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چند خبر کوتاه
دانشجوی زندانی از دانشگاه قزوين اخراج شد
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،نامبرده
با مراجعه به دانشگاه از طريق يکی از مسئولين دانشگاه آزاد قزوين از اين موضوع اطالع
پيدا کرده است.
مسئولين دانشگاه توضيحی در خصوص علت چنين تصميمی ارائه نکرده و به وی اعالم
داشتند که دستور از باالست و کاری نمیتوانيم انجام دھيم.
معين محمد بيگی پس از وقايع  ۶دی ماه ) ٨٨عاشورا( در تھران بازداشت و پس از تحمل
سه ماه بازداشت با قرار وثيقه آزاد و سپس از سوی دادگاه انقالب به دو نيم سال حبس
تعزيری محکوم شد.
وی بتازگی پس از تحمل دو سال حبس از زندان قزلحصار کرج آزاد شد.
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جلسه دادگاه کشيش محکوم به اعدام در ايران
تعداد زيادی از ماموران امنيتی در ابتدای برگزاری جلسه دادگاه به محل برگزاری دادگاه
يورش برده و تمامیافراد حاضر در دادگاه را به غير از متھم و وکيل وی از دادگاه اخراج و
نيروھای يگان ويژه محل برگزاری دادگاه را به محاصره خود در آورده و از ورود و خروج
افراد به داخل دادگاه ممانعت بعمل آوردند.
ھمچنين بنا به اظھارات رياست دادگاه طبق رای ديوانعالی کشور که نظر به توبه و رجوع به
اسالم داده است متھم نيز بايد به اين حکم احترام گذاشته و حتما بايد "توبه" نمايد که متھم
حاضر به پذيرش اين حکم نگرديده و قاضی دادگاه وی را به اتھام مجھول "ارتداد ملی"!!! و
نه ارتداد مذھبی محاکمه نموده است.
الزم به ذکر است که شب گذشته اداره اطالعات استان گيالن تمامیافرادی را که عضويت در
کليسای ايران داشته اند و در سال  ٨۵به پرونده آنان رسيدگی شده بود را مجددا احضار
نموده و از سر نوشت ھيچ کدام خبری در دست نيست.
گفتنی است دادگاه رسيدگی به پرونده يوسف ندرخانی به اتھام ارتداد ملی در دو روز آينده نيز
برگزار خواھد
يک شھروند بھايی از حق تحصيل در دانشگاه محروم شد
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،مسئولين
دانشگاه از وی خواستند تا ثبت نام خود را به صورت اينترنتی انجام دھد.
اما به دليل عدم به رسميت شناختن آئين بھائيت در فرم ثبت نامی اين دانشجو موضوع را با
مسئولين مطرح کرده و مسئولين در پاسخ به وی اعالم داشتند که به دليل مصوبه قانونی تنھا
شھروندان با اديان رسمی اعالم شده حق تحصيل در دانشگاهھای کشور را دارند.
انتقال محمدزاده ،دانشجوی نخبه دانشگاه شريف از اوين به بيمارستان
به گزارش کلمه ،محمدزاده که به بيماری خونی فاويسم مبتال بوده ،به دليل بی توجھی در
ارائه خدمات پزشکی به وی در زندان ،بيماری اش حاد شده است .بی خبری از وی پس از
انتقالش به بيمارستان ،موجب نگرانی شديد ھم بندانش شده است.
بی توجھی مسئوالن زندان به بيماری محمدزاده ،ھفته گذشته موجب بروز مشکالت حاد
جسمی برای وی شد ،به طوری که به انتقال اجباری وی به بيمارستان طالقانی منجر شد.
محمد زاده که دبير انجمن اسالمی دانشگاه شريف است ٢۶ ،بھمن ماه سال گذشته به ھنگام
خروج از دانشگاه توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و به اوين انتقال داده شد .از
وضعيت جسمی اين زندانی از ھنگام اعزام وی به بيمارستان اطالعی در دست نيست.
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خانواده زندانی و حقی به نام حفظ آشنايی
حسين نورانی نژاد
فقط يک ماه گذشته بود از نديدن مان .روزی که باالخره اجازه مالقات دادند و ميتوانستم نه
فقط در حسم ،که در چشم و نگاھم راھش دھم .اينگونه نه فقط ضعيفم نمی کرد که با صدا و
کالمش به من قوت قلب می داد .خاطره از کسی که خيلی دوستش داری ،به تنھايی در سلول،
يکی با روحيه ی مرا از پا در می آورد .داخل سلول به ذھنم راھش نمی دادم اما در مالقات
سيراب از حضورش می شدم.
فقط يک ماه گذشته بود از نديدن مان ،احساس کردم در نگاھمان از پشت شيشه ھا تنھا
خوشحالی نيست ،کمی با ھم رودرواسی داشتيم .حس آشنايی گذشته مان لختی زمان برد تا
باز گردد .دوری يک ماھه ،به خصوص با آن تالش سخت برای اينکه حتی در فکرم نباشد،
از آشنايی مان کم کرده بود.
***
"پيش از محکمه چند دقيقه ای رخصت ديدار يافته ام .درست بعد از  122روز اولين باری
است که چنين چشم در چشم و بی واسطه با ھم سخن می گوييم و اولين بار است که به خودت
مانند شده ای ،پيش از اين ھر وقت در زندان می ديدمت الغرتر و بی رنگ تر شده بودی و
به سختی می توانستم باز شناسمت ".اين را پرستو بعد اولين دادگاھم نوشته بود .حس او را
من ھم داشتم ،فرصت ساعتی با ھم بودن و دست يکديگر را در دست ھم گرفتن ،آشنايی
ھايمان را برگردانده بود .نه ،گمان نکنيد که چيزی از عالقه و عشق مان کم شده بود که
زيادتر ھم بود ،اما دوری غريبگی می آورد ،آشنايی را کم می کند به خصوص برای دو
جوان که در آغاز زندگی مشترکند.
پرستو دوباره آشنا شده بود و فکر می کرد البد برای آن است که دوباره توانسته ام ريشم را
شکل قبل آرايش کنم و يا از الغری مفرط در آمده ام ،ولی اين نبود .آشنايی مان افزون شد
چون ھمديگر را ديديم ،دست ھم را گرفتيم ،با ھم در گوشی حرف زديم ،نفس مان به صورت
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ھم پاشيد ،چشم ھايمان در ھم فرصت درنگ و تماشا يافت ... ،اينھا آشنايی می آورد و آن
گوشی ھای آشغال و آن شيشه ھای کثيف بينمان ،در مالقات ھا به جنگ آشنايی می آمدند.
***
روز آزاديم ،کمی استرس داشتم ،دست ھم را که گرفته بوديم گاھی با خجالت از دست ھم در
می آورديم و باز با خجالت دست ھم را می گرفتيم .انگار يادمان رفته بود دست ھايمان
چطور در ھم قفل می شوند .ھی انگشت ھايمان را در دست ھم جابجا می کرديم .لختی زمان
برد تا دست ھای بی قرارمان با ھم آشنا شوند مثل گذشته.
***
شعارھا ھمه محترم ،آرمان ھا ھمه مقدس ،چه مايی که احيانا برای شعار و آرمانی زندانی
شديم و چه آنھايی که احيانا برای حفاظت از شعار و آرمانی زندانی می کنند .ولی اين خانواده
ھا ورا و فرای ھمه اين حرف ھا در خطرند .آشنايی ھا به غريبگی می گرايند .بايد کاری
کرد .اصال ھمه زندانی ھای سياسی مجرم ،ھمه شان مخل امنيت ملی ،اصال مسعود باستانی
آدمکش ،اصال عماد بھاور را با تريلی تريلی شيشه و کراک گرفتيد ،اصال مھدی محموديان
 3ھزار ميليارد تومان را باال کشيده ،ولی حکمشان ھمين مدتی است که زندان داده ايد و به
ھمان داليل انسانی که زندانی ھای مجرم ديگر حق دارند تا ماھی يک بار به مرخصی و
پيش خانواده شان بيايند ،اينھا ھم حق دارند تا پيش خانواده شان باشند .قرار است اينھا از
جامعه دور باشند تا ديگر خالف امنيت کاری نکنند ،بسيار خب ،اما در حکمشان که نيامده
خانواده شان را ويران کنيد .در حکم مھدی محموديان که نيامده دختر کوچکش زينب با ديدن
پدرش از او خجالت بکشد و غريبی کند ،در حکم آن پدر مخل امنيت که نيامده بابايش را عمو
صدا کند ،در حکم اميرخسرو دليرثانی که نيامده محمد عرفان  5ساله اش از او خجالت
بکشد .قرار نيست که مھسا نگران روز آزادی مسعود باشد و بگويد ھمه روزھای با ھم
بودنشان انگار خواب و رويا بوده و باورش نمی شود با مسعود زندگی داشته.
***
لطفا مراقب امنيت مملکت باشيد ،اين مجرمان را ھم بپاييد ديگر به فکر خرابکاری نباشند،
اما خانواده ھا را اھرم فشار نکنيد .خانواده چماقی برای زدن بر سر مجرم نيست ،خانواده
شريک جرم مجرم نيست ،حق خانواده ھا را سلب نکنيد .اينکه زندانی سياسی به فرض مجرم
بودن انگيزه فردی نداشته و انگيزه شرافتمندانه داشته و بايد حقوق ويژه ای نسبت به ساير
مجرمان داشته باشد پيشکش .به آنھا حقوقی مانند ساير زندانيان بزھکار و غيره دھيد.
***
به فرض اين دنيا تا آخر به کامتان باشد اما شايد آخرتی باشد و حساب و کتابی .ھيچ احتمالی
را دور ندانيد ،از ما گفتن.
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نرگس محمدی :اگر صدسال ھم زندان بکشم ،تغيير عقيده نخواھم
داد
نرگس محمدی ،نائب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و رئيس ھيئت اجرائی شورای ملی
صلح ،به  ١١سال حبس تعزيری محکوم شد .در اين حکم ،تالشھای او برای نھادسازی و
کمک به خانواده زندانيان سياسی عناوين مجرمانه تعريف شده است .
نرگس محمدی ،نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران ،از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب
به اتھام اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور ،عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعاليت
تبليغی عليه نظام جمھوری اسالمی ايران در مجموع به  ١١سال حبس تعزيری محکوم شد.
اين حکم در  ٢٣صفحه به وکالی او ،محمد شريف و يلدا مظفريان ،ابالغ شده و در آن تمامی
فعاليتھای مدنی اين فعال حقوق بشر به عنوان جرم تلقی شده است.
از جمله تالش وی برای تشکيل شورای ملی صلح ،تأسيس کميته انتخابات آزاد ،سالم و
منصفانه و تشکيل کمپين اعدام بس کودکان از عناوين مجرمانه خانم محمدی است.
ھمچنين مالقات وی با زندانيان سياسی و نيز مالقاتش با مھدی کروبی به عنوان جرم تلقی
شده است.
اھدای تنديس تالشگر حقوق بشر از سوی کانون مدافعان حقوق بشر به آيتﷲ منتظری نيز
يکی ديگر از عناوين مجرمانه نرگس محمدی تلقی شده است .اين جايزه در آذر سال ١٣٨٨
در منزل آيتﷲ منتظری به وی اھدا شد.
ھمکاری با شيرين عبادی و تھيه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ايران از جمله جرائم
ديگر نرگس محمدی است.
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روز اھدای جايزه حقوق بشر به آيتﷲ منتظریدر رأی صادرشده توسط دادگاه انقالب،
تمامی فعاليتھای نرگس محمدی در راستای براندازی نظام جمھوری اسالمی تعريف شده و
چندين بار از وی به عنوان "مخالف و برانداز نظام جمھوری اسالمی ايران و عامل
سياهنمايی و دروغگويی عليه نظام" ياد شده است .در اين رأی ھمچنين کانون مدافعان حقوق
بشر يک نھاد سياسی امنيتی خوانده شده است.
«فعاليتھای کانون مدافعان قانونی ،انسانی و اسالمی است»
نرگس محمدی در گفت و گو با دويچهوله درباره کانون مدافعان حقوق بشر گفت» :از نظر
قانونی فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر بهعنوان يک نھاد مدنی و ملی و بينالمللی نه تنھا
غيرقانونی نيست ،بلکه کامالً منطبق با معيارھا و موازين قانونیاست و ھمين طور طبق نص
صريح قانون اساسی جمعيتھا و نھادھا و انجمنھا و احزاب آزاد ھستند».
بشنويد :گفت و گو با نرگس محمدی
وی ادامه میدھد» :اگر دارند چنين ادعايی را براساس موازين اسالمی عليه مدافعان حقوق
بشر مطرح میکنند ،مگر نه اين است که تالش برای امر به معروف وظيفهی ھر انسان
آزادهای است ،پس عمل ما نه عملی غيردينیست ،نه غيرقانونی و نه غيراخالقی .ما معتقديم
که رفتار ما در نھاد کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع ما از حقوق بشر و تالش ما برای
ارتقای آن ،کامالً قانونی است».
خانم محمدی درباره مالقات با زندانيان سياسی که يکی از جرائم او عنوان شده میگويد» :از
وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تثبيت شد ،ما يک کميته داشتيم تحت عنوان "دفاع از
خانوادهھای زندانيان سياسی" .در اين کميته ما با خانوادهھا مالقات میکرديم و سعی
میکرديم که فقط يک کار خيلی کوچکی انجام دھيم .ما واقعا ً نتوانستيم کار بزرگی برای اين
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خانوادهھای محترم انجام دھيم .اما در حد توانمان سعی میکرديم رسيدگی کنيم و در ھمين
راستا زندانيان سياسی که به مرخصی میآمدند يا آزاد میشدند ،ما با آنھا مالقات میکرديم و
در مورد شرايط حبسشان ،در مورد دادگاهھايشان با آنھا صحبت میکرديم .ھمين طور در
رابطه با مالقاتی با آقای کروبی داشتيم ،اينھا ھيچ کدام عمل مجرمانه نيست و من واقعا ً
نمیدانم بر اساس چه قانونی و از کجا اينھا يک چنين ادعايی کردهاند که اينھا اعمال
مجرمانه است».
اصرار بر دفاع از حقوق بشر

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:نرگس
محمدی پس از آزادی از زندان در بيمارستان ايرانمھر
در حکم  ٢٣صفحهای نرگس محمدی چنين تصريح شده است» :دادگاه با توجه به عناد و
لجاجت متھم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنيتی و تبليغات مسموم و شاعرانه ،وی را به
 ١١سال زندان تعزيری محکوم مینمايد».
خانم محمدی درباره اين قسمت از رای صادره چنين میگويد» :اگر منظورشان اصرار در
اين است که اين اقداماتی که ما انجام داديم قانونی نيست ،من ھنوزھم آن را قانونی میدانم.
وقتی من به جرم تالش برای رسيدن به صلح وحقوق بشر در جامعه ايران به يازده سال
زندان محکوم میشوم ،حتی اگر صد سال زندان بکشم ،ذرهای از ادای دين به جامعه،
انسانيت و آزادی عقيده و بيان را ادا نکردهام و اين چيزی نيست که آدم بخواھد دربارهاش
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تغيير عقيده دھد .ما به ھدفمان که تحقق حقوق بشر در ايران است ايمان داريم و اين را از
طرق مسالمتآميز و مدنی پيش میبريم ،نه از طرق اقدامات امنيتی».
نرگس محمدی در ارديبھشت سال  ١٣٨٩به اتھام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر به
شعبه  ۴دادگاه انقالب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثيقه  ۵٠ميليون
تومانی آزاد شد .اما تنھا چند روز بعد ،شبانه در منزل خود توسط مأموران امنيتی بازداشت
شد.
خانم محمدی  ١١تيرماه سال  ٨٩در حالی که به شدت بيمار بود از زندان مرخص و مستقيما
به بيمارستان رفت .وی چندين ماه به دليل يک بيماری عصبی در بيمارستان بستری بود.
تيرماه سال جاری نرگس محمدی در شعبه  ٢۶دادگاه انقالب تھران محاکمه شد .رايی در ٢٣
صفحه برای او صادر شد که به گفتهی قاضی »تنھا قطرهای از عملکرد ضد امنيتی و
تخريبگرمتھم است».
خانم محمدی که در شرکت بازرسی مھندسان ايران کار میکرد ،آبان سال  ٨٨به دليل
عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نيز اخراج شد .وی مادر دو کودک
دوقلوی چھارساله است و ھمسرش تقی رحمانی که  ١٧سال از عمرش را در زندانھای
جمھوری اسالمی گذرانده اخيرا ممنوع الخروج شد.
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افزايش فشارھای اقتصادی بر بھاييان
احضار چند شھروند بھائی اھل سنندج؛ افزايش فشارھای اقتصادی بر بھاييان
اخيرا شھروندان بھائی بسياری از شھرھای ايران از جمله سمنان تحت فشارھای اقتصادی
قرار گرفتهاند .پلمب مغازه ،به آتش کشيدن مغازهھا و تھديد مشتريان بخشی از اين فشارھا و
اعمالھای غيرقانونی اقتصادی بوده است .در ھمين ارتباط در چند ھفت ٔه اخير محل کسب ۵
بھايی ساکن سمنان نيز پلمب شده است.
در خبری ديگر تقی حائری ،يکی ديگر از شھروندان بھائی ساکن سنندج ،چھارشنبه ٢۴
شھريور ماه به طور شفاھی و غير قانونی به ستاد خبری وزارت اطالعات احضار شد .وی
اداره اطالعات آن شھر ،مورد بازجويی طوالنی مدتی قرار گرفت .در اين
پس از مراجعه به
ٔ
بازجويی آقای حائری مورد تھديد قرار گفته است و به ايشان گفته بودهاند که به بھائيان سنندج
اداره اطالعات آن
اداره اطالعات مراقب ايشان ھستند و بايد به زودی باز ھم به
بگويند که
ٔ
ٔ
شھر مراجعه کنند.
فشار بر بھائيان سنندج ،در چند ماه اخير افزايش يافته است به طوری که طی چھار ماه
اداره اطالعات آن شھر احضار شدهاند و مورد
گذشته نزديک به ٣٠نفر از بھائيان آن شھر به
ٔ
تھديد و توھينھای شخصی و اعتقادی قرار گرفتهاند.
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بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی :تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را
•
نمیتوان به صرف داشتن عقيدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
• بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمیتوان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين
حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر
حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به
انتخاب خود میباشد.
• ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ،وجدان و
دين بھرهمند شود :اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و ھمچنين آزادی اظھار دين يا
اعتقاد ،در قالب آموزش دينی ،عبادتھا و اجرای آيينھا و مراسم دينی به تنھايی يا به
صورت جمعی ،به طور خصوصی يا عمومی است.
• ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
• بند  ١ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و
مذھب دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب خود،
ھمچنين آزادی ابراز مذھب يا معتقدات خود ،خواه بطور فردی يا جمعی ،خواه به طورعلنی
يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی میباشد.
اصل  ٢٣قانون اساسی جمھوری اسالمی :تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را
•
نمیتوان به صرف داشتن عقيدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
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تجاوز به نوجوانان و جوانان در زندان به دستور رئيس زندان
تعدادي از نوجوانان و جوانانی زندانی به دستور رئيس زندان مورد تجاوز قرار گرفتند
اسامی نوجوانانی که مورد تجاوز جنسی گروھی قرار گرفته اند به خاطر حفظ حيثيت آنھا از
نوشتن نام کامل آنھا خوداری می کنيم و فقط اسامی آنھا را بصورت اختصار اعالم می
نماييم .اما برای در جريان گذشتن سازمانھای حقوق بشری و گزارشگر ويژه حقوق بشر
سازمان ملل متحد مشخصات کامل آنھا ارسال خواھد شد.
 -1نعيم .ق در بند  4زندان گوھردشت کرج مورد تجاوز گروھی باندھای مافيايی قرار
گرفت.
 -2محمد ج .در سالن  3بند 1زندان گوھردشت کرج مورد تجاوز گروھی قرار گرفت
 -3احسان ا .در بند  6زندان گوھردشت کرج مورد تجاوز گروھی قرار گرفت.
محمد مردانی و خادم پيش از انتقال اين نوجوانان به آنھا تاکيد کرده بود که آنھا را به اين
بندھا انتقال می دھد که مورد تجاوز جنسی گروھی قرار گيرند و تا ديگه نسبت به
برخوردھای وحشيانه آنھا اعتراض نکنند.مردانی و خادم انتقال نوجوانان به اين بندھا و مورد
تجاوز گروھی قرار گرفتن آنھا را » رو کم کنی « نام نھاده اند.
وقتی که يکی از نوجوانان حاضر به انتقال به سلولھا باندھای مافيايی نمی شود خادم شخصا
جمالتی عليه او بکار می برد که متاسفانه برای رعايت حرمت خوانندگان قادر به نوشتن آنھا
نيستيم.
موارد فوق بدليل اينکه اکثر زندانيان بندھا و زندان از اين ماجرا مطلع شده بودند افشا شده
است ولی گفته می شود موارد متعددی تجاوز جنسی عليه نوجوانان بکار برده می شود و
مخفی نگه داشته می شود .باندھای مافيايی زندان با اطمينان خاطر يافتن از عدم مجازات و
پيگرد قانونی توسط مردانی و خادم اقدام به اين اعمال وحشيانه می نمايند بعضی از نوجوانان
زندانی در اين بندھا بصورت برده جنسی مورد سوء استفاده قرار می گيرند و گاھا به ساير
زندانيان اجاره داده می شوند.
در حال حاضر ده ھا نفر از نوجوانان و جوانان در سلولھای زندانيان عادی و خطرناک در
بندھای  4،3،1و 6قرار داده شده اند و در معرض خطر جدی سوء استفاده ھای جنسی و
احتماال ابتال به بيماريھای ايدز و غيره قرار دارند.اسامی بعضی از آنھا به قرار زير می
باشد:
-1عليرضا زمانی بند چھار -2،حسين ژوگه بند چھار  -3،مختار بادبادی بند سه -4،حميد
دوست حسينی بند سه  -5،يوسف ذاکری بند شش  -6،امير رضايی بنديک  -7،مھدی
Seite 23

چکيده

سلحشور بند شش  -8،فرشاد قره حسن لو بند شش  -9،عليرضا يوسفی بند شش  -10 ،صابر
شربتی بند يک  -11،دانيال حسن پور بند شش  -12،اميد رضانيا بند شش  -13،مھران نوری
بند شش  -14،حسين سرلک بند يک -15،علی نادری بند يک -16 ،ايمان مالباشی يزدی بند
يک  -17 ،عليرضا فرمانی بند يک  -18،محمد محمدی بند يک  -19،حسين صفدری
بنديک -20،علی عرب بند شش  -21،محسن مرزبان بند يک  -22،سليمان تقوی بندشش،
 -23محسن طاھرزاده بند شش ،
در حال حاضر بند  5محل نگھداری نوجوانان و جوانان زندانی می باشد اما اين نوجوانان و
جوانان عليرغم خواست خود ھمچنان در بندھای مختلف زندان گوھردشت کرج نگھداری می
شوند
تعدادی از نوجوانان و جوانان زندانی به شرط تضمين امنيت جانی آنھا آماده اند که در ھر
دادگاھی حاضر شوند و نسبت به رفتار و اعمال محمد مردانی و خادم و بادندھای مافيايی
تحت امر آنھا شھادت بدھند.
الزم به يادآوری است معاون فعلی زندان خادم در سالھای گذشته رئيس حفاظت زندان
گوھردشت کرج بود ولی به خاطر تجاوز به يکی از زنان پاسداربند زندان گوھردشت که
منجر به باردار شدن او گرديد از اين سمت موقتا برکنار و به زندان قزل حصار منتقل شد .
اما با منصوب شدن محمد مردانی به عنوان رئيس زندان او به عنوان معاون زندان منصوب
گرديد .اين فرد در حال حاضر يکی از افرادی است که موادر مخدر را وارد زندان می کند و
در اختيار باندھای مافيايی قرار می دھد و در ازای آن سکه ھای طال دريافت می کند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،بکارگيری اين شيوۀ غير انسانی عليه نوجوانان و
جوانان توسط رئيس و معاون زندان گوھردشت کرج را محکوم می کند و از کميسر عالی
حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران برای بازديد از
زندانھا و مالقات با زندانيان جھت تھيۀ گزارشی از جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه علی
خامنه ای و ارائۀ ان به سازمان ملل می باشد.
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
 07مھر  1390برابر با  29سپتامبر 2011
گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
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زندانيان كھريزك ھدف بدترين و سخت ترين شكنجه ھا

كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ھا :بر اساس گزارشي موثق دريافتي از
زندان كھريزك ،سخت ترين شكنجه ھا و بدرفتاري ھا در مورد زندانياني صورت گرفته
است كه در تظاھرات بعد از انتخابات شركت داشته اند .
زندانيان كھريزك ھدف بدترين و سخت ترين شكنجه ھا
شاھدي به نام ح .ر از شكنجه ھايي مي گويد كه در مورد خود او صورت گرفته است .او
شرايط خود را چنين شرح مي دھد» :در درگيريھاي دو سال پيش دستگير شدم و مرا به
كھريزك بردند .بدليل شكنجه ھاي سخت و غيرقابل تحمل در اين زندان داروي عصبي
مصرف ميكنم .من بسيار بدتر و سخت تر از تجاوز ,در اين زندان ھدف شكنجه قرار گرفتم.
در حدود دو ماھي كه بازداشت بودم ,مثل حيوان  -نه ,بايد گفت كه بدتر از حيوان -با ما
رفتار شد! ما را زير دست يكي از زنداني ھاي قديمي انداخته بودند كه كامال رواني بود .او
روي ما سوار مي شد و ما را به انجام كارھايي وامي داشت كه بسيار شنيع و كثيف بود.
ھنگامي ھم كه حاضر به انجام آن كارھا نمي شديم ,مانند يك موجود ھار و وحشي ما را مي
گرفت و به باد كتك مي گرفت .در حال حاضر ,دو سال از آن زمان گذشته و من ھنوز حالت
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رواني ام را دارم«

دومين سالروز خاكسپاري جان باخته راه آزادي علي حسن پور در
تھران

كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ھا :روز سه شنبه پنجم مھرماه ،مراسمي
در دومين سالروز خاكسپاري علي حسن پور در تھران برگزار شد .علي حسن پور روز 25
خرداد  88در ميدان آزادي از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت .پيكر
او بعد از گذشت  105روز از جان باختن اش به خانواده اش داده شد و به دنبال آن در 5مھر
سال  88به خاك سپرده شد .امسال در سالروز خاكسپاري علي حسن پور عالوه بر اعضاي
خانواده اش ,تعدادي از اعضاي خانواده ساير جان باختگان راه آزادي ھم حضور داشتند و با
خانواده او اظھار ھمدردي كردند.
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نھال سحابی به پخش اعترافات تلويزيونی تھديد شده بود«
نھال سحابی که ھمچون دوست پسرش بھنام گنجی پس از آزادی از زندان اوين خودکشی
کرد ،از سوی بازجويان به "آبروريزی و پخش اعترافات تلوزيونی" تھديد شده بود .امير
شيبانی دوست مشترک آنھا ،خودکشی دوستان خود را "عاشقانه" میخواند.
نھال سحابی نويسنده وبالگ "لحظهھای محتضر" که پنجششنبه  ٧مھر  ١٣٩٠با خوردن
قرص به زندگی خود پايان داده است ،پيش از خودکشی و در زمان بازداشت از سوی
بازجويان به پخش اعترافات تلويزيونی تھديد شده بود.
به گفته امير شيبانی فعال سياسی و از دوستان نزديک نھال سحابی ،بھنام گنجی و کوھيار
گودرزی» ،خودکشی نھال سحابی ،عاشقانه است«.
پيش از اين بھنام گنجی دانشجوی  ٢٢ساله ،از دوستان نزديک کوھيار گودرزی و "دوست
پسر نھال سحابی" ،نيمه شب پنجشنبه  ١٠شھريور با خوردن قرص به زندگی خود خاتمه
داده بود.
به گفته امير شيبانی ٩ ،مرداد  ،١٣٩٠کوھيار گودرزی ،بھنام گنجی و نھال سحابی ھمگی
در خانه بھنام گنجی بازداشت شدهاند.
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اين دوست مشترک بازداشتشدگان ٩مرداد اضافه میکند ،بھنام گنجی دو ھفته پس از
بازداشت آزاد میشود و مدتی بعد از آزادی خودکشی میکند .نھال سحابی سه روز پس از
بازداشت با وثيقهای  ١٠٠ميليون تومانی آزاد میشود و پس از خودکشی دوست پسرش به
زندگی خود پايان میدھد .با گذشت  ۶٣روز از دستگيری کوھيار گودرزی ھيچ خبری از او
نيست .ھمچنين پروين مخترع ،مادر کوھيار گودرزی در شھر کرمان زندانی است.
بشنويد :گفتوگو با امير شيبانی دوست مشترک نھال سحابی و بھنام گنجی
دويچهوله :چگونه با نھال سحابی و بھنام گنجی آشنا شديد؟
امير شيبانی :نھال سحابی دوست صميمی بھنام گنجی و در واقع معشوق او بود .آنھا عاشق
ھم بودند .من بھنام را میشناختم .زمانی که بھنام فوت کرد ،من پستھايی در صفحه
فيسبوک او میگذاشتم .نھال زير آن پستھا کامنت میگذاشت .او خيلی اصرار داشت ،مرگ
بھنام يک مرگ عاشقانه بود و مرگ سياسی نبود.
بعد با ھم پيامھايی را ردوبدل کرديم و با ھم آشنا شديم .اين آشنايی باعث شد ما غمخوار
ھمديگر باشيم .در لحظاتی که روی من فشار بود ،او پيام میداد و سعی میکرد من را آرام
کند ،ھمچنين برعکس.

 :Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschriftبھنام
گنجی مدتی بعد از آزادی خودکشی کردنھال خيلی احساس تنھايی میکرد ،خيلیھا به خاطر
مسئلهی بھنام او را پس زده بودند و ديگر حرفھای او را گوش نمیکردند.
ھيچکس نھال را نمیشناخت .ھيچکس نمیدانست که ھمزمان با بھنام و کوھيار ،نھال ھم
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بازداشت شده است .نھال حرفھايی داشت و حرفھايش را با من مطرح میکرد.
نھال سحابی کی و به چه علت زندان بود؟
نھم مرداد که کوھيار گودرزی در منزل بھنام گنجی بازداشت میشود ،نھال ھم در منزل
بھنام بوده است .آن روز کوھيار گودرزی ،بھنام گنجی و نھال سحابی ،ھرسه باھم بازداشت
میشوند .خانم سحابی سه روز بازداشت بود و بعد از سه روز با وثيقهای  ١٠٠ميليون
تومانی آزاد شد.
آيا در اين مدت در بارهی اتفاقاتی که در داخل زندان برای او افتاده بود ھم صحبت کرد؟
بله؛ نھال يک شخصيت سياسی نبود .نھال با اينکه در زمان انتخابات يکی از فعاالن ستاد
ميرحسين موسوی بود و حتی بعد از انتخابات ھم در تجمعات اعتراضی شرکت میکرد ،ولی
يک فعال سياسی نبود.
او يک غمخوار اجتماعی بود .نھال میگفت ،حدود  ٧٢ساعت بازداشت بوده ،و از اين ٧٢
ساعت ٢۴ ،ساعت روی او خيلی فشار زيادی بوده است.
از او پرسيده بودند» ،آنجا چهکار میکردی؟
با آنھا کجا آشنا شدی؟
کوھيار را تا چه حد میشناسی؟
بھنام را تا چه حد میشناسی؟
آيا آنھا به تو نخ میدھند ،تو را به جايی وصل کردهاند و تو رابطشان ھستی؟«
نھال ھم که اصال در اين فازھا نبود و در اين مسائل اصال ھيچ شرکتی نداشت ،خيلی گيج
میشود .او نمیدانست چه جوابی بايد به اين سوالھای سخت بدھد .او نمیفھميد منظور
بازجو از رابط چيست ،منظور بازجو از نحوهی نخ دادن و اينطور چيزھا چيست .نھال در
اين سئوالھا گم میشود .در صحبتھايی که با ھم میکرديم ،میگفت اين سئوالھا روی او
خيلی فشار آورده بود .چون نھال اصالً در اين چيزھا وارد نبود.
او ھمزمان با بھنام و کوھيار بازداشت میشود و آنجا يکسری مسائل به او میگويند .مثال
به او گفته بودند اگر اعتراف نکنی ،آبرويت را میبريم ،تو را در راديو و تلويزيون ،به
عنوان دختری که با چند پسر نامحرم در يک خانه بوده معرفی میکنيم و… يعنی میخواستند
با آبروی او بازی کنند.
در آنجا نھال تا جايی که توانسته ،از خود دفاع کرده است .طوری که خود او میگفت،
حاضر نشده چيزی بگويد.
چون اصال چيزی نداشته که بگويد.
تنھا دفاعش در برابر بازجوھا اين بوده که »من فقط يک عاشقام«! من فقط عاشق بھنام
ھستم و بيشتر از اين نيستم» .نھال سحابی مربی مھدکودک ،پس از سه روز بازداشت با
وثيقهای  ١٠٠ميليون تومانی آزاد شده بود«در اوين به بھنام و نھال اجازه میدھند اجازه
میدھند پنج دقيقه ھمديگر را ببينند .بھنام به نھال میگويد که حالاش خوب است .آن دو با ھم
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کوتاه صحبت میکنند .نھال بعد از سه روز و بھنام بعد از دو ھفته آزاد شدند.
بعد از آزادی برای نھال مشکالت خانوادگی پيش آمد .باالخره او يک دختر بود و بازجوھا
در اوين تا جايی که توانسته بودند ،به حساب خودشان سعی کرده بودند  ،نھال را پيش
خانوادهاش خراب کنند .البته خانواده نھال کامال روی نھال و بھنام شناخت داشتند.

:Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift
بعد از آزادی بھنام ،رابطهی احساسی نھال و بھنام با ھمديگر خيلی بيشتر شد .نھال بهخاطر
با بھنام بودن ھزينهای را پرداخت میکرد که آن ھزينه مدتھا روی شانهھای نھال سنگينی
میکرد.
به نظر شما چه ارتباطی بين خودکشی نھال سحابی و خودکشی معشوق او بھنام گنجی وجود
دارد؟ تا چه حد اتفاقات داخل زندان روی خودکشی نھال سحابی تاثير داشته است؟
من نمیتوانم علت خودکشی را به اتفاقاتی که در داخل زندان برای او افتاده محدود کنم .ولی
اتفاقات داخل زندان روی روحيهی ھردوی آنھا ،ھم نھال و ھم بھنام ،خيلی تأثير داشت .اين
مسئله برای ھردوی آنھا تازگی داشت.
چون برای اولين بار بود و آمادگی زندان را نداشتند .انفرادی روی روح و روان ھر دو
آنھا خيلی تأثير گذاشت.
در  ٧٢ساعتی که نھال در انفرادی بود ،مرگ خود را آنجا ديد .خود نھال میگفت» :در آن
 ٧٢ساعت ،با توجه به چيزھايی که از سپاه شنيده بودم ،اينکه امکان تجاوز و دستدرازی
وجود دارد ،حالت خاصی پيدا کرده بودم و میترسيدم .در آن سه روز ،ھر لحظه ،مرگام را
میديدم«.
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از نحوهی خودکشی و تاريخ خودکشی ايشان اطالعی داريد؟
نھال ،آخرين پستی که در صفحه فيسبوک و وبالگ خود گذاشته ،ھمين ديروز پنجشنبه ھفتم
مھر ) ٢٩سپتامبر( بوده است .بھنام و نھال روزھای پنجشنبه با ھم قرار داشتند و ھر
پنجشنبه را بهطور کامل با ھم میگذراندند.
بھنام ھم دقيقا در روز پنجشنبه دست به خودکشی زد و نھال ھم برای اينکه عشق خود را
ثابت کند ،سر قرارومداری که با ھم گذاشته بودند مانده است .دقيقا روز پنجشنبه صبح ،حدود
ساعت پنجونيم ،شش صبح با خوردن قرض خودکشی کرده است.
آيا مراسم خاکسپاری ايشان انجام شده است؟
متأسفانه از مراسم خاکسپاری ايشان اطالعی ندارم .چون اطالعرسانی خانوادهی نھال بسيار
محدود است .متاسفانه خانوادهی او حاضر به برقراری ارتباط با ھيچکدام از دوستان نھال
نبودند .من با دوستان صميمی نھال در ارتباط ھستم و سعی کردم در ارتباط با تشييع جنازه،
از آنھا پرسوجو کنم .تاجايی که میدانم ھنوز برای تشييعجنازهی نھال ،تصميمگيری نشده
است.
علت خودکشی بھنام گنجی ،معشوق نھال سحابی ،چه بود؟
خودکشی بھنام ھم سياسی نبود .خودکشی بھنام عاشقانه بود .بھنام در آخرين لحظات به اين
خاطر تصميم به خودکشی گرفت که میخواست به نھال برسد ولی نمیتوانست .خانواده او
موافق نبودند .نھال از لحاظ سن و سال از بھنام بزرگتر بود و خانواده او نمیتوانست اين
مسئله را قبول کند.
مادر بھنام در تشييعجنازهی بھنام و در مسجد چندبار تکرار کردند که »من مقصرم!«.
احساس میکنم که دليل خودکشی ھمين بود که بھنام و نھال ھيچوقت نمیتوانستند بهھم برسند.
در کنار اين مسئله وقتی بھنام در اوين بود ،خيلی زجر کشيد .بھنام بعد از آزادی عذاب
وجدان خاصی میگيرد که ھيچکس نفھميد دليل آن چيست .آنطور که بھنام و ھمينطور نھال
میگفتند ،میخواستند از بھنام اعترافات خاصی در ارتباط با کوھيار گودرزی بگيرند.
»با گذشت  ۶٣روز از دستگيری کوھيار گودرزی ھيچ خبری از او در دست نيست«ھمين
مسئله باعث شد نگرانیھای ما در مورد کوھيار روزبهروز بيشتر شود .االن  ۶٣روز است
که کوھيار غيب شده است .حتی حاضر نيستند اعالم کنند او را بازداشت کردهاند.
در زندان فشارھای روحی خيلی خاص به بھنام وارد شده بود .ھفتهی اول بازجويی خيلی
سختی داشته است.
آنطور که نھال میگفت بعد از بازجويی ،بھنام به مدت دو روز با دو نفر ديگر در يک سلول
بوده است .بعد از اين که بازجو دو روز به بھنام استراحت میدھد ،دوباره او را برای
بازجويی میبرند .اينبار بازجويیھای خيلی سختتری را شروع میکنند.
میخواستند از بھنام اعتراف بگيرند که کوھيار با جايی ،با فرد خاصی در ارتباط است.
Seite 31

چکيده

میخواستند اعتراف بگيرند که کوھيار با مجاھدين در ارتباط است.
وقتی اين مسئله را شنيدم ،شخصا خيلی نگران کوھيار شدم .چون واقعا کوھيار با جای
خاصی در ارتباط نبود .آنھا میخواستند اين انگ را به کوھيار بچسبانند.
شغل آقای گنجی و خانم سحابی چه بوده است؟
بھنام اھل مشھد بود ولی در تھران درس میخواند .آشنايی بھنام و کوھيار از ھمخانه شدن
آنھا شروع شد .مدتی با ھم ھمخانه بودند ،بعد از مدتی بهخاطر مشکالتی که برای تحصيل
کوھيار پيش آمد ،مجبور شدند از ھم جدا شوند .اما روزی که بازداشت شدند  ،کوھيار در
خانهی بھنام بود.
نھال سحابی ھم معلم مھدکودک بود .دوستان نھال خيلی از او تعريف میکنند و میگويند نھال
خيلی با احساس از بچهھا نگھداری میکرده است.
رفتن نھال داغ بزرگی به دل ھمه ما گذاشت و يک عالمت سئوال بزرگتر» :کوھيار
کجاست؟!«.
ما نمیدانيم بايد چهکار بکنيم و درباره کوھيار از کجا خبر بگيريم .خانم مخترع )مادر
کوھيار گودرزی( ھمچنان در زندان کرمان است .از آن طرف ۶٣ ،روز است که از خود
کوھيار ھيچ خبری نداريم.
اتھام و محل نگھداری کوھيار معلوم نيست .نگرانی جديد دوستان کوھيار اين است ،آيا اصال
کوھيار زنده است؟
با اتفاقاتی که برای دوستان نزديک کوھيار افتاد ،من و تمام دوستان کوھيار خيلی نگران او
ھستيم.
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نقض حقوق بشر در ايران بيداد می کند
مردم شريف و آزاده ايران؛
کدام را باور کنيم ،دم خروس يا قسم حضرت عباس را !؟
منبع :سايت رسمی مادران پارک الله از زمان ِ◌روی کار آمدن و تثبيت حکومت جمھوری
اسالمی ،نقض حقوق بشر آغاز شد .کشتار مردم کردستان ،انقالب فرھنگی و اخراج تعداد
زيادی از دانشجويان و استادان از دانشگاه ،زندانی کردن نيروھای سياسی و ھواداران ساده
آنھا ،شکنجه ھای وحشيانه قرون وسطايی در زندان ھا ،کشتارھای فردی و جمعی زندانيان
در زندان ھا ،دفاع از جنگ و خانمان سوزی مردم و برجای ماندن تعداد زيادی کشته و
مجروح و معلول جنگی ،اخراج بسياری از نيروھای انديشمند از محل کار ،ترورھای بی
رويه در داخل و خارج از کشور ،حمله به خوابگاه ھا و کشتن دانشجويان ،فراری دادن
بسياری از نيروھای آگاه به خارج از کشور ،به گلوله بستن مردم در خيابان ھا ،حمله به
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تجمع ھای زنان،کارگران ،معلمان ،دانشجويان و مراسم سوگواری خانواده ھای داغدار در
خانه ھا و گورستان ھا و ھزاران موارد نقض حقوق بشر که حتی از نام بردن تک تک آنھا
عاجزيم.
چه بايد کرد؟
در ايران ھيچ فرد و گروه و دسته معترضی حق زندگی ندارد .تمامی افراد ،حتی خودی ھا با
کوچک ترين مخالفتی ھستی شان نيست می شود و يا سر از زندان در می آورند .دين و
مذھب و شريعت ،فقط بھانه ای شده است برای پر کردن جيب شان .امروز در وضعيتی
ھستيم که حتی وکال امنيت جانی ندارند.
آنھا وکالت خوانده اند که از متھمان دفاع کنند ،ولی خود متھم می شوند و با احکامی سنگين
به زندان می افتند يا تحت فشارھای نيروھای امنيتی قرار می گيرند.
آيا زمان آن نرسيده است که به اين نقض آشکار حقوق بشر به طور گسترده اعتراض کنيم؟
ما مادران پارک الله که خود را مادران تمامی فرزندان ايران می دانيم ،به نقض آشکار
حقوق بشر در ايران معترضيم.
جناب آقای احمد شھيد؛
سازمان ھا و نھادھای حقوق بشری ايران و جھان!
بدانيد و آگاه باشيد که نقض حقوق بشر در ايران بيداد می کند
برای نمونه ،اسامی و احکام تعدادی اندک از زندانيان طيف ھای مختلف و تنی چند از کشته
شدگان ده سال اخير را می آوريم ،تا يادمان باشد که تعھداتی داريم و بايد برای رھايی از اين
بيدادگری ھا چاره ای بيانديشيم} .الزم به يادآوری است که در اينجا از ذکر کشته شدگان ده
سال اخير )اعدام ھا و کشتارھای خيابانی( خودداری شده است{.
فعاالن کانون مدافعان حقوق بشر و وکال :نرگس محمدی)بازداشت در  20خرداد  1389و
محکوم به  11سال زندان ،ھم اکنون با وثيقه آزاد است( ،نسرين ستوده )بازداشت در 13
شھريور  1389و محکوم به  6سال زندان و  20سال ممنوعيت خروج از کشور و  20سال
محروميت ار وکالت( ،محمد سيف زاده )وضعيت بازداشت نامعلوم ،در  2ارديبھشت 1390
به خانواده اطالع دادند در زندان اروميه است .وی به  2سال زندان و  10سال محروميت از
وکالت و تدريس در دانشگاه محکوم شد( ،محمدعلی دادخواه)بازداشت در  7تير  1388با چند
تن از ھمکاران و پلمپ دفتر ،وی محکوم به  9سال زندان و  10سال محروميت از وکالت
شد .ھم اکنون با وثيقه آزاد است( ،عبدالفتاح سلطانی )بازداشت در  19شھريور ،1390
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بالتکليف( ،مسعود شفيعی )وکيل کوھنوردان آمريکايی ،در تاريخ  10مھر  1390ھنگام
خروج از کشور ممنوع الخروج و پاسپورت اش ضبط شد( و ...؛
فعاالن زنان :عاليه اقدام دوست )بازداشت در  10بھمن  1387و محکوم به سه سال زندان(،
زينب بايزيدی )بازداشت در  25آبان  1387و محکوم به  4سال زندان( ،محبوبه کرمی
)بازداشت در  25ارديبھشت  1390و محکوم به سه سال زندان( ،روناک صفارزاده
)بازداشت در  17مھر  1386و محکوم به شش سال زندان( ،فرانک فريد )بازداشت در 12
شھريور  1390و بالتکليف( ،فرشته شيرازی )بازداشت در  12شھريور  1390در آمل و
بالتکليف( و ...؛
حاميان مادران عزادار :ليال سيف اللھی )بازداشت در  19بھمن  1388که پس از  36روز با
کفالت آزاد و در دادگاه بدوی به  4سال زندان محکوم شد و در انتظار دادگاه تجديد نظر
است( ،ژيال کرم زاده مکوندی )بازداشت در  19بھمن  1388که پس از  36روز با کفالت
آزاد و در دادگاه بدوی به  4سال زندان محکوم شد و در انتظار دادگاه تجديد نظر است(،
منصوره بھکيش )پس از چندين بار بازداشت و احضارھای مکرر ،در  22خرداد 1390
بازداشت و پس از  28روز زندان با کفالت آزاد و ھم اکنون برای انجام دادگاه بايستی در
روز  18مھر در شعبه  15دادگاه انقالب حضور يابد .وی در تاريخ  26اسفند سال 1388
ھنگام خروج ممنوع الخروج و پاسپورت اش ضبط شد( و  ...؛
فعاالن دانشجويی :علی اکبر محمدزاده )بازداشت در  25بھمن  1389و محکوم به  6سال
زندان( ،مجيد توکلی )بازداشت در  16آذر  1388و محکوم به  8سال و نيم زندان( ،مجيد
دری )بازداشت در  18تير  1388و محکوم به  6سال زندان( ،مھديه گلرو)بازداشت در 11
آذر  1388و محکوم به  2سال زندان( ،بھاره ھدايت )بازداشت در  10دی  1388و محکوم
به  9سال و نيم زندان (،و  ...؛
فعاالن کارگری :شاھرخ زمانی)بازداشت در  17خرداد  1390و محکوم به  11سال زندان(،
بھنام ابراھيم زاده)بازداشت در  22خرداد  1389و محکوم به  20سال زندان ولی بالتکليف(
و  ...؛
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فعاالن معلم :رسول بداغی)بازداشت در  11شھريور  1388و محکوم به  6سال زندان و 5
سال محروم از فعاليت اجتماعی( ،ھاشم خواستار)بازداشت در  4تير  ،1388دوم خرداد 90
گزارش شد اين معلم بازنشسته به سالن  102بند  5زندان وکيل آباد مشھد که محل نگھداری
زندانيان محکوم به اعدام است ،منتقل شده است .او در  19شھريور  1390از زندان آزاد شد(
و ...؛
فعاالن حقوق بشر ،روزنامه نگار ،وب الگ نويس ،نويسنده و مترجم :حشمت ﷲ
طبرزدی)بازداشت در  7دی  1388و محکوم به  9سال زندان و  74ضربه شالق( ،ھنگامه
شھيدی)بازداشت در  6اسفند  1389و محکوم به شش سال زندان که از خرداد  1390برای
معالجه در مرخصی است( ،عيسی سحرخيز)بازداشت در  12تير  1388و محکوم به  3سال
زندان و  5سال محروم از فعاليت ھای مطبوعاتی( ،سعيد متين پور)بازداشت در  10تير
 1388و محکوم به  8سال زندان ،(،ابوالفضل عابدينی نصر)بازداشت در  13ارديبھشت
 1390و محکوم به  12سال زندان( ،کيوان صميمی بھبھانی)بازداشت در  23خرداد 1388
و محکوم به  6سال زندان و  15سال محروميت از فعاليت ھای اجتماعی( ،مسعود
باستانی)بازداشت در  14تير  1388و محکوم به  6سال زندان( ،عدنان حسن پور)بازداشت
در آذر  1385و محکوم به  15سال زندان( ،ھيوا بوتيمار)بازداشت در آذر سال  1385و
محکوم به  8سال زندان( ،آرش سقر)بازداشت در  1آذر  1388و محکوم به  5سال زندان(،
محمد صديق کبودوند)بازداشت در  10تير  1386و محکوم به  10سال و نيم زندان( ،حسين
رونقی ملکی)بازداشت در  22آذر  1388و محکوم به  15سال زندان( ،مھدی
محموديان)بازداشت در  25شھريور  1388و محکوم به  5سال زندان و محروميت از
خبرنگاری( ،حميد موذنی)بازداشت در  5مھر  1390با وضعيت نامعلوم( ،علی
مليحی)بازداشت در  20بھمن  1388و محکوم به  4سال زندان( ،شيوا نظر آھاری)بازداشت
در  29آذر  1388و بالتکليف( ،کوھيار گودرزی)بار اول بازداشت در  29آذر  1388و يک
سال زندان بود ،بار دوم در  9مرداد  1390بازداشت شد و مادرش)پروين مخترع( نيز يک
روز پس از او بازداشت شد و ھر دو بالتکليف ھستند( ،علی اکرمی ،مھدی افشار نيک و
محمد حيدری)در  13مھر  1390بازداشت شدند و بالتکليف ھستند{ و  ...؛
روحانی مخالف نظام :حسين کاظمينی بروجردی)بازداشت در سال  1386با مصادره اموال
و محکوم به  10سال زندان(.
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ادوار تحکيم وحدت :احمد زيدآبادی)بازداشت در  23خرداد  1388و محکوم به  6سال
زندان و  5سال تبعيد به گناباد( ،شبنم مددزاده)بازداشت در  2اسفند  1387و محکوم به 5
سال زندان و تبعيد به زندان رجايی شھر( ،عبدﷲ مومنی)بازداشت در  31خرداد  1388و
محکوم به  4سال و  11ماه زندان( ،و  ...؛
ھنرمندان :جعفر پناھی)بازداشت در  11اسفند  1388و محکوم به  ۶سال زندان و  ٢٠سال
محروميت از فيلمسازی و فيلمنامهنويسی و  ٢٠سال محروميت از سفر به خارج از ايران و
 ٢٠سال ممنوعيت از ھر نوع مصاحبه با رسانهھا و مطبوعات داخلی و خارجی .وی در 4
خرداد  1389با وثيقه آزاد شد( ،ھادی آفريده ،شھنام بازدار ،ناصر صفاريان ،محسن
شھنازدار ،مجتبی ميرطھماسب و کتايون شھابی)شش مستندسازی که در  ٢۶شھريور 1390
بازداشت شدند( ،رامين پرچمی بازيگر سينما و تئاتر)بازداشت در  25بھمن  1390و محکوم
به يک سال زندان( ،پگاه آھنگرانی بازيگر سينما )بازداشت در  ١٩تير  1390که  17روز
زندان بود و با وثيقه آزاد شد( ،مھناز محمدی مستندساز و از فعاالن حقوق زنان )بازداشت
در  5تير  ١٣٩٠که يک ماه زندان بود و آزاد شد( ،مريم مجد عکاس)بازداشت در  ٢٧خرداد
 1390که يک ماه زندان بود و با وثيقه آزاد شد( مرضيه وفامھر)بازداشت در اوايل تيرماه
سال  1390و به يک سال حبس تعزيری و  90ضربه شالق محکوم شد|( و  ...؛
فعاالن سياسی :سعيد ماسوری)بازداشت در دی  1379و محکوم به حبس ابد( ،حميد
حائری)بازداشت در  15آذر  1388و محکوم به  15سال زندان ،(،عباس بادفر)بازداشت در
سال  1388و محکوم به  10سال زندان( ،حامد روحی نژاد)دانشجو ،بازداشت در 14
ارديبھشت  ،1388در دادگاه بدوی به اعدام و در تجديد نظر به  10سال زندان محکوم شد.
وی بيماری ام اس دارد و بينايی و شنوايی اش دچار مشکل شده است( و  ...؛
اتھامھای نامشخص که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند :فرح واضحان)بازداشت در  8دی
 1388و محکوم به  17سال زندان( ،فاطمه رھنما)بازداشت در  7مرداد  1388و محکوم به
 10سال زندان( ،ايرج محمدی)بازداشت درسال  1386و محکوم به  10سال زندان(،
عبدالرضا قنبری)ھمسر سکينه آشتيانی ،بازداشت در  14دی  ،1388وضعيت نامعلوم( و...
اقليت ھای مذھبی :محمود بادوام)بازداشت در  1خرداد  90و بالتکليف( ،کامران مرتضايی
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)بازداشت در  1خرداد  90و بالتکليف( ،نوشين خادم)بازداشت در  1خرداد  1390و
بالتکليف( ،وحيد محمودی)بازداشت در  1خرداد  1390و بالتکليف( ،فرھاد
صدقی)بازداشت در  1خرداد  1390و بالتکليف( ،رياض سبحانی)بازداشت در  25خرداد
 90و بالتکليف( و يوسف ندرخانی)بازداشت در  20مھر  ،1388وی به اتھام ارتداد و تبليغ
برای دين مسيحيت به اعدام محکوم شده است( و  ...؛
نھضت آزادی ايران :ابراھيم يزدی)بار اول در  7دی  ،1388بار دوم در  9مھر 1389
بازداشت و در  29اسفند  1389از زندان آزاد شد(؛ عماد بھاور)بازداشت در  22اسفند
 1388و محکوم به  10سال زندان و  10سال محروميت از فعاليت ھای رسانه ای( ،محسن
حکيمی)در  13مھر  1390بازداشت شد( و  ...؛
ملی -مذھبی :محمد ملکی)بار اول در  12تير  1360بازداشت که  5سال را در زندان بسر
برد و پس از آزادی نيز ممنوع الخروج بود .وی در  31مرداد  1388برای چندمين بار
بازداشت و در  10اسفند ھمان سال با قيد کفالت آزاد شد( و  ...؛
جبھه مشارکت و مجاھدين انقالب اسالمی :محسن ميردامادی)بازداشت در  30خرداد 1388
و محکوم به  6سال زندان و  10سال ممنوعيت از فعاليت ھای حزبی و مطبوعاتی(،
مصطفی تاج زاده)بازداشت در  23خرداد  1388و محکوم به  6سال زندان و  10سال
محروميت از فعاليت( و  ...؛
معترضان حکومتی :زھرا رھنورد ،ميرحسين موسوی و مھدی کروبی از بھمن سال 1389
در حبس خانگی بسر می برند.
تجاوز جنسی :تجاوز در زندان ھا مربوط به امروز و ديروز نيست ،در اوايل انقالب برای
اعدام دختران زير  18سال ،ابتدا به آنھا تجاوز می کردند و بعد می کشتند تا به بھشت نروند.
بعد از انتخابات نيز تنی چند از زندانيان مدعی شدند مورد تجاوز قرار گرفته اند که می توان
به آنھا دسترسی پيدا کرد ،ولی اينجا از ذکر آنھا خودداری می کنيم.
شکنجه و شالق :بھروز جاويد تھرانی)بار اول در  18تير  1378بازداشت و اواخر 1382
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آزاد ،بار دوم در  4خرداد  1384بازداشت شد که به  4سال زندان و  74ضربه شالق محکوم
شد .حکم  74ضربه شالق او در  19آبان  1389اجرا شد( ،سميه توحيدلو)دانشجوی دکتری
جامعه شناسی ،در  24خرداد  1388بازداشت و به يک سال زندان و  50ضربه شالق
محکوم شد .حکم يک سال زندان وی بخشيده و پس از  70روز با وثيقه آزاد شد ولی حکم
 50ضربه شالق او در  23شھريور با دست و پايی بسته در اوين به اجرا در آمد( ،پيمان
عارف)فعال دانشجويی و روزنامه نگار ،بازداشت در  21بھمن  1389که به يک سال زندان
و  74ضربه شالق و محروميت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری محکوم شد .وی پس از
اجرای حکم شالق ،در  17مھر  1390آزاد شد( و ...؛
قتل ھای نامشخص در زندان و بيرون از زندان :زھرا کاظمی)فيلم بردار کانادايی -ايرانی،
بازداشت در  2تير  1382جلوی زندان اوين -قتل در  25تير ھمان سال( ،زھرا بنی
يعقوب)پزشک ،بازداشت در  ٢٠مھر  ١٣٨۶در پارکی در ھمدان و انتقال به بازداشتگاه
ستاد امر به معروف و نھی از منکر ،خانواده پس از  ۴٨ساعت با خبر مرگ وی روبرو
شدند؛ امير جوادی فر ،محمد کامرانی ،محسن روح االمينی ،رامين آقازاده قھرمانی)از
بازداشت شدگان بعد از انتخابات رياست جمھوری که در بازداشتگاه کھريزک به قتل
رسيدند( ،ھاله سحابی)فعال ملی -مذھبی ،بازداشت در سال  1388و به دو سال زندان محکوم
شد .وی برای مراسم سوگواری پدرش عزت ﷲ سحابی موقتا آزاد و در  11خرداد  1390در
خيابان کشته شد( و  ...؛
مرگ و خودکشی درون زندان در اثر شکنجه يا فشارھای حکومتی :البرز قاسمی )عضو
نيروی دريايی ،روز  30دی ماه جان باخت .مرگ وی در پی وخامت وضعيت جسمی نشات
گرفته از محروميت بلند مدت از خدمات پزشکی و مرخصی استعالجی بود ،اکبر محمدی
)فعال سياسی ،يکشنبه شب  8مرداد  1385در زندان درگذشت و جسد او به پزشکی قانونی
تحول داده شد .سھراب سليمانی)مديرکل زندان ھای استان تھران( روز  9مرداد مرگ وی را
اعالم کرد و گفت نامبرده در اعتصاب غذا به سر می برده است( ،ولی ﷲ فيض مھدوی )در
مھرماه سال  ١٣٨٠بازداشت شد و در  ١۵شھريور سال  ١٣٨۵مقام ھای زندان اوين خبر
مرگ او را به طور رسمی اعالم کردند و مدعی شدند نامبرده خود را در سلول حلقآويز
کرده که پس از انتقال به بيمارستان ،در آنجا فوت کرد( ،ابراھيم لطف اللھی)فعال دانشجويی،
در  ١۶دی سال  ١٣٨۶در سنندج بازداشت شد و تنھا  ٩روز بعد در  ٢۵دی ماه ١٣٨۶
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ماموران امنيتی به خانواده اعالم کردند وی در بازداشتگاه اطالعات سنندج خودکشی کرده و
جسدش را در گورستان سنندج دفن کرده اند( ،اميرحسين حشمتساران )بازداشت در سال
 1383که به اتھام تاسيس گروھی به نام “جبھه اتحاد ملی ايران” به  8سال زندان تعزيری و
 8سال تعليقی محکوم شد ١۶ ،اسفند  ١٣٨٧پس از چھار سال تحمل زندان به مرگی مشکوک
در زندان گوھردشت درگذشت ،اميد رضا ميرصيافی )وب الگ نويس ،بار اول در ٣
ارديبھشت سال  ١٣٨٧به اتھام “توھين به علی خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی” در
وبالگش “روزنگار” بازداشت و پس از  ۴١روز با تعيين وثيقه  ١٠٠ميليون تومانی آزاد شد.
در آبان  ٨٧در شعبه  ١۵دادگاه انقالب تھران محاکمه و  2سال و نيم زندان محکوم شد .روز
 ٢٨اسفند سال  ١٣٨٧منابع غير رسمی از مرگ مبھم زندانی در زندان اوين خبر دادند(،
محسن دگمه چی )روز دوشنبه  ١۶شھريور  ١٣٨٨بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل
شد ،شامگاه دوشنبه  ٨فروردين سال  ١٣٩٠خبر مرگ اين زندانی سياسی  ۵٣ساله اعالم
شد( ،حسن ناھيد )مھندس مخابرات ،در سال  ١٣٨٣به اتھام “افشای اسناد طبقه بندی شده”
بازداشت و به  ٣سال زندان و پرداخت  ۶٣ھزار يورو محکوم و دوران حبس خود را در بند
 ٣۵٠زندان اوين گذراند و در نيمه فروردين سال  ١٣٩٠درگذشت( ،عبدالرضا رجبی )فعال
سياسی ،بازداشت در سال  1380به اتھام عضويت در سازمان مجاھدين خلق که پس از يک
درگيری مسلحانه ھنگام بازداشت مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفت .او ابتدا به اعدام
و با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شد .دوران محکوميت خود را در زندان ديزل آباد
کرمانشاه و بند  ٣۵٠زندان اوين و اندرزگاه  ٨اين زندان گذراند .او در  ٧آبان  ١٣٨٧از
زندان اوين به گوھردشت منتقل شد و ھمان شب خبر مرگ اين زندانی اعالم شد ،کاوه
عزيزپور )فعال سياسی کرد ،بازداشت در سال  ١٣٨۵در مھاباد و محکوم يه  3سال زندان
به اتھام ارتباط با احزاب اپوزيسيون .اين زندانی سياسی در اوايل ارديبھشت  ١٣٨٧پس از
انتقال به بيمارستان اروميه و  ٢٠روز کما ،در  ٢٧ارديبھشت درگذشت( ،ھاشم رمضانی
)شھروند کرد که در ھفته دوم دی ماه  ١٣٨٧در اروميه بازداشت شد .چھار روز بعد
ماموران در تماسی با خانواده وی اعالم کردند ھاشم رمضانی "خودکشی" کرده و برای
تحويل گرفتن جسد او به اداره اطالعات اروميه مراجعه کنند( ،محمد رجبی ثانی )در  ٨مھر
ماه سال  ١٣٨٣به دنبال درگيری منجر به ضرب و شتم با دو شھروند ديگر ،با حکم بازپرس
شعبه  ٢دادسرای عمومی و انقالب تھران بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شد .چند
روز بعد ماموران زندان قزل حصار او را به بيمارستان رجايی کرج منتقل و اعالم کردند که
در زندان دچار مرگ مغزی شده است( ،ھدی رضازاده صابر)فعال ملی -مذھبی ،روزنامه
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نگار و مترجم ،بازداشت در سال  1379که به  5سال و نيم زندان و  10سال محروميت از
فعاليت اجتماعی محکوم شد ،وی در اعتراض به مرگ مشکوک ھاله سحابی اعتصاب غذا
کرد و در  21خرداد  1390در بيمارستان مدرس فوت کرد( و  ...؛
مرگ و خودکشی بيرون زندان در اثر فشارھای حکومتی :بھنام گنجی)بازداشت در  9مرداد
 ،1390وی روز  17مرداد از زندان آزاد شد و نيمه شب  10شھريور با خوردن قرص
خودکشی کرد( ،نھال سحابی)در تاريخ  2مھر  ،1390به دنبال مرگ بھنام گنجی خودکشی
کرد( ،دختری جوانی در  2مھر  1390در پی حمله نيروھای امنيتی به يک مھمانی در
مشھد ،دچار وحشت شد و ھنگام قصد فرار ،از تراس طبقه ششم ساختمان به پايين سقوط کرد
و کشته شد و  ...؛
محکوم به اعدام :زينب جالليان)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1386حبيب ﷲ گلپری
پور)فعال کرد ،بازداشت در  2ارديبھشت  ،(1389انور رستمی)فعال کرد ،بازداشت در دی
 ،(1387حبيب ﷲ لطيفی)فعال کرد ،بازداشت در  1آبان  ،(1386رشيد آخکندی)فعال کرد،
بازداشت در ارديبھشت  ،(1387شيرکو معارفی)فعال کرد ،بازداشت در  9مھر ،(1387
مصطفی سليمی)ايلويی -فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1382سيد جمال محمدی)فعال کرد،
بازداشت در سال  ،(1387سيد سامی حسينی)فعال کرد ،بازداشت در  15خرداد ،(1387
عزيز محمدزاده)نامشخص( ،عبد سروريان)نامشخص( ،زانيار مرادی)نامشخص( ،لقمان
مرادی)نامشخص( ،جواد الری)فعال سياسی ،بازداشت در  25خرداد  ،(1388حسن
طالعی)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1387محسن دانش پور مقدم)ھمسر مطھره بھرامی
حقيقی ،بازداشت در  6دی  ،(1389احمد دانش پور مقدم)پسر مطھره بھرامی و محسن دانش
پور ،زمان بازداشت در  6دی  ،(1389صالح سلطان زاده)فعال سياسی ،بازداشت در سال
 ،(1385حسين فروھيده)خطيبی -فعال کرد ،زمان بازداشت نامشخص( ،حميد قاسمی)زمان
بازداشت نامشخص( ،مھدی قياسی)پزشک و فعال سياسی ،زمان بازداشت نامشخص( ،يونس
آقايان ميرزا)اھل حق ،بازداشت در سال  ،(1383محمد امين عبداللھی)فعال کرد ،بازداشت
در سال  ،(1384مريم اکبری منفرد)فعال سياسی ،بازداشت در  10دی  (1388و يوسف
ندرخانی)کشيش مسيحی ،بازداشت در  20مھر  ... (1388؛
با اين وضعيت اسف بار حقوق بشر در کشورمان ،حاکمان آن چنان دم از توانايی مديريت
جھان در سازمان ملل می زنند که گويی ايرانی آباد ،آزاد و ھمگان برابر ساخته اند و حال
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می خواھند صدای دموکراسی خواھی ،حق طلبی و عدالت جويی شان را به گوش جھانيان
برسانند ،شايد فراموش کرده اند که ايران را ويران کرده اند .به ياد آوريم:
از لحاظ نرخ تورم ،سومين کشور جھان ھستيم.
ھر روز شاھد افشای اختالس ھای کالن حکومتی ھستيم.
رتبه اول اعدام و اعدام کودکان در جھان ھستيم.
آمار طالق -کودک آزاری -ھمسر آزاری -فقر -فحشا ،بيکاری و  ...بيداد می کند.
منابع طبيعی و ثروت ھای ملی و محيط زيست مان)درياچه اروميه -زاينده رود،جنگل ھا و
آثار باستانی( رو به نابودی است.
نه در شادی کردن آزاديم )دستگيری شرکت کنندگان در آب بازی پارکھا و انواع تفريحات
دسته جمعی( و نه در سوگواری )حمله به مراسم سوگواری و بزرگداشت جان باختگان.
بھشت زھرا و خاوران و گورستان ھای ديگر که ھمواره در کنترل نيروھای امنيتی و
اطالعاتی است و خانواده ھا را دايم تحت پيگيرد و اذيت و آزار قرار می دھند.(.
مرگ ھای ناشی از خودسوزی ،خودکشی و ديگر کشی گرفته تا تصادف و بيماری ھای
مختلف ناشی از آلودگی ھوا ،آب ،غذا و  ...بيداد می کند.
گويا انسان ستيزی يک اصل عمده برای حاکميت اين نظام است .صدھا ھزار نفر از زنان و
مردان اين آب و خاک در اين سی و سه سال يا با اعدام يا در کشتارھای خيابانی يا در جنگ
و عراق يا به اشکال ديگر کشته شده اند .چندين ھزار نفر دچار جراحت ھای جبران ناپذير
روحی -روانی شده اند .تعداد کثيری از جوانان نخبه از مملکت فراری داده شده اند .تعداد
زيادی به دام اعتياد انداخته شده اند و ...
مردم ايران به ھيچ وجه از امنيت جانی و مالی برخوردار نبوده و نيستند .در کشوری که
مردم برای گرفتن وام ھای يک ميليون تومانی پشت در اداره ھا صف می کشند و ماه ھا در
انتظار می مانند ،رقم ھای ميلياردی اختالس می شود و کسی پاسخگو نيست .حاکمان
جمھوری اسالمی مدعی اند ھولوکاست افسانه است ،ما می پرسيم آيا کشتار ھای بی رويه
اين سی و سه سال ھم افسانه بوده است؟ شايد بتوان گفت اين کشتارھا کمتر از ھلوکاست
نبوده است .مردم ايران و جھان به اين باور رسيده اند که ديگر زمانه تحمل و مدارا گذشته
است و بايد در مقابل ظلم و بی عدالتی ايستاد و چه خوب ايستاده اند و اميد که پيروز شوند.
ما مادران پارک الله در روز جھانی مبارزه با اعدام)دھم اکتبر برابر با  18مھر( ،خواھان
لغو کليه مجازات ھای اعدام ھستيم و بر خواسته ھای خود به ترتيب زير پای می فشاريم:
خواھان لغو مجازات اعدام و کشتار انسان ھا به ھر شکلی ھستيم.
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خواھان آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی ھستيم.
خواھان محاکمه عادالنه و علنی آمران و عامالن تمامی جنايت ھای صورت گرفته توسط
جمھوری اسالمی از ابتدای تشکيل آن ھستيم.

