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کنشگری در تبعید
خالصه
"ایــن افــراد یــک جامعــه مدنــی ایرانــی بیــن المللی را تشــکیل
میدهنــد کــه تعهدشــان بــه ترویــج و حمایــت از حقــوق
بشــر در ایــران بــه رغــم فاصلــه از آن کشــور راســخ و خلــل
ناپذیــر باقــی مانــده اســت".
دکتــر احمــد شــهید ،گزارشــگر ویــژه ســازمان
ملــل متحــد در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در
جمهــوری اســامی ایــران.
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مقدمه

مقدمه
گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل متحــد در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در
ایــران ،احمــد شــهید ،در ژوئــن  2011بــه ایــن ســمت منصــوب شــد و از آن
پــس در راســتای تســهیل همکاریهــا میــان عقایــد و نظــرات موجــود در
زمینــه حقــوق بشــر ایــران را بــه فعالیــت پرداختــه اســت  .ایــن همکاریهــا
کــه مســائل مربــوط بــه حقــوق بشــر ایرانیــان در دســتگاههای بیــن المللــی
ماننــد ســازمان ملــل متحــد را برجســته میســازد ،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 فعالیتهــا بــه دســت
ایرانیــان و ســازمانهای خــارج از ایــران انجــام شــده اســت .ایــن مدافعــان
حقــوق بشــر شــامل کنشــگران ،دانشــگاهیان ،وکال ،محققــان ،هنرمنــدان و
روزنامــه نگارانــی میشــود کــه یــا بــه دلیــل فشــار از ســوی دولــت ایــران را
تــرک کردهانــد ،و یــا قــادر بــه بازگشــت نیســتند.
کســانی کــه کشــور را تــرک میکننــد ،احســاس میکننــد کــه بــه تدریــج
روابــط و شــبکههای حمایتــی خــود و همچنیــن قــدرت و مشــروعیتی را کــه
وضعیــت کنشــگری بــه آنهــا اعطــا کــرده بتدریــج از دســت میدهنــد .و
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
بــا موفقیــت ســرکوب میکننــد .ایــن امــر کــه امــکان انجــام فعالیتهــای
مربــوط بــه حقــوق بشــر در ایــران بــدون خطــر یــا قــرار گرفتــن در معــرض
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دســتگیری ،رعــب و وحشــت و آزار و اذیــت بســیار محــدود اســت ،بــدان
معناســت کــه کنشــگران حقــوق بشــر در تبعیــد نقشــی حیاتــی در برجســته
کــردن نقــض حقــوق بشــر در ایــران و همچنیــن حمایــت از همــکاران خــود در
داخــل کشــور ایفــا میکننــد.
ایــن افــراد بــه رغــم مشــکالت عمــده ای کــه مدافعــان حقــوق بشــر بــا آن
مواجــه میشــوند -کــه کوچکتریــن آنهــا تضعیــف جامعــه مدنــی بــه دســت
مقامــات ایــران اســت -بــه کنشــگری در تبعیــد ادامــه میدهنــد .ایــن گــزارش
در پــی آن اســت کــه معضلهــای ایــن مدافعــان ایرانــی را کــه در تبعیــد
فعالیــت میکننــد برجســته ســاخته و چالشهایــی کــه آنهــا در جهــت
حصــول اطمینــان از اینکــه در کار خــود -حمایــت از حقــوق بشــر در ایــران-
از پشــتیبانی کافــی برخوردارنــد را خاطرنشــان کنــد.
میــزان قابــل مالحظــه ای از منابــع مالــی بــه پروژههایــی متعــدد و موفــق
(همچنیــن تعــداد معــدودی از پروژههــای ناموفــق) در جهــت حمایــت
از حقــوق بشــر در ایــران تعلــق گرفتــه اســت ،امــا ایــن پروژههــا بــه نــدرت
حاصــل نیازســنجی موشــکافانه بــوده اســت .در ایــن پروژههــا ،نیازهــای
گروههــای مختلفــی کــه درگیــر گفتگــوی حقــوق بشــر ایرانیــان بــوده انــد-
بویــژه گروههایــی کــه بــر موضوعــی خــاص مثــل حقــوق اقلیتهــا تأکیــد
داشــته انــد -بررســی نشــده اســت .ایــن امــکان وجــود دارد کــه نیازهــای
چنیــن پروژههایــی بــه طــور قابــل مالحظــه ای بــا دیگــر پروژههــای مدافعــان
حقــوق بشــر متفــاوت باشــد؛ آرتیــکل  19اطمینــان حاصــل کــرده اســت کــه
ایــن گــزارش طیفهــای گســترده ای از مدافعــان حقــوق بشــر را نمایندگــی
میکنــد.
در ایــن گــزارش ،بــه جــای آنکــه ایــن مدافعــان حقــوق بشــر قربانیانــی
آســیب پذیــر قلمــداد بشــوند ،بــر توانمندســازی آنــان تأکیــد شــده اســت ،و
همچنیــن در توضیــح اینکــه ســازمانهای غیردولتــی و بیــن المللــی چگونــه
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میتواننــد بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــه آنــان کمــک کننــد ،بــه توانایــی و
مشــروعیت آنــان اســتناد کــرده اســت.
ایــن گــزارش بــه ارزیابــی نیازهــای ضــروری و موانعــی میپــردازد کــه
کنشــگران ایرانــی هنــگام تــاش بــرای ادامــه کار خــود در خــارج از ایــران
روبــرو میشــوند .افــزون بــر ایــن ،شــکافها و خالءهــای موجــود در
برنامــه ریزیهــا ،نیازهــا و اولویتهــای منابــع  ،و همچنیــن ناکارآمدیهــا،
افزونگیهــا و تداخلهــای موجــود در تأمیــن منابــع مالــی در ایــن گــزارش
مشــخص شــده انــد .بررســی مختصــری از دانــش امنیتــی هــم در ایــن گــزارش
گنجانــده شــده تاایــن امــر بازبینــی شــود کــه آیــا ایــن مدافعــان حقــوق بشــر
بــه ابــزار و دانــش الزم در جهــت حفــظ ایمنــی شــبکههای خــود در داخــل
کشــور و ادامــه حمایــت از کنشــگران در ایــران دسترســی دارنــد یــا خیــر.
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روششناسی

