســه جمــع آوری اطالعــات امنیــت دیجیتالــی پیشــنهاد 	 

شــد کــه متشــکل از گــروه یــا ســازمانی باشــد کــه دارای دانــش 
ــرای  ــد. ب ــران باش ــی در ای ــائل امنیت ــوص مس ــد در خص روزآم
نمونــه چنیــن مؤسســه ای  می توانــد اطالعــات الزم  دربــاره 
اینکــه کــدام ابــزار دیجیتالــی امــن هســتند را فراهــم کنــد و هــر 
ــا بــه مدافعــان  هفتــه اخبــار الزم در ایــن مــورد را بــه روز کنــد ت
حقــوق بشــر ایرانــی در برقــراری ارتبــاط کمــک کنــد. بســیاری 
از مدافعــان حقــوق بشــر بــر ایــن بــاور هســتند کــه  بــه ســازمان 
یــا منبعــی قابــل اعتمــاد نیــاز دارنــد تــا بــرای  توصیه هــای فــوری 
ــه  ــان ب ــود و شبکه هایش ــت از خ ــور حفاظ ــه منظ ــروری ب و ض
ــای  ــد توصیه ه ــن مؤسســه ای  می توان ــد. چنی ــه کنن ــا مراجع آنه
کارشناســانه بدهــد، تغییــرات فرهنگــی را بــرای مدافعــان حقــوق 
بشــر در تبعیــد یــا ســایر شــرکای ذینفــع تســهیل کــرده و بــه آنهــا 
کمــک کنــد تــا پروتکل هــای مقدماتــی امنیتــی ر کــه می توانــد 
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ــد را  ــران بگذارن ــود در ای ــبکه های خ ــار ش ــس از آن در اختی پ
اجــرا کننــد. 

آموزش امنیت دیجیتالی

خالء ها
گاهــی و 	  تمــام مصاحبــه شــوندگان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه آ

ــوق  ــرای کســانی کــه در حــوزه حق ــی ب ــت دیجیتال ــش امنی دان
بشــر ایــران فعالیــت می کننــد حیاتــی و بســیار ضــروری اســت، و 
ایــن کــه دوره هــای آموزشــی  کــه در حــال حاضــر قابل دســترس 
ــگر،  ــاهی، کنش ــد. کاوه کرمانش ــی نمی ش ــازنده تلق ــتند س هس
گفــت: "اگــر فــردا از مــن بخواهنــد کــه در دوره آموزشــی دیگــر 

شــرکت کنــم، بالفاصلــه رد خواهــم کــرد."

راه حل های مصاحبه شوندگان
ــای 	  ــی دوره ه ــه و ط ــش یافت ــد کاه ــی بای ــای آموزش کالس ه

بلندتــر برگــذار شــوند تــا شــرکت کننــدگان در اثــر هجــوم 
از  اطالعــات ســردرگم و مرعــوب نشــوند. شــادی صــدر، 
ســازمان "عدالــت بــرای ایــران" و امیــر رشــیدی، محقــق مســائل 
امنیتــی، بــر ایــن بــاور بودنــد کــه دوره هــای آموزشــی بــرای ایــن 
ــرای تصمیــم گیــری  افــراد طراحــی نشــده انــد و تحقیــق الزم ب
دربــاره اینکــه چــه کســانی بایــد در ایــن دوره هــا حضــور یابنــد 
صــورت نگرفتــه اســت. بــه منظــور روشــن ســاختن  اینکــه چــه 
کســی تعلیــم دهنــده و چــه کســی تعلیــم گیرنــده اســت، بایــد 
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در ابتــدا نیازهــا و ضروریــات را ارزیابــی کــرد: شناســایی ســطوح 
مختلــف نیازهــا و تعلیــم دهنــدگان مناســب منضمــن آن خواهــد 
ــر  ــاق پذی ــترس و انطب ــل دس ــی قاب ــای آموزش ــه دوره ه ــد  ک ش
باشــند. ایــن امــر مســتلزم ســطوح بســیار برنامــه ریــزی از پیــش، 
ــدگان  ــم دهن ــدگان و تعلی ــا شــرکت کنن ــاط ب ســازماندهی و ارتب