مادران پارک الله
 18مھرماه 1390

رعايت حقوق بشر ايران
اين در حالی است که در سال  ٢٠١٠ميالدی در ايران  ٢۵٢نفر اعدام شده بودند .به پيشنھاد
سازمان بين المللی عفو بين الملل  ،دھم اکتبر يا ھجدھم مھرماه به عنوان روز جھانی مبارزه
با مجازات اعدام شناخته می شود» .کميته ضد اعدام و مجازات مرگ« در سايت خبری
»خانه حقوق بشر« ،گزارشی منتشر کرده که نشان می دھد در ايران  ،از ابتالی امسال ،
 ١٣۵نفر اعدام شده اند .دست اندرکاران اين کميته می گويند آمار  ١٣۵نفر مربوط به اعدام
افرادی است که منابع رسمی اعالم کرده اند.
منابع رسمی در جمھوری اسالمی محدود به روابط عمومی دادگستری شھرستان ھا ،
روزنامه ھا و خبرگزاری ھای دولتی و نيمه دولتی ھستند که گاھی خبرھای مربوط به
اجرای مجازات اعدام را منتشر می کنند .مسووالن »کميته ضد اعدام و مجازات مرگ« می
گويند آنھا برای اعالم تعداد افراد اعدام شده از ابتدای سال  ١٣٩٠تا کنون  ،از اين آمار
رسمی استفاده کرده اند و اگر می خواستند به آمار غير رسمی ھم اشاره کنند  ،رقم اعدام
شدگان امسال تا  ١٧٣نفر افزايش می يافت.
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مقام ھای قضايی وامنيتی جمھوری اسالمی ايران  ،گاھی اوقات  ،خبر برخی اعدام و
مجازات ھا را علنی نمی کنند.
بنا بر گزارش »کميته ضد اعدام و مجازات مرگ« در سايت خبری »خانه حقوق بشر«  ،در
ميان استان ھای ايران  ،کرمان با  ، ٢٠فارس  ، ١٧خوزستان  ١۴اعدام  ،دارای بيشترين
اجرای مجازات بوده اند .ھمچنين در ھفت ماه گذشته بيشترين اعدام ھا در خرداد )٣٣مورد(،
شھريور ) ٢٩مورد( و ارديبھشت) ٢۶مورد( بوده است.
اعدام  :مکانيزم بی تاثير
مجتبی سميع نژاد  ،دبير »خانه حقوق بشر ايران« که از دست اندرکاران تھيه گزارش
»کميته ضد اعدام و مجازات مرگ« است  ،در گفتگو با صدای آمريکا به داليل افزايش آمار
اعدام در ايران اشاره دارد و می گويد  »:در سالھای اخير آمار اعدام افزايش يافته چون
ميزان جرم و جنايت افزايش يافته است« .
اين فعال مدافع حقوق بشر می گويد»:مقام ھای جمھوری اسالمی به جای اينکه به داليل
افزايش جرم و جنايت توجه کنند  ،بيشتر به مجازات شديد تر پرداخته اند و راھکار اعدام ھم
برای ھمين طرز فکر اتخاذ شده است«.
به گفته آقای سميع نژاد  ،بيشترين مجازات اعدام اجرا شده در ماه ھای اخير برای مجرمان
مواد مخدر بوده است.
اين فعال مدنی می افزايد»:مسووالن قضايی فکر می کنند با اعدام می توانند مانع اين جرايم
بشوند و فکر می کنند که اعدام می تواند يک ابزار بازدارنده باشد اما می بينيم که اين اعدام
ھا نتوانسته به کاھش جرم بيانجامد بلکه در بعضی حوزه ھا به افزايش منجر شده و در واقع
 ،اين مکانيزم تاثيری نداشته است« .
ايران ھمچنان  ،رتبه دوم
سازمان عفو بين الملل ابتدای سال ميالدی در گزارشی اعالم کرد جمھوری اسالمی ايران
بعد از چين  ،با  ٢۵٢اعدام رتبه دوم در بين کشورھای جھان که ھنوز مجازات اعدام در آنھا
اجرا می شود را  ،داراست.
با اينکه اکثريت کشورھای اروپايی و بسياری ديگر از کشورھای دنيا مجازات اعدام را لغو
کرده اند يا اجرا نمی کنند  ،ھنوز حدود شصت کشور مجازات اعدام را اجرا می کنند.
در گزارش سازمان عفو بين الملل  ،آمده است که چين  ،ايران  ،کره شمالی  ،يمن  ،ايالت
متحده آمريکا و عربستان سعودی  ،به ترتيب بيشترين اعدام را در سال  ٢٠١٠ميليادی داشته
اند.
با اينکه در اياالت متحده آمريکا ١٣ ،سيزده ايالت  ،مجازات اعدام را لغو کرده اند اما عفو
بين الملل می گويد در سال گذشته ميالدی  ،در  ٣٧ايالت آمريکا  ۴۶ ،مجازات اعدام اجرا
شده است.
جمھوری اسالمی ايران با  ٢۵٢اعدام در سال گذشته ميالدی  ،رتبه دوم جھانی را بعد از
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چين دارد .برخی معتقدند ميانگين اعدام در ايران حتی بيشتر است چون در چين ،حدود دو
ھزار نفر از جمعيت ميلياردی اين کشور اعدام شده اند در حاليکه در ايران به نسبت جمعيت
 ،ميانگين اعدام شدگان  ،بيشتر از چين است.
مجتبی سميع نژاد می گويد جمھوری اسالمی به اعدام  ،به عنوان يک راھکار برای ترساندن
مردم می نگرد .او می گويد »:انگيزه جمھوری اسالمی برای اين تعداد اعدام  ،ايجاد ترس
در جامعه است« .
به عقيده اين فعال حقوق بشر  ،مقامات جمھوری اسالمی ايران »به کاھش اعدام عالقه
ندارد« .آقای سميع نژاد می افزايد»:در ماه ھای اخير شاھديم که مقام ھای قضايی بر عناوين
جرمی که مجازات اعدام دارند ،افزوده اند«.
وی ھمچنين می گويد»:مقام ھای ايران می گويند از اعدام برای کنترل جامعه و کاھش جرم
و جنايت در ايران استفاده می کنند در حاليکه دليل واقعی اجرای اين مجازات ايجاد ترس ،
وحشت و سرکوب صدای ھای معترض موجود در جامعه است«.
اين فعال مدنی در پايان می افزايد»:بعد از انتخابات شاھد بوديم برخی به اعدام محکوم شدند
يا حکم اعدام آنھا اجرا شد  ،که دليل آن ايجاد ترس و وحشت در جامعه بود .جمھوری
اسالمی فکر می کند افزايش اين اعدام ھا موجب ترس می شود تا معترضان کمتر توان مقابله
با حکومت را داشته باشند«.
براساس قوانين جمھوری اسالمی ايران  ،تعداد جرايمی که به اعدام منتھی می شود  ،زياد
است .کسانی که به جرايمی چون قاچاق مواد مخدر  ،سرقت مسلحانه  ،قتل  ،تجاوز و غارت
دست بزنند  ،معموال اعدام می شوند .ھمچنين  ،جمھوری اسالمی ايران  ،از جمله معدود
نظام ھايی است که برخی فعاالن سياسی مخالف را ھم به اعدام محکوم می کند.
به گزارش کميته ضد اعدام و مجازات مرگ در خانه حقوق بشر ايران  ،در ھفت ماه اخير ،
 ٧٣نفر برای جرايم مواد مخدر  ٣٣ ،نفر بخاطر تجاوز  ١۶ ،نفر محاربه و  ١١نفر به دليل
قتل  ،اعدام شده اند.
مقام ھای قضايی جمھوری اسالمی  ،تاکنون از اين اعدام ھا دفاع کرده اند و اجرای آن را
بخشی از احکام دينی می دانند.
با اينکه اغلب کشورھايی که در آن اعدام صورت می گيرد  ،سعی کرده اند با اصالح قوانين
به سمت کاھش اين مجازات گام بردارند اما در ايران بتازگی اجرای مجازات اعدام در مال
عام افزايش يافته بطوريکه »کميته ضد اعدام« می گويد در ھفت ماه اخير ٣۵،مورد از اعدام
ھا در مقابل ديدگان شھروندان بوده است.
در يک ماه گذشته حداقل سه مورد اعدام در مقابل ديدگان مردم انجام شده و حتی در مورد
اجرای مجازات قاتل روح ﷲ داداشی از چھره ھای ورزشی در کرج  ،چند ھزار نفر شاھد
اعدام بودند.
پيش از اين اتحاديه اروپا در گزارش ساليانه خود  ،از مقامات جمھوری اسالمی خواسته بود
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مجازات اعدام را لغو و از اجرای آن جلوگيری کند.

كھريزكی ديگر در تبريز؛ شرح تكاندھنده وضعيت زندانيان
كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ھا :بنا به خبرھاي رسيده ,در حال حاضر
زنداني ديگر با شرايط بسيار اسفناك و غيرقابل تحمل مانند كھريزك در تبريز ساخته شده
است .يك زنداني كه مدتي در اين بازداشت گاه بوده ,جزييات را شرح داده است .محل اين
زندان ,در تبريز  -روستاي بيگلو ،ممقان ،كه به آن شور آباد مي گويند ،دقيقا يك ساعت
فاصله با تبريز و يك ساعت با اروميه ساخته شده است.
نام فرمانده قرارگاه )كه اين زندان در آن قرار دارد( :سرھنگ فخرعلي قلي زاده است.
يكي از بازداشتي ھا كه مدتي در اين زندان بوده ,شرايط آن را چنين شرح داده است:
اين زندان ,زنداني غيرعلني است .از بيست كانتينر تشكيل شده است .فاصله ھر كانتينر با
كانتينر بعدي يك متر است .درون ھر كانتينر  40-50نفر از دستگير شدگان وقايع تبريز و
اروميه و سايرين بصورت بسيار فشرده جاي داده شده اند .اين زندان بدون سرويس بھداشتي
است و ھيچ كسي ھم نمي تواند براي ھواخوري يا دستشويي از كانتينر بيرون برود.
غذاي زندانيان فقط آب و نان و بعضي وقت ھا شايد سيب زميني با تخم مرغ آب پز است.
از يك دريچه كوچك در بدنه كانتينر به زنداني ھا غذا مي دھند,بدون ھيچگونه بشقاب يا
قاشقي يا ....
زنداني ھا ھمان جا در كانتينر با دست ھايشان غذا مي خورند و ھمان جا ھم مجبورند
دستشويي كنند .بوي تعفن ھمه جا را فراگرفته و امكان تنفس را براي زندانيان بسيار سخت
كرده است.
اين زنداني كه مدتي در اين بازداشتگاه بوده ,به تازگي از اين زندان آزاد شده است .وي آنقدر
تحت فشار روحي قرار دارد كه در حال حاضر دوست ندارد و نمي تواند كسي را ببيند.
حرف زدن براي او سخت است .او فقط پنج دقيقه زبان باز كرد و با يكي از دوستان نزديك
خودش صحبت كرد و چند كلمه اي گفت.
بعد از دستگيري و ضرب و شتم و شكنجه زياد با سيم و كابل در تبريز ،وي را چشم بسته از
تبريز به اين زندان بردند و بعد از سه ھفته زندگي در اين زندان كه مانند جھنمي براي
Seite 46

چکيده

زندانيان بود ،او را چشم بسته برگرداندند .وي در حال حاضر در شرايط روحي بسيار بدي
بسر مي برد.
اين زنداني ,بي گناه و فقط به جرم آزاديخواھي دستگير شد .اما با كلي تالش و التماس و
جستجو و خرج پول براي دادن به اين و آن مامور ،محل وي توسط خانواده اش پيدا شد و با
انبوه رشوه و باج كه توسط مزدوران گرفته شد ،نھايتا با سي ميليون تومان رشوه و صد
ميليون تومان وثيقه آزاد شدو با وضعيت بسيار ضعيف و رنجور به خانه اش برگشت.
در حال حاضر ,ساير بازداشتي ھايي كه در اين زندان به سر مي برند ,در شرايط وحشتناكي
به لحاظ جسمي و روحي به سر مي برند و مي بايست اطالع رساني و اقداماتي جدي براي
اطالع از وضعيت آنھا صورت گيرد

شنبه  ٨اکتبر ٢٠١١به مناسبت روز جھانی عليه اعدام در
فرانکفورت
http://www.youtube.com/watch?v=O0RLhm8Fs2Y
گزارش ويدئويی
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ما حاميان مادران پارک الله/فرانکفورت امروز  8اکتبر  2011در يک اعتراض سراسری
از سوی حاميان مادران در شھرھای مختلف دنيا به مناسبت روز جھانی عليه اعدام گرد ھم
آمديم و اعتراضمان را به احکام اعدام نشان داديم .در اين اعتراض سخنگوی سازمان عفو
بين الملل در فرانکفورت  ،خانم مونيکا ويتکوفسکی ھم ما را ھمراھی کردند .روز دھم
اکتبر ،روز جھانی عليه اعدام ،برای نخستين بار ،در سال  ٢٠٠٣ميالدی در اولين نشست
اتحاديه ی اروپا برای مبارزه با مجازات اعدام  ،اعالم شد .ايران يکی از کشورھايی است که
احکام اعدام در آن به اشکال مختلف و در انظار عمومی به طرز وحشتناکی به اجراء در می
آيد .رژيم جمھوری اسالمی با اعدام کودکان ،مليت ھای مختلف  ،دگر انديشان ،اقليت ھای
جنسی و اقليت ھای مذھبی ،مقام دوم اعدام در جھان را داراست .ما حاميان مادران پارک
الله  ،اعدام را يک قتل سازمان يافته می دانيم و مخالف ھرگونه قتلی با ھر شکل و ھر نامی
از جمله سنگسار و قصاص بوده و خواھان لغو فوری قانون مجازات اعدام ھستيم.
ما معترض به احکام اعدام :زينب جالليان ،حبيب ﷲ لطيفی ،حبيب ﷲگلپری پور ،رشيد
آغکندی ،شيرکو معارفی ،مصطفی سليمی ،انور رستمی ،سيد جمال محمدی ،سيد سامی
حسينی ،عزيز محمدزاده ،عبد سروريان ،زانيار مرادی لقمان مرادی و کشيش يوسف
ندرخانی و ھمه ی زندانيان گمنامی که به اعدام محکوم شده اند ھستيم و سعی می کنيم
صدايمان رابه گوش جھانيان و جوامع بين المللی برسانيم .باشد که ھمبستگی و مبارزه
مشترک ما ،راه را برای رسيدن به اھدافمان ھموار تر سازد
حاميان مادران پارک الله/فرانکفورت
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محاکمۀ  4زندانی سياسی در دادگاه انقالب
محاکمۀ  4زندانی سياسی در دادگاه انقالب با پرونده سازی جديد بازجويان وزارت اطالعات
پرونده سازی جديد بازجويان وزارت اطالعات عليه  4زندانی سياسی و انتقال آنھا به يکی از
شعب دادگاه انقالب وابسته به وزارت اطالعات جھت محاکمۀ آنھا.روز چھارشنبه  20مھر
ماه زندانيان سياسی فرزاد مددزاده ،صالح کھندل،محمد علی منصوری و بھروز جاويد
طھرانی با پرونده سازی جديد بازجويان وزارت اطالعات به شعبۀ  6دادگاه انقالب برده شدند
و توسط فردی بنام ناصری مورد محاکمه قرار گرفتند.
آنھا حوالی ساعت  06:00صبح از بند  4زندان گوھردشت کرج بطرز قرون وسطايی و
تحقير آميزی با دسبند و پابند به شعبۀ  6دادگاه انقالب برده شدند و تا ساعت  15:00مور
محاکمۀ فردی بنام ناصری قرار داشتند  4 .زندانيان سياسی فوق الذکر اتھامات واھی
بازجويان وزارت اطالعات را قاطعانه رد کردند.ناصری بر مبنای اتھامات دروغين
بازجويان وزارت اطالعات برای ھر زندانی سياسی قرار وثيقه  30ميليون تومانی صادر
کرد.
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 4زندانی سياسی فوق الذکر  7تيرماه بطور ناگھانی و بدون ھيچ دليل از بند  4زندان
گوھردشت کرج خارج و به سلولھا انفرادی بند  209شکنجه گاه وزارت اطالعات در زندان
اوين منتقل کردند .آنھا نزديگ به  3ماه تحت شکنجه ھای جسمی و روحی آخوندی با نام
مستعار علوی و سعيد شيخان از سربازجويان وزارت اطالعات در بند  209قرار
داشتند.بازجويان وزارت اطالعات عليه  4زندانی سياسی اقدام به پرونده سازی واھی نمودند
و آن را به يکی از شعبه ھای دادگاه انقالب وابسته به وزارت منتقل کردند.پرونده سازی فوق
در حالی صورت می گيرد که اين  4زندانی سياسی ھمراه با ده ھا زندانی سياسی ديگر
نزديگ به  1سال است که از داشتن ھرگونه ارتباطی با دنيای خارج از زندان محروم ھستند
و در شرايط کامال ايزوله به سر می برند.آنھا حتی از امکان داشتن مالقات حضوری و يا
تماس تلفنی با خانواده ھای خود محروم ھستند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،انتقال به سلولھای انفرادی ،شکنجۀ جسمی و روحی
 ،پرونده سازی واھی بازجويان وزارت اطالعات عليه زندانيان سياسی که نزديگ به  1سال
در بند ايزوله شده قرار دارند و محاکمۀ آنھا در يکی از شعب دادگاه انقالب وابسته به وزارت
اطالعات را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ويژه
حقوق بشر سازمان ملل برای ديدار با زندانيان سياسی و خانواده ھای آنھا برای تھيۀ
گزارشی از جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه علی خامنه ای جھت ارائه به سازمان ملل می
باشد.
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
 21مھر  1390برابر با  13اکتبر 2011
گزارش فوق به سازمانھای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
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بيانيه  ١٠تن از فعاالن دانشجويی و حقوق بشر زندانی درباره
حکم شالق عارف
پيمان عارف در پی اجرای حکم شالق پيمان عارف ،فعال سياسی ده تن از زندانيان محبوس
در بند  ٣۵٠زندان اوين با نگارش نامهای از درون زندان نسبت به اين حکم واکنش نشان
دادند.
در قسمتی از اين نامه آمده است» :اجرای حکم شالق تعزيری به صورت حدی و به دور از
موازين شرعی و قانونی را عملی وحشيان میدانيم و از افکار عمومی انتظار داريم در مقابل
اين رخداد سکوت نکرده فعاالنه حاکميت را به تيغ نقد کشند«.
متن کامل بيانيه که در اختيار خبرگزاری ھرانا قرار گرفته است به شرح زير است:
يکشنبه با چشمانی گريان از غم دوری وشادمان از بازگشت پيمان نزد خانواده و بازيابی
آزاديش ،در آغوشش گرفتيم و بوسه بر صورتش زديم و بر دوستیاش باليديم و رھسپارش
ساختيم .اما شاديمان ديری نپاييد و ساعاتی بعد در مالقات از رنجی شنيديم که ناجوانمردانه
بر تن خسته و بيمار اين فعال باسابقه دانشجويی روا داشتهاند .رنج پيمان رنجورمان ساخت و
سربلندی و استقامتش مغرورمان.
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ما الزم میدانيم ضمن ابراز ھمدردی با پيمان عارف عزيز ،چند نکته را به عرض ملت
ايران برسانيم:
 -١پيمان عارف به دليل نگارش نامه سرگشاده به محمود احمدینژاد درباره سرکوب نھاد
دانشگاه و خواست اعاده آزاديھای آکادميک و بويژه مطالبه حق تحصيل به عنوان مبنايیترين
حق صنفی جامعه دانشگاھی به اين مجازات ننگين دچار آمد.
ما فکر میکنيم که کماکان تمامی مسائل و مطالباتی که پيمان عزيز در نامه سرگشادهاش به
محمود احمدینژاد مطرح ساخته بود مبتال به فضای دانشگاھی ايران بوده و آن مطالبات
بروز و قابل طرح میباشد و در طی اين دو سال و نيم نيز نه تنھا شرايط بھبود نيافته و آن
مطالبات محقق نشده بلکه بر سرکوب دانشگاه و انباشت مطالبت محقق نشده افزوده گرديده
است.
 -٢اجرای حکم شالق تعزيری به صورت حدی و به دور از موازين شرعی و قانونی را
عملی وحشيان میدانيم و از افکار عمومی انتظار داريم در مقابل اين رخداد سکوت نکرده
فعاالنه حاکميت را به تيغ نقد کشيده زشتی عملکردش را آنچنان فرياد کند که ديگر احدی از
مقامات قوه قضائيه جسارت نکند برخالف موازين قانونی با زندانيان سياسی چنان کند که با
پيمان سرافرازمان کردند.
 -٣شالق بر گرده پيمان را شالقی ديگربار بر گرده جنبش دانشجويی میدانيم و تاکيد مجدد
بر باز شدن فضای دانشگاھی و آزادی زندانيان سياسی و بويژه آزادی دانشجويان زندانی و
بازگشت ايشان بر سرکالس درس و نيز اعاده حق تحصيل دانشجويان ستاره دار و تعليقی را
از ضروریترين خواستهھای جنبش فراگير و دموکراسی خواه سبز میانگاريم.
دکتر سيد محمد سيفزاده عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل دادگستری
سما نورانی دانشجوی اخراجی بھايی و فعال حق تحصيل
مصطفی نيلی فعال دانشجويی سابق دانشگاه امام خمينی قزوين
جواد عليخانی فعال دانشجويی دانشگاه چمران اھواز
آرش صادقی فعال دانشجويی دانشگاه عالمه طباطبايی
احمد شاھرضايی فعال دانشجويی دانشگاه يزد
مھدی خدايی فعال دانشجويی و حقوق بشر دانشگاه آزاد
ضياء نبوی فعال دانشجويی محروم از تحصيل دانشگاه مازندران و سخنگوی شورای دفاع
از حق تحصيل
سعيد جاللی فر فعال دانشجويی محروم از تحصيل دانشگاه زنجان
مجيد دری فعال دانشجويی دانشگاه عالمه طباطبايی
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افسانه وحدت :دست مذھب از زندگی کودکان کوتاه

نھاد کودکان مقدمند از بدو تاسيس تاکنون بر اھميت بی مذھبی کودکان تاکيد دائمی داشته و
تحميل مذھب به کودک را جزو خشونت عليه کودک و دست اندازی به حريم کودک تلقی
کرده وخواھان جامعهای است که در آن اين تحميل را چه از طرف دولت و آموزش و
پرورش و چه توسط پدر و مادر جرم به حساب بياورد .تعدادی از اعضای ما ،بينندگان
سوال ميکنند .اميدوارم بتوانم تا حدی
تلويزيون و خوانندگان نشريات ما علت اين تاکيد را ٔ
جوابگو باشم.
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کودک مذھب ندارد .اگر بزرگساالن ايدھای مذھبی خود را به کودک تحميل نکنند و عقايد
خود را در اين زمينه به کودک منتقل نکنند ،خود کودک درجھان کودکيش دنبال کشف اين
اعتقادات نيست .اينطور نيست که بگويد حاال بروم نماز بخوانم يا روزه بگيرم ،يا روسری
سرم کنم .اينھا تحميالت بزرگترھا به کودک است .مذھب را ھميشه يا با تنبيه ،يا تشويق يا با
ترساندن از آتش جھنم و سقوط از پل صالت و عزرائيل و شيطان و غيره به کودک تحميل
کرده اند .حجاب انتخاب ھيچ کودکی نيست ،کودک مذھب را به ارث ميبرد ،مجبورش ميکنند
فرائض دينی بجا بياورد ،روزه بگيرد ،افراد را به محرم و نامحرم تقسيم کند .از  ٩سالگی با
يک جشن تکليف زن اعالمش کنند .از اينھا جدی تر تجاوز شرعی و قانونی به جسم کودکان
دختر که از نظر شرعی به ّ
سن شرعی برای تمتع مردان رسيده اند است .تازه اين ھم کافی
نيست ،اينکه بزرگسالی به خودش اجازه بدھد که قطعهای از بدن کودک را ببرد و به
اصطالح ختنه يا مثله کند عين بی حرمتی به جسم کودک بعنوان انسانی که بايد تمامی حقوق
انسانيش را محترم شمرد است.
به اين ترتيب است که شخصيت و ھويت کودک مورد ھجوم قرار ميگيرد ،دنيای زيبای
کودکيش تغيير ميکند ،خالقيت و فکر آزاد از او گرفته ميشود .اين کودک را از حقوق
اجتماعی و مدنيش محروم کردن است و بايستی جرم تلقی شود.
ھمانطور که ميگوييم کسی حق آزار و اذيت کودک را ندارد! ھيچکس حق استفاده جنسی از
کودک را نبايد داشته باشد ،ھيچکس حق استفاده از کار حرفه ای کودکان را نبايد داشته باشد،
ھيچکس حق محروم کردن کودک از امکانات اجتماعی و جلوگيری از تحصيل و آموزش آن
را نبايد داشته باشد .به ھمين شکل ھم بايد بگوييم ھيچکس حق شستشوی مغزی و دست
درازی به حريم فکری و آزادی کودکان ،از طريق مذھب را ھم نبايد داشته باشد! اينھا
جرايمی است که جمھوری اسالمی روز مره مرتکب ميشود  .اينھا جرايمی است که قانونان
در ايران بيش از سه دھه است صورت گرفته است.
مذھب دستور ھر نوع کودک آزاری را شرعا صادر ميکند ،به عنوان مثال بر اساس قوانين
جزايی اسالمی قصاص ،کودکان در ايران اعدام ميشوند.
اگر مذھب امر خصوصی انسانھا بود ،اگر در قدرت سياسی نبود ،اگر دست از سر کودکان
و آموزش و پرورش بر میداشت مسلما مردم به فکر دفاع از خود درمقابل تھاجم مذھب به
زندگيشان بر نمی آمدند .در ايران ،حکومتی بر سر کار است که ميخواھد مردم را برنگ
خودش درآورد ،روش خودش يعنی ارزشھای قرون وسطايی از گور در آمده را با اسلحه و
زندان و غيرو به مردم تحميل کند .اگر کودکی شئون مذھبی را به جا نياورد سعی ميکنند پدر
و مادرش راھم به جانش بياندازند.
بيش از سه دھه است که بجای محيط علمی ،محيط جھل و خرافات در مدارس را حاکم کرده
اند ،به جای آموزش علم و دانش از دانش آموزان شمارش صلوات ميخواھند .بجای محيطی
مطلوب و شاد ،مکانی غمزده و بشدت خسته کننده ايجاد کرده اند .طبق اخبار حکومتی
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دختران زيادی دچار افسردگی ھستند .اين وضيعتی است که حکومت اسالمی کودک ستيز
برای کودکان ايجاد کرده است و اين تاثيرمذھب است بر زندگی کودک.
با وجودی که آيت ﷲھا و مالھای و ريز و درشت اين حکومت به تربيت اسالمی کودکان
مشغولند ،رابطه آزادانه و طبيعی دختر و پسر را ممنوع کردند ،عاشق شدن را جرم تلقی
کردند و ھر آنچه جالب و انسانيست از کودک سلب کردند ،ولی ميبينيم ھمين نسل عليه اين
حکومت ھنگامه به پا کرد و اگر سرکوب شديد و شکنجهھای وحشيانه و تجاوز درون زندانھا
ميگذاشت بساط اين حکومت را با چپاولش و مذھب ش زير و رو ميکردند.
ما در نھاد کودکان مقدمند پدر و مادر را صاحب کودک نميدانيم .اين را حق کودک ميدانيم که
صرف نظر از باورھا و اعتقادات مذھبی والدينش از يک آموزش و پرورش سکوالر و غير
مذھبی برخوردار باشد .کودکان اعضای با ارزش جامعه ھستند و ما جامعه و دولت را
موظف به دفاع و حفاظت از حقوق آنھا ميدانيم .و به دالئل ذکر شده ،ما مبارزه برای حقوق
کودکان در ايران را جدا از مبارزه برای خالصی کودک از شر مذھب نميدانيم.

ضرب و شتم رضا جوشن در بند  ٢٠٩و انتقال به بھداری
در پی ضرب و شتم رضا جوشن ،زندانی سياسی محبوس در بند  ٢٠٩نامبرده ھفته گذشته به
بھداری زندان اوين منتقل شد.
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ،اين
زندانی سياسی که از مدتی پيش به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شده است اخيرا به دليل اعمال
شکنجه در بازجويیھا از ناحيه ساق پای چپ دچار آسيب ديدگی شده است.
نامبرده پس از ضرب و شتم توسط ماموران وزارت اطالعات به دليل آسيب ديدگی ھفته
گذشته به بھداری زندان منتقل شده بود.
در پيگيریھای صورت گرفته از سوی خانواده ايشان و اطالع از وضعيت جسمی اين
زندانی ماموران خانواده وی را تھديد کردند که اينبار به مانند دفعات قبلی نخواھد بود و اينبار
میدانيم که چه کاری انجام دھيم.
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بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
• بند  ٣ماده  ٧کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارھا يا مجازاتھای بيرحمانه ،غير انسانی
يا ترذيلی :افرادی که به اتھام ارتکاب جرمی تحت تعقيب قرار میگيرند بايد در کليۀ مراحل
دادرسی از رفتاری عادالنه برخوردار شوند.
• بند  ١ماده  ٢کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارھا يا مجازاتھای بيرحمانه ،غير انسانی
يا ترذيلی :بايستی تمامی موازين قانونی ،اداری ،قضايی و موازين مؤثر ديگری را جھت
پيشگيری از اِعمال شکنجه در حوزۀ قضايی خود ،اتخاذ کرد.
• اصل  ٣٩قانون اساسی جمھوری اسالمی :ھتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون
دستگير ،بازداشت ،زندانی يا تبعيد شده ،به ھر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات
است.
• ماده  ٧ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه
يا مجازاتھا يا رفتارھای ظالمانه يا خالف انسانی يا رذيلی قرار داد.
• ماده  ۵اعالميه جھانی حقوق بشر :ھيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری
ظالمانه ،ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد.
• بند  ١ماده  ١٠ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :در باره کليه افرادی که از آزادی
خود محروم شدهاند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
• ماده  ٣١کنوانسيون حقوق زندانيان :تنبيه و شکنجه بدنی ،قرار دادن زندانی در سلول
تاريک و يا ھرگونه مجازات بيرحمانه ،غيرانسانی و اھانت آميز تحت ھر شرايطی ممنوع
است و بايد به طور کامل از ليست مجازات و تنبيه برای جرائم انضباطی خارج شود.