روش شناسی
اعالمیه رفع مسئولیت
ایــن گــزارش مســتند بــا حســن نیــت و بــر اســاس مصاحبههــای مفصــل
و دقیــق تهیــه شــده اســت .بــه دلیــل حســاس بــودن ماهیــت ایــن گــزارش،
تعــدادی از مدافعــان حقــوق بشــر خواســتند کــه ناشــناس باقــی بماننــد یــا
اطالعــات حســاس از گــزارش حــذف شــود .حقایــق بیــان شــده در ایــن
تحقیــق و نتیجــه گیریهــای حاصــل از آنهــا از منابعــی کــه قابــل اعتمــاد
قلمــداد میشــوند ،بــه دســت آمــده انــد ،امــا هیــچ اعتراضــی نســبت بــه
کامــل بــودن یــا دقــت آنهــا نشــده اســت .در برخــی مـوارد معیــن ،آرتیــکل 19
مــدارک مربــوط بــه گفتههایــی کــه معتقدیــم ممکــن اســت امنیــت و ســامت
مصاحبــه شــوندگان یــا شــبکههای آنهــا را در ایــران بــه خطــر بینــدازد ،منتشــر
نکــرده اســت .ایــن گــزارش میکوشــد تــا گروههــای مختلفــی کــه دســت
انــدر کار گفتگوهــای مربــوط بــه حقــوق بشــر در ایــران هســتند را نمایندگــی
کنــد .بــه همیــن منظــور ،آرتیــکل  19بــا تعــدادی یکســان از زنــان و مــردان و
نماینــدگان گروههــای مختلــف قومــی ،مذهبــی و دگرباشــان جنســی تمــاس
گرفتــه اســت.
ســازمان آرتیــکل  19بــا  37مدافــع حقــوق بشــر مســتقر در  5کشــور
مختلــف مصاحبــه کــرده تــا موانــع بــر ســر راه مدافعــان حقــوق بشــر ایرانــی
در تبعیــد را مشــخص ســازد .بــا همراهــی ســازمانهای همــکار و شــبکههای
معتمــد ،اولیــن گام شناســایی گروههایــی بــود کــه مایــل بــه شــرکت در
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مصاحبــه بودنــد .واشــنگتن دی.ســی ،نیویــورک ،برلیــن و لنــدن بــه عنــوان
چهــار شــهر دارای بیشــترین جمعیــت مدافعــان ایرانــی حقــوق بشــر در تبعیــد
انتخــاب شــدند .بــا کنشــگران ایرانــی حقــوق بشــر کــه در هلنــد ،ســوئیس و
کانــادا و دیگــر شــهرهای آمریــکا و آلمــان مســتقر بودندنیــز مصاحبههــای از
راه دور صــورت گرفــت .
مصاحبههــا بــه نحــوی طراحــی شــده بــود تــا در آن نیازهــای مدافعــان
حقــوق بشــر مشــخص شــده و همچنیــن نظــرات ایــن افــراد دربــاره اینکــه
چگونــه اهــدا کننــدگان و ســازمانهای غیردولتــی بــزرگ میتواننــد عــاوه بــر
بــه حداقــل رســاندن مشــکالت ،نیازهــای اصلــی را برطــرف ســازند ،آشــکار
شــود.
در ایــن مصاحبههــا ،از روش شناســی تحقیــق کیفــی اســتفاده شــد .آنهــا
نیمــه ســاختار یافتــه بودنــد تــا مصاحبــه شــوندگان فرصــت آن را داشــته باشــند
کــه انگیزههــای خــود را واضــح تــر توضیــح دهنــد .ایــن شــیوه همچنیــن
کمــک میکــرد تــا جریانهــای غالــب در عقایــد و تجــارب آنــان آشــکار
شــود.
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منابع

منابع
منابــع موجــود در دســترس مدافعــان حقــوق بشــر کــه بــه ارزش آنهــا بــه
کــرات اشــاره میشــد از ایــن قــرار بودنــد :دسترســی نامحــدود و ارتبــاط
مناســب بــا اینترنــت ،دسترســی آزاد بــه مؤسسـههای دانشــگاهی ،اندیشــکدهها
و دیگــر ســازمانهای مــردم نهــاد همــراه بــا مجموعــه بزرگــی از اطالعــات
سانسورنشــده کــه خــارج از ایــران در دســترس بودنــد.
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
شــبکههای کنشــگران آنهــا در داخــل ایــران هــم از آن بهــره منــد شــوند.
بســیاری از مصاحبــه شــوندگان کــه کنشــگری خــود را خــارج از ایــران ادامــه
میدهنــد ،اســتفاده از ابــزار شــبکههای اجتماعــی را ترجیــح میدهنــد.
دسترســی بــه ســایتهای شــبکههای اجتماعــی ،مثــل فیــس بــوک و توئیتــر،
کــه از طریــق آن میتواننــد بــه آســانی بــا هــزاران نفــر ارتبــاط برقــرار کننــد،
از اهمیتــی حیاتــی بــرای مبــارزان حقــوق بشــر برخــوردار اســت کــه تــاش
میکننــد موقعیــت خــود را در جامعــه تبعیدیــان تثبیــت کننــد .ایــن ابــزار هزینــه
چندانــی در بــر نــدارد و میتوانــد نقشــی بســیار مؤثــر در کســب حمایــت الزم
ایفــا کنــد.
س ـولماز شــریف ،روزنامــه نــگار ســاکن واشــنگتن دی .ســی و مؤســس
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وبســایت شــیرزنان گلوبــال 1میگویــد" :مهمتریــن منبعــی کــه اینجــا دارم
اینترنــت آزاد و پرســرعت اســت کــه از طریــق آن میتــوان تمــام اطالعــات
الزم را بدســت آورد .در ایــران مــن ایــن امــکان را نداشــتم".
مکان
منابــع موجــود در اختیــار مدافعــان حقــوق بشــر در شــهرهای متفــاوت فــرق
میکــرد .تیمــور الیاســی ،مدیــر انجمــن حقــوق بشــر در کردســتان ایــران در
ســازمان ملــل ،2دربــاره میــزان بــاالی دسترســی بــه منابــع در ژنــو میگویــد" :ما
بویــژه بــه ســازمانهای مــردم نهــاد بیــن المللــی و شــبکههای مهــم بــه آســانی
دسترســی داریــم ،بــه راحتــی میتوانیــم بــا گزارشــگران ســازمان ملــل تمــاس
بگیریــم ،بــه تمــام اعضــای ســازمان ملــل در ژنــو دسترســی داریــم ،میتوانیــم
در همایشهــا و کنفرانسهــای مهــم شــرکت کنیــم ،بویــژه کنفرانسهایــی
کــه دانشــگاه ژنــو برگــزار میکنــد".
دو کشــور انگلســتان و ایــاالت متحــده آمریــکا بــه دالیــل زیــر از ارجحیت
برخــورد بودنــد :داشــتن جوامــع بــزرگ ایرانــی ،دسترســی بــه رســانههای
فارســی زبــان و ســازمانهای مــردم نهــاد و همچنیــن دسترســی بــه منابــع مالــی.
جوامع
مــدت زمانــی کــه یــک مدافــع حقــوق بشــر فعــال بــوده اســت ،عاملــی
مهــم بــه شــمار میآیــد 8 :نفــر از شــرکت کننــدگان بــه منابعــی اشــاره کردنــد
1