ــای آموزشــی اســت. ــل از دوره ه قب



نتیجه گیری
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نتیجه گیری
ــه  ــن اینک ــرای تضمی ــی ب ــران راه حل ــت ای ــه حکوم ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــب نگران ــد موج ــگاه نتوانن ــور هیچ ــل کش ــر در داخ ــوق بش ــان حق مدافع
جــدی رژیــم شــوند یافتــه اســت، و ایــن راه حــل بــه شــدت مقــرون بــه صرفــه 
اســت. بــا ایجــاد محیطــی کــه در آن بســیاری از مدافعــان حقــوق بشــر امنیــت 
خــود را در خطــر می بیننــد امــا در عیــن حــال ایــن گزینــه را دارنــد کــه 
ــق  ــران موف ــم ای ــد، رژی ــرک کنن ــی ت ــش بین ــل پی ــده ای قاب ــرای آین ــران را ب ای
ــر را وادار  ــوق بش ــان حق ــماری از مدافع ــی ش ــداد ب ــه تع ــق آنک ــده از طری ش
ــم بپاشــد.  ــا حــدی از ه ــان را ت ــی ایرانی ــد، فضــای مدن ــه جــالی وطــن کن ب
ایــن امــر باعــث شــده کــه آن دســته از مدافعــان حقــوق بشــر کــه در کشــور 
مانــده انــد، احســاس ناامنــی و جداافتادگــی کننــد، و کســانی کــه کشــور را 
تــرک کــرده انــد، احســاس کننــد ارتباطشــان بــرای مدتــی طوالنــی قطــع شــده 
اســت. بنابرایــن، شــبکه های ایرانــی حقــوق بشــر از درون تضعیــف شــده انــد، 
ــع  ــر و شــکیبایی و مناب ــه صب ــز ب ــد نی ــده شــده ان ــد ران ــه تبعی و کســانی کــه ب
مــادی نیــاز دارنــد تــا در صــورت امــکان خــود را بــا شــرایط تــازه وفــق دهنــد. 
در اغلــب مــوارد جامعــه مدنــی بیــن المللــی و ارگان هــای ســازمان ملــل که 
ــاره ایــن جامعــه در تبعیــد تصــورات اشــتباهی  ــه ایــران هســتند درب عالقمنــد ب
دارنــد، صرفــًا بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا تمایــل دارنــد عقایــد خــود را براســاس 
ــا،  ــا دولت ه ــاط ب ــر در ارتب ــن ام ــد. ای ــکل دهن ــق، ش ــه حقای ــات، و ن فرضی
اهداکننــدگان کمک هــا و حامیــان مالــی نیــز صــدق می کنــد: فرضیــات آنهــا 
بــه نــدرت نمایانگــر حقیقــت اســت، و در بســیاری از مــوارد صرفــًا در خدمــت 

منافــع دیگــر اســت. 



توصیه ها
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توصیه ها

توصیه  به مدافعان حقوق بشر
 )شامل سازمان های مردم نهاد بزرگ و کوچک، گروه ها و افراد(

حمایت و ظرفیت سازی
مدافعــان ایرانــی حقــوق بشــر  مــورد حمایــت روانی-اجتماعــی  	 

ــرد  ــورت گی ــی ص ــاس تحقیق ــر اس ــر  ب ــن ام ــد و ای ــرار گیرن ق
ــن  ــد. ای ــِی ضــروری  را مشــخص می کن ــای حمایت کــه برنامه ه
برنامه هــا  بــه رابطــه میــان فعالیت هــای حقــوق بشــری ایرانیــان و 

ــردازد. ــی می پ ــای روانی-اجتماع ــه حمایت ه ــاز ب نی
ــان 	  ــته از مدافع ــرای آندس ــی  را ب ــی هدایت ــای آموزش فرصت ه

ــش  ــد، افزای ــرده ان ــرک ک ــران را ت ــرًا ای ــه اخی ــر ک ــوق بش حق
یابــد- بــا ایــن هــدف کــه بــه آنــان کمــک شــود تــا بــا محیــط  
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن فرصت ه ــه ای ــوند. از جمل ــازگار  ش ــد س جدی
ــا کارآمــوزی در ســازمان های غیردولتــی و  ــه ی کارهــای داوطلبان
تثبیــت شــده حقــوق بشــر و همچنیــن کمــک هزینــه تحقیقاتــی 

و بورســیه اشــاره کــرد.
کارگاه هــای آموزشــِی ظرفیــت  ســازی  ســازماندهی  شــود که آن 	 

دســته از مدافعــان حقــوق بشــری  کــه بــه فعالیت هــای پایــدار در 
زمینــه حقــوق بشــر در تبعیــد مشــغول هســتند، توانمنــد می ســازد؛ 

شــامل )امــا نــه تنهــا محــدود بــه( برنامه هــای آموزشــی بــرای: 
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نوشتن پیش نویس پژوهش و درخواست کمک هزینه؛	 
مدیریت و اجرای پروژه؛ و	 
ایجاد کمپین.	 