Seite 56

چکيده

اعتراض دولت استراليا به حکم شالق مرضيه وفامھر
.
در پی اعالم حکم يک سال حبس و  ٩٠ضربه شالق برای مرضيه وفامھر ،بازيگر فيلم
"تھران من حراج" ،وزرات امور خارجه استراليا دولت ايران را به دليل صدور اين حکم
محکوم کرد .يک کمپانی استراليايی تھيهکننده اين فيلم است
دولت استراليا ايران را به دليل صدور حکم  ٩٠ضربه شالق و يک سال زندان برای
مرضيه وفامھر محکوم کرد .اين بازيگر سينما به خاطر ايفای نقش در فيلم "تھران من
حراج" که تھيهکنندگی آن را يک کمپانی استراليايی بر عھده داشته به اين مجازات محکوم
شده است .خانم وفامھر در صحنهھايی از اين فيلم در حالی که موھای سرش را کامال تراشيده
بود بدون حجاب اسالمی ظاھر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه وزير امور خارجه استراليا از ايران خواسته تا به حقوق
انسانی شھروندانش و نيز شھروندان خارجی احترام بگذارد.
سخنگوی وزير امور خارجه استراليا ھمچنين به خبرگزاری فرانسه گفته است» :دولت
استراليا ايران را به دليل استفاده بیرحمانه از مجازاتھای تحقيرآميز و غير انسانی محکوم
میکند و از اين که مرضيه وفامھر به خاطر ايفای نقش در يک فيلم استراليايی به يک سال
حبس و  ٩٠ضربه شالق محکوم شده ،عميقا نگران است«.
مرضيه وفامھر ،بازيگر فيلم »تھران من حراج« و ھمسر ناصر تقوايی ،کارگردان سينما،
اوايل تيرماه سال جاری بازداشت شد .ابتدا اعالم شد که اين فيلم بدون مجوز ساخته و در
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ايران پخش شده است و به ھمين دليل خانم وفامھر دستگير شده اما آقای تقوايی در
مصاحبهای اعالم کرد که اين فيلم با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده است.
کمپانی استراليايی آداليد که تھيهکنندگی اين فيلم را بر عھده دارد به خبرگزاری فرانسه گفته
است که قصد نداشته اين فيلم را در ايران پخش کند و پخش اين فيلم در بازار سياه ايران
کامال خارج از کنترل اين کمپانی صورت گرفته است.
مسئوالن اين کمپانی ھمچنين گفتهاند» :ما عميقا از حکمی که برای مرضيه صادر شده
متعجب و متاسفيم و حمايتھای خود را از مرضيه و خانواده او ادامه میدھيم و از راهھای
قانونی اين مسئله را دنبال میکنيم«.
مسئوالن کمپانی آداليد ھمچنين به فيلمھای ديگر ايرانی اشاره کردهاند که ھنرپيشگان آنھا با
موھای تراشيده و بدون حجاب در مقابل دوربين ظاھر شدهاند و مشکلی ھم برايشان پيش
نيامده است.
فيلم »تھران من حراج« ساخته گراناز موسوی ،فيلمساز ايرانی مقيم استرالياست و او اين فيلم
را به عنوان پاياننامه تحصيلی خود ساخته است .فيلم داستان يک دختر بازيگر تئاتر است که
در يک ميھمانی با يک پسر جوان ايرانی ساکن استراليا آشنا می شود و تصميم میگيرد
ھمراه او از ايران برود.
سايت کلمه گزارش داده که دادگاه ،مرضيه وفامھر را به دليل حضور بدون حجاب در اين
فيلم به يک سال حبس و  ٩٠ضربه شالق محکوم کرده است.
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حرکت اعتراضی حاميان مادران در تظاھرات سراسری و نمايشگاه
کتاب 15.10.2011

http://radioneda.wordpress.com/2011/10/15/rn-291/
گزارش راديو ندا از شرکت حاميان مادران پارک الله/فرانکفورت در اعتراض سراسری
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http://www.radiofarda.com/audio/OnDemand/FRD_10_21_2011101
5130000_20.html
گزارش راديو فردا از شرکت حاميان مادران/فرانکفورت در ھمين روز از دقيقه 22،2
روز شنبه  15.10.2011گردھمايی حاميان مادران پارک الله/فرانکفورت در دو قسمت و
دو محل مختلف در فرانکفورت برگزار شد .در قسمت اول ما در کنار ھزاران نفر که در
يک جنبش اعتراضی عليه تبعيض اقتصادی و نابرابريھا که عالوه بر فرانکفورت در صدھا
شھر دنيا برگزار شده بود شرکت کرديم و حمايت خود را از زندانيان سياسی و کارگران
اخراج شده اعالم کرديم و اعتراض خود را به فشار اقتصادی که به روی مردم ايران وجود
دارد نشان داديم .در قسمت دوم به نمايشگاه بين المللی کتاب فرانکفورت رفتيم و در انجا
مقابل غرفه دولتی جمھوری اسالمی با نشان دادن عکسھايی از زندانيان سياسی و شعار
ھايی به زبان آلمانی در حمايت از مادران و زندانيان سياسی توجه بازديدکنندگان اين
نمايشگاه به مسائل ايران و جناياتی که در آنجا صورت ميگيرد جلب کرديم.
به اميد برابری و عدالت اجتماعی
حاميان مادران پارک الله/فرانکفورت
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صدای زانيار و لقمان باشيم به اعدام نه بگوييم
صدای زانيار و لقمان باشيم به اعدام نه بگوييم..ھجوم به در زندانھا ببريم ،فرياد بزنيم..چشم
پدر و خانواده
پدر زانيار مرادی ،زندانی کردی که اکنون در زندان رجايی شھر کرج به سر می برد خبر
از تاييد حکم اعدام پسرش از سوی ديوان عالی کشور را داد.
وی در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت » :بستگانم اين ھفته به زندان
رفته بودند تا برای زانيار لباس گرم ببرند چون فصل سرما شروع شده است .اما مسوالن
زندان به آنھا گفته بودند که او به لباس نيازی ندارد چون اعدامش تاييد شده است.آنھا
صراحتا اين را به بستگانم گفته بودند و بعد ھم گفته اند که تاريخش را به آنھا خبر می دھند«.
اقبال مرادی ھمچنين گفت که وکيل فرزندش خبری از اين موضوع ندارد و به او حکم اعدام
ابالغ نشده است .زانيار مرادی و لقمان مرادی دو شھروند اھل مريوان روز چھارشنبه اول
دی ماه  ،٨٩به حکم قاضی صلواتی در شعبه  ١۵دادگاه انقالب تھران ،با اتھام عضويت در
حزب “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مريوان به اعدام در مالءعام محکوم
شدند .اين درحالی است که اين دو زندانی طی نامه ای که منتشر شد اعالم کردند زير شکنجه
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و تھديد به تجاوز جنسی مجبور به پذيرفتن قتل شده اند .زانيار  ٢١ساله و لقمان  ٢۵ساله
متھم ھستند که در شامگاه  ١۴تيرماه  ٨٨پسر امام جمعه مريوان را به قتل رسانده اند.
اقبال مرادی در خصوص اتھام پسرش برای قتل پسر امام جمعه مريوان گفت »:من ابدا اين
اتھام را قبول ندارم .زنجيره قتل ھای که در کردستان و به طور خاص در مريوان اتفاق
افتاده است از طرف خود عوامل رژيم بوده است .کسی به نام ھيوا يتاب که در کادر رسمی
سپاه پاسداران است و نه تنھا پسر امام جمعه بلکه افراد ديگری را نيز ترور کرده است .اما
بعد رژيم قاتالن را به گروه پژواک و گروه ھای ديگر ربط می دھد .متاسفانه سپاه پاسداران
برای پرده پوشی از جنايات ھای که خودشان مرتکب می شوند مجبور به سناريو سازی و
معرفی آدم ھای ديگر به عنوان قاتل می شوند«.
اقبال مرادی ،پدر زانيار که اکنون در کردستان عراق به سر می برد با اشاره به اينکه ھنوز
به وکيلش حکم اعدام ابالغ نشده است ،گفت »:متاسفانه من دور ھستم و با وکيلش ھيچ
ارتباطی ندارم .يکی از دوستانم را پيش وکيلش فرستادم که او گفته است تا به حال تاييد حکم
اعدام به او ابالغ نشده است«.
اقبال مرادی درخصوص درخواستش از قوه قضاييه ايران گفت »:از قوه قضاييه بيشتر از
اين نمی توانم انتظار داشته باشم .موضوع فقط پسر من نيست ،تنھا او نيست که روزانه اعدام
می شود .آدم نمی تواند از قوه قضاييه ايران انتظاری داشته باشد چون آنھا بر اساس ضوابط
و تفکر خودشان حکم را صادر می کنند .اما من از فعاالن و سازمان ھای حقوق بشری
تقاضا دارم که جلوی اين اعدام ھای بی رويه را بگيرند«.
اقبال مرادی با اشاره به اينکه پسرش مدت ھاست از مالقات و تماس تلفنی با بستگانش
محروم است ،گفت »:بستگانم چند بار به زندان رجايی شھر کرج رفته بودند و التماس کرده
بودند که با او مالقات کوتاه داشته باشند اما مسوالن گفته بودند غير ممکن است و نبايد
مالقات داشته باشد .اين ھفته ھم رفته بودند که لباس گرم برای او ببرند که با اين خبر مواجه
شدند«.
اما عثمان مرادی ،پدر لقمان ،ديگر زندانی محکوم به اعدام که اکنون در مريوان زندگی می
کند با اظھار بی خبری از پسرش و خبر احتمالی اعدام او در گفتگو با کمپين بين المللی
حقوق بشر در ايران گفت » :واال من ماه ھاست که از او اطالعی ندارم .ما نه مالقات داريم
و نه تماس تلفنی .وکيلش ھم چيزی نمی داند .نه به خودم چيزی گفتند و نه به وکيلش«.
عثمان مرادی در گفتگوی قبلی خود با کمپين در خصوص اتھام فرزندش گفته بود ٩ »:ماه
اول که در زندان اداره اطالعات بود در پرونده اش خبری از اتھام قتل نبود بعد ھم که برای
ھفت ماه زندان رفت باز ھم چنين چيزی مطرح نبود اما او را دوباره به وزارت اطالعات
بردند و  ٢۵روز نگه داشتند .و آنقدر شکنجه و آزارش دادند که قتل را قبول کرد ،يعنی قبول
کرده برای آنکه از آن وضعيت نجات پيدا کند ١٧ .ماه طول کشيد تا اين اعتراف را از او
گرفتند«.
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مريم قربانیفر فعال حقوق زنان به سه سال زندان محکوم شد
خانه حقوق بشر ايران /مريم قربانیفر فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقالب اسالمی به سه
سال زندان محکوم شده است.
حکم سه سال زندان مريم قربانیفر فعال حقوق زنان که در دادگاه بدوی صادر شده امروز به
وکيل وی ابالغ شده است.
به گزارش »خانه حقوق بشر ايران« اين حکم از سوی شعبه  ٢٨دادگاه انقالب به رياست
قاضی مقيسه صادر شده است .دادگاه مريم قربانیفر در تاريخ شش شھريور ماه  ١٣٩٠در
ھمين شعبه برگزار شده بود.
اتھامات وی »اقدام عليه امنيت ملی« و »اجتماعی و تبانی عليه نظام« بوده و حکم سه سال
زندان وی بر اين اساس صادر شده است.
مريم قربانیفر در تاريخ شانزدھم اسفند ماه  ١٣٨٩بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل
شده بود .وی تا تاريخ ھشت فروردين ماه  ١٣٩٠در سلولھای انفرادی اين بند زندان اوين
تحت بازجويی قرار داشته و سپس با توديع وثيقه از زندان آزاد شد.
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سرکوبی ديگر ،طرح نظارت بر رفتار نمايندگان
سخنگوی شورای نگھبان می گويد که اين شورا به مصوبه مجلس برای نظارت بر رفتار
نمايندگان مجلس شورای اسالم »طرح نظارت بر رفتار نمايندگان« از خردادماه سال گذشته
به درخواست خامنهای ،رھبر جمھوری اسالمی ،در مجلس مطرح شدهاست.
عباسعلی کدخدايی در تشريح جزييات ايرادھای اين مصوبه گفت که احضار نماينده
»متخلف« توسط مقامات قضايی »از طريق ھيات« ،از آنجا که باعث الزام قاضی به تبعيت
از نظريه ھيات نظارت میشود ،مغاير اصول قانون اساسی است.
به گفته آقای کدخدايی ،ايراد ديگری که شورای نگھبان به مفاد اين طرح وارد کرده اين است
که موظف بودن مراجع انتظامی ،قضايی و امنيتی به ارسال گزارشھا در مورد »فعاليتھای
خارج از شوون شغل نمايندگی« به ھيات نظارت »چون شامل گزارشھايی میشود که از
جھت امنيتی يا قضايی موجب اخالل در امر رسيدگی میشود ،خالف موازين شرع شناخته
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شد «.ديگر ايرادھای ذکر شده توسط سخنگوی شورای نگھبان به برخی مغايرتھای مفاد اين
طرح با برخی اصول قانون اساسی اشاره دارد.
بر پايه آييننامه مجلس شورای اسالمی ،پس از رسيدگی و تغيير احتمالی در مفاد اين طرح،
ھيات رييسه مجلس بايد بار ديگر آن را برای تأييد به شورای نگھبان ارسال کند .در صورت
اصرار مجلس بر حفظ شکل کنونی اين مصوبه ،طرح برای اعالم نظر به مجمع تشخيص
مصلحت فرستاده خواھد شد.
مجلس ايران روز پنجم مھرماه با تصويب ماده چھارم طرح »نظارت مجلس بر رفتار
نمايندگان«» ،اعمال خالف امنيت ملی کشور« را از جمله »تخلفات« نمايندگان اعالم و برای
اين تخلفات مجازاتی از تذکر شفاھی تا اخراج از مجلس شورای اسالمی را تعيين کرد.
کليات طرح ياد شده پيش از اين در ماه ارديبھشت و در حالی که کمتر از  ٢٠روز به زمان
ديدار نمايندگان مجلس با خامنهای ،رھبر جمھوری اسالمی ،باقيمانده بود با  ١۵۴رای موافق
تصويب شدهبود.
مھدی کروبی ،رييس مجلس ششم ،پيش از اين در مورد پيامدھای تصويب اين طرح ھشدار
دادهبود و گفته بود که با تصويب آن ،نمايندگان مجلس به »نوکران قدرت« تبديل خواھند شد.
آقای کروبی گفته بود که اين طرح سه ايراد اصلی دارد و باعث »تحقير نماينده«» ،تھديد
نماينده در لوای نظارت« و »اخالل در وظيفه نمايندگی« خواھد شد.
به گفته اين رييس پيشين مجلس» ،چنين طرحی ،تمامی سوابق مشروطه در يک صد سال
اخير در ايران را بیاثر کرده و اجازه حرکت نمايندگان مجلس برای وظيفه نمايندگی آنھا را
از بين میبرد«.
علی مطھری ،نماينده اصولگرای تھران نيز ارديبھشتماه گذشته اظھار داشت که طرح
نظارت» ،سند بردگی نمايندگان و شبيه آييننامه انضباطی مدارس است«.
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متن کامل قطعنامه شورای امنيت در مورد برنامه ھسته ای ايران
شوراي امنيت :با يادآوري بيانيه رئيس خود S/PRST/2006/15 ,مورخ  29مارس ,2006
و قطعنامه  (2006) 1696مورخ  31جوالي 2006؛
با تأكيد مجدد بر تعھدش نسبت به معاھده عدم اشاعه تسليحات ھستهاي و يادآوري حق
كشورھاي عضو براي توسعه ،تحقيق ,توليد و بكارگيري انرژي ھستهاي براي مقاصد صلح
آميز و بدون تبعيض طبق مواد  1و  2معاھده؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارشھاي متعدد مديركل آژانس بينالمللي
انرژي اتمي و قطعنامه شوراي حكام آژانس در خصوص برنامه ھستهاي ايران كه توسط
مديركل آژانس به شورا گزارش شده ،از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود از اين كه مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در گزارش
 27فوريه  (GOV/2006/15) 2006تعدادي از موضوعات باقي مانده و نگرانيھايي را
درمورد برنامه ھستهاي ايران از جمله موضوعاتي كه ميتوانسته ابعاد ھستهاي نظامي داشته
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باشد فھرست نموده است و اين كه آژانس نمي تواند نتيجه گيري كند كه ھيچگونه مواد يا
فعاليت ھاي ھسته اي اظھارنشده در ايران وجود ندارد؛
با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش  28آوريل  2006مديركل آژانس بين
المللي انرژي اتمي ) (GOV/2006/27و يافته ھاي آن گزارش ,از جمله اينكه با گذشت بيش
از  3سال از تالش ھاي آژانس براي بدست آوردن شفافيت درخصوص كليه ابعاد برنامه
ھسته اي ايران ,شكاف ھاي موجود در دانش آژانس موجب نگراني است و آژانس نمي تواند
در تالش ھاي خود به منظور ارائه تضمين درخصوص فقدان مواد و برنامه ھاي ھسته اي
اظھار نشده ،پيشرفتي صورت دھد؛
با نگراني جدي خاطرنشان مي سازد ھمانطور كه در گزارش ھاي  8ژوئن 2006
) (GOV/2006/38و  31آگوست  (GOV/2006/53) 2006و  14نوامبر 2006
) (GOV/2006/64مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي مورد تأييد قرار گرفته ,ايران
تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت ھاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري مقرر در قطعنامه
 (2006) 1696را برقرار نساخته ,ھمكاري خود با آژانس را طبق پروتكل الحاقي از
سرنگرفته ,ساير اقدامات درخواست شده توسط شوراي حكام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد
قطعنامه  (2006) 1696شوراي امنيت پايبند نبوده و اينكه اين اقدامات براي ايجاد اعتماد
ضروري ھستند و به طور جدي از امتناع ايران در اتخاذ اين قدم ھا ،ابراز تأسف مي نمايد؛
با تأكيد بر اھميت تالش ھاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه تضمين
نمايد برنامه ھسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است ,و با خاطرنشان ساختن
اينكه چنين راه حلي به سود عدم اشاعه در نقاط ديگر خواھد بود و با استقبال از تعھد مستمر
چين ,فرانسه ,آلمان ,فدراسيون روسيه ,انگلستان ,آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا براي
دستيابي به راه حلي بر اساس مذاكره؛
با عزم به اثر بخشيدن به تصميمات خود از طريق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغيب
ايران به پايبندي به قطعنامه  (2006) 1696و درخواستھاي آژانس و ھمچنين به منظور
محدود نمودن ايران در توسعه فناوري ھاي حساس در پشتيباني از برنامه ھاي ھسته اي و
موشكياش تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دھد كه اھداف اين قطعنامه برآورده شده
است؛
با نگراني نسبت به خطرات اشاعه ناشي از برنامه ھسته اي ايران ،در اين چارچوب ،با
قصور مستمر ايران در برآوردن درخواست ھاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي
و پايبندي به مفاد قطعنامه  (2006) 1696شوراي امنيت ,و با توجه به مسئوليت اوليه شورا
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طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي؛
با اقدام ذيل ماده  41فصل ھفتم منشور ملل متحد؛
 (1تأكيد مي كند ايران بايد بدون تأخير بيشتر ,اقدامات مقرر شده در قطعنامه
 GOV/2006/14شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد ،اقداماتي كه
براي ايجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آميز برنامه ھسته اي خود و براي حل و
فصل مسايل باقيمانده ضروري ھستند.
 (2در اين چارچوب تصميم مي گيرد كه ايران مي بايست بدون تأخير بيشتر ،تمامي
فعاليتھاي ھستهاي حساس از نظر اشاعه زير را تعليق نمايد:
الف( تمامي فعاليتھاي بازفرآوري و مرتبط با غنيسازي از جمله تحقيق و توسعه ،به گونه
اي كه توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي مورد راستيآزمايي قرار گيرد؛ و ب( كار كردن
بر روي تمامي پروژهھاي مرتبط با آب سنگين ،از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كه با آب
سنگين كار ميكند ،به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستيآزمايي قرار گيرد.
 (3تصميم مي گيرد كه كليه كشورھا مي بايست اقدامات الزم به منظور ممانعت از عرضه,
فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان ,يا با استفاده از كشتي
ھا و ھواپيماھاي تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيري در راستاي منافع ايران  -اعم از
اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد  -نسبت به كليه اقالم ,مواد ,تجھيزات ,كاالھا و
فناوري كه مي تواند به فعاليتھاي مرتبط با غنيسازي ،بازفرآوي يا آب سنگين ايران ،يا به
توسعه سيستمھاي پرتاب سالح ھستهاي كمك نمايد ،از جمله موارد زير ،را به مورد اجرا
گذارند:
الف( مواردي كه در بخشھاي  B.6, B.5, B.4, B.3, B.2و  B.7از
 INFCIRC/254/Rev.8/Part1در سند S/2006/814تصريح گرديده؛
ب( مواردي كه در بخشھاي  A.1و B.1از  INFCIRC/254/Rev.8/Part1در سند
 S/2006/814تصريح گرديده ،به جز عرضه ،فروش و يا انتقال:
) (1تجھيزات اشاره شده در  ،B.1در صورتي كه اين تجھيزات مورد استفاده در رآكتورھاي
آب سبك باشند؛
) (2اورانيوم با غناي پايين مورد اشاره در  ،A.1.2در صورتي كه بخشي از عناصر مونتاژ
شده سوخت ھستهاي براي رآكتورھاي مزبور باشد؛
ج( موارد مصرحه در سند  ،S/2006/815به جز عرضه ،فروش و يا انتقال اقالم مورد
اشاره در  A.3.19از طبقهبندي II؛
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د( در صورت ضرورت ،ساير اقالم ،مواد ،تجھيزات،كاالھا و فناوري كه به تشخيص
شوراي امنيت يا كميته كه تحت بند  18زير تشكيل مي شود )كه از اين پس "كميته" خوانده
ميشود( ميتوانند به فعاليتھاي مرتبط با غنيسازي ،يا بازفرآوري ،يا آب سنگين ،و يا
توسعه سيستمھاي پرتاب سالح ھستهاي كمك نمايند.
 (4تصميم مي گيرد كليه كشورھا بايستي اقدامات الزم را به منظور جلوگيري از عرضه،
فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان ،يا بوسيله اتباعشان ,يا با استفاده از
كشتي ھا و ھواپيماھاي تحت پرچمشان و يا استفاده در ايران يا بكارگيري در راستاي منافع
آن  -اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد  -نسبت به كليه اقالم ,مواد ,تجھيزات,
كاالھا و فناوري ذيل ،به مورد اجرا گذارند:
)الف( مواردي كه در بخش  INFCIRC/254/Rev.7/Part2از سند S/2006/814
آمدهاند ،در صورتي كه به تشخيص دولت صادر كننده به فعاليتھاي مرتبط با غنيسازي،
بازفرآوري و يا آب سنگين كمك خواھد كرد؛
)ب( ھر يك از اقالم ديگري كه در اسناد  S/2006/814و  S/2006/815فھرستبندي
نشدهاند ،در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دھد كه اقالم مزبور به فعاليتھاي
مرتبط با غنيسازي ،بازفرآوري و يا آب سنگين ،و يا توسعه سيستمھاي پرتاب سالح
ھستهاي كمك خواھد كرد؛
)ج( ھر نوع از اقالم ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليتھاي مرتبط
با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آنھا ابراز نگراني نموده و يا آنھا را به عنوان موضوع
باقي مانده مشخص كرده است ،كمك خواھد كرد.
(5تصميم ميگيرد كه تمامي دولتھا ،براي عرضه ،فروش يا انتقال تمامي اقالم ،مواد،
تجھيزات ،كاالھا و فناوريھاي مورد اشاره در اسناد  S/2006/814و  S/2006/815كه
صادرات آنھا به ايران طبق بندھاي ) 3ب() 3 ،ج( يا ) 4الف( فوق ممنوع نيست ،بايد
تضمين نمايند كه:
)الف( الزامات مربوط به رھنمودھاي تصريح شده در اسناد  S/2006/814و S/2006/985
به نحو مقتضي برآورده شدهاند؛ و
)ب( وضعيتي كسب نمودهاند يا در وضعيتي ھستند كه مي توانند به شيوهاي موثر حق
راستيآزمايي را نسبت به استفاده نھايي و مكان استفاده نھايي از ھر نوع اقالم عرضه شده را
اعمال نمايند؛ و
)ج( ظرف مدت 10روز ،عرضه ،فروش يا انتقال را به كميته اطالع دھند؛ و
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)د( در رابطه با اقالم ،مواد ،تجھيزات ،كاالھا و فناوري مندرج در سند  S/2006/814نيز
ظرف مدت  10روز عرضه ،فروش يا انتقال آنھا را به اطالع آژانس برسانند.
 (6تصميم مي گيرد كليه كشورھا بايستي اقدامات مورد نياز به منظور جلوگيري از فراھم
آوردن ھرگونه مشاركت فني يا آموزشي ,كمك مالي ,سرمايه گذاري ,و واسطه گري يا ساير
خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه ،فروش ,انتقال ،توليد يا استفاده از
اقالم ,مواد ,تجھيزات ,كاالھا و فناوري ممنوعه تعيين شده در بند  3و  4فوق را به مورد
اجرا گذارند.
 (7تصميم ميگيرد كه ايران نبايد ھيچيك از اقالم مصرحه در سندS/2006/814
و S/2006/815را صادر نمايد و تمامي كشورھاي عضو بايد تھيه اين اقالم از ايران به
وسيله اتباعشان ،و يا با استفاده از كشتي و يا ھواپيماي داراي پرچمشان چه مقصد آنھا خاك
ايران باشد چه نباشد ،را ممنوع نمايند.
 (8تصميم مي گيرد كه ايران بايد دسترسي و ھمكاري مورد درخواست آژانس را فراھم نمايد
تا آن را قادر سازد كه تعليق مورد اشاره در بند  2را راستي آزمايي نمايد و تمامي مسائل
باقي ماندهاي را كه در گزارش ھاي آژانس مورد اشاره قرار گرفتهاند حل و فصل نمايد و از
ايران مي خواھد تا پروتكل الحاقي را سريعا تصويب نمايد.
 (9تصميم ميگيرد كه اقدامات مقرر شده در بند  3و 4و  6فوق در جايي كه كميته از قبل و
مورد به مورد تشخيص دھد كه چنين عرضه ،فروش ،انتقال و ارائة اين قبيل اقالم يا كمكھا
بطور روشن )قطعي( به توسعة فناوريھاي مرتبط با فعاليتھاي حساس ھستهاي و گسترش
سيستمھاي انتقال سالحھاي ھسته اي ايران كمكي نخواھد كرد ،اعمال نخواھد شد؛ از جمله در
جايي كه چنين اقالم يا كمكھايي در رابطه با مواد غذايي ،كشاورزي ،پزشكي يا ساير اھداف
بشردوستانه باشد ،مشروط به آنكه:
)الف( :قراردادھاي تحويل چنان اقالم يا كمكھايي در برگيرنده تضمينھاي مناسب در
خصوص مصرفكننده نھايي باشد؛ و
)ب( :ايران متعھد شده باشد كه چنان اقالمي را در جھت اشاعه فعاليتھاي حساس ھسته اي يا
براي گسترش سيستمھاي انتقال سالحھاي ھسته اي به كار نبرد.
 (10از تمامي كشورھا مي خواھد كه نسبت به ورود به يا عبور از خاكشان توسط افرادي كه
در فعاليتھاي ھسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمھاي پرتاب سالح ھستهاي ايران
دخيل ھستند ،مستقيما ٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت ميكنند ،مراقبت جدي داشته باشند،
و در اين رابطه تصميم مي گيرد كه تمامي كشورھا بايد ورود افراد مورد اشاره در پيوست
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اين قطعنامه )از اين پس"پيوست" خوانده ميشود( و ديگر افرادي كه به تشخيص شوراي
امنيت يا كميته در فعاليتھاي ھسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمھاي پرتاب سالح
ھستهاي ايران دخيل ھستند ،يا مستقيما ٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت ميكنند ،از جمله
از طريق مشاركت در خريد اقالم ،كاالھا ،تجھيزات  ،مواد و فناوري ممنوعه اشاره شده در
و يا تحت تدابير بندھاي  3و  4فوق به جز مواردي كه چنين سفري براي فعاليتھاي مستقيما ٌ
مرتبط با اقالم برشمرده شده در بندھاي فرعي )3ب() (1و ) (2فوق باشد ،به خاكشان و يا
عبور آنھا از خاكشان را به كميته اطالع دھند؛
 (11تاكيد مي كند كه محتويات بند فوق ھيچ كشوري را ملزم به جلوگيري از ورود اتباعش
به خاك خود نمي كند ،و تمامي كشورھا بايد ،در اجراي بند فوق مالحظات بشردوستانه و
ضرورت تحقق اھداف اين قطعنامه از جمله ھرجاكه مربوط به ماده  15اساسنامه آژانس
باشد ،را مد نظر قرار دھند؛
 (12تصميم مي گيرد كه تمامي دولتھا كليه اعتبارات ،داراييھاي مالي و ساير منابع
اقتصادي كه در تاريخ پذيرش اين قطعنامه و يا ھر زمان ديگري پس از آن در قلمروشان
قرار دارد و متعلق به يا در كنترل اشخاص يا نھادھايي ھستند كه در ضميمه قطعنامه
مشخص شده اند ،يا ديگر اشخاص و نھادھايي كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص دھد كه در
فعاليتھاي حساس ايران در زمينة اشاعة ھسته اي يا گسترش سيستمھاي انتقال سالحھاي ھسته
اي ايران مشاركت دارند يا مستقيما مرتبط ھستند يا به اين برنامه ھا حمايت مي رسانند ،يا
تمامي اشخاص يا نھادھايي كه از طرف آنان و يا با ھدايت آنان ،يا به وسيله نھادھاي متعلق
به آنان يا در كنترل آنان ،از جمله از طريق راھھاي غيرقانوني ،عمل مي كنند مسدود خواھند
نمود ،و در صورتيكه و در زمانيكه شوراي امنيت يا كميته نام آنھا را از پيوست حذف نمايد،
تدابير اين بند در رابطه با اين افراد يا نھادھا ديگر اجرا نخواھد شد ،و نيز تصميم مي گيرد
كه تمام دولتھا بايد اطمينان حاصل كنند كه از ھر گونه اعتبارات ،داراييھاي مالي ،يا منابع
اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نھادھاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و
نھادھاي فوقالذكر قرار گيرد ممانعت خواھد شد.
 (13تصميم مي گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند  12فوق در مورد آن دسته از اعتبارات،
داراييھا و منابع اقتصادي كه دولتھاي مربوطه به نحو ذيل تشخيص دھند ،اعمال نخواھد
گرديد:
)الف( براي انجام مخارج اساسي ضروري باشد ،از قبيل پرداختھا براي اقالم غذايي،
اجارهبھا ،رھنھا ،داروھا و امور پزشكي ،مالياتھا ،حق بيمه ھا و ھزينه ھاي خدمات عمومي
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يا منحصرا براي پرداخت معقول دستمزد امور تخصصي و حرفهاي و ھزينه ھاي مرتبط با
مسائل حقوقي و قضايي كه طبق قوانين ملي كشورھا به نگھداري اعتبارات ،داراييھا و
منابع اقتصادي توقيف شده ،تعلق ميگيرد ،پس از اطالعرساني دولت ذيربط به كميته مبني
بر قصد خود در صدور اجازه دسترسي ،ھرجا مقتضي باشد ،به اين داراييھا ،اعتبارات و
ساير منابع اقتصادي به شرط آنكه ظرف  5روز كاري با پاسخ منفي كميته روبرو نگردد؛
)ب( براي انجام مخارج فوقالعاده ضروري باشد ،مشروط بر آنكه اين تصميم توسط دولت
مربوطه به كميته اطالع داده شده و به تصويب كميته برسد؛
)ج( موضوع يك دادرسي قضايي يا حق وثيقه باشد كه در آن ،برداشت از اعتبارات ،اموال،
داراييھا و منابع اقتصادي مزبور ممكن است مورد دادرسي يا توثيق قرار گرفته باشد،
مشروط بر آنكه تاريخ دادرسي مقدم بر تاريخ پذيرش اين قطعنامه بوده باشد و نيز برداشت
از آنھا در جھت منافع اشخاص يا نھادھايي كه در بند  10و بند  12فوق مورد اشاره قرار
گرفتهاند نباشد و نيز توسط دولت ذيربط به اطالع كميته رسيده باشد.
)د( براي فعاليتھايي كه مستقيما با اقالم مورد اشاره در بندھاي فرعي ) 3ب( ) (1و )(2
فوق مرتبط ھستند الزم باشند و توسط دولتھاي ذيربط به اطالع كميته رسيده باشند؛
 (14تصميم مي گيرد كه دولتھا مي توانند اجازه دھند ،بھره يا ساير عوايد متعلقه يا
پرداختھايي در اثر قراردادھا ،توافقنامه ھا يا تعھدات مالي كه از نظر زماني قبل از تاريخي
ايجاد شده باشند كه داراييھاي توقيف شده طبق بند  12باال ،موضوع اين قطعنامه واقع
شدهاند ،به حسابھاي مزبور اضافه شود مشروط بر آنكه تمام اين نوع عوايد و سودھا نيز
موضوع مفاد اين قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.
 (15تصميم مي گيرد كه مفاد بند  12باال مانع از آن نخواھد شد كه فرد يا نھادي كه در بند
مزبور مشخص شده است به موجب قراردادي كه قبل از درج نام فرد يا نھاد مورد نظر در
"فھرست" منعقد شده است؛ پرداختي انجام دھد مشروط بر آنكه دولتھاي ذيربط تشخيص دھند
كه:
)الف( قرارداد مزبور با ھيچ يك از اقالم ممنوعه ،مواد ،تجھيزات ،كاالھا ،فناوريھا ،كمكھا،
آموزش ،كمكھاي مالي ،سرمايه گذاري ،واسطهگري يا خدماتي كه در بند ھاي  3و  4و 6
فوق بدانھا اشاره شده است ،مرتبط نباشد؛
)ب( پرداخت مزبور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص يا نھادي كه در بند  12مشخص شده
است نبوده باشد؛
و بعد از اعالم كشورھاي مربوطه به كميته از قصد خود ،در صورت اقتضاء ،براي رفع
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توقيف سرمايه ھا ،ديگر داراييھاي مالي ،يامنابع اقتصادي براي اين ھدف10 ،روز كاري قبل
از صدور چنين مجوزي؛
 (16تصميم ميگيرد ھمكاريھاي فني كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا تحت
اشراف اين سازمان با ايران صورت مي گيرد بايد صرفا براي امور غذايي ،كشاورزي،
پزشكي ،ايمني و يا ديگر اھداف بشردوستانه و يا در صورتي كه براي پروژهھاي مستقيما
مرتبط با اقالم مورد اشاره در بندھاي فرعي ) 3ب( ) (1و ) (2فوق مرتبط ھستند الزم باشد،
ولي ھيچيك از اين ھمكاريھاي فني نبايد به فعاليتھاي ھستهاي حساس از نظر اشاعه كه در بند
 2فوق تشريح شده است ،مرتبط باشد؛
 (17از تمامي دولتھا ميخواھد تا ھوشياري به خرج دھند و از تدريس يا آموزش تخصصي
اتباع ايراني ،در قلمروشان يا توسط اتباعشان ،در مورد رشته ھايي كه به فعاليتھاي
ھستهاي حساس به اشاعه ايران و توسعه سيستمھاي پرتاب سالح ھستهاي ايران كمك مي كند
جلوگيري به عمل آورند.
 (18تصميم مي گيرد تا بر طبق ماده  28آيين كار موقتي خود ،كميته اي را تشكيل دھد كه در
آن ھر  15عضو شوراي امنيت حضور خواھند داشت و وظايف ذيل را به عھده بگيرد:
)الف( تالش جھت دريافت اطالعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامي كشورھا خصوصا
كشورھاي منطقه و كشورھايي توليد كننده اقالم ،مواد تجھيزات ،كاالھا و فناوري مورد اشاره
در بند  3و  4فوق ،براي اجراي مؤثر اقدامات مقرر شده در بند ھاي 10 ،8 ،7،6 ،5 ،4 ،3
و  12اين قطعنامه و نيز دريافت ھر گونه اطالعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد
تشخيص دھد؛ )ب( تالش جھت دريافت اطالعات از دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي
در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس براي اجراي مؤثر اقدامات مقرره در بند 16اين
قطعنامه و دريافت ھر گونه اطالعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دھد؛
)ج( بررسي و اتخاذ اقدامات مقتضي در خصوص اطالعات مربوط به نقض ھاي احتمالي
اقدامات مقرر شده در بند ھاي  10 ،8 ،7،6 ،5 ،4 ،3و 12اين قطعنامه؛ )د( بررسي و
تصميم گيري در خصوص درخواست ھاي مربوط به معافيتھاي مقرر در بندھاي  13 ،9و
 15فوق؛ )ه( در صورت ضرورت ،تعيين موارد بيشتري از اقالم ،مواد ،تجھيزات ،كاالھا و
فناوري كه براي اھداف بند  3فوق در نظر گرفته شوند؛ )و( در صورت ضرورت ،تعيين
ساير افراد و نھادھايي كه موضوع اقدامات مقرر در بندھاي  8و  10فوق قرار گيرند؛ )ز(
ترويج و انتشار اصول راھنماي الزم بمنظور تسھيل اجراي اقدامات مقرر شده در اين
قطعنامه كه در آنھا از جمله از دولتھا خواسته شود تا ،ھر جا امكان دارد ،اطالعاتي در
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خصوص اينكه چرا فرد و /يا نھادھاي مشمول معيارھاي مقرر شده در بندھاي 10و12
گرديده و ھمچنين ھر گونه اطالعات شناسايي كننده مرتبط را ارائه دھند؛ )ح( ارائه گزارش
به شوراي امنيت در خصوص كار كميته و در خصوص اجراي اين قطعنامه ،حداقل ھر
90روز يكبار ،ھمراه با نقطه نظرات و توصيهھا ،بويژه در مورد راه ھاي تقويت كارآمدي
اقدامات مقرر در بندھاي  10 ،8 ،7،6 ،5 ،4 ،3و  12فوق؛
 (19تصميم ميگيرد كه تمام كشورھا بايد ظرف مدت  60روز از تاريخ پذيرش اين قطعنامه
در خصوص گامھايي كه به منظور اجراي موثر بندھاي  10 ،8 ،7،6 ،5 ،4 ،3و  12و 17
فوق برداشته اند به كميته گزارش نمايند؛
 (20معتقد است تعليق مقرر در بند  2فوق و نيز پايبندي كامل و راستي آزمايي شده ايران
نسبت به درخواستھاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به يك راه حل ديپلماتيك و
مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه ھسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است
كمك مي كند ،و اراده جامعه بين المللي براي كاركردن به نحوي مثبت در جھت چنين راه
حلي را مورد تاكيد قرار مي دھد ،و ايران را تشويق مي كند ،مطابق با مفاد فوق ،با جامعه
بين المللي و با آژانس مجددا تعامل نمايد ،و تاكيد مي كند كه چنين تعاملي براي ايران مفيد
خواھد بود؛
 (21از تعھد چين ،فرانسه ،آلمان ،فدراسيون روسيه ،انگليس و آمريكا با حمايت نماينده عالي
اتحاديه اروپا به يافتن راه حل مبتني بر مذاكره براي اين موضوع استقبال مي كند و ايران را
تشويق مي كند بمنظور )حصول به( ترتيباتي جامع و بلندمدت كه توسعه روابط و ھمكاري با
ايران بر مبناي احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين المللي نسبت به ماھيت منحصرا صلح آميز
برنامه ھستهاي ايران را ميسر سازد ،با پيشنھادھاي ژوئن  2006آنان ) (s/2006/521كه در
قطعنامه  (2006) 1696شوراي امنيت نيز تاييد گرديد ،وارد تعامل شود؛
 (22عزم خود را براي تقويت اقتدار آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد مجدد قرار
ميدھد ،قويا از نقش شوراي حكام آژانس حمايت مي كند ،از مديركل و دبيرخانه آژانس
بخاطر تالشھاي حرفه اي و بي طرفانه آنھا براي حل و فصل تمامي مسائل باقي مانده در
ايران در چارچوب آژانس تقدير و آنھا را تشويق مي كند ،و بر ضرورت ادامه كار آژانس
براي روشن ساختن تمامي مسائل باقي مانده مربوط به برنامه ھسته اي ايران تاكيد مي كند؛
 (23از مديركل آژانس درخواست مي كند ظرف مدت  60روز گزارشي در مورد اينكه آيا
ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتھاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا
خير ،و ھمچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام
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آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت
جھت بررسي ارائه دھد؛
 (24تاكيد مي كند كه شورا اقدامات ايران را در پرتوي گزارشي كه به موجب بند 23فوق
بدان ارجاع خواھد شد و گزارش مزبور بايد ظرف  60روز ارائه شود ،بايد مورد بازنگري
قرار دھد و تاكيد ميكند كه) :الف( در صورتي كه ايران كليه فعاليت ھاي مورد اشاره در
مرتبط با غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس
مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار دھد ،بايد اجراي اين اقدامات را به حالت
تعليق درآورد و بايد اجازه دھد كه مذاكرات آغاز شود؛ )ب( به محض تبعيت كامل ايران از
تعھدات خود ناشي از قطعنامهھاي مربوطه شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام
آژانس ،به گونهاي كه شوراي حكام آن را تاييد نمايد ،تمام تدابيري كه در بندھاي ،5 ،4 ،3
 10 ،7 ،6و  12اين قطعنامه آمده است را بايد خاتمه دھد؛ )ج( در صورتي كه گزارش مورد
اشاره در بند  23فوق نشان دھد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده ،تدابير مقتضي بيشتري
بر اساس ماده  41از فصل  7منشور سازمان ملل به منظور ترغيب ايران به پايبندي به اين
قطعنامه و تعھدات خود در قبال آژانس اتخاذ نمايد و تاكيد ميكند در صورتي كه تدابير
اضافي فوق نياز شود ،تصميمات اضافي الزم خواھد بود؛
 (25تصميم مي گيرد اين موضوع را ھمچنان در دستور كار خود نگاه دارد.