برای کسب اطالعات بیشتر درباره شیرزنان گلوبال از سایت آنها دیدن کنید:

http://non-stopmedia.org/projects-list/shirzanan-global-edition-2/

 2بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره انجمــن حقــوق بشــر در کردســتان ایران-ژنــو ،از ایــن ســایت
دیــدن کنیــد:
http://www.kmmk-ge.org/?lang=en
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کــه بــه مــرور زمــان در اثــر روابــط خــود بــا جوامــع فعــال در عرصــه حقــوق
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" ،1میگویــد" :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
کــه بــه کمکهــای فنــی نیــاز داشــتند -بویــژه آنهایــی کــه بــه منابــع مالــی
اندکــی دسترســی داشــتند -حیاتــی بــه شــمار م ـیرود ،امــا فقــط پنــج نفــر از
مصاحبــه شــوندگان فکــر میکردنــد کــه از چنیــن شــبکههای میــان رشــته ای
برخــوردار بودنــد.

 1تمرکــز گــروه "ایمپکــت ایــران" بــر حقــوق بشــر در ایــران اســت و دولتهــا را تشــویق بــه آن میکنــد
کــه بــه مســائل جامعــه بیــن المللــی بپردازنــد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ایــن ســایت مراجعــه کنیــد:
http://impactiran.org/
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خالءها و راه حلها

خالءها و راه حلها
بــه دلیــل مشــکالت متعــددی کــه مدافعــان ایرانــی حقــوق بشــر خــارج
از کشــور بــا آن مواجــه میشــوند ،فقــط نیازهــای ضــروری و آن دســته از
ً
نیازهایــی کــه مکــررا بــه آنهــا اشــاره شــد ،در گــزارش زیــر مــورد بررســی قــرار
گرفتــه کــه بــر اســاس دو اصــل ســازماندهی شــده انــد :خالءهــا ،یعنــی
مشــکالت عمــده ای کــه مدافعــان حقــوق بشــر در تبعیــد هنــگام تــاش
بــرای ادامــه کنشــگری مربــوط بــه حقــوق بشــر بــا آن مواجــه میشــوند؛ و
راه حلهــا :آنچــه مــورد نیــاز اســت و یــا بایــد تغییــر کننــد .ایــن پیشــنهادات
بــر اســاس توصیههــای مدافعــان حقــوق بشــر دربــاره چگونگــی رفــع آن
مشــکالت مطــرح خواهنــد شــد.
حمایت روانی -اجتماعی
خالءها

•کســانی کــه از آزار و اذیــت گریختــه انــد اغلــب از مشــکالت
روانی-اجتماعــی رنــج میبرنــد کــه در اثــر نیــاز بــه وفــق دادن
خــود بــا محیــط تــازه تشــدید هــم میشــود .عوامــل عمــده ای
کــه موجــب تشــدید ایــن مشــکالت میشــوند ،نبــود ســازگاری
فرهنگــی ،موانــع زبانــی و بــه حاشــیه رانــده شــدن اســت.
بســیاری از مصاحبــه شــوندگان بــه دلیــل نداشــتن مهارتهــای
زبانــی منــزوی شــده و نتوانســته انــد کار خــود را بــه عنــوان
مدافعــان حقــوق بشــر بــه شــکل کامــل انجــام دهنــد.
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راه حلهای مصاحبه شوندگان

•آمــوزش زبــان یــا کمــک بــه آندســته از مدافعــان حقــوق بشــر
کــه مشــکل برقــراری ارتبــاط دارنــد بــرای رفــع رایــج تریــن
موانــع در ایــن خصــوص ،از اهمیتــی اساســی برخــوردار اســت:
دورههــای آنالیــن یــا دورههــای آمــوزش زبــان بــا هزینــه کــم بــه
آنهــا کمــک خواهــد کــرد کــه خــود را بــا محیــط تــازه وفــق
دهنــد ،بــر اثــرات ضربههــا و آســیبهای روانی-اجتماعــی
غلبــه کننــد و بــه کنشــگری خــود ادامــه دهنــد.
آنچه که مدافعان حقوق بشر نیاز به دانستن آن دارند
خالءها

•بیســت و یــک شــرکت کننــده بــه خالءهایــی در دانــش خــود
اشــاره کردنــد کــه توانایــی آنــان در ادامــه کار در خصــوص
حقــوق بشــر را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .از جملــه
میت ـوان بــه خالءهــای زیــر اشــاره کــرد :نوشــتن پیــش نویــس
طرحهــای پژوهشــی و درخواســت کمــک هزینــه ،شناســایی
افــراد بــرای کســب حمایــت و منابــع مالــی ،و مهارتهــای
مربــوط بــه مدیریــت پــروژه.
•بــه گفتــه نســیم ســرابندی ،بســیاری از مدافعــان حقــوق بشــر
بــه دلیــل نداشــتن تجربــه کافــی ،دانــش چندانــی دربــاره نحــوه
کارکــرد ســازمانهای مــردم نهــاد ندارنــد" :پیشــرفت کنشــگران
کــم اســت .کســب دانــش الزم بســیار دشـوار اســت کــه ایــن امر
ادامــه کار را [بــرای مدافعــان حقــوق بشــر] مشــکل میســازد".
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•عــاوه بــر ایــن ،اهداکننــدگان احتمالــی بازخــورد کافــی بــه
پیــش نویــس طرحهــای پژوهشــی ناموفــق ارائــه نمیدهنــد.
•برخــی نگرانیهــای خــود را دربــاره در دســترس نبــودن
ذخیرههــای مشــترک منابــع مالــی و نحــوه تخصیــص منابــع
مالــی ابــراز کردنــد .خالءهــای عمــده اطالعاتــی از ایــن قــرار
بودنــد :چــه منابعــی در دســترس هســتند؛ بــرای کســب حمایــت
و/یــا کمــک بــه چــه افــرادی میتـوان مراجعــه کــرد؛ و چگونــه
میتــوان بــا ایــن افــراد و/یــا ســازمانها تمــاس گرفــت.
راه حلهای مصاحبه شوندگان