ــی و 	  ــای آموزش ــامل فرصت ه ــد ش ــن بای ــا همچنی ــن تالش ه ای
هدایتــی فــردی باشــد کــه طــی آن نیازهــای خــاص هــر یــک از 

مدافعــان حقــوق بشــر بررســی شــود.
بــر گروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده و مدافعــان حقــوق بشــری 	 

ــژه  کیــد وی ــد، تأ ــه عهــده دارن کــه نمایندگــی ایــن گروه هــا را ب
شــود. بایــد از گنجانــده شــدن ایــن گروه هــا در برنامه هــای 
ــان حاصــل شــود و بــه نیازهــا و کمبودهــای  ــی اطمین آموزش

ــرد.  . ــژه ای صــورت گی منحصــر بفــرد آن هــا توجــه وی

ایجاد جوامع و به اشتراک گذاشتن مهارت ها
ــد . 	  ــش یاب ــع  افزای ــاد جوام ــه ایج ــوط ب ــای مرب ــداد برنامه ه تع

ــد ،  ــت می کن ــا فرصت هــای شــبکه ســازی را تقوی ــن برنامه ه ای
شــبکه های موجــود را از انحصــار افــراد درمــی آورد و همچنیــن 
ــی  ــای مختلف ــن و گروه ه ــان عاملی ــو می ــاد گفتگ ــب ایج موج

ــال هســتند.  می شــود کــه در حــوزه مســائل حقــوق بشــر فع
 حمایــت بیشــتری از مؤسســه ها و ســازمان ها صــورت گیــرد 	 

تــا امــکان گفتگــو میــان مدافعــان حقــوق بشــر و اهداکننــدگان 
کمک هــا فراهــم شــود. ایــن گفتگــو را می تــوان از طریــق 
افــراد  صــورت  ایــن  بــه  کــرد؛  ایجــاد  آنالیــن  شــبکه های 
مهارت هایشــان را در اختیــار یکدیگــر می گذارنــد، کارگاه هــای 
یکدیگــر  بــا  مکالمــه  بــه  و  می دهنــد  تشــکیل  آموزشــی 



33

ــیه  ــه حاش ــای ب ــدن گروه ه ــده ش ــر گنجان ــد ب ــد. بای می پردازن
رانــده شــده- مثــل زنــان، گروه هــای دگرباشــان جنســی، و 

کیــد شــود.  اقلیت هــای قومــی- تأ
ــه 	  ــر را ک ــوق بش ــان حق ــر و مدافع ــای کوچکت ــت  گروه ه فعالی

ــج،  و و  ــدان( تروی ــه هنرمن ــد )از جمل ــردی فعالن ــورت ف ــه ص ب
بــا ایجــاد تریبــون بــرای گروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده   بــه 
منظــور ابــراز ایده هــا و نگرانی هــای شــان و بــا در دســترس 
ــی  ــن الملل ــان بی ــن مخاطب ــان بیشــتر و همچنی ــرار دادن مخاطب ق
بــرای گروه هــای کوچــک تــر از بــه حاشــیه رانــده شــدن  

ــود. ــری ش آن هاجلوگی
فهرســتی  از متخصصــان تشــکیل  شــود کــه در آن  مهارت هــای 	 

ایــن افــراد و اطالعــات الزم بــرای تمــاس بــا آنهــا را ارائــه 
شناســایی  ضمــن  می تــوان  طریــق،  ایــن  از  باشــد.  شــده 
ــوق بشــر، مشــخص کــرد کــه  ــع حق ــان مداف ــای ایرانی توانایی ه
ــه  ــود آورد ک ــرادی بوج ــرای اف ــوان ب ــی را می ت ــه فرصت های چ
از دانــش الزم برخوردارنــد، امــا احتمــااًل از مهــارت زبانــی 
برخــوردار نیســتند، یــا بــا ســاز و کار کشــور جدیــد محــل 

ــد.  ــه ان ــود بیگان ــکونت خ س

تأمین بودجه
یــک پایــگاه داده هــا بــرای اطالعــات روزآمــد مربــوط بــه 	 

اهداکننــدگان کمک هــا و فرصت هــای تأمیــن بودجــه بــرای 
ــا  ــده و و ب ــاد ش ــان ایج ــر ایرانی ــوق بش ــه حق ــت در زمین فعالی
ــن هــدف  ــا بدی ــر ب ــه اشــتراک گذاشــته شــود.این ام دیگــران ب
صــورت می گیــرد کــه اطالعــات منابــع مالــی مربــوط بــه ایــران 
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ــود. ــن ش ــه آن تامی ــر ب ــی براب ــکان دسترس ــده و ام ــر ش ــفاف ت ش

ایمنی و امنیت
تحقیقــات الزم دربــاره امــکان ایجــاد یــک مؤسســه جمــع 	 

ــد  اطالعــات الزم  آوری اطالعــات  صــورت گیــرد کــه می توان
دربــاره اینکــه کــدام ابــزار دیجیتالــی امــن هســتند را فراهــم کند، 
ــرای آن دســته از مدافعــان  ــل اعتمــاد ب ــا منبعــی قاب و ســازمان ی
حقــوق بشــر باشــد کــه  بــه توصیه هــای فــوری و ضــروری بــرای 