راستی  3000ميليارد تومان چی شد؟؟؟؟
ميترا دھقانپور
من که اصال نمی بخشمشون
حاال اگه اختالس کرده بودند  ،ميشد يک کاری کرد ولی در اين مورد که پايه ھای دين را
لرزانده !!!!!! شرمنده
من که اصال نمی بخشمشون
عذرخواھی فدراسيون واليبال از مردم ايران به دليل دست دادن برخی بازيکنان با داور زن
راستی  3000ميليارد تومان چی شد؟؟؟؟
خبرگزاری فارس :سرپرست تيم ملی واليبال ايران با عذرخواھی از مردم شريف ايران
اسالمی و خانواده معظم شھدا از مردم خواست تا ضمن چشمپوشی از اشتباه فرزندان نادم
خود در تيم ملی واليبال ،ملیپوشان را در اين شرايط حساس تنھا نگذاشته و با حمايتھای
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بیدريغ خود راه را برای قھرمانی تيم ملی در آسيا ھموار کنند.
----راستی  3000ميليارد تومان چی شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟در ھمين حال ،عليرضا نادی کاپيتان تيم ملی واليبال ايران ھم گفت:
“واليباليستھا از اقدام خود نادم و پشيمان ھستند.
فرزندان ايران اسالمی برای جبران خطای خود تمام تالششان را برای قھرمانی به کار
خواھند گرفت ”

---راستی  3000ميليارد تومان چی شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟در بيانيه اين فدراسيون با تاکيد بر ضرورت حفظ و رعايت “موازين دينی” آمده است:
“بديھی است فدراسيون واليبال جمھوری اسالمی ايران با افرادی که با سھل انگاری خويش
موجبات نگرانی را فراھم نموده اند ،برخورد خواھد کرد ”.
----راستی  3000ميليارد تومان چی شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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تسخير سفارت امريکا و جنبش داشجوئی
جنش دانشجويی را يک جنبش راديکال و پر انرژی فارغ از دغدغهھای مالی و آرمانگرا
میشناسند و معموال کنشھايشان متاثر از ھمين است .طبيعتا تحرکات جنبشھای دانشجويی
را نمیشود خارج از اين فضا نقد کرد.
اما تحليلھايی که در مورد اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان انجام شده ،چه در آن
زمان و چه بعدھا ،تحليلھايی فارغ از در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مکان و فارغ از
روحيات دانشجويی بوده است.
چرا اين اتفاق افتاده؟
دکتر حاتم قادری :تا جايی که من میدانم تسخير سفارت آمريکا يک اتفاق قابل درک است.
اما اينکه میگويم قابل درک است به اين معنا نيست که قابل قبول است .من قابل درکبودن را
متفاوت از آن میدانم که بخواھيم از چيزی به صورت بلندمدت دفاع کنيم .آنچه مايلم در ابتدا
بر آن تاکيد کنم اين است که حادثهای میتواند در زمان خودش امری حماسی باشد ولی الزم
نيست چيزی که در زمان خودش امر حماسی است در سالھای آينده خودش را ھمچنان به
عنوان يک امر حماسی تحميل کند .اما اتفاقی که در جامعه ما افتاده و شايد کمتر به آن توجه
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میشود ،اين است که امروز و فردای ما اسير يک اتفاق است که در گذشته افتاده و
علیالقاعده بايد در چارچوب گذشته ديده شود .بحثم اين نيست که کسانی که سفارت را گرفتند
يا تبعات و شرايطی که ناشی از اشغال سفارت ايجاد شد ،مذموم و محکوم است بلکه حرفم
اين است که نبايد به چشمی که آن روز میتوانستيم مساله را ببينيم امروز ھم به ھمان چشم
نگاه کنيم .اما يکی از مشکالتی که معموال برای کشورھايی مانند ما به وجود میآيد ،اين
است که اسير گذشته و اتفاقاتی میشوند کهگاه سويهھای ايدئولوژيکی به خودشان میگيرند و
اقتضائات خودشان را دارند .ولی به عقيده من بايد به ماجرای سفارت در شرايط خودش نگاه
کرد .شما اگر به سالھای قبل از انقالب ايران و موقعيتی که آمريکا چه در ايران و چه در
کشورھای جھان سوم داشت نگاه کنيد و اگر به خيزشھايی که در کشورھای جھان سوم
وجود داشت ،دقت کنيد؛ متوجه میشويد که احساسات ضدآمريکايی خيلی قوی بود .واضح
است که وقتی در يک جامعه احساسات ضد آمريکايی تبديل به سياستگذاریھای آشکار،
مستقيم و نھادينه نشود طبيعتا جنبش دانشجويی ميراثدار اين وضعيت خواھد شد؛ يعنی در
شرايطی که دستگاه سياستگذاری ،احزاب و مطبوعات نمیتوانند نقشی ايفا کنند اين جنبش
دانشجويی است که عھدهدار کار میشود و اين ويژگی عمومی جنبش دانشجويی در
کشورھايی مانند کشور ما است؛ يعنی جنبش دانشجويی در جاھای مختلفی دخالت میکند
برای اينکه در آنجا خأل وجود دارد.
شما خودتان در آن زمان اين دوران را طی میکرديد ،آيا چنين فضايی ملموس بود.
بله .من کامال در خاطر دارم که فضای دانشجويی به خاطر حمايتی که آمريکا از شاه ايران
داشت به شدت ضدآمريکايی بود .وقتی ھم که شاه از ايران رفت ھمواره اين گمان وجود
داشت که توطئهای در کار است .سابقه  ٢٨مرداد سنگينی زيادی بر اذھان داشت ،يعنی ما
نتوانسته بوديم به جھت تاريخی و اطالعاتی خودمان از آن ماجرا فاصله بگيريم و اين
مناسبات را تحليل کنيم ،اينکه آيا وقوع يک  ٢٨مرداد ديگر پس از انقالب امکانپذير است يا
نه؟ به ھر حال اين ذھنيت وجود داشت که ممکن است ،اگرچه امروز که نگاه میکنم احتمال
اينکه  ٢٨مرداد تکرار میشد را کم میبينم .نکات مھم ديگری ھم وجود داشت .ما ھنوز
فاصله چندانی از جنگ ويتنام ،انقالب الجزاير و ...نگرفته بوديم .مبارزات چريکی که در
آمريکای التين و جاھای ديگر صورت میگرفت ھم بیتاثير نبود .میخواھم بگويم که فضا
برای اعتراضات ضدآمريکايی کامال آماده بود.
اين اتفاقات و آن فضا تصرف سفارت آمريکا را توجيه و قابل درک میکرد؟
بله ،من معتقدم آنچه اتفاق افتاد قابل درک است .دو ،سه عامل ھم به آن کمک کرد .دولت
موقت به رغم محاسنی که داشت و من امروز آن محاسن را بھتر میتوانم ببينم ،اين مشکل را
داشت که نمیتوانست موجھای انقالب را مھار کند .از آن طرف ھم درگيریھای سياسی
داخلی و در واقع تمنياتی که برای قدرت يافتن و جايگزينی گروهھا با يکديگر وجود داشت
مزيد بر علت میشد.
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واکنش دولت موقت چگونه قابل ارزيابی است .عدمدخالت جدی دولت موقت به دليل عدم
توانايی بود يا شرايط انقالبی حاکم ،بر عملکرد آن تاثير گذاشته بود؟
من فکر میکنم ھر دو اين گزارهھا به يک شکل خوانش میشوند و يک معنا دارند .اما وقتی
پرسيده میشود که آيا دولت موقت موافق بود که چنين اتفاقی بيفتد خب مشخص است ،که
موافق نبوده است .يعنی اگر به دولت موقت اجازه داده میشد و به آن اعتماد میکردند؛ آن
دولت کارھا را از مسير ديگری اداره میکرد.
اما حقيقت اين است که دولت موقت نمیتوانست پاسخ مناسبی برای تبوتاب انقالبی آن موقع
باشد؛ تبوتابی که گروهھای ديگری ھم به شکل ايدئولوژيک آن را تقويت میکردند و سبب
شد مھار از دست دولت موقت بيرون بيايد .اين چيزی است که من اسمش را نتوانستن
میگذارم؛ نتوانستنی که میتوانيد بگوييد حاصل فشارھای ايدئولوژيک يا تبوتاب انقالبی
بوده است اما به ھر حال ھر دو در يکجا تالقی میکردند که کار را از عھده دولت موقت
بيرون میبردند.
اما درباره جنبش دانشجويی و کنشھايش ،شما بايد به جنبشی نظر داشته باشيد که تنھا
منحصر به ايران نيست .اين جنبشی است که در سوابق تاريخیاش از مبارزات ويتنام گرفته
تا چهگوارا و تا انقالب ماه مه  ١٩۶٨فرانسه وجود دارد و اينھا بخشی از خاطرات جنبش
دانشجويی است .از طرف ديگر ما در ايران فضای متاثر از مصدق ،کودتای ٢٨مرداد و نيز
مراودات نزديک شاه با آمريکا را داشتيم.
ھمچنين معموال انقالبھا به جھت روانی و روحی دچار حساسيتی میشوند که انجام کارھای
تاريخساز را ممکن میکنند .اينھا مجموع آن مسايلی بود که باعث شد اقدام به تصرف
سفارت شود .اما به عقيده من تحليل شرايط تاريخی يک حرف است و تعميم شرايط تاريخی
بهگونهای که آينده را ھم گروگان خودش بگيرد يک حرف ديگری است .ما بايد بين اين دو
نگاه تمايز ظريف ،دقيق و روشنی قايل باشيم.
٣٠سال رابطه دو کشور ايران و آمريکا گروگان چهچيزی گرفته شد؟ جنبش دانشجويی،
عامالن ماجرا و حتی آمريکا که در سالھای بعد آن ماجرا را رھا کردند آيا ديپلماسی ما
نتوانست از آن بازخوانی صحيحی داشته باشد يا آنچه پيش آمد صرفا تبعات اقدامی بود که
جنبش دانشجويی در آن نقش داشت؟
به عقيده من در ادامه يافتن آن ماجرا جنبش دانشجويی نقش داشت .اما نقشاش ديگر آن نقش
تعيينکننده اوليه نبود بلکه مجموعه جرياناتی در پشت قضيه آن را با غرور ،شخصيت و
منش انقالب گره زدند و آن را به بخشی از ھويت انقالب تبديل کردند .وقتی ھم که جنبش
دانشجويی عمال و به تدريج پای خودش را از کليت ماجرا کنار کشيد ،ھنوز عناصری بودند
که از اين وضعيت در ايام بعد دفاع کردند و تا امروز ھم دفاع میکنند و آنھا اين را به
عنوان ھويت خودشان حفظ کردند .منظورم اين است که ديگر نبايد به عنوان ادامه راه جنبش
دانشجويی به آن نگاه کرد.
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اگر اشتباه نکنم شما راديکال و ضدآمريکايی شدن جنبش دانشجويی را منتج از ناکارآمدی
نھاد سياسی در تبديل احساسات ضد آمريکايی به سياستھای نھادينهشده دانستيد ...اما سوالی
که پيش میآيد ،اين است که ١٠ماه بعد از انقالب در شرايطی که ھنوز ھمه مردم عليه
آمريکا برانگيخته شده بودند چرا آنھا عھدهدار اين اقدام نشدند؟ چرا جنبش دانشجويی پيشقدم
انجام اين کنش شد؟
بگذاريد ابتدا من توضيحی بدھم .من نخواستم بگويم حرکتی که جنبشی دانشجويی کرد صرفا
به دليل ناکارآمدی نھاد سياسی بود .من از ذخيره حسيات و ايدئولوژيک جنبش دانشجويی
حتی قبل از وقوع انقالب سخن میگويم .ميراثی که ما داشتيم ميراث آمريکايی بود که در
جاھای مختلف جھان ،جھانخواری میکرد ،جنگ ويتنام را به راه انداخته بود و از ايران به
عنوان يکی از پايگاهھايش بھره میبرد.
اينکه اين تصوير چقدر درست بود ،بحث ديگری است .من بارھا در صحبتھايم توضيح
دادهام که جنبش دانشجويی در دھه  ۵٠جنبشی رمانتيک ،خرده بورژوا و عصيانگر بود.
وقتی میگوييم دھه  ،۵٠سالھای منتھی به آن و سالھای پس از آن را نيز میتوانيد در ھمين
قالب بدانيد .وقتی جنبش دانشجويی ھم خرده بورژوا باشد ،ھم رمانتيک و ھم عصيانگر،
خواه ناخواه از ذخايری که دارد تنفس میکند و بھره میگيرد .در اين شرايط انقالب ايران
بھترين فرصتی است که اين جنبش به نوعی خيزش نھايی خودش را انجام دھد .شما
میپرسيد چرا مردم اين کار را انجام نمیدھند؛ خب شايد اين گمان ماست که مردم میتوانند
به صورت خودجوش کاری انجام دھند .در حالی که واقعيت آن است که شما بايد تشکيالت
داشته باشيد .البته وقتی صحبت از جنبش دانشجويی میشود نبايد اين طور تصور شود که
تماميت جنبش دانشجويی ھمه به اين نتيجه رسيده بودند که بخواھند سفارت را تصرف کنند
بلکه آن زمان گروهھای اندکی در جنبش فعال میشوند و به گونهای رفتار میکنند که گويا
نمايندگی بقيه جنبش را ھم بر عھده دارند يا حتی بقيه را به نوعی عينيت میبخشند .اما اگر
نھاد سياسی و رھبری پشت قضيه نمیآمد چه میشد؟
آن موقع جنبش دانشجويی ھمخواه ناخواه اقدامش خيلی محدودتر میشد .کما اينکه در
وضعيت اوليه دانشجويان انتظار نداشتند سفارت مثال زمان طوالنی در تصرف باشد بلکه
بيشتر يک حالت اعتراضی بود.
آنھا میخواستند زمان اندکی در آنجا حضور داشته باشند تا اعتراضی اعالم شده باشد .شايد
اگر حمايت نھاد سياسی نبود قضيه خيلی زودتر جمع میشد .چنانکه میدانيد عمال دوبار به
سفارت آمريکا حمله شد .منتھا وقتی برای بار اول سفارت توسط گروهھای چپ تصرف شد
چون آنھا از اعتبار اسالمی برخوردار نبودند قضيه خيلی زود جمع شد .دولت موقت
توانست ماجرا را مھار کند ،ديگران ھم جمعش کردند .ولی بار دوم جنبش دانشجويی اقدامی
کرد که مورد حمايت ديگران واقع شد و ديگران ھم به عقيده من به نوبه خودشان نياز داشتند
که از اين نوع اقدامات بھرهمند شوند؛ بھرهای که صرفا سياسی نيست اگرچه قابل انکار
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نيست که سياسی ھم ھست.
در واقع اگر درست متوجه شده باشم جان کالم اين است که شما معتقديد جنبش دانشجويی در
آن زمان بهواسطه شرايط آن موقع عملی انجام داد که اين عمل پرچم پيروزی عده ديگری شد
و اين عده بيشتر سياستمداران بودند تا خود جريانات دانشجويی…
امروز نگاه میکنيم و مرتب میگوييم اين يک دعوای سياسی بود… من اين را میپذيرم .اما
میخواھم بگويم کاھشدادن ھمه چيز به يک دعوای سياسی درک نامناسبی از آن فضاست.
اگر بخواھيم ھمه چيز را ناشی از دعوای ميان حزب جمھوری با گروهھای ليبرال
دموکراتھا يا نھضت آزادی بدانيم به عقيده من اين کار کاھشدادن و يکسويه کردن
قضاياست .در حالی که اين تنھا بخشی از ماجراست .بخش ديگر اين است که اصال کشور در
اين تب و تاب زندگی میکند و به خودش ھويت میدھد؛ يعنی شما خواه ناخواه خودتان را در
يک جنبش انقالبی پيدا میکنيد .ھويتھای ايدئولوژيک ،ھويتھای روانی ،ھويتھای سياسی
و آن موقع تحوالت و تحرکات سياسی ھم مزيد بر علت میشود .من حرفم اين است که اين
امر را به دعواھای سياسی کاھش ندھيم.
گفتيد که روحيات دانشجويی حاکم بر فضای دانشجويی آن زمان روحيات تند ضدآمريکايی
بود ،آيا اين روحيات و اين فضای حاکم در جريانات دانشجويی کشور ھمچنان باقیماند؟
نه ،من فکر میکنم اوجش چندسالی ادامه پيدا کرد ،ولی بعد در جنبش دانشجويی ،گروهھای
فعالی که تحرکات اصلی را ساماندھی میکردند لبه تيز انتقادات متوجه مسايل داخلی شد؛
يعنی آن وقت جنبش دانشجويی عمدتا نظام شاه ،آمريکا و ميراثی که فکر میکرد مانده يا
جريانی که از آنھا حمايت میکرد؛ را ھدف قرار داده بود .اما به مرور زمان جنبش
دانشجويی شروع کرد به نقد کردن جريانات داخلی و کسانی که در داخل خود
جمھوریاسالمی فعال بودند ،انتقادات را متوجه آنھا کرد.
بگذريم از اعضايی که ھمچنان به اصل تصرف سفارت وفادار ماندند ،اما در سالھای بعد
اينطور نبود که کل جنبش دانشجويی به آن وفادار باشد و آن اتفاق برايش جنبه تعيينکننده
داشته باشد .به عقيده من در ساليان بعد جنبش دانشجويی در کليت خودش توانست بفھمد که
بايد تبديل به يک نيروی مستقل منتقد داخلی شود و اين در زمان خودش تشخيص درستی بود.
اما ھنوز عدهای ھمچنان فکر میکنند آن حماسه بايد امروز ھم به عنوان حماسه شناخته شود،
در حالی که حماسه لزوما به معنای درستی نيست .حماسه به معنای يک وضعيت خاص است
و لزومی ندارد اين وضعيت خاص بتواند پنجهھای خود را از فراز  ٣٠سال دراز کند و آينده
را در گرو خودش بگيرد و بگويد آينده بايد براساس آنچه من میخواھم رقم زده شود اما
ھنوز عده کمی که در ماجرای سفارت نقش داشتند ،از اين مساله دفاع میکنند .اما من فکر
میکنم بخش اعظم کسانی که آنجا بودند و بخش اعظمی از جنبش دانشجويی که بعدھا آمدند و
ھسته اصلی را تشکيل دادند ،ديگر با اين چشم به ماجرای سفارت نگاه نمیکنند .آن اتفاق،
چيزی استکه در زمانه خودش بود.
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فارغ از افرادی که در واقع زمانی دانشجويان آن روز بودند؛ اگر بخواھيم به جنبش
دانشجويی بهعنوان جريانی فارغ از چھرهھا نگاه کنيم چه؟ آيا آن روحيات ضدآمريکايی
وجود ندارد؟...
حضور آن روحيات در بخشھايی از جنبش به صورت کامال سازمانيافته ،دولتی و رسمی
است .ھمچنان سعی میکنند آن گذشته را بياورند و بر امروز مسلط کنند ولی جنبش
خودانگيخته مستقل و منتقد دانشجويی ديگر به ھمان چشم به آن ماجرا نگاه نمیکند.
خيلی از افرادی که سفارت را اشغال کردند ھم بعدھا اين عمل را مورد نقد قرار دادند و
خودشان جزو منتقدان آن شدند...
ھمينطور است .حتی ديدارھايی صورت گرفت که در داخل ايران با واکنشھای سياسی و
قضايی مواجه شد .صريح و روشن بگويم ،خودم در آن زمان از تصرف سفارت دفاع
میکردم؛ اما به عنوان يک دانشجوی  ٢٣-٢٢ساله.
در تصرف سفارت ھم حضور داشتيد؟
نه حضور نداشتم ...چندين بار ھم بر اين مساله تاکيد کردهام اما خيلی جاھا مینويسند ،يا
آنھايی که آنجا بودند در خاطراتشان مینويسند ،که من يک شب آنجا بودهام و از من و يکی،
دو نفر ديگر بهعنوان معترضانی نام میبردند که سفارت را ترک کردهاند .من يک دانشجوی
فعال بودم؛ شايد يکی از داليلی که سبب شده اين تصور ايجاد شود که در سفارت بودم ،اين
باشد که خيلی از دانشجويان دانشگاه ملی آنجا حضور داشتند و چون دوستان به نظرشان
عجيب میآيد که من در سفارت نبوده باشم ،میگويند آنجا بوده...
اما به ھر حال مدافع تصرف سفارت آمريکا بوديد و نه مخالف آن...
بله ،اما میخواھم بگويم که در قضاوتم از ذخاير خردهبورژوای رمانتيک عصيانگر استفاده
میکردم نه لزوما از خرد و معرفت جھانی يا سياستھای داخلی يا منطقهای .با اين حال الزم
نيست اگر به اين خرد يا معرفت دست پيدا کردم ،آن ذخاير را انکار کنم بلکه بايد بفھمم آن
ذخاير در جای خودش بوده و اين خرد و معرفت ھم در جايگاه خودش قرار دارد.
اين دو قضيه را نه صرفا در باب تصرف سفارت ،بلکه در باب ھر حادثه تاريخی ديگری
بايد تفکيک کنيم .حتی در مورد خود انقالب و چيزھای ديگر ...بايد ببينيم در چه شرايطی
است که اين وضعيت شکل میگيرد و بپذيريم در شرايط ديگری صورتبندیھای معرفت و
دانايی و حساسيت ما تغيير پيدا میکند .برای ھمين اگر میگويم که آن زمان مدافع بودم به اين
معنا نيست که اگر امروز ھم ،ھمان اتفاق بيفتد از آن دفاع میکنم يا میگويم کار درستی بوده
بلکه به نظر من کار قابل درکی بود .کار قابل درک با کار درست خيلی متفاوت است.
با ھمين نگاه در اول کالمتان گفتيد که شايد اين امر آنچنان مذموم نبوده.
نه اصال مذموم نبود .يعنی آن زمان وقتی از نگاه داخلی نگاه میکرديم ،مذموم نبود .اين را
ھم توضيح بدھم که وقتی سفارت تصرف شد تا جايی که من اطالع دارم اصال قرار نبود
اتفاق بلندمدتی باشد .خيلی از کسان ديگر ھم بعدھا اين حرف را گفتند .فرض بر اين بود که
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سفارت را اشغال میکنيم ،يک جريان خبری ايجاد میشود و بعد افکار جھانی را معطوف
میکنيم به وضعيتی که در ايران ھست و بعد ھم يک طوری قضيه تمام شود .اما مھم اين
است که قضيه به اين سادگی تمام نشد بلکه  ۴۴۴روز بعد تمام شد .اينجاست که آن بار
ايدئولوژيک حسی و عاطفی و در عين حال رقابتھای سياسی پشت قضيه آمد.
به عقيده من بايد اينھا را يک به يک از ھم تفکيک کنيم تا بتوانيم تصوير مناسبی از ماجرای
سفارت داشته باشيم .اگر بگوييم اين اتفاق صرفا يک عمل دانشجويی بوده است که طبيعتا
 ۴۴۴روز دوام نمیآورد .اگر بگوييم صرفا رقابتھای سياسی بوده ،با بعد ايدئولوژيک و
ذخاير حسيمان چه بايد بکنيم؟
به عقيده من اينھا سويهھای متفاوتی است که حاال نبايد اگر از چيزی خوشمان میآيد يا نه،
آن را در نگاه تاريخيمان دخالت بدھيم و نبايد اين مسايل مخدوش شود.
از تعميم فراتاريخی اين موضوع صحبت کرديد ...چطور میتوان اين ماجرا را به مسايلی که
بعدھا اتفاق افتاد و نيز شرايط پيشرو تعميم داد؟
مشکل جوامعی مثل ما و به تبع آن ،اين است که ما اتفاقی که به داليل خاص خودش اتفاق
افتاده و قابل درک است را به ذخاير حسی و عاطفی و نه ذخاير معرفتی تبديل میکنيم .به
ذخايری تبديل نمیکنيم که بشود به آن منتقدانه نگاه کنند و بعد میخواھيم با آن آينده را ھم
بسازيم و آينده را ادامه بدھيم.
اگر کسانی در اين چارچوب منافعشان درگير قضيه باشد و بخواھند پشت اين قضيه بايستند
آن وقت ماجرا به اسطورهای تبديل میشود که انگار ھميشه ما بايد به آن اظھار وفاداری،
بيعت و سرسپردگی کنيم .در حالی که میشود آن را طور ديگری ھم نگاه کرد .مشکل ما
ھمين است که ما معموال اسير و گروگان گذشته و سنتھای خودمان ھستيم .مثال دوران
مصدق به نوعی اين کار را انجام میدھد ،ماجرای سفارت يک طوری ،خود انقالب يا جنگ
يک جوری ...اينھا ھمه به نحوی به آينده میآيند اما اجازه نمیدھند آينده با گذشته تعامل
داشته باشد و نه سرسپردگی .درست است که گاھی در شعار میگويند باالخره امروز ما
انعطافھايی که بايد صورت بگيرد را صورت میدھيم و به عمل میآوريم اما حقيقت اين
است که اسير اعتبار گذشته میشوند و جرات اينکه برگردند و با گذشته تعامل ايجاد کنند
وجود ندارد.
میخواھم اينجا از کتابی به نام »ناصر« که يک انگليسی نوشته بود جمله خوبی را نقل کنم.
گفته بود »وقتی ناصر آمد و شروع کرد به اعالم ملی بودن کانال سوئز ،اسير اعتبار خودش
شد «.بعضی مواقع يا بيشتر مواقع ،رھبران يا جنبشھا اسير اعتبار خودشان میشوند و
فرصت اينکه برگردند و با اعتبار خودشان ،تعامل انتقادی داشته باشند را پيدا نمیکنند .اين
ضعف يک جامعه است و به عقيده من ما االن ھزينه سنگينی برايش پرداخت میکنيم .برای
اينکه میخواھيم گذشته را -که گذشته فرسودهای ھم ھست  -به زور تعميمش دھيم به
وضعيتھای بصری و ھمچنان در وضعيتی باشيم که گويا داريم افتخار میکنيم به حوادثی
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که ھنوز ھم طراوت دارد ،درحالی که ديگر طراوتی در کار نيست .البته تاکيد دارم که در
اين زمينه نمیخواھم دچار اغراق شوم و بگويم ھمه گذشته فرسوده و بیطراوت است.
از اعتباری )منظورم تنھا قسمت تسخير سفارت است( که درباره آن صحبت کرديد آيا االن
چيزی باقی مانده؟ يا آن اعتبار تغيير شکل و تقليل يافته؟
شما اگر برگرديد و به جريان سفارت نگاه کنيد میبينيد بيشتر برايتان تبديل به کاريکاتور
میشود .مگر آنکه بخواھيم بگوييم آن اتفاق در جای خودش است و آن را تعميم ندھيم اما من
در جايگاه يک سياستگذار نيستم ،من به عنوان کسی که بخواھم جريانات بيرونی را ھدايت
کنم در اين مقام قرار ندارم .برای ھمين اگر بخواھم فردا با يک آمريکايی بحث کنم ،میگويم
آن برای آن دوران است.
کشور آمريکا چنين تصويری از خودش ايجاد کرد ،رژيم شاه چنين تصويری داشت و ما
چنين ذخاير رمانتيکی داشتيم و چنين دخالتھای سياسی ...اما الزم نيست امروز از ھمان
زاويه نگاه کنيم و الزم نيست امروز با آن تفاخر به مساله نگاه کنيم ...يعنی من شخصا اين
کار را انجام نمیدھم .فکر میکنم بخش اعظم جنبش دانشجويی ھم اينطور نگاه نمیکنند.
بيشتر تبليغاتی رسمی است که میخواھند با آرايهھای مصنوعی به آن طراوت بدھند و بگويند
اين ھنوز زنده است.
از چرخش جنبش دانشجويی صحبت کرديد.
عقربهای که از حرکتھای ضدآمريکايی به سمت مسايل داخلی حرکت کرد.
چه روندی طی شد که به اينجا رسيد؟
چه اتفاقاتی افتاد؟
اين بحث خيلی گسترده است .گستردهتر از گفتوگويی است که در زمان محدودی انجام
میشود .شايد پاسخ به اين پرسش خود به برگزاری ھمايشھای خيلی جدی و نه نمايشی
احتياج داشته باشد.
اما اگر بپذيريم که جنبش دانشجويی ،ھم به جھت پتانسيل حسی و عاطفی از توان خيلی
زيادی برخوردار است و ھم به جھت معرفتی درک باالتر و بيشتری از متوسط جامعه دارد؛
آن وقت طبيعی است که جنبش دانشجويی خيلی زود متوجه شود که يک اتفاقاتی بايد مورد
انتقاد قرار گيرد.
من تصورم اين است که در ايران معاصر و حتی ايران فراتر از معاصر ،اگر از موارد
استثنا بگذريم ،ھيات دولت نتوانسته به جھت فرھنگی نيرويی متعاليتر و رشديافتهتر از حتی
متوسط جامعه باشد .اين درحالی است که جنبش دانشجويی معموال از حد متوسط جامعه
باالتر است .برای ھمين خيلی زود چنين نيرويی که از حد متوسط جامعه در کليتش باالتر
است ،نسبت به ھيات دولتی که از حد متوسط جامعه پايينتر است ،متوجه میشود که
مشکالت و رھيافتھا و تدابير دارد چگونه شکل میگيرد و جريانات انتقادی خودش را شکل
میدھد .بنابراين به نظر من يک امر طبيعی دارد شکل میگيرد.
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اگر در زمان تسخير سفارت اين اتفاق نيفتاده ،برای اين است که تبوتاب انقالب و ذخايری
که در اين زمينه وجود دارند و میتوانستند انقالب را کيفیتر و قویتر کنند ،خودشان
ھمچنان در حيات و جوشش ھستند.
اما به تدريج آن ذخاير کنار گذاشته میشوند يا فرسوده و پژمرده میشوند و تبديل میشود به
مسايلی که بيشتر با شعارھا سر میکند .درحالی که چنانکه گفتم جنبش دانشجويی فراتر از
توان متوسط جامعه میانديشد .البته جنبش دانشجويی ھم مشکالتی دارد که در جای خودش
قابل بحث است .مساله ديگر اين است که ما وقتی که انقالب کرديم ،تصور من به عنوان يک
دانشجو و تا جايی که میدانم تصور بسياری از دانشجويان ديگر و بسياری از کسانی که به
انقالب با ديد مثبت نگاه میکردند ،اين بود که ما از ذخاير فکری – عقيدتی خاصی
برخورداريم که نگذاشتند بروز پيدا کند و کافی است که به آن فرصت بروز دھند .يعنی کافی
است که نظام شاھنشاھی برکنار شود ،دست آمريکا کوتاه شود تا شکوفايی عجيبی ايجاد شود.
اما به تدريج جنبش دانشجويی احساس کرد اين ذخاير معرفتی و ارزشی که فکر میکرد
خيلی روشن و کارآمد است ،مشکالت خاص خودش را دارد.
بنابر اين دچار شک به ذخاير معرفتی خودش شد و آن پتانسيل خردهبورژوای رمانتيک
عصيانگر ھم رو به تحليل گذاشته بود.
اتفاقاتی ھم که در گوشه و کنار جھان افتاد ،معرفت و صورتبندی دانايیاش را تغيير داد.
ھمه اينھا باعث شد جنبش دانشجويی حس و معرفتش بر اين باشد که از زاويه ديگر به
قضايا نگاه کند و به عقيده من صرف نظر از برخی تندرویھا که در برخی زمانھا اتفاق
افتاد ،در اساس مسير را درست تشخيص داد.
در بخشی از صحبتھايتان گفتيد که جنبشھای دانشجويی معموال وقتی خألھايی وجود دارد،
وارد عمل میشوند و کارھايی انجام میدھند .حاال اين خألھا میتوانند در حوزه سياست
باشند يا در حوزهھای ديگر ...با اين حساب سکوت اين روزھای جنبش دانشجويی به چه
معناست؟
آيا خاليی وجود ندارد؟
وقتی شما مشکالتی در حوزهھای فرھنگی ،سياسی ،اجتماعی و ...داريد و از آن طرف ھم
خألھايی وجود دارد نھادھايی که بايد بتوانند به اين مسايل به صورت جدی و عميق بپردازند
و اين را به جامعه ھم نشان دھند که ما داريم به اين مسايل میپردازيم ،وجود ندارد .بله اين
درست که احزاب و مطبوعات ،انجمنھا و نھادھا ،بعضی سازمانھای غيردولتی و NGOھا
کارشان اين است که به دنبال راه حل مسايل و مشکالت اجتماعی بگردند ،اما وقتی نھادھا و
گروهھايی که بتوانند نشان بدھند ما داريم به مشکالت میپردازيم و صميمانه به دنبال راه حل
مشکالتيم ،وجود ندارد ،آن وقت خيلی طبيعی است که گروهھايی اين مسووليت را عھدهدار
شوند و جلو بيايند يکی از آنھا میشود جنبش دانشجويی .پس اين وضعيت طبيعی است .اما
چرا جنبش دانشجويی نمیتواند ھمواره اين کار را انجام دھد؟
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برای اينکه اين جنبش دچار فراز و فرودھای خودش است .يعنی شما وقتی تعدادی دانشجو
میگيريد اين عده میآيند و از دانشگاه میروند .يعنی نمیتوانند حفظ شوند .از آن طرف شما
با شيوهھای پيگير برخورد سروکار داريد.
يعنی از يک طرف آدمھايی که موقت ھستند و از طرف مقابل شيوهھای دايم برخورد .وقتی
اين دو را مقابل ھم قرار دھيد ،طبيعی است که جنبش از نفس بيفتد تا در فرصتی ديگر از
پتانسيلھای موجود برای خيزش بعدی خودش استفاده کند.
بنابراين از جنبش دانشجويی که يک زمان در اوج است ،نبايد انتظار داشته باشيم که اين
اوجش تداوم پيدا کند .ھمچنان که اگر زمانی جنبش در دوره فروافتادگی خودش است،
معنايش اين نيست که ھيچ وقت بلند نمیشود .طبيعت جنبش دانشجويی ھمين فراز و
فرودھايش است.
نسل جوانی میآيند تجربه پيدا میکنند ،عدهای میروند دنبال کار و زندگيشان و عدهای دوباره
به آن میپيوندند .اينھا تا بتوانند از ھيبت دانشگاه خودشان را آزاد کنند و دوباره در جايگاه
مناسب خودشان بنشينند ،زمان میبرد .چنانکه در بيرون ھم وقتی شما دچار برخورد ھستيد،
طبيعی است که دچار افت شويد.
شما زمانی بحثی را مطرح کرده و گفته بود گزينهھای سهگانهای پيش روی جنبش دانشجويی
است؛ گزينه اول که از ديد شما گويا منتفی بود ،راديکال شدن رھبران جنبش و جدا شدن بدنه
از آن بود .بعد شما بحث سازماندھی مقاومت مدنی منفی را مطرح کرده و گفته بوديد گزينه
سوم بحث مشارکت انتقادی مثبت است.
اما اين گزينهھا برمیگشت به دورانی که جنبش شرايط انقباضی حال حاضر را نداشت .االن
اگر بخواھيد به جنبش دانشجويی و بدنهای که رھبری خاصی ندارد و تنھا تالش میکند ھويت
خودش را حفظ کند پيشنھادی دھيد ،اين پيشنھاد چه خواھد بود؟
من ساليان زيادی با جنبش دانشجويی در ارتباط بودهام .دورانی بود که من خودم جزو جنبش
دانشجويی بودم ،قبل از انقالب و اندکی بعد از انقالب که تحصيالتم تمام شد .بعد از آن ھم در
محيط دانشگاھی در مجموع ارتباط نزديکی با جنبش دانشجويی داشتم؛ اما يک ارتباط
نزديک انتقادی.
اين جزو ويژگیھای ھميشگی من در ارتباط با جنبش دانشجويی بوده است و اين وضعيت
انتقادیام را حفظ کردهام .آنچه شما مطرح کرديد ،برمیگردد به سال  ٨٧يعنی قبل از
انتخابات آخرين دور رياستجمھوری.
يکی از انتقاداتی که من ھمواره به جنبش دانشجويی داشتهام و از دوران اول رياستجمھوری
آقای خاتمی شروع کردم ،اين بود که اين جنبش دچار نوعی راديکاليسم شده بود،
راديکاليسمی که به گونهای وضعيت را بهھم میزد و اجازه نمیداد بدنه جنبش با رھبران و
نيروھای محرک آن ھماھنگ شوند .من برای آنھا يک مثال ساده میزدم .میگفتم وقتی شما
در شرايطی راديکال باشيد ،مثل دوندهای ھستيد که با سرعت خيلی زيادی میدود .فاصلهای
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که ميان رھبری و بدنه ايجاد میشود به ھر دو آسيب میزند .ما ممکن است شعارھای
راديکالتری ھم داشته باشيم ولی اينکه کدام شعار موضوعيت دارد و میتواند با بدنه ارتباط
برقرار کند ،اھميت دارد .به آنھا میگفتم شما میتوانستيد کارھای صنفی ديگری انجام دھيد.
میتوانستيد ارتقای بيشتری داشته باشيد .حتی تھيه کردن بولتنھای علمی ماھانه يا فصلنامه با
استفاده از گروهھای علمی که دانشجويان دارند و استادان ھم با آنھا ھمکاری میکنند .ھمه
را ھم الزم نيست که در آسياب سياست بريزيد بلکه بايد اجازه دھيد ارتباط جنبش دانشجويی
با بدنهاش حفظ شود.
راديکاليسم منجر به اين میشود که بين بدنه و رھبريت جنبش شکاف ايجاد شود ،رھبريت
دچار انزوا شود و با آنھا به راحتی برخورد شود و بدنه ھم در واقع از قضيه باز بماند .اين
انتقاداتی بود که من داشتم و به آنھا میگفتم.
اگر آقای خاتمی و دوستانش از شرايط استفاده مناسب میکردند ،مقاومت مدنی امکانپذير
بود .اما آن زمان را از دست داديم .جنبش دانشجويی در مقاومت مدنی نقش مھمی را بازی
میکند .ولی ھر دو به داليلی از دست رفت که بايد در جای خودش به داليل آن بپردازيم.
اما به جايی میرسيم که مقاومت مدنی امکان ندارد ،مشارکت صاف و ساده ھم امکان ندارد.
يعنی ممکن است اين کار تاييد حرفھايی شود که خواهناخواه نمیتواند مورد تاييد جنبش
دانشجويی باشد.
اما باز ھم راهحلی که من پيشنھاد میکنم ،مشارکت انتقادی است .مشارکت انتقادی لزوما به
معنای شرکت در پای صندوقھای رأی نيست .اين حرف صريح و روشن من است بلکه
مشارکت انتقادی به اين معناست که کجا ظرفيتھای موجود در جامعه و بهويژه در
دانشگاهھا را میشود ،فعال کنيم؟
برای اينکه مردم بدون اينکه خواستشان به صورت خيلی راديکال باال برود ارتقای فرھنگی،
ارتقای سياسی و ارتقای خواستی پيدا کنند و به آنھا نشان داده شود که اين انتقادات معطوف
به چه چيزھايی ھست و اين خواستھا در شعارھا به صورت کلی مطرح شوند.
من اسم اين را میگذاشتم مشارکت انتقادی .امروز ھم فکر میکنم با توجه به فضايی که
جامعه دارد ،چه در جنبش دانشجويی و چه در ميان نيروھای سياسی منتقد ،بايد مشارکت
انتقادی وجود داشته باشد.
چون درباره فضای فعلی سخن میگوييم منظور شما از »مشارکت« انتقادی دقيقا بوده است؟
مشارکت به معنای ھمنوايی با مجموعه نيست .اصال بحث من اين نيست .يعنی نمیگويم در
نھايت جنبش دانشجويی بايد پای صندوقھای رأی حاضر شود .من در يک جای ديگر ھم اين
بحث را پيش بردم.
بهويژه اکنون که صحبت از انتخابات مجلس است؛ اگر نيروھای سياسی و جنبش دانشجويی
بتوانند اين سوال را ايجاد کنند که اصال انتخابات در چه شرايطی ممکن است؟ چه نوع
انتخابی میتواند مشکالت ما را حل کند؟
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اصوال مشکالت ريشه در چه دارد؟ يک نوع مشارکت انتقادی است .مشارکت انتقادی با
اينکه بگوييم ما مشارکت نمیکنيم فرق میکند يا اينکه از ابتدا بگوييم ما يک خواستهھايی
داريم که چه بسا از اول بگويند اين خواستهھای شما انجام شدنی نيست .اين خواستهھا
میتوانند جزو خواستهھای ما باشند و ھمواره ھم از آنھا دفاع کنيم ،اما برای اينکه بشود از
اين فضا يک استفاده بھينه کرد ،اول بايد ببينيم که چه خواستهھايی بايد داشته باشيم؟ طرح
سوال میکنيم و ....خيلی افراد میتوانند به صورتھای مختلف چه فضای مجازی و
غيرمجازی وارد يک بحث و گفتوگو بشوند .من اسمش را میگذارم مشارکت انتقادی؛
ھرچند در نھايت کسی پای صندوق رأی نرود.
اما اين فرصتھا از دست رفت .مشکلی که جنبش دانشجويی داشت ،اين بود که بين رھبران
و بدنه اين مشارکت انتقادی برقرار نمیشد.
بين جنبش دانشجويی در کليتش با مجموعه جامعه مشارکت به اين معنا پيش نمیرفت.
من جايی يک صحبتی کردم که بعضیھا ھم رنجيدند .گفتم برخی از رھبران جنبش
دانشجويی پيشينه روستايی دارند؛ نه اينکه روستا چيز بدی باشد .بحث من اصال اين نبود؛ و
اينکه بخواھم کسی را تحقير کنم .منظورم اين بود که اگر کسی بخواھد شعار مدنی بدھد ،بايد
بتواند با فضای مدنی آشنا باشد .اگر ما شعار حقوق بشر و کرامت انسانی يا آزادی میدھيم،
بايد کسانی باشيم که بتوانيم اين فضا را تنفس کنيم .نمیتوانيم بين شعار و وضعيت وجودی
خودمان فاصله داشته باشيم .اين نکاتی بود که من آن موقع اشاره کردم .االن ھم پيشنھادم
مشارکت انتقادی است به معنای آنچه گفتم و نه ھمنوايی...
من بخشی از بحث شما را متوجه نشدم ،منظورتان از اينکه میگوييد بايد درک صحيح از
جامعه روستايی و شھری وجود داشته باشند ،چيست؟
طيف وسيعی از دانشجويان ھميشه کسانی ھستند که احتماال از شھرستان و روستاھا میآيند و
آنھا ممکن است درک متفاوتی از آنچه که ما به آن میگوييم جامعه شھری يا جامعه مدرن
داشته باشند و....
نکته درستی است .اين را میپذيرم و طبيعی میدانم که بخش قابلتوجھی از دانشجويان
خاستگاه اجتماعی خاص خودشان را دارند .از فالن شھرستان دور يا از فالن روستا میآيند.
ولی ماندن در آن خاستگاه را بايد مورد بررسی و تامل قرار بدھند .بايد بتوانند خوانشی
انتقادی با خاستگاه خودشان داشته باشند .رھبران جنبش دانشجويی بايد بتوانند اين ارتقای
فرھنگی را با برنامهھای خودشان صورت بدھند.
الزم نيست که از خاستگاه خودمان به عنوان يک امر بد دل کنده شويم ،اما اينکه بخواھيم در
خاستگاه خودمان بمانيم و بعد يکسری شعارھايی را از جای ديگر برداريم و اين دو را با ھم
مونتاژ کنيم سبب میشود که ارتباط درونی و ديناميک برقرار نشود .انتقاد من از اينجاست.
بحث شما به نوعی با بومی شدن مظاھر مدرنيته در ارتباط است؟
اين تعبيری است که به نظر من بايد باز شود و به ھمين دليل اجازه دھيد فعال از آن استفاده
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نکنيم .من از اينکه بگويم شما يا ديگری خاستگاه روستايی يا شھرستانی داريد ،ابايی ندارم.
ولی نمیتوانم بگويم که خاستگاه روستايی يا شھرستانی دارم و شعار مدنی میدھم که ھنوز
برای خودم ھضم و جذب نشده است .حرفم اين است که ردهھای باالتر جنبش دانشجويی بايد
بتوانند ھم خودشان را ارتقا دھند و ھم بدنه دانشجويی را.
به گونهای که به انکار گذشتهشان منجر نشود ،بلکه به تعامل انتقادی گذشتهشان برسند و اين
البته کار سختی است .انتظار اين بود که جنبش دانشجويی با توجه به امکاناتی که داشت از
جمله ارتباطی که با گروهھای جامعهشناسی ،فلسفه ،سياست و گروهھای مديريت و اقتصاد
و ...داشت اين ارتقا را در ھفت ،ھشت سال دولت اصالحات انجام دھد.
برای ھمين میگويم نبايد ھمه امکاناتشان را فقط صرف وضعيت سياسی کنند آن ھم
شعارھای راديکالی که بين بدنه و رھبران شکاف میاندازد.
يعنی شما اعتقاد داريد جنبش دانشجويی از آن خاستگاھی که بايد فاصله میگرفت بدون اينکه
فراموشاش کند ،فاصله نگرفت؟
و به ھمين دليل اين اتفاق نيفتاد؟
اين اتفاق خيلی صوری افتاد .وقتی ما داريم شعار دموکراسی میدھيم ،تبديل شدهايم به کسی
که تازه به چيزی ايمان میآورد و نو ايمان است ،ما ھم نو دموکرات میشويم .متوجه نيستيم
برای اينکه يک وضعيت دموکراتيک در جامعه ايجاد شود ما بايد سازوکارھايی را فراھم
کنيم و با گذشته خودمان تعامل انتقادی برقرار کنيم .تعامل انتقادی حتی با بدنه دانشجويی و
اين در قالبھای مختلف بايد انجام شود .من اعتقاد دارم ريزهکاریھا از نمايش ،سرود،
شعارھای خاص تا رسيدگی به وضعيت آرايش ،پوشش و ...تا استفاده از فضای مجازی و...
میتوانند تاثيرگذار باشند .ولی ما اين کارھا را انجام نداديم يا کم انجام داديم .میشد تعامل
انتقادی خوبی کرد .الزم نيست تا به شھری میآييم ادای شھریھا را در بياوريم .الزم ھم
نيست تا به شھری میآييم ،شعار شھری بدھيم در حالی که خصلتھای روستايی خودمان را
حفظ کردهايم.
اين يعنی طی کردن مظاھر دموکراسی برای دست يافتن به دموکراسی واقعی يا لوازمش...؟
اين بخشی از آن چيزی است که من میگويم .میخواھم بگويم ما بايد فراتر از
دموکراسیخواھی عمل میکرديم .بايدگذار از سنت به مدرنيته را در جنبشی دانشجويی
برنامهريزی میکرديم .وقتی جنبش دانشجويی خيلی درگير سياست و ...میشود اين امکان از
دست میرود و وقتی اين مساله از دست برود ارتباط با بدنه قطع میشود .شما صدھاھزار
دانشجو داريد ،اما وقتی فعال میشويد ھزاران نفر به خيابان میآيند و از آن ھزاران نفر تعداد
اندکی در جايگاه رھبری جنبش دانشجويی قرار میگيرند .من حرفم اين است که امکانی
فراھم کنيم که تعداد بيشتری از آن بدنه جذب شوند .میشد خواستهھای صنفی را تقويت کرد.
البته آن موقع ازخواستهھای صنفی ھم میگفتند .اما خواستهھای صنفی ھم در نھايت به
سياست ختم میشد .ارتقای اين وضعيت به نظر من خيلی مھم است.
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از اسطورهھا صحبت کرديم .يک زمانی اين اسطورهھا مثل  ١٣آبان ،جنگ و ...کارکردھای
مختلفی داشتند .يکی از کارکردھايشان ايجاد انسجام اجتماعی بود .االن در شرايطی که به
نظر میرسد در وضعيت اخير خاستگاھی برای انسجام اجتماعی وجود ندارد ،اگر بخواھيم
جايگزينی مناسب که ايرادھای وارد بر شيوهھای قبلی را نداشته باشد ،انتخاب کنيم آيا
گزينهھای ممکنی وجود دارد؟
گويا در انتھای اين پرسش شما به دنبال جايگزينی يک اصل با اصل ديگر ھستيد ،در حالی
که من فکر میکنم بايد بپذيريم جنبش دانشجويی در وضعيت کنونی جزو جنبشھای اجتماعی
جديد است .من روی جديد بودنش تاکيد میکنم .جنبشھای اجتماعی جديد بايد بپذيرند که در
عين انسجام چند پاره باشند و ديگر يک رھبری منظم ،منسجم و يک شعار واحد نداشته
باشند؛ اما بتوانند گفتوگو کنند و يک جايی مصالحهھای الزم را انجام دھند .يک جايی
بپذيرند که يک کثرتگرايی در بينشان وجود دارد .برای ھمين است که میگويم من ھمچنان
دوست دارم ذخاير گذشتهمان به نحوی احيا شود ،اما به شکل خوبش احيا شود .شما میگوييد
اگر آنجا انسجام اسطورهای بود؛ حاال که در حال فروپاشیھای عميق و چندجانبه ھستيم به
چه شکل اين فروپاشی را جمع کنيم .اما من میخواھم ،بگويم بايد به بخشی از فروپاشی نه به
شکل منفی بلکه به شکل مثبت در قالب تکثرگرايی عادت کنيم و با آن زيست داشتهباشيم.
جنبش دانشجويی ھم بايد بتواند اين را بپذيرد.
يعنی اين فروپاشی نبايد نگرانمان کند؟
نه ،يک بخشی منفی است .يعنی االن شرايط جامعه ما منفی است .اما معنايش اين نيست که
برگرديم حول يک امر و بگوييم يک شعار واحد میخواھيم .ما نبايد ديگر دنبال اين باشيم .به
عقيده من اين نوعی برونشد تاريخی ماست که دارد رقم زده میشود .يعنی من به اين روند
خيلی مثبت میانديشم و نگاھم کامال مثبت است.
اتفاقی که در مشروطه افتاد و به داليل کامال ايدئولوژيک ،چه سلطنتی و چه جمھوری
اسالمی تحقق پيدا نکرد .حاال دارد اين برون شد خودش را نشان میدھد و اين برون شد
ويژگیھای خودش را دارد .به ھر حال اگر به دنبال اين باشيم که ھمه يک شعار واحد بدھيم،
يکجا جمع بشويم و بعد ھم ھمه به ھمان کيفيت خانه برويم؛ به عقيده من کار شدنی نيست.
مھراوه کاظمی
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بيانيه در مخالفت با جنگ
جمعی از فعاالن سياسی ،مدنی ،دانشجويی ،دانشگاھی و روزنامه نگاران در مخالفت فعال با
جنگ از طريق توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانيوم و تعطيلی تمامی جنبه ھای
نظامی برنامه ھسته ای بيانيه ای صادر کردند.