•مؤسســههایی کــه میخواهنــد بــا آمــوزش و اطالعــات از
مدافعــان حقــوق بشــر ایرانــی حمایــت کننــد ،بایــد ایــن کار را از
طریــق ارائــه آموزشــی-هدایتی انجــام دهنــد .برونــون رابرتســون،
مدیــر عملیاتــی مؤسســه "اســمال مدیــا" بــه آرتیــکل  19گفــت
کــه فرصتهــای آموزشــی-هدایتی  ،دورههــای آموزشــی و
کارگاههــای یــک بــه یــک تأثیــر مثبتــی بــر کار مدافعــان ایرانــی
حقــوق بشــر میگــذارد .بســیاری از مصاحبــه شــوندگان نظــر او
را تأییــد کردنــد.
•نســیم ســرابندی بــه آرتیــکل  19گفــت کــه اگــر مؤسس ـههایی
قــادر بودنــد بــه او توصیههایــی در مــورد نحــوه یافتــن منابــع
مالــی و طــرح ریــزی پروژههــا ارائــه دهنــد ،او در موقعــت
بهتــری بــرای ادامــه کار خــود قــرار میگرفــت.
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مدافعــان حقــوق بشــر از اهداکننــدگان کمکهــا چــه
میخو ا هنــد
خالءها

•بــه نظــر میرســید کــه در خصــوص فعالیتهــای حقــوق بشــر
در ایــران ،تماســی بیــن اهداکننــدگان کمکهــا بــا دریافــت
کننــدگان چنیــن کمکهایــی وجــود نــدارد .اگرچــه داشــتن
شــبکههای بزرگتــر و ثبــات یافتــن در کشــور جدیــد محــل
ســکونت ،منبعــی حیاتــی بــرای مدافعــان حقــوق بشــر تلقــی
میشــد ،امــا مصاحبــه شــوندگان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه دو
گــروه عمــده هســتند کــه بــه طــرز نامتناســبی در پیشــبرد
فعالیتهــای مربــوط بــه حقــوق بشــر خــود در تبعیــد از موفقیــت
ً
برخوردارنــد :کســانی کــه اخیــرا ایــران را تــرک کــرده و روابــط
"دســت اول " بــا شــبکههای ایرانــی دارنــد؛ و کســانی کــه خــود
را بــه کشــور جدیــد محــل سکونتشــان وفــق داده و میداننــد
چگونــه پروژههــای موفــق ســازماندهی میشــود .ایــن مســئله
بــرای کســانی کــه موقعیتــی میــان ایــن دو گــروه گرفتــار آمــده و
پروژههــا و ایدههــای جــدی آنهــا بــدون بودجــه مانــده اســت،
"وضعیتــی بالتکلیــف" بوجــود آورده اســت.
•مصاحبههــا نشــانگر آن بــود کــه ســوء ظنــی همگانــی در مــورد
اینکــه منابــع مالــی بــه کجاتخصیــص مییابنــد ،وجــود دارد.
•دیگــر دالیــل دریافــت نکــردن منابــع مالــی شــامل تمرکــز بیــش
انــدازه اهداکننــدگان کمکهــا بــر پروژههــای اســت کــه در
یــک مقطــع زمانــی خــاص رایــج میشــود :بســیاری از مدافعــان
حقــوق بشــر تخصصهــا و حوزههــای مــورد تمرکــز خــود را
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دارنــد و مایــل نیســتند مســائل روز را دنبــال کننــد؛ ایــن امــر
منجــر بــه خالءهایــی میشــود کــه در اثــر آن مســائلی کــه از
اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت نادیــده گرفتــه میشــوند.
• 11مدافــع حقــوق بشــر بــا ایــن مســئله موافــق بودنــد کــه
فعالیتهــای مربــوط بــه حقــوق بشــر در ایــران بــه جــای آنکــه
بــر مســائل اساســی مــورد نظــر متخصصــان حــوزه حقــوق بشــر
متکــی باشــد ،بــه طــرز فزاینــده ای تحــت تأثیــر اهداکننــدگان
کمکهاهدایــت میشــوند .آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه
مشــورتهای چنــدان هدفمنــدی بــا متخصصــان و مدافعــان
حقــوق بشــر در ایــن مــورد صــورت نگرفتــه اســت.
•مدافعــان حقــوق بشــر همچنیــن فکــر میکردنــد کــه بــدون
ً
توصیــه ،حمایــت یــا ارزیابــی نیازهایشــان ،بــه آنهــا صرفــا بودجــه
ای تعلــق میگیــرد.
•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
در کارگاههــای آموزشــی ریســک بالقــوهای را رقــم میزنــد.
چــرا کــه تجربــه ثابــت کــرده کــه بــه محــض اینکــه نــام واقعـی
اشــخاص در فضــای مجــازی حتــی بــه صــورت رمــز نــگاری
منتقــل شــود ،خطــر عمومـی شــدن آن وجــود دارد .بــه ویکــی
لیکــس میتــوان بــه عنــوان یــک مثــال ســاده چنیــن اتفاقــی
اشــاره کــرد.
راه حلهای مصاحبه شوندگان

•گفتگویــی بــاز و علنــی الزم اســت تــا نشــان داده شــود کــه
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مفهــوم "تاریــخ انقضــا" معتبــر نیســت و آن بخــش از جامعــه کــه
تــا حــد زیــادی بــه کار گرفتــه و حمایــت نشــده ،مــورد توجــه
قــرار گیــرد .
•بوجــود آوردن یــک سیســتم پاســخگویی بــرای افــراد ذینفــع
مطلــوب اســت تــا بــه ایــن ترتیــب شــفافیت الزم ایجــاد شــود.
بســیاری بــر نبــود مباحثــه  ،تحلیــل و بررســی کافــی دربــاره
حوزههایــی کــه منابــع مالــی بایــد در آن اســتفاده شــوند ،تأکیــد
کردنــد.
•اهداکننــدگان کمکهــا بایــد دربــاره حوزههــا و پروژههایــی
کــه نیازمنــد تمرکــز و منابــع مالــی بیشــتر آنهاســت ،اطــاع
کافــی داشــته باشــند .بــا برطــرف کــردن ایــن خــاء اطالعاتــی،
مســائل اساســی حقــوق بشــر کــه خــارج از موضوعــات رایــج
قــرار میگیــرد ،نادیــده گرفتــه نخواهــد شــد.
•بــه نفــع هــر دو طــرف خواهــد بــود کــه هــم پیــش از رونــد کار و
هــم طــی آن ،حمایتهــای الزم -بویــژه از کســانی کــه بــا رونــد
پیشــبرد پــروژه آشــنایی ندارنــد -فراهــم شــود .عــاوه بــر ایــن،
بنظــر میرســید کــه اهداکننــدگان کمکهــا عجلــه دارنــد
تــا بــدون آنکــه بازخــوردی ســازنده ارائــه دهنــد پروژههــای
جدیــدی آغــاز کننــد .ارزیابــی مجــدد رابطــه بیــن اهداکننــدگان
کمکهــا و دریافــت کننــدگان آن ضــروری اســت.
•ســرانجام سیاســت الــزام اخــذ گواهــی ســو پیشــینه (وتینــگ)
بــرای اشــخاصی کــه در ضمینــه کشــورهای بــا خطــر محســوس
کار میکننــد بایــد بــاز نگــری شــود.
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تشکیل جوامع
خالءها

ً
•فراهــم ســاختن امکانــات بهتــر بــرای شــبکه ســازی عمومــا بــه
عن ـوان مســئله ای اساســی مطــرح شــد.