ــد.   ــاز دارن ــان نی ــود و شبکه هایش ــت از خ حفاظ
یــک گــروه "پزشــکان امنیــت دیجیتالی" تشــکیل شــود  کــه افراد 	 

بتواننــد ماهــی یــک بــار بــه صــورت انفــرادی  بــه آنــان مراجعــه 
کــرده و هــر یــک توصیه هــای الزم و مناســب کار خــود را 
ــوان "معاینه هــای" امنیــت  ــن جلســات را می ت ــد. ای دریافــت کنن
ــای  ــرد توصیه ه ــر ف ــه ه ــی آن ب ــه ط ــرد ک ــرض ک ــی ف دیجیتال
مناســب کارش داده می شــود، و ســالمت امنیــت دیجیتالــی 

ــود.  ــی می ش ــر بررس ــوق بش ــان حق مدافع
ــه آندســته از 	  روش هــای دقیقــی را کــه می تــوان بــرای کمــک ب

ــه  ــای ب ــا گروه ه ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــری اس ــوق بش ــان حق مدافع
ــل و بررســی  ــد، تحلی ــران کار می کنن ــده شــده در ای حاشــیه ران
شــود. هــر گــروه نیازهــای امنیتــی متفاوتــی دارد و نیازمنــد 
ــد  پروتکل هــای مناســب و الگوهــای خــاص اســت کــه می توان

ــد.  ــاز اتخــاذ کن در صــورت نی
ــب 	  ــدگان مناس ــم دهن ــن تعلی ــا و همچنی ــف نیازه ــطوح مختل س

بــرای شــرکت کــردن و رهبــری جلســات امنیــت دیجیتالــی  
تعییــن و اطمینــان حاصــل شــود کــه برنامه هــای آموزشــی قابــل 
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دســترس و انطبــاق پذیــر باشــند. ایــن امــر مســتلزم ســطوح بــاالی 
ــدگان و  ــرکت کنن ــا ش ــاط ب ــازماندهی و ارتب ــزی، س ــه ری برنام

ــش از آغــاز جلســات اســت.  ــدگان پی ــم دهن تعلی

ــع  ــدگان مناب ــن کنن ــک و تأمی ــدگان کم ــه اهداکنن ــه ب توصی
ــی مال

ــق 	  ــی ناموف ــای پژوهش ــش نویس ه ــه پی ــازنده ب ــای س بازخورده
ــه شــود. ارائ

جلســات میزگــرد بــا ســازمان های مــردم نهــاد  کوچــک و بــزرگ 	 
و همچنین مدافعان سرشــناس حقوق بشــر را ســازماندهی و و در 
آن مشــارکت کنند.همچنیــن بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه آن 
دســته از مســائل حیاتــی حقــوق بشــر کــه خــارج  از مســائل روز 
ــا  ــن برنامه ه ــد. ای ــد ش ــه نخواهن ــده گرفت ــد، نادی ــرار می گیرن ق
می توانــد تأمیــن کننــدگان منابــع مالــی، کنشــگران و متخصصــان 
حوزه هــای گوناگــون را گردهــم آورده و بــرای مدافعــان حقــوق 
بشــر ایــن امــکان را فراهــم کنــد تــا نظــرات خــود را بــه نحــوی 

بیــان کننــد کــه در غیــر ایــن صــورت غیرممکــن خواهــد بــود.
برنامه هــای مربــوط بــه برقــراری ارتباطــات شــغلی را ســازماندهی 	 

ــان  ــادل نظــر می ــد کــه طــی آن امــکان تب ــا در آن شــرکت کنن ی
مدافعــان حقــوق بشــر و همچنیــن دریافــت  بازخوردهــای 
ایجــاد  کمک هــا  اهداکننــدگان  ســوی  از  اولیــه  ســازنده ی 
بــر  تــا  کیــد شــود   تأ بــا متخصصــان  می شــود.بر مشــاوره 
پروژه هــا و گروه هایــی کــه بودجــه ای دریافــت کــرده انــد 
تحــت نظــارت قــرار گرفتــه و تأثیــر ایــن پروژه هــا  مــورد ارزیابــی 
ــا و  ــا و فعالیت ه ــل تالش ه ــزان تداخ ــر می ــن ام ــرد. ای ــرار گی ق
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همچنیــن امــکان تخصیــص بودجــه بــه کارهــای پرمخاطــره و در 
ــد داد. ــش خواه ــده را کاه ــی فای ــال ب ــن ح عی

 سیاســت الــزام اخــذ گواهــی ســو پیشــینه )وتینــگ( بــرای 	 
اشــخاصی کــه در ضمینــه  کشــور های بــا خطــر محســوس کار 

ــود. ــری ش ــاز نگ ــد ب ــد  بای می کنن
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