Seite 91

چکيده

به گزارش دانشجونيوز ،در بخشی از اين بيانيه آمده است :تبعات ويرانگر جنگ اعم از
محدود و اشغالگرانه بی نياز از توضيح است اما به باور ما صرفا با محکوميت لفظی و کتبی
جنگ و يک کاسه کردن سلسله جنبانان نظاميگری جھانی و آتش افروزان داخلی نمی توان
جلوی تھاجم نظامی را گرفت.
حساسيت ھا و نگرانی ھای جامعه بين المللی مسيری متفاوت با شکاف ملت – دولت در
ايران امروز دارد .جمھوری اسالمی تنھا مخل حقوق و کرامت انسانی شھروندان ايران
زمين نيست بلکه تھديدی عليه صلح و ثبات جھانی نيز بشمار می آيد .توجه به تمايز ماھوی
اين دو مقوله در بازدارندگی موثر اھميت کليدی دارد .اين جدايی لزوما بدين معنا نيست که
نمی توان حوزه مشترک بين مطالبات داخلی و خواسته ھای مشروع جھانی پيدا کرد.
اين بيانيه می افزايد :می توان ضمن حفظ استقالل کشور از ظرفيت ھای مشروع جامعه بين
المللی برای پيشبرد دموکراسی ،حقوق بشر و حاکميت ملی در ايران استفاده کرد .بجای
صدور احکام کلی و قطعی در مدح و يا مذمت حمايت خارجی ،شايسته است تا در يک
گفتگوی ملی شرايط ،پيش نياز ھا ،محدوده ھای موجه  ،موضوع و مصداق حمايت ھا و
ساز و کار نظارتی برای جلوگيری از استفاده ھای شخصی و گروھی در برخورد حمايتی
جامعه جھانی را مشخص نمود و از ميدان گرفتن افراد فرصت طلب و آلترناتيو سازی از
جريانات مشکوک جلوگيری کرد .راه دموکراسی در ايران از اتکا به نيروی اليزال ملت و
وجود رھبری موثر و سازمان يافته می گذرد.
در بخش پايانی اين بيانيه آمده است :در اين راستا ھمکاری کامل و شفاف با آژانس انرژی
اتمی و توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانيوم ھستهای تا اعتماد سازی در چارچوب
کنوانسيون منع گسترش سالح ھای اتمی و پايان بخشی فوری به تمامی وجوه نظامی مربوط
به برنامه ھستهای می تواند به عنوان يکی از مطالبات محوری جنبش دموکراسی خواھی
مردم ايران در زمينه صلح خواھی مد نظر قرار گيرد .ترکيب اين خواسته در کنار خواست
رعايت حقوق بشر ،آزادی ھای اساسی و دموکراسی به مراتب پتانسيل بيشتری را برای
تضعيف توامان استبداد و تجاوز گری و لذا جلوگيری از جنگ خواھد داشت.
بيانيه بيش از  ١٧۵نفر از فعاالن سياسی ،مدنی ،دانشجويی ،دانشگاھی و روزنامه نگاران
در مخالفت فعال با جنگ از طريق توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانيوم و تعطيلی
تمامی جنبه ھای نظامی برنامه ھسته ای
ھموطنان گرامی و ايرانيان آزاده
اکنون کالبد ميھن عزيزمان خسته از ضربات پی در پی واليت جور و ستم و حکومت عاری
از مشروعيت  ،روز ھای دشواری را می گذراند .اصرار و لجاجت حکومت بر تداوم روش
ھای خصمانه و مخل منافع ملی و سرزمينی که با تکيه بر سياست مشت آھنين ،وحشت
پراکنی و تحکيم فضای پليسی دنبال می شود ،آينده تاريکی را پيش روی مردم و وطن قرار
داده است.
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يکی از وجوه مخرب عملکرد حکومت در دھه اخير دميدن بر تنور بحران آفرينی در عرصه
بين المللی بوده است .تعقيب ماجراجويی ھسته ای در مرکز اين اقدامات تنش زا قرار دارد
که با بی اعتنايی به قوانين و معاھدات بين المللی در صدد ھماورد طلبی دن کيشوت وار در
پھنه جھانی و سرپوش گذاشتن بر مشکالت داخلی است.
حکومت می کوشد با استمرار بحران خارجی و گروگان گيری از طريق تقويت کانون ھای
بی ثبات ساز در سطح منطقه و جھان ضمن انتقال تھديد ھا به بيرون از مرز ھا ،بستر ھای
الزم برای تداوم حاکميت امنيتی و نگاه داشتن کشور در شرايط حساس و اضطراری را
فراھم نمايد.
انتشار گزارش جديد آژانس انرژی اتمی شواھدی را ارائه می دھد که اراده حاکميت بر
منحرف کردن برنامه ھسته ای به مسير نظامی وارد مرحله تعيين کننده ای شده است.
حاکمين فعلی با گفتمان خصمانه و عدم ھمکاری با آژانس روز به روز بر خطر مقابله نظامی
با ايران میافزايند .در شرايطی که ھمسايگان ايران با تقويت روابط اقتصادی با اقصی نقاط
جھان و جذب سرمايه و فنآوریھای بروز گامھای بلندی را در راه رشد اقتصادی و بھبود
رفاه عمومی مردمانشان برمیدارند ،ماجراجويیھای بينالمللی حکومت ،ايران را روز به
روز در انزوای عميقتری فرو میبرد  .نتايج اين انزوا در زندگی روزمره تمام مردم ايران
مشھود و ملموس است و در صورت عملیشدن تحريم بانک مرکزی ممکن است به سطح
غيرقابل تحملی برسد.
حاکمانی که در انتخابات  ٨٨حقوق حقه مردم را زائل کردند و اعتراضات مسالمت آميز
آنان را به خاک و خون کشيده اند امروز شاخ و شانه کشيدن در سطح جھانی را وسيله ای
برای بازيافت مشروعيت داخلی می دانند و خطر حمله خارجی را چون چماقی برای
سرکوب بيش از پيش اعتراضات کنش گران آزديخواه ايرانی بکار می برند .
حکومت تماميت خواه در عرصه بين المللی با دادن اطالعات گمراه کننده ،بازی با زمان،
عدم ھمکاری کامل با آژانس انرژی اتمی  ،تخطی از قرار داد ان پی تی و سرپيچی از
اجرای قطعنامه ھای سازمان ملل ،صلح ستيزی را در مسيری مشابه برخورد ھای داخلی در
سپھر جھانی دنبال می کند.
مدارا با جھان و احياء حقوق شھروندان ايرانی به يک ديگر پيوند خورده است  .شھروندان
ايرانی در کنار مطالبه حقوق اساسی می بايست در حرکت خويش فقدان درک و آمادگی
حاکمان در حل اختالفات جھانی از اين جنس را زير سوال ببرند.
ما تداوم بن بست کنونی ،بلند پروازی ھسته ای و قدرت نمايی تو خالی حکومت را زمينه
ساز افزايش برخورد نظامی محتمل در آينده می دانيم که قطعا قربانی اصلی آن مردم ايران و
بخصوص کودکان و اقشار زحمتکش خواھند بود .البته بايد در نظر داشت بزرگنمايی خطر
جنگ و ھراس افکنی نيز تبعاتی منفی را متوجه مصالح جامعه ايران می کند.
تبعات ويرانگر جنگ اعم از محدود و اشغالگرانه بی نياز از توضيح است اما به باور ما
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صرفا با محکوميت لفظی و کتبی جنگ و يک کاسه کردن سلسله جنبانان نظاميگری جھانی
و آتش افروزان داخلی نمی توان جلوی تھاجم نظامی را گرفت .حساسيت ھا و نگرانی ھای
جامعه بين المللی مسيری متفاوت با شکاف ملت – دولت در ايران امروز دارد .جمھوری
اسالمی تنھا مخل حقوق و کرامت انسانی شھروندان ايران زمين نيست بلکه تھديدی عليه
صلح و ثبات جھانی نيز بشمار می آيد .توجه به تمايز ماھوی اين دو مقوله در بازدارندگی
موثر اھميت کليدی دارد .اين جدايی لزوما بدين معنا نيست که نمی توان حوزه مشترک بين
مطالبات داخلی و خواسته ھای مشروع جھانی پيدا کرد.
به اعتقاد ما وظيفه نيروھای معتقد به دموکراسی و منافع ملی – سرزمينی ايران ھمسو کردن
فشار ھای خارجی و مبارزات داخلی است .در اين ميان تنزه طلبی اخالقی ،برخورد
ايدئولوژيک و منفعالنه کار ساز نيست بلکه بايد با ارائه راه حلی به جھان نشان داد که جنبش
دموکراسی خواھی مردم ايران اين ظرفيت را دارد تا اجازه ندھد تنش آفرينی حکومت از
آستانه تحمل نھادھای بين المللی عبور کند  .در اين راستا پرھيز از سياه و سفيد ديدن
مناسبات جھانی و مبنا قرار دادن دو گانه دوست و دشمن دائمی و يا ديو و فرشته و عبور از
انگاره ھای مربوط به دوران جنگ سرد ضرروی است .نگرش واقعبينانه به شرايط کنونی
کشور و دنيا گوشزد می سازد وقتی يک جنبش فراگير اجتماعی با مالحظه نگرانی ھای
مشروع جھانی در داخل کشور وجود ندارد آنگاه در فرايند تصميم گيری جھانی  ،خواست
نيرو ھای سياسی اپوزيسيون وزنی نخواھد داشت.
غفلت از اين موضوع و اسارت در پای برخورد کليشه ای و ديدگاه کالسيک ضد امپرياليسم
بدون اينکه ابتکاری برای برون رفت از بحران ارائه دھد در نھايت منجر به جدايی کامل
مسير رويارويی جامعه جھانی از مبارزات آزادی خواھانه مردم ايران می شود  .اين گسست
با توجه به شکاف ترميم ناپذير ملت – دولت در ايران و انفعال در حوزه عمل مشوق قدرت
ھای جھانی برای انتخاب گزينه برخورد نظامی با قصد نابود سازی تاسيسات ھسته ای و
نظامی کشور خواھد شد .امری که طيف افراطی حکومت از صورت کنترل يافته آن استقبال
می کند تا ھم سيطره خود بر شريان ھای اقتصادی و منابع قدرت را تثبيت سازد و ھم برای
قرار گيری در صف اول پيکار بنياد گرايی اسالمی با غرب برای خود مشروعيت ايجاد
نمايد.برخورد مسئوالنه و موثر در جلوگيری از جنگ نيازمند سازمان دھی جنبش اجتماعی
قدرتمند با حضور گرايش ھا و بخش ھای مختلف موزائيک اجتماعی ايران است که خواھان
استقالل ،سربلندی ،دموکراسی ،رعايت حقوق بشر ،صلح پايدار و انسانی و تعامل و دوستی
با دنيا ھستند و با آرامش قبرستانی ،بی عدالتی ،خودکامگی و صلح استبدادی سر سازش
ندارند.در اين ميان وجود مشکالت در نظام جھانی و پاره ای از استاندارد ھای دو گانه چون
عدم اعتراض به برنامه نظامی ھسته ای اسرائيل  ،ھند و پاکستان باعث نمی شود تا چشم بر
روی خطا ھای حاکميت بحران زا ببنديم و با گرفتن زھر فشار ھای خارجی ،دست حاکميت
را باز بگذاريم تا با سوء استفاده از احساسات ملی گرايانه و وجود ايرادات در عرصه بين
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المللی و قربانی شدن مناسبات انسانی در پای منافع دول قدرتمند دنيا در برخی حوزه ھا  ،راه
خطرناک خود را ادامه دھد .می توان ھم خواستار برچيده شدن تسليحات اتمی با اولويت
بخشی به نابود سازی تسليحات اتمی دول منطقه خاورميانه و دولت تماميت خواھی چون
کره شمالی در پروسه خلع سالح اتمی در عرصه بين المللی شد و ھم با برنامه ھسته ای
مخرب حکومت کنونی ايران مقابله کرد.
در اين راستا می توان ضمن حفظ استقالل کشور از ظرفيت ھای مشروع جامعه بين المللی
برای پيشبرد دموکراسی ،حقوق بشر و حاکميت ملی در ايران استفاده کرد .بجای صدور
احکام کلی و قطعی در مدح و يا مذمت حمايت خارجی ،شايسته است تا در يک گفتگوی ملی
شرايط ،پيش نياز ھا ،محدوده ھای موجه  ،موضوع و مصداق حمايت ھا و ساز و کار
نظارتی برای جلوگيری از استفاده ھای شخصی و گروھی در برخورد حمايتی جامعه جھانی
را مشخص نمود و از ميدان گرفتن افراد فرصت طلب و آلترناتيو سازی از جريانات
مشکوک جلوگيری کرد .راه دموکراسی در ايران از اتکا به نيروی اليزال ملت و وجود
رھبری موثر و سازمان يافته می گذرد.مساله اصلی تمرکز قوا بر روی چگونگی فعال کردن
نيروی خفته جنبش دموکراسی خواھی است .حمايت خارجی اشکال گوناگونی دارد  .ما
مدافع حمايت سياسی جامعه جھانی از مطالبات دموکراسی خواھانه در ايران ھستيم.
جامعه جھانی نيز بايد آگاه باشد که ھر گونه اقدامی که منجر به نقض تماميت ارضی و منافع
ملی کشور ايران گردد باعث باال رفتن مشروعيت سرکوب نيروھای آزادی خواه در ايران
خواھد شد و گفتمان صلحطلب را تضعيف می کند .
ھر نگاھی به چگونگی و علت بحران خارجی کنونی داشته باشيم باز در تحليل آخر نظام
جمھوری اسالمی و بخصوص بخش افراطی آن است که با خطای محاسباتی خود شعله ھای
جنگ محتمل را بر خواھد افروخت .در مخالفت با جنگ بايد بحران سازان داخل حکومت را
ھدف اصلی قرار داد  .در شرايطی که تبعات رکود جھانی دامنگير اقتصاد ايران نيز شده و
معضالت اقتصادی ناشی از سوء مديريت دولت را تشديد کرده است ،ھيچ معيار منطقی و
انسانی توجيه نمی کند تا مردم ايران و بخصوص افراد زير خط فقر که ھيچگاه در جريان
چگونگی ماھيت برنامه ھسته ای قرار نگرفته اند و چونان نا محرمان با آنان رفتار شده
است ،تاوان قدرت نمايی حاکمان بی درد و مرفه را پس بدھند!
در اين راستا ھمکاری کامل و شفاف با آژانس انرژی اتمی و توقف موقت و مشروط غنی
سازی اورانيوم ھستهای تا اعتماد سازی در چارچوب کنوانسيون منع گسترش سالح ھای
اتمی و پايان بخشی فوری به تمامی وجوه نظامی مربوط به برنامه ھستهای می تواند به
عنوان يکی از مطالبات محوری جنبش دموکراسی خواھی مردم ايران در زمينه صلح
خواھی مد نظر قرار گيرد .ترکيب اين خواسته در کنار خواست رعايت حقوق بشر ،آزادی
ھای اساسی و دموکراسی به مراتب پتانسيل بيشتری را برای تضعيف توامان استبداد و
تجاوز گری و لذا جلوگيری از جنگ خواھد داشت.
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اسامی امضاکنندگان
احمد احمديان ،کمال ارس ،اردوان ارشاد ،جمشيد اسدی ،فريد اشکان ،مرتضی اصالحچی
،امير حسين اعتمادی ،بيژن افتخاری ،علی افشاری ،مريم اکبری ،محمد جواد اکبرين ،کيان
امانی ،مھدی امينی ،فريبا امينی ،نادر انتصار ،مريم اھری ،احمد آزاد ،رحيم باجغلی ،احمد
باطبی ،حسين باقرزاده ،مھران براتی ،محمد برزنجه ،شھال بھار دوست  ،بھروز بيات
،کوروش پارسا ،ميثاق پارسا ،بھزاد پرنيان ،کتايون پزشکی ،سعيد پور حيدر ،سعيد پيوندی
،علی تارخ ،حبيب تبريزيان ،علی تقی پور ،کامران تالطف ،نيره توحيدی ،مھدی جامی
،جھانشاه جاويد ،محمد حسين جعفری ،رضا جعفريان ،مھدی جاللی ،آرش جنتی عطايی
،مھران جنگلی مقدم ،آيدين جھانبخش ،پويا جھاندار ،گيسو جھانگيری ،رضا چرندابی ،آرام
حسامی ،بيژن حکمت ،عباس حکيم زاده  ،فرامرز خداياری ،امير خدير ،فرامرز دادور،کمال
داوودی ،فريبا داوودی مھاجر ،مھرداد درويش پور ،عبدالستار دوشوکی ،مھشيد راستی ،نيما
راشدان ،احمد رافت ،علی راکعی ،محمد رضا رحيمی راد ،امير رشيدی ،سحر رضا زاده
،فرامرز رفيعی ،مريم روزبھانی ،مينا زند سيگل ،حميد زنگنه ،محسن سازگارا ،نسيم
سرابندی ،رضا سياوشی ،سلمان سيما ،کريم شامبياتی ،رحيم شامبياتی ،منصوره شجاعی
،حسن شريعتمداری ،روحی شفيعی ،حسن شھپری ،عباس شيرازی ،محمد صادقی ،کوروش
صحتی ،بيژن صفسری ،سياوش صفوی ،رامين صفی زاده ،ارسالن ضيائی ،حسن طالبی
،علی طايفی ،ميثم طھماسبی ،شھره عاصمی ،غالم عباسی ،مزدک عبدی پور ،سياوش
عبقری ،شھال عبقری ،نازلی عراقی ،مھدی عربشاھی ،کاظم علمداری ،حسين علوی ،رضا
علوی ،مھرنوش علی آقايی ،ليونا عيسی قليان ،حميد غفرانی ،علی فاتحی ،شيرين فاميلی
،امير حسين فتوحی ،روزبه فروزان ،کامبيز فروھر ،امير علی فصيحی ،فيروزه فوالدی
،شھاب فيضی ،آيدا قاجار ،پروين قاسمی ،سعيد قاسمی نژاد ،رضا قاضی نوری ،رضا
قريشی ،مھدی قلی زاده اقدم ،علی قنبری  ،فرزاد قنبری ،ناصر کاخساز ،علی کشتگر ،الھه
ککرايی،امير کلينی ،آزاده کيان ،عليرضا کيانی ،روبرتو گادی،امير حسين گنجبخش ،حميد
مافی ،مجيد محمدی ،پويان محموديان ،پرويز مختاری ،احمد مدادی ،علی مستشاری ،احمد
مشعوف  ،انوشه مشعوف ،نيما مشعوف،نريمان مصطفوی ،فواد مظفری ،منصور معدل
،امير معماريان ،رضوان مقدم ،حسن مکارمی ،پيمان مالز ،اميد ملک ،مرتضی ملک
محمدی ،فرشته ملکشاھی ،رويا ملکی ،محمود منشی پوری ،اشکان منفرد ،علی مھتدی
،محمد مھديان ،بھزاد مھرانی ،بھناز مھرانی ،سيد داوود موسوی ،عليرضا موسوی ،احمد
مير فخرايی ،امير حسين ميرابيان ،کاويان ميالنی ،ھمايون نادری فر ،ابراھيم نبوی ،يوحنا
نجدی ،روجا نجفی ،آرش نراقی ،پری نشاط ،بورگان نظامی نرج آباد ،علی نظری ،شروين
نکوئی ،مرتضی نگاھی  ،داوود نوائيان ،شيوا نوجو ،مھدی نوربخش ،نادر ھاشمی ،شيخ
محمد ھدايتی ،لعبت واال ،فرزين وحدت ،احمد وحدت خواه ،سجاد ويس مرادی ،محسن يلفانی
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ويروس "دوکو" ،عامل انفجار پادگان سپاه
انتشار يک ويروس صنعتی جديد و سپس انفجار در يک پايگاه نظامی در مالرد ،بار ديگر
توجه رسانه ھا را به جنگ سايبری ميان جمھوری اسالمی و ديگر کشورھا ـ– بخصوص
آمريکا و اسراييل –ـ جلب کرده است .ويروس کامپيوتری "دوکو" ويروس جديدی است که
پس از "استاکسنت" بار ديگر تاسيسات صنعتی را ھدف گرفته است.
شرکتھای امنيت نرمافزاری ،ويروس جديد را مشابه استاکسنت معرفی کرده و گفته اند که
تھيهکنندگان اين ويروس احتماال ھمان افرادی ھستند که به کد اصلی استاکسنت دسترسی
داشتهاند .بیبیسی به نقل از کارشناسان امنيتی نوشته است که اين ويروس جديد برخالف
استاکسنت "حاوی ھيچ کدی برای سيستم ھای کنترل صنعتی نيست و خود به خود تکثير
نمی شود" .ھمچنين گفته میشود که دوکو "پس از  ٣۶روز خود را از کامپيوتر آلوده پاک
می کند که نشان می دھد ھدف پنھانکاری بيشتر در مقايسه با نمونه قبلی ،استاکس نت است".
پس از اعالم انتشار اين ويروس ،سردار غالمرضا جاللی ،رييس سازمان پدافند غيرعامل،
اعالم کرد که "ھنوز گزارشی که نشان دھد اين ويروس در چه مراکزی گسترش يافته و چه
عملکردی داشته تھيه نشده است ،اما ھمه مراکز و دستگاهھای مشکوک به آلودگی به اين
ويروس کنترل می شوند".
وی دوکو را "سومين ويروس جاسوسی در فضای مجازی ايران" دانست و خبر از آن داد که
نرمافزار کنترل کننده اين ويروس ،توليد شده و در اختيار "سازمانھا و دستگاهھا" قرار
گرفته است؛ وی اما اشارهای به نام سازمانھا و دستگاهھايی که مورد حمله اين ويروس قرار
گرفتهاند ،نکرد.
پيش از اين مديران شرکت امنيتی سيمانتيک اعالم کرده بودند که ويروس دوکو در
سيستمھای کنترل توليد صنعتی نفوذ میکند .به گفته آنان اين ويروس "برای حمله به
سيستمھای صنعتی مانند تاسيسات اتمی ايران طراحی نشده ،بلکه کار آن جمعآوری اطالعات
برای حمالت آينده است".
سردار جاللی پيش از اين گفته بود که جمھوری اسالمی "ھنوز در مراحل اوليه مقابله با
ويروس دوکو قرار دارد و به جمعبندی نھايی در اين زمينه نرسيده".
ويروس دوکو از اوايل ماه اکتبر توسط شرکتھای امنيت کامپيوتری شناسايی و نسبت به
نفوذ آن در سيستمھای صنعتی برخی کشورھا ھمچون ايران و ھند ھشدار داده شده بود.
خطرات احتمالی اين ويروس ،از زمانی بيشتر مورد توجه و بحث قرار گرفت که چند روز
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پيش انفجاری در يکی از پايگاهھای نظامی در نزديکی تھران رخ داد .نحوه اطالعرسانی
درباره اين ماجرا از سوی مقامات رسمی جمھوری اسالمی ،بر ابھامات آن افزود.
نشريه معتبر تايم نيز در گزارشی به نقل از "يک مقام آگاه امنيتی" نوشت که انفجار در اين
پادگان نظامی ،يک خرابکاری احتمالی از سوی کشورھايی چون آمريکا و اسراييل بوده
است .اين مساله زمانی جدیتر مورد بحث قرار گرفت که اعالم شد دو تن از کشتهشدگان اين
حادثه از مسووالن دستاندرکار در پروژهھای موشکی جمھوری اسالمی بودهاند.
سردار حسن تھرانی مقدم ،بنيانگذار سيستم موشکی سپاه در دوران جنگ با عراق و مسوول
سازمان جھاد خودکفايی سپاه پاسداران از جمله کشتهشدگان در اين حادثه است .ھمچنين نام
علی اصغر منصوريان استاد فيزيک ھستهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت
دفاع ،نيز در ميان جانباختگان وجود دارد .وی از دانشمندان ھسته ای بود که نامش در
گزارش سال  2009آژانس ھسته ای سازمان ملل نيز آمده بود .منصوريان فارغ التحصيل
دکترای ھسته ای از دانشگاه شريف بوده و در پروژه سزامی نيز فعاليت داشته است.
گرچه سپاه پاسداران احتمال ھرگونه خرابکاری يا حمله خارجی را در اين ميان رد کرده
است ،اما برخی مقامات سابق اين نھاد نظامی ،سخنان ديگری را مطرح میکنند.
سردار قاليباف ،شھردار فعلی تھران و فرمانده کل اسبق نيروی انتظامی ،در يادداشتی برای
بزرگداشت حسن تھرانیمقدم ،نوشته است" :دشمنان ما بھتر از دوستان ،حسن را
میشناختند .اين بچهھا قابل جايگزين نيستند" .حسين عاليی ،از فرماندھان سابق سپاه نيز
نوشته که تھرانیمقدم "در حال کسب آمادگی بيشتر برای مقابله با تھديدات اخير جان خود را
از دست داده است" .برخی وبالگنويسان اصولگرا نيز پس از اعالم جان باختن وی ،از
ترور وی سخن گفتند" :ھمه جا به دنبالت بودند که شھيدت کنند آخر کار خودشان را کردند".
برخی رسانهھا اکنون اين گمانه را مطرح میکنند که انفجار در پادگان نظامی سپاه ،به دنبال
اطالعات کسب شده از اين مکان از طريق ويروس دوکو ،انجام گرفته و اين ويروس با
شناسايی اين پادگان نظامی ،امکان حمله به اين مکان را فراھم کرده است.
اين احتمال پس از اعالم عدم تشييع جنازه يکی از جانباختگان به دليل "عدم شناسايی دقيق"
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
برخی شرکتھای امنيت کامپيوتری ،احتمال اينکه ويروس دوکو توسط يکی از دو کشور
آمريکا يا اسراييل ،تھيه شده باشد را دور از ذھن ندانستهاند؛ مسالهای که از سوی روزنامه
نيويورکتايمز نيز مورد تاکيد قرار گرفته است .پيش از اين و در ھنگام انتشار ويروس
استاکسنت ،نام اين دو کشور به عنوان گزينهھای اصلی تھيه چنين ويروسی مطرح شده بود.
در آن زمان اعالم شده بود که استاکسنت با ھدف اصلی ضربه زدن به تاسيسات ھسته ای
ايران طراحی شده است .اين ويروس وارد سيستمھای کنترل برنامهھای اتمی ايران میشد و
آنھا را مختل میکرد .برخی کارشناسان ھمان زمان خبر داده بودند که عدم راهاندازی
نيروگاه بوشھر ،به دليل اختالالتی است که اين ويروس در برنامه کنترل اين نيروگاه به
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وجود آورده است .روسيه نيز اعالم کرده بود که استاکسنت قادر خواھد بود حادثهای در
ابعاد انفجار نيروگاه چرنوبيل را برای ايران تکرار کند.
در آن زمان وزارت اطالعات اعالم کرده بود که تعدادی را به اتھام انتشار اين ويروس در
دستگاهھای کامپيوتری نھادھای مختلف ،بازداشت کرده است.
پس از استاکسنت ،مقامھای جمھوری اسالمی از تھاجم ويروسی ديگر به نام استارکس خبر
دادند ولی جزئياتی از خسارتھای احتمالی اين ويروس ارائه نکردند.
پس از اعالم شناسايی ويروس دوکو ،شرکت سيمانتک درباره اين ويروس اعالم کرده بود:
"اين يک کار تفننی نيست ،بلکه از آخرين تکنيک ھای پيشرفته استفاده می کند و به اين معنی
است که توسط کسی که ھدف خاصی در ذھن داشته طراحی شده است".
گرچه ھنوز با قطعيت نمیتوان درباره انفجار در پايگاه نظامی مالرد و رابطه آن با انتشار
ويروس جديد سخن گفت ،اما به نظر میرسد که درباره آغاز جنگ سايبری ميان جمھوری
اسالمی و آمريکا و اسراييل ،توافق کامل وجود دارد.

مردم ايران حق دارند ،بپرسند
ماده  1اعالميه جھانی حقوق بشر
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با ھم برابرند .ھمه داراي عقل
و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.
ماده  2اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس ميتواند بدون ھيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان،
مذھب ،عقيده سياسي يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين مليت ،وضع اجتماعي ،ثروت ،نسب يا ھر
موقعيت ديگر ،از تمام حقوق و کليه آزاديھائي که در اعالميه حاضر ذکر شده است بھره مند
گردد.
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ب /بعالوه ھيچ تبعيضي به عمل نخواھد آمد که مبتني بر وضع سياسي ،اداري و قضائي يا
بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد ،خواه اين کشور مستقل ،تحت
قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
دھم دسامبر روز جھانی حقـوق بشر را در شرايـطی گـرامی ميداريم کـه ،تـحـقـق اين
آرزوی ديريـن بـشری ھـنـوز از حـد امضـای اين اعالميه بيرون نرفته است
دھم دسامبر برابر با روز جھانی حقوق بشر است .در راستای ھمبستگی با مردم جھان و
برای بزرگداشت اين روز جھانی ،اعضای نمايندگی ھانوفر کانون دفاع از حقوق بشر در
ايران ضمن بزرگداشت اين روز اعتراض خود را نسبت به نقض مستمر و برنامه ريزی شده
کليه حقوق ايرانيان اعالم نموده ياد آور ميشود.
مردم ايران حق دارند ،بپرسند
آری براستی مردم ايران حق دارند بپرسند که ،محکوميتھای مکرر حکومت سرکوبگر ايران
در مجامع بين المللی ،چه تأثيری بر رفتار ضد حقوق بشری حکومت فقھا گذاشته است؟!
و پاسخ ما اينکھسخنرانان برنامه :اگر اين محکوميتھا ھم نباشد ،اگر سرکوب حقوق بشر در
ايران اعتراضی را در سطح بين المللی برنيانگيزد ،اگر نقض فاحش حقوق بشر در ايران با
سکوت و مماشات جامعه بين المللی ھمراه شود ،حکومت ايران دست خود را در اعدامھا،
بازداشتھا ،اعمال مجازات قرون وسطايی ،عدم آزادی بيان وانديشه با شکستن قلمھا و خفه
کردن صداھای منتقدين ،پايمال کردن کمترين حقوق انسانی ،پيشبرد سياستھای ضد زن و
جلوگيری از فعاليت سنديکايی بازتر خواھد ديد.
زمان :چھارشنبه  ٢دسامبر ساعت  ٢٠با آرزوی تحقق و اجرای کليه مواد اعالميه جھانی
حقوق بشر و ميثاق ھای آن در ايران
340
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  /نمايندگی ھانوفر
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آبان روز جھانی مبارزه با کودک آزاری گرامی باد
 ١٩نوامبر برابر با  ٢٨آبان روز جھانی مبارزه با کودک آزاری گرامی باد
کميته گزارشگران حقوق بشر :ايران ،رتبه نخست اعدام نوجوانان بزھکار را داراست
ماده  37اعالميه جھانی حقوق کودکان:
ھيچ کودکی نبايد شکنجه شده و يا بصورت غير قانونی بازداشت شود .با ھيچ کودکی نبايد
بصورت ستمگرانه رفتار کرد.اعدام کردن کودکان يا زندانی کردن آنھا برای تمام عمر بايد
از ميان برداشته شود.
محمد مصطفايى دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکال  140 :کودک در انتظار حکم مرگ
شايان اميدی  ١٧ساله بنيامين رسولي  ١٧ساله حسين توراني  ١٧ساله حسين حقي١٧
ساله مرتضي فيضي  ١۶ساله سعيد جزيي  ١٧ساله -علي مھين ترابي  ١۶ساله ميالد
بختياري  ١۶ساله -فرشاد سعيدي  ١٧ساله حسين قره باغلو  ١۶ساله دالرا دارابي  ١٧ساله
شھرام پور منصوري  ١٧ساله محمد رضا حدادی  ١۶ساله نعمت صفوی  ١۶ساله
عليرضا مال سطالنی  ١٧ساله بھنام زارع  ١۵ساله ھدايت نيرومند  ١۵ساله محمد جمالی
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گزارش نقض حقوق زنان در ايران ابان ماه 1390
بخش کوچکی از نقض حقوق زنان توسط حکومت جمھوری اسالمی
ماده ھفتم  :ھمه در برابر قانون مساوي ھستند و حق دارند بدون تبعيض و مساوی از حمايت
قانون برخوردار شوند  .ھمه حق دارند در مقابل ھر تبعيضي كه ناقض اعالميه حاضر باشد
و ھر تحريكي كه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند
عسل اسماعيلزاده به قيد وثيقه ازاد شد
محکوميت مرضيه وفامھر به جزای نقدی در دادگاه تجديد نظر
مسموميت  ٣٧دانش آموز دختر با گاز
سرکوب زنان به بھانه حجاب
بازداشت صديقه مالکی در کالنتری بانوان مشھد
سولماز عليمرادی به يک و نيم سال زندان محکوم شد
قتل دختر توسط پدر
خودکشی متھم *زن *پروندۀ اسيد پاشی در زندان ھمدان
بازداشت پريسا بابائی در قائم شھر
اخراج سميرا غالمی از دانشگاه سيرجان
اخراج صھبا متحدين از دانشگاه قزوين
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ممنوعيت زنان مجرد به پيست اسکی
سه شھروند بھايی ساکن رشت با وثيقه آزاد شدند.
دادگاه منصوره بھکيش قرار است در روز  ۴دی ماه برگزار شود
احضار ژيال کرمزاده مکوندی و ليال سيف اللھی به زندان اوين