•بــا زنــان بــه مراتــب کمتــر از مــردان بــرای شــرکت در همایشهــا،
کارگاههــا و پژوهشهــا تمــاس گرفتــه میشــود -بویــژه در
مــواردی کــه تمرکــز بــر مســائل جنســیتی اســت .مشــکالت
مربــوط بــه برقــراری ارتباطــات شــغلی بــرای حامیــان گروههــای
بــه حاشــیه رانــده شــده کــه بــا مشــکالت زبانــی -انگلیســی و
همچنیــن فارســی -مواجهنــد و از تریبونهــا و شــبکهها حــذف
میشــوند فزونــی پیــدا میکنــد .ایــن امــر مانــع از آن میشــود
کــه بتواننــد اطالعــات خــود را منتشــر و توجــه الزم را کســب
کننــد.
•هنرمنــدان هــم بــه شــکلی مشــابه رنــج میبرنــد .شــاهین نجفــی
در گفتگــو بــا آرتیــکل  19چنیــن عنـوان کــرد کــه هیــچ ســازمان
مــردم نهــادی را نمیشناســد کــه بــه کمــک بــه موســیقیدانان
در جهــت ادامــه کارشــان کمکــی ارائــه دهــد .بــه نظــر میرســد
کــه ایــن خــود نشــانگر نبــود شــبکههای میــان رشــته ای باشــد.
•مســئله بــه اشــتراک گذاشــتن مهارتهــا و شناســایی مهارتهــا
در تمــام مصاحبههــا مطــرح شــد .مدافعــان حقــوق بشــر ایــران
در تبعیــد بــا تخصــص بســیار و منابــع مالــی انــدک ،بــه اهمیــت
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نیــاز بــه همــکاری بــا یکدیگــر بــه منظــور فائــق امــدن بــر
خالءهــای موجــود در ضروریــات مربــوط بــه برنامــه ریــزی،
تحقیــق یــا بودجــه واقــف انــد.
•رحمــان جوانمــردی میگویــد" :مشــکل ســازمانهای حقــوق
بشــر و ســازمانهای 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 میشــود و بســیاری بیــکار میماننــد ...متأســفانه
ً
اینهــا اغلــب کســانی هســتند کــه عمدتــا [مســائل] اقلیتهــا
و موضوعهــای ظریــف تــر و متفاوتــی کــه افــراد بــه حاشــیه
رانــده شــده از آن متاثــر انــد را پوشــش میدهنــد".
•موانــع زبــان هــم باعــث میشــود کــه بســیاری از روزنامــه نــگاران
فعــال در حــوزه حقــوق بشــر کــه دربــاره مســائلی کــه کمتــر
بــه آن پرداختــه شــده اســت مینویســند ،نتواننــد بــا رســانهها
و ســازمانهای خارجــی ارتبــاط برقــرار کننــد .از نظــر احســان
مهرابــی ،ایــن بــه معنــای آن اســت کــه بــا روزنامــه نــگاران بــدون
دانــش کافــی ولــی ماهــر در زبــان انگلیســی تمــاس گرفتــه
میشــود و همیــن موضــوع منجــر بــه انتشــار اطالعــات غلــط و
بازتولیــد آن در ســطح بیــن المللــی میشــود.
راه حلهای مصاحبه شوندگان

•اگرچــه شــبکه ســازی و برقــراری ارتباطــات اجتماعــی از
جملــه منابــع اصلــی و در دســترس مدافعــان حقــوق بشــر بــه
شــمار میرفــت ،بســیاری از مدافعــان حقــوق بشــر کــه بــا
آنهــا مصاحبــه شــد ،از ارتباطــات شــبکه ای مناســبی برخــوردار
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نبودنــد یــا فکــر میکردنــد تالشهــای بیشــتری بــرای تقویــت
شــبکههای موجــود بایــد صــورت گیــرد .تهیــه منابــع مالــی بــا
شــبکه ســازی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد؛ بــه همیــن دلیــل بــدون
یــک شــبکه ارتباطاتــی ،دسترســی بــه منابــع مالــی بــه حداقــل
میرســد.
•شــبکهها ماننــد منابــع مالــی بایــد از انحصــار خــارج شــوند و
تمــام جمعیتهــای دســت انــدر کار در فعالیتهــای حقــوق
بشــر در ایــران را در بــر گیرنــد .از جملــه رویدادهــای آینــده کــه
میتوانــد همکاریهــا و تریبونهــای گســترده تــری را بــرای
مدافعــان حقــوق بشــر فراهــم آورد ،شــامل مـوارد زیــر میشــود:
کنفرانسهــا ،کارگاههــای آموزشــی و ســایر برنامههایــی کــه از
طریــق آن میت ـوان بــاب گفتگــوی آزاد را گشــود.
•کمــک هزینههــای تحقیقاتــی و کارآموزیهــای بــا حقــوق،
نقشــی مؤثــر در شــبکه ســازی و همســاز کــردن کنشــگران
حقــوق بشــر بــا محیــط جدیــد ایفــا کــرده انــد.
•شــناختن تواناییهــای مدافعــان ایرانــی حقــوق بشــر ،امــری
ضــروری اســت تــا بــه ایــن ترتیــب مشــخص شــود چــه
فرصتهایــی بــرای ایــن افــراد بســیار کارآزمــوده کــه از دانــش
مناســب برخــوردار انــد وجــود دارد ،کــه شــاید مهارتهــای
زبانــی الزم را در اختیارنداشــته باشــند ،و یــا بــا ســاز و کار کشــور
جدیــد محــل ســکونت خــود بیگانــه باشــند.
•حصــول اطمینــان از اینکــه دانســتن زبــان انگلیســی (یــا زبــان
بومــی کشــور مــورد نظــر) بــه معیــار اصلــی بــرای انتخــاب
ســخنگویان مســائل ایــران تبدیــل نمیشــود ،میتوانــد متضمــن
آن باشــد کــه از طریــق ایجــاد تریبــون بــرای کســانی کــه بــه
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آن زبانهــا تســلط کافــی ندارنــد ،اطالعــات باباالتریــت ســطح
کیفیــت توزیــع ومنتشــر میشــود .در ایــن زمینــه ،ایجــاد
فهرســتی از از متخصصــان کــه مهارتهــای ایشــان شناســایی
و همــراه بــا اطالعــات الزم بــرای تمــاس بــا آنهــا ارائــه شــده،
بســیار ارزشــمند خواهــد بــود.
تماس مطمئن
خالءها