کتايون شھابی با توديع وثيقه از زندان اوين آزاد شد
ليال اسفاری بعد از حضور در اداره اطالعات شھر زنجان ناپديد شده است
بازداشت چندين زبان آموز در آموزشگاھی در مشھد به جرم بد حجابی
عدم رسيدگی به موقع پزشکی و مرگ زن حامله در سردشت
احضار پرستو فروھر به وزارت اطالعات
مرگ فجيع آزاده عطاء اللھی دانشجوی دانشگاه آزاد
سيمين گرجی شھروند بھايی بازداشت شد
خود سوزی زن ايالمی
اسيدپاشی بر روی يک مادر و دختر در مشھد
شش ماه زندان ديگر برای مھديه گلرو در اوين
خودکشی يک دانشجوی  21ساله دانشگاھبازداشت  /چندين مورد
خودکشی 2 /مورد
ازادی با قيد وثيقه 5 /مورد
خود سوزی1/مورد
محکوميت 3/مورد
قتل 2 /مورد
مسموميت توسط گاز شھری37/مورد
سرکوب زنان به بھانه حجاب/چندين مورد
اخراج دانشجويان/چندين مورد
احضار به مراکز امنيتی 3/مورد
اسيدپاشی2/مورد شيراز
اسيد پاشی در کرمانشاه  3مورد
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  /کميته دفاع از حقوق زنان
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کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
مصوبه  18دسامبر 27)1979آذر  -(1358قطعنامه شماره  34/180مجمع عمومی سازمان
ملل متحدو قدرت اجرايي بنابر ماده  (1)27سوم سپتامبر  12)1981شھريور)1360
دولتھاي عضو کنوانسيون حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و
•
احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان
با توجه به اعالميه جھاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده
•
است و اعالم داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و ھمه از کليه حقوق و
آزاديھائی که در آن بيان شده است بدون ھيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت
برخوردار ميباشند.
با توجه به اينکه دولتھاي عضو ميثاقھاي بين المللي حقوق بشر ،متعھد شده اند که
•
حقوق برابر مردان و زنان را در بھره مندی از کليه امور اقتصادي ،اجتماعي ،فرھنگي،
مدني و سياسي تضمين نمايند.
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با در نظر گرفتن ميثاقھاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي ھاي
•
تخصصي جھت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان
با توجه به قطعنامه ھا ،اعالميه ھا و توصيه ھايي که بوسيله سازمان ملل و نمايندگي
•
ھاي تخصصي جھت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان ،تصويب شده است.
با نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان ،ھنوز ادامه تبعيض ھا عليه زنان
•
وجود دارد.
با تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان ،نقض اصول برابري حقوق و احترام
•
به شخصيت انساني ميباشد و )اين تبعيضھا( مانعی است براي شرکت زنان در شرايط
مساوي با مردان در زندگي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرھنگي کشورھاي آنان و نيز از
رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميکند و باعث بوجود آوردن مشکالت بيشتر براي
توسعه و قابليتھاي زنان جھت خدمت به کشور خودشان و )جامعه( بشري ميشود.
با در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي،
•
بھداشت ،تحصيل ،آموزش ،فرصتھاي اشتغال و ديگر نيازمندي ھا دارند.
با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت که کمک
•
مھمي در جھت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است.
با تاکيد به ريشه کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستي ،تبعيض
•
نژادي ،بھره برداري )استعمار( و بھره برداري جديد )استعمار نو( ،تجاوز ،اشغال ،سلطه
خارجي و دخالت در امور داخلي کشورھا که الزمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان ميباشد.
با تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي ،تنش زدائي بين المللي ،ھمکاري متقابل
•
ميان تمام دولتھا ،صرف نظر از نظامھاي اجتماعي و اقتصادي آنھا ،خلع سالح اتمي تحت
نظارت مستقيم و موثر کنترل بين المللي) ،ھمچنين( با تاکيد بر اصول عدالت ،برابري و
منافع متقابل در روابط ميان دولتھا و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال
خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقالل و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي
که باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان
و زنان خواھد بود.
با اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور ،رفاه جھاني و علت
•
)برقراري صلح( ،الزمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ھا و در شرايط مساوي آنھا با
مردان است.
با يادآوري اينکه سھم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور
•
کامل شناخته نشده است .اھميت )نقش( اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و
رشد کودکان و با توجه به اينکه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد
بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در )خانواده( و
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ھمين طور در جامعه است.
با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده ،دستيابي به برابري
•
کامل بين مردان و زنان ضروري و الزم است.
با تصميم به اجراي اصولي که در اعالميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر
•
آن اھداف و نيز جھت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضھا در
تمامي اشکال و مظاھر آن ،دولتھای عضو مواد زير را مي پذيرند:
قسمت اول
ماده اول
براي )درک( مفاھيم کنوانسيون حاضر ،عبارت تبعيض عليه زنان ،به معني قائل شدن به
ھرگونه تمايز ،استثناء يا محدوديت )محروميت( بر اساس جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور
خدشه دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي ،بھره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان
انجام ميگيرد ،صرف نظر از وضعيت تاھل آنھا و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و
زنان و آزاديھاي اساسي در زمينه ھاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرھنگي ،مدني و يا ھر
زمينه ديگر اطالق ميگردد.
ماده دوم
دولتھاي عضو ،تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن ،محکوم ميکنند و بيدرنگ و با کليه
ابزارھاي مناسب ،با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت ميکنند و آنرا پي گيري مينمايند
و بدين منظور امور زير را تعھد ميکنند:
الف -گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريھاي
متناسب در اين مورد) .دولتھای عضو( اگر تاکنون چنين قانوني را وضع نکرده اند از طريق
وضع قانون )قوانين عادي الزم االجرا( يا ديگر ابزارھاي مناسب از تحقق عملي اين اصل
اطمينان حاصل خواھند کرد.
ب -اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات الزم که شامل تصويب مجازاتھاي مناسبی است،
بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج -ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق
دادگاھھاي صالح ملي و ديگر نھادھاي عمومي در جھت حمايت موثر از زنان در مقابل ھر
نوع اقدام تبعيض آميز.
د -خودداري از انجام ھرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه مقامات و
موسسات عمومي طبق اين تعھد عمل نمايند.
ه  -اتخاذ ھرگونه اقدام مناسب در جھت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله ھر فرد ،سازمان يا
موسسه.
و -اتخاذ اقدامات مناسب که شامل )تدابير( قانونگذاري براي تغيير ،اصالح يا فسخ قوانين
موجود ،مقررات ،عادات )عرف( و عملکرد ھائي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان
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ميباشند.
ح -لغو کليه مقررات کيفري داخلي )ملي( که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ماده سوم
دولتھاي عضو کليه اقدامات الزم و مناسب را در تمام زمينه ھا بويژه سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي و فرھنگي و از جمله قانونگزاري ،اعمال خواھندکرد تا بدينوسيله از توسعه و
پيشرفت کامل )وضعيت( زنان اطمينان حاصل نمايند ) .اين اقدامات( به منظور تضمين
حقوق زنان جھت اعمال و بھره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديھاي اساسي بر پايه برابري
با مردان انجام خواھد گرفت.
ماده چھارم
1اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتھاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعلدر برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان )رفع( تبعيض بگونه اي که
در اين کنوانسيون تعريف شده است ،تلقي گردد .اما )برعکس( اين اقدامات موجب اعتبار
بخشيدن و حمايت از نابرابري و )بکار بردن( معيارھاي مجزا خواھد شد) ،زيرا( در زمان
رسيدن به اھداف مورد نظر که فرصتھا و رفتارھاي برابر است) ،اين اقدامات موقت(
متوقف خواھد شد.
2اتخاذ تدابير ويژه دولتھاي عضو که شامل اقداماتي است که در کنوانسيون حاضر جھتحمايت حق مادري منظور شده است ،به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواھد شد.
ماده پنجم
دولتھاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواھند آورد:
الف -اصالح الگوھاي رفتاري اجتماعي و فرھنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به
حذف تعصبات ،عادات و ديگر عملکردھا که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا
برتري )يک جنس نسبت به جنس ديگر( يا نقش ھاي کليشه اي براي مردان و زنان قرار
دارد.
ب -مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از
)وضعيت( مادري بمثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترک مردان و زنان در
رشد و تربيت کودکان ميباشد) .ھمچنين( با درک اين )موضوع( که منافع کودکان در ھمه
موارد از اولويت برخوردار ميباشند.
ماده ششم
دولتھاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور )جلوگيري از( تمام اشکال
معامله بر روي زنان و بھره برداري از روسپيگري آنان است ،بعمل خواھند آورد.
قسمت دوم
ماده ھفتم
دولتھاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي
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کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که )در شرايط( مساوي با مردان ،حقوق
زير براي آنھا تامين گردد:
الف) :حق( راي در ھمه انتخابات و ھمه پرسي ھاي عمومي و صالحيت انتخاب شدن در
تمام ارگانھاي انتخاباتي عمومي
ب) :حق( شرکت در تعيين سياست ھاي حکومت )دولت( و اجراي آنھا و به عھده داشتن
پستھاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي )دولتي)
ج) :حق( شرکت در سازمانھا و انجمنھاي غير حکومتي )دولتي( که مربوط به حيات سياسي
و اجتماعي کشور است.
ماده ھشتم
دولتھاي عضو اقدامات مقتضي را )براي زنان( بدون ھيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي
با مردان بعمل خواھند آورد تا آنھا از اين فرصت )استفاده کرده( و به عنوان نماينده دولت
خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانھاي بين المللي مشارکت کنند.
ماده نھم
1دولتھاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب ،تغيير و يا حفظ تابعيتاعطاء خواھند کرد .دولتھا بويژه تضمين و اطمينان خواھند داد که ازدواج )زن با مرد
خارجي( تغيير تابعيت شوھر در طي دوران ازدواج ،خودبخود موجب تغيير تابعيت ،عدم
تابعيت يا تحميل تابعيت شوھر به زن نخواھد شد.
2دولتھاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواھندنمود.
قسمت سوم
ماده دھم
دولتھاي عضو کليه اقدامات مقتضي و الزم را براي حذف ھرگونه تبعيض عليه زنان در
جھت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواھند
آورد:
الف -شرايط مساوي براي رھنمودھاي شغلي و حرفه اي جھت راھيابي به تحصيل و دستيابي
مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شھري و روستايي .اين
برابري مي بايست در دوره ھاي پيش دبستاني ،عمومي ،فني ،حرفه اي و آموزش عالي فني
و نيز در تمام انواع دوره ھاي کارآموزي حرفه اي تضمين گردد.
ب) -امکان( راھيابي به دوره ھاي تحصيلي ،امتحانات ،کادر آموزش با کيفيتھاي و
معيارھاي يکسان و تجھيزات آموزشي با کيفيت ھاي مساوي با )مردان( تضمين گردد.
ج -حذف ھر نوع مفھوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال
مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط )پسران و دختران( و ديگر انواع آموزش که
دستيابي به اين اھداف را کمک خواھد نمود ،بويژه در تجديد نظر متون کتابھاي درسي و
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برنامه ھاي مدارس و تعديل روشھاي آموزشي.
د ) -ايجاد( فرصتھاي يکسان جھت استفاده و بھره مند شدن از بورسھا و ديگر مزاياي
تحصيلي.
ه  ) -ايجاد( فرصتھاي يکسان براي راھيابي به برنامه ھاي آموزشي مداوم )دراز مدت( که
شامل برنامه ھاي مواد آموزشي عملي بزگساالن بويژه برنامه ھائي که ھدف آنھا کاھش ھر
چه سريعتر فاصله آموزشي است که بين زنان و مردان وجود دارد.
و -کاھش )درصد( تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصيل ميکنند و سازماندھي و برنامه
ريزي براي دختران و زناني که قبال ترک تحصيل کرده اند.
ز ) -ايجاد( فرصتھاي يکسان جھت شرکت فعال )زنان( در ورزش و تربيت بدني.
ح ) -امکان( راھيابي به آموزشھاي ويژه تربيتي )براي زنان( کمک و تضمين سالمت و
تندرستي خانواده ھا که شامل اطالعات و مشورت ھاي مربوط به تنظيم خانواده است.
ماده يازدھم
1دولتھاي عضو اقدامات الزم و مقتضي را در جھت حذف تبعيض عليه زنان در زمينهاشتغال بعمل خواھند آورد و اطمينان مي دھند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق
يکسان ) آنھا( بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف -حق کار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر
ب -حق )برخورداري از( فرصت ھا و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط
)معيار( يکسان در مورد انتخاب شغل است.
ج -حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل ،حق ارتقاء )مقام( ،امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط
خدمتي و حق استفاده از )دوره ھاي( آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ھا،
دوره ھاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد.
د -حق )دريافت( پاداش يکسان )دستمزد مساوي( از جمله مزايا و )برخورداري از( رفتار
برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارھائي که ارزش يکسان دارند.
ه  -حق )برخورداري از( امنيت اجتماعي ،بويژه در موارد بازنشستگي ،بيکاري ،بيماري،
ناتواني ،دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و ھمچنين حق )برخورداري از(
مرخصي استحقاقي.
و -حق )برخورداري از( حفاظت ھا و مراقبتھاي بھداشتي و امنيت در شرايط کاري از جمله
حمايت و تامين دوران بارداري )زايمان)
2دولتھاي عضو اقدامات مقتضي و الزم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنانبه دليل ازدواج يا مادري )بارداري( و تضمين حق موثر آنان جھت کار ،بعمل خواھند آورد:
الف :ممنوعيت )اخراج( تحت وضعيت تخلف کاري که مجازات قانوني در پي دارد،
)ممنوعيت( اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي
وضعيت زناشوئي.
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ب :دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت )حقوق( يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از
دست دادن شغل قبلي ،رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج :تشويق جھت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت ھاي الزم بنحوي که والدين را قادر سازد
تا تعھدات خانوادگي را با مسئوليتھاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي ھماھنگ نمايند،
بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسھيالتي مراقبت از کودکان.
د :ارائه حمايتھاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است
براي آنھا زيان آور است.
( 3-وضع( قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتي که در اين ماده مطرح شده است و
متناوبا در پرتو پيشرفتھاي علمي و تکنيکي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت
ضرورت ،تجديد نظر )اصالح( يا لغو و يا تمديد ميگردد.
ماده دوازدھم
1دولتھاي عضو کليه اقدامات الزم و مقتضي را جھت حذف تبعيض عليه زنان در زمينهھاي مراقبتھاي بھداشتي بعمل خواھند آورد) .اين اقدامات( بر پايه تساوي )حقوق( مردان و
زنان جھت دسترسي به خدمات بھداشتي و خدماتي که به تنظيم خانواده مربوط ميشود،
تضمين خواھد شد.
( 2-دولتھاي عضو( بنابر قوانين بند  1اين ماده ،خدمات مقتضي و الزم را در ارتباط با
بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و ھمچنين
تغذيه کافي در دوران بارداري و شيردھي را تضمين خواھند کرد.
ماده سيزدھم
دولتھاي عضو اقدامات مقتضي و الزم را جھت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل
زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواھند آورد .ھمچنين بر مبناي تساوي )حقوق(
مردان و زنان ،حقوق يکسان را براي آنھا )زنان( بويژه در موارد زير تامين مي نمايند:
الف -حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب -حق استفاده از وامھاي بانکي ،رھن ھا و ديگر اشکال اعتبارات مالي
ج -حق شرکت در فعاليتھاي تفريحي ،ورزشھا و تمام زمينه ھاي حيات فرھنگي
ماده چھاردھم
1دولتھاي عضو ،مشکالت ويژه اي که زنان روستائي با آن روبرو ھستند را در نظرخواھند گرفت و به نقش مھمي که اين زنان در حيات اقتصادي خانواده ھاي خود که شامل
کار در بخشھاي اقتصادي غير مالي است ،توجه خواھند کرد و اقدامات الزم و مقتضي را
جھت تضمين اجراي قوانين کنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواھند
آورد.
2دولتھاي عضو ،اقدامات الزم و مقتضي را جھت حذف تبعيض عليه زنان در مناطقروستائي بعمل خواھند آورد) .اين اقدامات( به منظور و بر پايه تساوي )حقوق( مردان و
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زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستايي است) .ھمچنين دولتھاي عضو( بويژه
اطمينان حاصل خواھند کرد که زنان از حقوق زير برخوردار باشند:
الف -شرکت در تدوين و اجراي برنامه ھاي توسعه )عمراني( در کليه سطوح
ب -راھيابي و دسترسي به امکانات مراقبتھاي بھداشتي مناسب و کافي از جمله اطالعات،
مشاوره و خدمات تنظيم خانواده
ج ) -حق ( استفاده مستقيم از برنامه ھاي تامين اجتماعي
د ) -حق ( برخورداري از تمام دوره ھاي کارآموزي و آموزشي ،رسمي يا غيررسمي که
شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر )مانند ( استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور
باال بردن )کارآيي( فني حرفه اي ميباشد.
ه ) -حق ( سازماندھي گروھھاي خودياري و تعاونيھا بمنظور دستيابي به حق مساوي از
فرصتھاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي
و ) -حق ( شرکت در تمامي فعاليتھاي محلي
ز ) -حق ( دستيابي به وامھا و اعتبارات کشاورزي ،تسھيالت بازاريابي ،تکنولوژي مناسب
و رفتار يکسان در )برخورداري( از زمين و اصالحات ارضي ھمچنين حق )استفاده از(
طرحھاي مجدد استقرار در زمين
ح ) -حق ( بھرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسکن ،بھداشت ،امکانات
آب و برق ،حمل و نقل و ارتباطات
قسمت چھارم
ماده پانزدھم
1دولتھاي عضو تساوي )حقوق( زنان با مردان را در برابر قانون خواھند پذيرفت.2دولتھاي عضو امور مدني ،اختيارات قانوني که براي مردان وجود دارد و فرصتھايعملي اين اختيارات را بطور يکسان براي زنان خواھند پذيرفت ،بويژه آنھا به زنان حقوق
مساوي با مردان را در انعقاد قراردادھا و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاھھا و
محاکم بطور يکسان اعطاء خواھند نمود.
3دولتھاي عضو خواھند پذيرفت که کليه قراردادھا و انواع اسناد خصوصي ديگر که بهمنظور محدود کردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بالاثر تلقي نمايند.
4دولتھاي عضو ،حقوق يکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد)مسافرت( افراد ،آزادي انتخاب مسکن و اقامتگاه خواھند پذيرفت.
ماده شانزدھم
1دولتھاي عضو ،اقدامات الزم و مقتضي را در جھت حذف تبعيض عليه زنان در تماممواردي که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است ،بعمل خواھند آورد و بويژه امور زير
را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواھند نمود:
الف -داشتن حق يکسان براي )انعقاد( ازدواج
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ب -داشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب ھمسر و )انعقاد( ازدواج بر پايه رضايت آزاد و
کامل دو طرف
ج -داشتن حقوق و مسئوليتھاي يکسان در دوران ازدواج و ھنگام انحالل آن )جدايي)
د -داشتن حقوق و مسئوليتھاي يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان،
صرفنظر از وضعيت زناشويي آنھا .در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ه -داشتن حقوق يکسان جھت تصميم گيري آزادانه و مسئوالنه در زمينه تعداد فرزندان و
فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطالعات ،آموزش و وسائلي که آنھا را براي اجراي اين
حقوق قادر ميسازد.
و -داشتن حقوق و مسئوليتھاي يکسان در رابطه با حضانت )سرپرستي( ،قيمومت کودکان و
فرزند خواندگي يا رسم ھاي مشابه با اين مفاھيم که در قوانين داخلي وجود دارد .در کليه
موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.
ز -داشتن حقوق فردي يکسان به عنوان شوھر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي،
حرفه و شغل.
ح -داشتن حقوق يکسان براي ھر يک از زوجھا در رابطه با مالکيت ،حق اکتساب ،مديريت،
سرپرستي ،بھره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا ھزينه اي در برداشته باشد.
2نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جھتتعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي بايد ضروری است.
قسمت پنجم
ماده ھفدھم
1بمنظور بررسي پيشرفتھاي حاصل از اجراي کنوانسيون حاضر کميته رفع تبعيض عليهزنان )که از اين به بعد کميته خوانده ميشود( تشکيل خواھد شد .اين کميته در ھنگام الزم
االجرا شدن کنوانسيون از ) 18نفر کار شناس( و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت
عضو ،از  23نفر کارشناس که داراي شھرت اخالقي و صالحيت در زمينه مربوط به
کنوانسيون ھستند ،تشکيل ميگردد .کارشناسان بوسيله دولتھاي عضو از ميان اتباع کشورشان
انتخاب خواھند شد) .انتخاب شدگان( با صالحيت شخصي خود خدمت خواھند کرد )نه به
عنوان نماينده دولت متبوعشان .مترجم( .در انتخاب کارشناسان به توزيع عادالنه جغرافيائي
و نمايندگي از شکلھاي گوناگون تمدن و نظامھاي عمده حقوقي ،توجه ميشود.
2اعضاء کميته از طريق راي مخفي و از فھرست افرادي که بوسيله دولتھاي عضو نامزدشده اند ،انتخاب خواھند شد .ھر دولت عضو ميتواند يک فرد را از ميان اتباع خود نامزد
نمايد.
3نخستين انتخابات  6ماه پس از تاريخي که کنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا کرد،برگزار خواھد شد .حداقل  3ماه قبل از تاريخ ھر انتخاب ،دبير کل سازمان ملل متحد طي
نامه اي به دولتھاي عضو از آنھا دعوت خواھد کرد که نامزدھاي خودشانرا ظرف  2ماه
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معرفي کنند .دبير کل فھرست اسامي نامزدھا را به ترتيب حروف الفبا و با ذکر دولتھاي
عضو نامزدکننده تھيه ميکند و )آنرا( براي دولتھاي عضو ارسال خواھد داشت.
4انتخاب اعضاي کميته در جلسه دولتھاي عضو مربوطه و به رياست دبير کل سازمان مللمتحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواھد شد .در اين جلسه که حد نصاب تشکيل آن حضور
)نمايندگان( دولتھاي عضو ميباشد ،افراد انتخاب شده براي )عضويت( در کميته آن دسته از
نامزدھائي خواھند بود که بيشترين تعداد آراء و اکثريت مطلق آراي نمايندگان دولتھاي عضو
حاضر و راي دھنده در جلسه را بدست آورند.
5اعضاي کميته براي يک دوره چھارساله انتخاب خواھند شد .ليکن ،دوره عضويت  9نفراز اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات ،در پايان دو سال به پايان مي رسد .بيدرنگ پس از
اولين انتخاب ،نامھاي اين  9نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس کميته انتخاب خواھند شد.
6انتخاب پنج عضو اضافي کميته ،بنابر مقررات بند  2و  3و  4اين ماده و بدنبال سي وپنجمين تصويب يا الحاق صورت خواھد گرفت .دوره )عضويت(  2نفر از اعضاي اضافي
در پايان دو سال پايان خواھد پذيرفت و نامھاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس کميته
انتخاب خواھند شد.
7براي پر نمودن شغلھاي خالي ،دولت عضوي که مدت دوره وظيفه کارشناسي آن بمثابهعضو کميته متوقف شده است ،کارشناس ديگري از ميان اتباع خود )براي عضويت( با تائيد
کميته منصوب خواھد کرد.
8اعضاي کميته با تائيد مجمع عمومي ،حقوق )مقرري( از صندوق مالی سازمان ملل با درنظر گرفتن شرايطي که مجمع تصميم ميگيرد و اھميت مسئوليت کميته ،دريافت خواھند کرد.
9دبير کل سازمان ملل متحد تسھيالت و کارمندان الزم را به منظور انجام موثر وظائف)اعضاء( کميته بنابر )مقررات( کنوانسيون حاضر ،تامين خواھد کرد.
ماده ھيجدھم
1دولتھاي عضو متعھد ميشوند که گزارشي در مورد اقدامات قانوني ،قضائي ،اداري ياديگر اقداماتي که پذيرفته اند تا مقررات کنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و )نيز(
پيشرفتھاي حاصل در اين موارد را جھت رسيدگي در کميته به دبير کل سازمان ملل ارائه
دھند).اين گزارش به ترتيب زير است):
الف) -ھر دولت ابتدا( يک سال پس از الزم االجرا شدن )کنوانسيون( براي آن دولت
)گزارش خود را تقديم نمايد).
ب -پس از آن ،ھر چھار سال يکبار و ھر زمان که کميته درخواست گزارش نمايد )گزارش
خود را تقديم نمايد)
2گزارشات نشان دھنده عوامل و مشکالتي است که بر ميزان انجام تعھدات )دولتھايعضو( طبق کنوانسيون حاضر ،اثر ميگذارد.