•مدافعــان حقــوق بشــری کــه مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد بــر
ایــن عقیــده بودنــد کــه فعالیتهایشــان بــه عنــوان مدافعــان
حقــوق بشــر تنهــا در صورتــی میتوانــد ادامــه یابــد کــه بــه
نحــوی بــا ایــران در تمــاس باقــی بماننــد .بنابرایــن ،ارزیابــی
امنیــت ایــن ارتباطــات امــری حیاتــی اســت .واضــح اســت کــه
دانــش امنیتــی بــرای برخــی از مدافعــان حقــوق بشــر کــه در برابر
تمرکــز فزاینــده بــر امنیــت دیجیتالــی و برنامههــا و کارگاههــای
آموزشــی متعــدد در ایــن زمینــه از خــود مقاومــت نشــان میدهند
از دانــش امنیتــی کافــی برخــوردار نیســتند  22 .نفــر از مصاحبــه
شــوندگان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــه انــدازه کافــی از دانــش
مربــوط بــه مســائل امنیتــی برخوردارنــد کــه بتواننــد ارتباطــی امــن
بــا شــبکههای خــود در ایــران داشــته باشــند.
•اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مصاحبــه شــوندگان اظهــار داشــتند
کــه دانــش خــود دربــاره امنیــت تریبونهــای خــاص را براســاس
توصیههــای دوستانشــان بدســت آورده انــد .ســایرین فقــط
براســاس روشهــای پیشــنهادی منابــع خــود در ایــران ،ارتبــاط
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برقــرار کــرده انــد .فقــط  6نفــر از مصاحبــه شــوندگان -کــه 4
نفرشــان تخصــص فنــی در مســائل امنیــت دیجیتالــی داشــتند-
تصمیمهــای الزم را براســاس آمــوزش یــا تحقیــق دقیــق خــود در
زمینــه مســائل مربــوط بــه امنیــت دیجیتالــی گرفتــه بودنــد.
•بــرای بعضــی از کنشــگران حقــوق قومــی ایــران ،امنیــت
دیجیتالــی مســئله مهمــی نبــود :بســیاری از گروههایــی کــه
بــا آنهــا در ارتبــاط هســتند حتــا امــکان دسترســی بــه اینترنــت
ندارنــد.
ً
•کســانی کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد ،غالبــا تنهــی از
دانــش دیجیتالــی ابتدایــیای برخــوردار انــد و مدافعــان حقــوق
ً
بشــر معمــوال نمیخواهنــد امنیــت آشــنایان خــود را از طریــق
برقــراری تمــاس تلفنــی بــا آنهــا بــه خطــر بیندازنــد .هنگامــی کــه
آنهــا بــا مدافعــان حقــوق بشــر ،ســازمانهای غیردولتــی و دیگــر
ســازمانهای حقــوق بشــر در خــارج از ایــران تمــاس میگیرنــد،
اشــتباهات امنیتــی بســیار ابتدایــی مرتکــب میشــوند ،مثــل
اســتفاده از کلمــات کلیــدی (کلمــات یــا عبــارات حساســی
کــه در صــورت تحــت نظــارت بــودن ارتباطــات ایشــان ،توجــه
مقامــات را جلــب خواهــد کــرد ،).برقــرار کــردن ارتبــاط از
طریــق ابــزار ناامــن و حتــا اســتفاده از اســامی واقعــی خــود در
پیامهــای عمومــی و خصوصــی.
•شــیوه اصلــی برقــراری ارتبــاط بــا گروههــای دگربــاش جنســی
در ایــران اینترنــت اســت .در تــاش بــرای گریــز از خطــرات
ناشــی از ارتباطــات ،مــدت زمــان بیشــتری صــرف روندهــای
ابتدایــی میشــود ،بویــژه اگــر از شــخص ثالثــی در ایجــاد
ارتبــاط اســتفاده شــود .اســتفاده نکــردن از متنهــای نوشــتاری
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نیــز یکــی از شــیوههای امنیتــی اســت کــه گروههــای دگرباشــان
جنســی و ســایر مدافعــان حقــوق بشــر بــکار میگیرنــد.
راه حلهای مصاحبه شوندگان

•بســیاری از مدافعــان حقــوق بشــر ،از جملــه افــراد وابســته بــه
ســازمانهای کوچــک غیردولتــی ،بــر ایــن بــاور بودنــد کــه
بهتریــن شــیوه بــرای تضمیــن امنیــت آشــنایان خــود ایــن بــود
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،
فقــط اطالعــات کمــی برمــا میشــود.
•یــک مؤسســه جمــع آوری اطالعــات امنیــت دیجیتالــی پیشــنهاد
شــد کــه متشــکل از گــروه یــا ســازمانی باشــد کــه دارای دانــش
روزآمــد در خصــوص مســائل امنیتــی در ایــران باشــد .بــرای
نمونــه چنیــن مؤسســه ای میتوانــد اطالعــات الزم دربــاره
اینکــه کــدام ابــزار دیجیتالــی امــن هســتند را فراهــم کنــد و هــر
هفتــه اخبــار الزم در ایــن مــورد را بــه روز کنــد تــا بــه مدافعــان
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 توصیههــای فــوری
و ضــروری بــه منظــور حفاظــت از خــود و شبکههایشــان بــه
آنهــا مراجعــه کننــد .چنیــن مؤسســه ای میتوانــد توصیههــای
کارشناســانه بدهــد ،تغییــرات فرهنگــی را بــرای مدافعــان حقــوق
بشــر در تبعیــد یــا ســایر شــرکای ذینفــع تســهیل کــرده و بــه آنهــا
کمــک کنــد تــا پروتکلهــای مقدماتــی امنیتــی ر کــه میتوانــد
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پــس از آن در اختیــار شــبکههای خــود در ایــران بگذارنــد را
اجــرا کننــد.
آموزش امنیت دیجیتالی
خالءها

•تمــام مصاحبــه شــوندگان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه آ گاهــی و
دانــش امنیــت دیجیتالــی بــرای کســانی کــه در حــوزه حقــوق
بشــر ایــران فعالیــت میکننــد حیاتــی و بســیار ضــروری اســت ،و
ایــن کــه دورههــای آموزشــی کــه در حــال حاضــر قابل دســترس
هســتند ســازنده تلقــی نمیشــد .کاوه کرمانشــاهی ،کنشــگر،
گفــت" :اگــر فــردا از مــن بخواهنــد کــه در دوره آموزشــی دیگــر
شــرکت کنــم ،بالفاصلــه رد خواهــم کــرد".
راه حلهای مصاحبه شوندگان

•کالسهــای آموزشــی بایــد کاهــش یافتــه و طــی دورههــای
بلندتــر برگــذار شــوند تــا شــرکت کننــدگان در اثــر هجــوم
اطالعــات ســردرگم و مرعــوب نشــوند .شــادی صــدر ،از
ســازمان "عدالــت بــرای ایــران" و امیــر رشــیدی ،محقــق مســائل
امنیتــی ،بــر ایــن بــاور بودنــد کــه دورههــای آموزشــی بــرای ایــن
افــراد طراحــی نشــده انــد و تحقیــق الزم بــرای تصمیــم گیــری
دربــاره اینکــه چــه کســانی بایــد در ایــن دورههــا 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
شــد کــه دورههــای آموزشــی قابــل دســترس و انطبــاق پذیــر
باشــند .ایــن امــر مســتلزم ســطوح بســیار برنامــه ریــزی از پیــش،
ســازماندهی و ارتبــاط بــا شــرکت کننــدگان و تعلیــم دهنــدگان
قبــل از دورههــای آموزشــی اســت.
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نتیجهگیری

نتیجه گیری
بــه نظــر میرســد کــه حکومــت ایــران راه حلــی بــرای تضمیــن اینکــه
مدافعــان حقــوق بشــر در داخــل کشــور هیچــگاه نتواننــد موجــب نگرانــی
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 میبیننــد امــا در عیــن حــال ایــن گزینــه را دارنــد کــه
ایــران را بــرای آینــده ای قابــل پیــش بینــی تــرک کننــد ،رژیــم ایــران موفــق
شــده از طریــق آنکــه تعــداد بــی شــماری از مدافعــان حقــوق بشــر را وادار
بــه جــای وطــن کنــد ،فضــای مدنــی ایرانیــان را تــا حــدی از هــم بپاشــد.
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 ،شــبکههای ایرانــی حقــوق بشــر از درون تضعیــف شــده انــد،
و کســانی کــه بــه تبعیــد رانــده شــده انــد نیــز بــه صبــر و شــکیبایی و منابــع
مــادی نیــاز دارنــد تــا در صــورت امــکان خــود را بــا شــرایط تــازه وفــق دهنــد.
در اغلــب مـوارد جامعــه مدنــی بیــن المللــی و ارگانهــای ســازمان ملــل که
عالقمنــد بــه ایــران هســتند دربــاره ایــن جامعــه در تبعیــد تصــورات اشــتباهی
ً
دارنــد ،صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا تمایــل دارنــد عقایــد خــود را براســاس
فرضیــات ،و نــه حقایــق ،شــکل دهنــد .ایــن امــر در ارتبــاط بــا دولتهــا،
اهداکننــدگان کمکهــا و حامیــان مالــی نیــز صــدق میکنــد :فرضیــات آنهــا
ً
بــه نــدرت نمایانگــر حقیقــت اســت ،و در بســیاری از مـوارد صرفــا در خدمــت
منافــع دیگــر اســت.
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توصیهها

توصیهها
توصیه به مدافعان حقوق بشر
(شامل سازمانهای مردم نهاد بزرگ و کوچک ،گروهها و افراد)
حمایت و ظرفیتسازی

•مدافعــان ایرانــی حقــوق بشــر مــورد حمایــت روانی-اجتماعــی
قــرار گیرنــد و ایــن امــر بــر اســاس تحقیقــی صــورت گیــرد
کــه برنامههــای حمایتــی ضــروری را مشــخص میکنــد .ایــن
ِ
برنامههــا بــه رابطــه میــان فعالیتهــای حقــوق بشــری ایرانیــان و
نیــاز بــه حمایتهــای روانی-اجتماعــی میپــردازد.
•فرصتهــای آموزشــی هدایتــی را بــرای آندســته از مدافعــان
ً
حقــوق بشــر کــه اخیــرا ایــران را تــرک کــرده انــد ،افزایــش
یابــد -بــا ایــن هــدف کــه بــه آنــان کمــک شــود تــا بــا محیــط
جدیــد ســازگار شــوند .از جملــه ایــن فرصتهــا میتــوان بــه
کارهــای داوطلبانــه یــا کارآمــوزی در ســازمانهای غیردولتــی و
تثبیــت شــده حقــوق بشــر و همچنیــن کمــک هزینــه تحقیقاتــی
و بورســیه اشــاره کــرد.
•کارگاههــای آموزشــی ظرفیـت ســازی ســازماندهی شــود که آن
ِ
دســته از مدافعــان حقــوق بشــری کــه بــه فعالیتهــای پایــدار در
زمینــه حقــوق بشــر در تبعیــد مشــغول هســتند ،توانمنــد میســازد؛
شــامل (امــا نــه تنهــا محــدود بــه) برنامههــای آموزشــی بــرای:
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•نوشتن پیش نویس پژوهش و درخواست کمک هزینه؛
•مدیریت و اجرای پروژه؛ و
•ایجاد کمپین.
•ایــن تالشهــا همچنیــن بایــد شــامل فرصتهــای آموزشــی و
هدایتــی فــردی باشــد کــه طــی آن نیازهــای خــاص هــر یــک از
مدافعــان حقــوق بشــر بررســی شــود.
•بــر گروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده و مدافعــان حقــوق بشــری
کــه نمایندگــی ایــن گروههــا را بــه عهــده دارنــد ،تأکیــد ویــژه
شــود .بایــد از گنجانــده شــدن ایــن گروههــا در برنامههــای
آموزشــی اطمینــان حاصــل شــود و بــه نیازهــا و کمبودهــای
منحصــر بفــرد آنهــا توجــه ویــژهای صــورت گیــرد. .
ایجاد جوامع و به اشتراک گذاشتن مهارتها

•تعــداد برنامههــای مربــوط بــه ایجــاد جوامــع افزایــش یابــد .
ایــن برنامههــا فرصتهــای شــبکه ســازی را تقویــت میکنــد ،
شــبکههای موجــود را از انحصــار افــراد درمــی آورد و همچنیــن
موجــب ایجــاد گفتگــو میــان عاملیــن و گروههــای مختلفــی
میشــود کــه در حــوزه مســائل حقــوق بشــر فعــال هســتند.
• حمایــت بیشــتری از مؤسســهها و ســازمانها صــورت گیــرد
تــا امــکان گفتگــو میــان مدافعــان حقــوق بشــر و اهداکننــدگان
کمکهــا فراهــم شــود .ایــن گفتگــو را میتــوان از طریــق
شــبکههای آنالیــن ایجــاد کــرد؛ بــه ایــن صــورت افــراد
مهارتهایشــان را در اختیــار یکدیگــر میگذارنــد ،کارگاههــای
آموزشــی تشــکیل میدهنــد و بــه مکالمــه بــا یکدیگــر
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میپردازنــد .بایــد بــر گنجانــده شــدن گروههــای بــه حاشــیه
رانــده شــده -مثــل زنــان ،گروههــای دگرباشــان جنســی ،و
اقلیتهــای قومــی -تأکیــد شــود.
•فعالیــت گروههــای کوچکتــر و مدافعــان حقــوق بشــر را کــه
بــه صــورت فــردی فعالنــد (از جملــه هنرمنــدان) ترویــج ،و و
بــا ایجــاد تریبــون بــرای گروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده بــه
منظــور ابــراز ایدههــا و نگرانیهــای شــان و بــا در دســترس
قــرار دادن مخاطبــان بیشــتر و همچنیــن مخاطبــان بیــن المللــی
بــرای گروههــای کوچــک تــر از بــه حاشــیه رانــده شــدن
آنهاجلوگیــری شــود.
•فهرســتی از متخصصــان تشــکیل شــود کــه در آن مهارتهــای
ایــن افــراد و اطالعــات الزم بــرای تمــاس بــا آنهــا را ارائــه
شــده باشــد .از ایــن طریــق ،میتــوان ضمــن شناســایی
تواناییهــای ایرانیــان مدافــع حقــوق بشــر ،مشــخص کــرد کــه
چــه فرصتهایــی را میتــوان بــرای افــرادی بوجــود آورد کــه
ً
از دانــش الزم برخوردارنــد ،امــا احتمــاال از مهــارت زبانــی
برخــوردار نیســتند ،یــا بــا ســاز و کار کشــور جدیــد محــل
ســکونت خــود بیگانــه انــد.
تأمین بودجه

•یــک پایــگاه دادههــا بــرای اطالعــات روزآمــد مربــوط بــه
اهداکننــدگان کمکهــا و فرصتهــای تأمیــن بودجــه بــرای
فعالیــت در زمینــه حقــوق بشــر ایرانیــان ایجــاد شــده و و بــا
دیگــران بــه اشــتراک گذاشــته شــود.این امــر بــا بدیــن هــدف
صــورت میگیــرد کــه اطالعــات منابــع مالــی مربــوط بــه ایــران
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شــفاف تــر شــده و امــکان دسترســی برابــر بــه آن تامیــن شــود.
ایمنی و امنیت

•تحقیقــات الزم دربــاره امــکان ایجــاد یــک مؤسســه جمــع
آوری اطالعــات صــورت گیــرد کــه میتوانــد اطالعــات الزم
دربــاره اینکــه کــدام ابــزار دیجیتالــی امــن هســتند را فراهــم کند،
و ســازمان یــا منبعــی قابــل اعتمــاد بــرای آن دســته از مدافعــان
حقــوق بشــر باشــد کــه بــه توصیههــای فــوری و ضــروری بــرای
حفاظــت از خــود و شبکههایشــان نیــاز دارنــد.
•یــک گــروه "پزشــکان امنیــت دیجیتالی" تشــکیل شــود کــه افراد
بتواننــد ماهــی یــک بــار بــه صــورت انفــرادی بــه آنــان مراجعــه
کــرده و هــر یــک توصیههــای الزم و مناســب کار خــود را
دریافــت کننــد .ایــن جلســات را میت ـوان "معاینههــای" امنیــت
دیجیتالــی فــرض کــرد کــه طــی آن بــه هــر فــرد توصیههــای
مناســب کارش داده میشــود ،و ســامت امنیــت دیجیتالــی
مدافعــان حقــوق بشــر بررســی میشــود.
•روشهــای دقیقــی را کــه میت ـوان بــرای کمــک بــه آندســته از
مدافعــان حقــوق بشــری اســتفاده کــرد کــه بــا گروههــای بــه
حاشــیه رانــده شــده در ایــران کار میکننــد ،تحلیــل و بررســی
شــود .هــر گــروه نیازهــای امنیتــی متفاوتــی دارد و نیازمنــد
پروتکلهــای مناســب و الگوهــای خــاص اســت کــه میتوانــد
در صــورت نیــاز اتخــاذ کنــد.
•ســطوح مختلــف نیازهــا و همچنیــن تعلیــم دهنــدگان مناســب
بــرای شــرکت کــردن و رهبــری جلســات امنیــت دیجیتالــی
تعییــن و اطمینــان حاصــل شــود کــه برنامههــای آموزشــی قابــل
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دســترس و انطبــاق پذیــر باشــند .ایــن امــر مســتلزم ســطوح بــاالی
برنامــه ریــزی ،ســازماندهی و ارتبــاط بــا شــرکت کننــدگان و
تعلیــم دهنــدگان پیــش از آغــاز جلســات اســت.
توصیــه بــه اهداکننــدگان کمــک و تأمیــن کننــدگان منابــع
مالــی
•بازخوردهــای ســازنده بــه پیــش نویسهــای پژوهشــی ناموفــق
ارائــه شــود.
•جلســات میزگــرد بــا ســازمانهای 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
قــرار میگیرنــد ،نادیــده گرفتــه نخواهنــد شــد .ایــن برنامههــا
میتوانــد تأمیــن کننــدگان منابــع مالــی ،کنشــگران و متخصصــان
حوزههــای 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.
•برنامههــای مربــوط بــه برقــراری ارتباطــات شــغلی را ســازماندهی
یــا در آن شــرکت کننــد کــه طــی آن امــکان تبــادل نظــر میــان
مدافعــان حقــوق بشــر و همچنیــن دریافــت بازخوردهــای
ســازندهی اولیــه از ســوی اهداکننــدگان کمکهــا ایجــاد
میشــود.بر مشــاوره بــا متخصصــان تأکیــد شــود تــا بــر
پروژههــا و گروههایــی کــه بودجــه ای دریافــت کــرده انــد
تحــت نظــارت قــرار گرفتــه و تأثیــر ایــن پروژههــا مــورد ارزیابــی
قــرار گیــرد .ایــن امــر میــزان تداخــل تالشهــا و فعالیتهــا و
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همچنیــن امــکان تخصیــص بودجــه بــه کارهــای پرمخاطــره و در
عیــن حــال بــی فایــده را کاهــش خواهــد داد.
• سیاســت الــزام اخــذ گواهــی ســو پیشــینه (وتینــگ) بــرای
اشــخاصی کــه در ضمینــه کشــورهای بــا خطــر محســوس کار
میکننــد بایــد بــاز نگــری شــود.
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