Seite 114

چکيده

ماده نوزدھم
1کميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود ،تصويب خواھد کرد.2کميته کارکنان خود را براي يک دوره دو ساله انتخاب خواھد کرد.ماده بيستم
1کميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده  18اين کنوانسيون معموال ھرساله به مدتي که از دو ھفته تجاوز نکند ،تشکيل جلسه خواھد داد.
2جلسات کميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در ھر محل مناسبي که خودکميته تعيين کند ،برگزار خواھد شد.
ماده بيست و يکم
1کميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي )سازمان ملل( گزارش ساالنه فعاليتھا وپيشنھادات و توصيه ھاي کلي که بر مبناي رسيدگي به گزارش ھاي دولتھاي عضو بدست
آورده است ،ارائه خواھدکرد .اين پيشنھادات و توصيه ھاي کلي از جمله گزارش کميته ھمراه
با نظرات ھر يک از دولتھاي عضو منعکس ميشود.
2دبير کل سازمان ملل گزارشھاي کميته را جھت اطالع به کميسيون )بررسي( وضعيتزنان ارسال خواھد داشت.
ماده بيست و دوم
موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات
کنوانسيون حاضر که اھميت آنھا از بين رفته است را در حوزه فعاليتھاي خود خواھند داشت.
کميته ممکن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشھائي را در مورد نحوه اجرا
کنوانسيون و در ناحيه و مواردي که اھميتش را از دست داده است و )مربوط( به حوزه
فعاليت آنھا ميشود ،ارائه دھند.
قسمت ششم
ماده بيست و سوم
ھيچ چيزي در کنوانسيون حاضر بر مقرراتي که بيشتر موجب دستيابي به تساوي )حقوق(
بين مردان و زنان ميشود ،تاثير نخواھد گذاشت )اين مقررات( شامل موارد زير است:
الف -در قوانين دولت عضو
ب -در ھر کنوانسيون ،پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري که براي آن دولت الزم
االجرا ميباشد.
ماده بيست و چھارم
دولتھاي عضو متعھد ميشوند که اقدامات الزم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق کامل
حقوق شناخته شده در کنوانسيون حاضر بعمل آورند.
ماده بيست و پنجم
1کنوانسيون حاضر براي امضاء تمام کشورھا مفتوح خواھد بود.Seite 115
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2دبير کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسيون حاضر تعيين شده است.3کنوانسيون حاضر تابع تصويب است ) .تصويب در مقاوله نامه ھاي بين المللي بمعني آناست که مفاد کنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي کشوري که آنرا امضاء کرده است به
تصويب رسد .مترجم( اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواھد
شد.
4کنوانسيون حاضر جھت الحاق تمام دولتھا مفتوح خواھد بود .الحاق )زماني( موثر واقعخواھد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده شود.
ماده بيست و ششم
1تقاضا براي تجديد نظر کنوانسيون حاضر که ممکن است در ھر زمان بوسيله دولتعضوي صورت گيرد )ميبايست( بوسيله نامه و خطاب به دبير کل سازمان ملل انجام پذيرد .
2مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواھدگرفت.
ماده بيست و ھفتم
1کنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي که بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کلسازمان ملل متحد به امانت گذارده شد ،قدرت اجرايي پيدا خواھد کرد.
2براي ھر دولتي که کنوانسيون حاضر را تصويب ميکند و يا به آن ملحق ميشود ،پس ازسپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق ،کنوانسيون از سي امين روز تاريخي که سند
تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است ،قدرت اجرايي پيدا خواھد کرد.
ماده بيست و ھشتم
1دبير کل سازمان ملل متحد متن حق شرطي که توسط دولتھا در زمان تصويب يا الحاقگذاشته شده است را دريافت خواھد کرد و آنرا به تمام دولتھا توزيع خواھد نمود.
2حق شرطي که ناسازگار با منظور و ھدف کنوانسيون حاضر باشد ،پذيرفته نخواھد شد .3حق شرط در ھر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتناست) .دبير کل سازمان ملل( تمام دولتھا را )از اين موضوع( مطلع خواھد کرد .اين نامه
)پس گرفتن حق شرط( از روزي که دريافت شود ،موثر واقع خواھد گرديد.
ماده بيست و نھم
1ھر گونه اختالفي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي کنوانسيونحاضر پيش آيد و )آن اختالف( با مذاکره حل نشود ،با درخواست يکي از آنھا به داوري
ارجاع داده ميشود .اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري ،طرفين قادر نشدند که يک
داوري سازماندھي شده را بپذيرند ،ھر يک از طرفين ميتواند مساله مورد اختالف را به
ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي که مطابق اساسنامه ديوان است ،ارجاع دھد.
2ھر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء کردن يا تصويب کنوانسيون حاضر و يا الحاقبه آن اعالم کند که خود را موظف به )اجراي( بند يک اين ماده نميداند .ديگر کشورھاي
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عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوي است که حق شرطي قائل شده است،
ملزم به اجراي بند يک نخواھند بود.
3ھر دولت عضوي که حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است ،ميتواند در ھرزمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي که به دبير کل سازمان ملل مينويسد  ،پس بگيرد.
ماده سي ام
متنھاي عربي ،چيني ،انگليسي ،فرانسه ،روسي و اسپانيايي کنوانسيون حاضر از اعتبار
يکساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواھد شد

آسمان بیستاره زنان بیخانمان در گرمخانهھا
بیخانمانھا در ايران وضع خوبی ندارند و وضع زنان بیخانمان بدتر است .آمارشان
در حال افزايش است اما فکری برای آنھا نشده است.
طبق گزارشی که در ايران منتشر شده ،تناسب آماری بين مردان و زنان بیخانمان در
حال تغيير است و بررسی آمار افراد بیسرپرست جمعآوریشده در شھر تھران،
نشان میدھد امسال زنان بيشتری بیخانمان شدهاند.
رضا جاگيری ،معاون سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری
تھران گفته است» :درباره اينکه تعداد دقيق بیخانمانھای پايتخت چقدر است آمار
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دقيقی نمیتوان داد ،چون اين اعداد و ارقام متغير است و در فصول مختلف ،در
شھری ھمچون تھران شناور است«.
ھماکنون در ھر شبانهروز ،سازمان رفاه و خدمات و مشارکتھای اجتماعی
شھرداری تھران ،به  ١۶٠٠بیخانمان خدماترسانی میکند که به گفته معاون اين
سازمان ٧٠ ،تا  ٧۵درصد آنھا را معتادان پرخطر تشکيل میدھند.

امسال ،تعداد واحدھای گشتی جمعآوری افراد بیخانمان را ۵٠درصد بيشتر کردهاند؛
به ھمين دليل ،تعداد دستگيریھا ھم بيشتر شده و آمار زنان بیخانمان بيشتر به نظر
رسيده است .اعتياد و افزايش مھاجرت بیخانمانھا از شھرستانھا ھم داليل ديگر
باالرفتن اين آمار است .شرايط آب و ھوا ھم موجب تغيير تعداد بیخانمانھا میشود.
با شروع فصل پاييز و زمستان ،ورود افراد به گرمخانهھا  ٢٠تا ٣٠درصد افزايش
میيابد.
بيش از ٩٠درصد آنھا افرادی ھستند که داوطلبانه به گرمخانهھا مراجعه میکنند.
اگر در بررسیھای اوليه معلوم شود اين افراد اعتياد دارند ،به مراکز ترک اعتياد
معرفی میشوند و شھرداری بخش قابل توجھی از ھزينهشان را میپردازد .افرادی ھم
که نياز به اقامت تمام وقت داشته باشند به سامانسراھا منتقل میشوند.
زنھا را تا وقتی تکليفشان مشخص شود ،از مرکز اسالمشھر به مرکز لويزان منتقل
میکنند .يک مامور نيروی انتظامی ،مدير کشيک و شاھدان صورت جلسه میکنند.
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وسايلشان را بررسی میکنند ،چيزھايی را که خطرناک نباشند برمیگردانند و بقيه را
نابود میکنند.
بعد نوبت حمام است و گندزدايی و گرفتن ناخنھا .زيرپوش و لباس تميز میپوشند و
تحويلشان میدھند به مسوول آسايشگاه .پزشک عمومی ويزيت میکند ،مشاور ويزيت
میکند و بعد با خانوادهاش تماس میگيرند .اولويت مرکز ،تحويل زن بیخانمان به
خانواده است و اگر نشانی ،تلفن ،ھويت و اطالعاتی نداشت ،گزارش مشاوره ،مدارک
شناسايی و اطالعات تکميلی را برای قاضی میفرستند.
کدام زنھا بیخانمان میشوند؟
مرکز نگھداری لويزان ،از اوايل سال ١٣٩٠به صورت ويژه برای نگھداری از زنان
بیخانمان تھرانی معرفی شده است.
گروه ھدف اين مجموعه ،زنان متکدی ،بیخانمان ،در راه مانده و کارتنخواب ھستند.
اين مرکز زير نظر سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری تھران،
٢۴ساعته فعال است.
در مرکز نگھداری لويزان٢۵ ،نفر کار میکنند و از حدود ١٠٠نفر نگھداری میشود.
مددجوھا مدام تغيير میکنند .رييس مرکز نگھداری لويزان گفته که ٩٠درصد زنان در
اين مرکز معتادند و ميانگين سنی آنھا بين  ٢٠تا ٣۵سال است.
به نظر میرسد دليل اصلی بیخانمانشدن زنان ،اعتياد است ۵٠ .تا ۵۵درصد از
زنان بیخانمان اعتياد دارند.
زنان معتاد که اغلب درگير مسائل ديگری ھم ھستند ،در خانوادهھا جايی ندارند.
بيشتر آنھا طالق گرفتهاند يا ھمسران و پدران معتاد و زندانی دارند.
بعضی ھم از خانه فرار کردهاند .به دليل استفاده از روشھای تزريقی ،در بين
بیخانمانان بيماریھای پرخطر شايعتر است.
در مراکز نگھداری تالش میشود مشکالت مددکاری ،بھداشتی-درمانی و روان
شناسی افراد آسيبديده بررسی شود ،اما از آنجا که آسيب اجتماعی يک فرآيند است،
در مدت کوتاه نگھداری زنان در اين مراکز ،کار زيادی نمیتوان برای آنان کرد .از
سوی ديگر ،مدت زمان استقرار زنان بیخانمان در اين مراکز،گاه مشکالت ديگری
ھم برايشان میآفريند.
مديران مرکز لويزان و مددجويانش میگويند برای بيش از ۵٠درصد افراد حتی حکم
قضايی صادر شده و بايد به سازمان بھزيستی تحويل داده شوند اما بھزيستی آنھا را
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تحويل نگرفته است.
به گفته يکی از مسووالن ،سازمان بھزيستی مددجويان را انتخاب میکند ،در حالی که
دادگاه رای بر تحويل مددجو به بھزيستی داده است .بعضی از افراد ساکن در اين
مرکز ،ماهھا در نوبت بھزيستی ماندهاند.
در اين مدت برخی که اعتياد ندارند يا به بيماری خاصی مبتال نيستند ،از گروهھای
سنی مختلف در کنار ھم قرار میگيرند و زمينه برای آسيبھای بيشتر فراھم میشود.
پاسخگو؛ ھمهکس و ھيچکس
در ايران ،در موضوع آسيبھای اجتماعی ،بيش از ١٠دستگاه مسووليت دارند ،با اين
حال يکی از چالشھای حوزه اجتماعی در اين کشور اين است که متولی خاصی
وجود ندارد و سازمان مشخصی مسوول و پاسخگو نيست.
سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی ،سازمانی جديد در شھرداری تھران
است .اين سازمان بر اساس مصوبه شورای شھر تھران تشکيل شد و از ادغام چند
نھاد در شھرداری تھران شکل گرفت.
رويکرد اين سازمان جلب توجه و مشارکت مردم و تشکلھای مردمی درباره
موضوعات اجتماعی است.
شھرداری میگويد که بر اساس قانون ،مسووليت نگھداری افراد آسيبديده را ندارد و
بايد دستگاهھای مربوط در اين زمينه اقدام کنند اما در عمل نقش اصلی را در رابطه با
اين موضوع برعھده گرفته است.
از نظر قانون ايران ،کارتنخوابی جرم محسوب نمیشود؛ چون دولت بايد بتواند
امنيت ،بھداشت و فرھنگ افراد جامعه را تامين کند.
با اين حال در نيروی انتظامی و قوه قضاييه ،افراد کارتنخواب و متکدی در معرض
تصميم قاضی قرار میگيرند و بر اساس آن به مراکز مرتبط تحويل داده میشوند.
گرمخانه زنانه ،برای شبھای بیسرپناھی
سازمان رفاه شھرداری تھران اعالم کرده که در ھر شبانهروز به ١٢٠زن
بیسرپرست سرويس میدھد و به طور متوسط روزانه  ۵تا ١٠زن در شھر تھران
جمعآوری میشوند.
با وجود اين آمارھا ،گرمخانه ويژه زنان در شھر تھران وجود ندارد اما مقامات در
شھرداری تھران اعالم کردهاند که میخواھند گرمخانه ويژه بانوان ايجاد کنند.
سرمای تھران امسال کمسابقه بوده است ،اما شھرداری تھران میگويد که امسال ھيچ
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بیخانمانی به دليل سرما از بين نرفته است و اگر مرگی در زمستان امسال برای
بیخانمانھا اتفاق افتاده ،براثر مصرف بيش از حد مواد مخدر بوده است.
رضا جايگيری ،معاون سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتھای اجتماعی شھرداری
تھران اعالم کرده که ظرفيت اسکان
بیخانمانھا در پايتخت کافی نيست و شھرداری میخواھد ۴گرمخانه ديگر در تھران
بسازد و دستکم ٣مرکز شبانهروزی ديگر ھم راهاندازی کند تا افراد براساس
شرايطشان ،از جمله سالمندی ،ابتال به بيماریھای خاص و معلوليت ذھنی و حرکتی،
از ھم تفکيک شوند.
ھرچند زنان ھم جزو گروهھايی ھستند که به گرمخانه ويژه نياز دارند اما اختصاص
يک مکان ويژه برای آنھا ھميشه با مشکل روبهرو بوده است.
معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شھرداری تھران در اينباره میگويد:
»ھيچگونه تبعيض جنسيتی در مورد گرمخانه نيست.
تنھا يافتن مکانی که ھم از نظر امنيت و ھم ازنظر جانمايی مناسب باشد ،کار را
سخت کرده است«.
با اين حال ،او خبر داده که گرمخانه بانوان به زودی در شھر تھران احداث میشود.
به گفته او ،در حال حاضر ٣نقطه در شھر تھران برای احداث گرمخانه ويژه زنان در
نظر گرفته شده اما در ھمه مناطق شھر برای احداث گرمخانه ويژه زنان مشکل وجود
دارد.
مردم مناطق مختلف معتقدند چنين مکانی باعث شلوغی و از بين رفتن امنيت و آرامش
منطقه میشود و معضالت اجتماعی جديدی ايجاد میکند.
خبرنگار اجتماعی يکی از روزنامهھای تھران که تجربه رفتن به يکی از اين
محلھای نگھداری را دارد ،درباره اين موضوع به مردمک میگويد:
»مرکزی که من از آن گزارش تھيه کردم در جنوب تھران قرار داشت و به وسيله ان.
جی .اوھا راه افتاده بود.
مردم چند بار به آن مرکز حمله کرده بودند و زنان ساکن را با سنگ زده بوند .آنھا
میخواستند آن محل را خراب کنند چون میگفتند دوست ندارند خانهشان نزديک محل
زندگی چنين افرادی باشد«.
اين خبرنگار اجتماعی که در مواجھه با زنان بیخانمان ،خود با خشونت از سمت
آنھا مواجه شده و زنان بیخانمان او را بين خود نپذيرفتهاند ،آنھا را معلول شرايط
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اجتماع میداند و میگويد» :آنھا بيمار ،عصبی و خشمگين ھستند و خشونت زندگی و
اعتياد ،اغلب آنھا را دچار توھم و بدبينی شديد ھم کرده است«.
او معتقد است يکی از اصليترين مشکالت درباره زنان بیخانمان مسائل فرھنگی است
و تا زمانی که جامعه آنھا را نپذيرد نمیتوان توقع حل اين مشکل را داشت:
»معموال برای بازسازی و بازگشت اين افراد به جامعه اقدام موثری انجام نمیشود.
آنھا اغلب پس از مدتی دوباره به خيابانھا برمیگردند.
درون آنھا پر از عقدهھای حل نشده و کينه نسبت به اجتماع است .خيلیھا تنھا مدت
کوتاھی به اين مکانھا پناه میآورند تا مثال با کم کردن شدت اعتيادشان ،مدت ديگری
دوام بياورند.
اما اينکه راهحلی اساسی برايشان پيدا شود ،به يک رويا شبيه است«.
نھادھای دولتی در ايران ،چندان از فعاليتھای خودجوش و اقدامات سازمانھای
مردمنھاد در اين زمينه استقبال نمیکنند .در کنار کمبود برنامهھای بازتوانی مددجويان
بیخانمان ،مشکل بزرگ ديگر ،نبود برنامهھای تبليغی و آموزشی برای مردم عادی
است تا از طريق آنھا ،شيوه برخورد با بیخانمانھا يا اعضای در معرض خطر
خانواده را بياموزند.
در سرمای زمستانھای تھران ،شايد زنی از زنان بیخانمان از سرما يخ نزند اما
ھميشه اين احتمال وجود دارد که سنگ بیمھری يکی از اھالی شھر ،بر پيشانیاش
بنشيند.
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کنوانسيون وين در مورد حقوق معاھدات
از کميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل متحد
کشورھای طرف عھدنامه حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاھدات در تاريخ روابط بينالمللی با تشخيص اھميت روزافزون
معاھدات به عنوان يکی از منابع حقوق بينالملل و به عنوان وسيلهای برای توسعه ھمکاری
مسالمتآميز بين ملتھا و قطع نظر از نظام اجتماعی و سيستم حکومتی آنھا ،با درک اين
که اصل رضايت آزادانه و اصل حسن نيت و قاعده الزامآور بودن تعھدات بصورت جھانی
مورد قبول قرار گرفتهاست ،با تأييد اينکه اختالفات مربوط به معاھدات ،مانند ديگر اختالفات
بينالمللی ،بايد به طريق مسالمتآميز و طبق اصول عدالت و حقوق بينالملل حل و فصل
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شود ،با بخاطر آوردن تصميم ملتھای عضو سازمان ملل برای ايجاد شرايطی که تحت آن
بتوان عدالت و احترام به تعھدات ناشی از معاھدات را حفظ کرد ،با درنظر داشتن اصول
حقوق بينالملل منعکس در منشور ملل متحد ،مانند اصل تساوی حقوق ملتھا و حق آنھا در
تعيين سرنوشت خود ،اصل تساوی حاکميت کشورھا و استقالل آنھا ،اصل عدم مداخله در
امور داخلی کشورھا ،اصل ممنوعيت تھديد به اعمال زور يا اعمال زور و اصل احترام و
رعايت جھانی حقوق بشر و آزادیھای اساسی ھمه افراد،
با اعتقاد به اينکه تدوين و توسعه مترقيانه حقوق معاھدات که در اين عھدنامه تحقق پذيرفته
است ،در نيل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بيان شده يعنی حفظ
صلح و امنيت بينالمللی .توسعه روابط دوستانه و دست يابی به ھمکاری بين ملتھا ،کمک
خواھد کرد ،و با تأييد اين نکته که قواعد حقوق بينالملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول
مفاد اين عھدنامه نمیشود ،ھمچنان جاری خواھد بود ،به شرح زير توافق کردهاند:
بخش اول
مقدمه
ماده ١قلمرو عھدنامه حاضر
عھدنامه حاضر ناظر بر معاھدات منعقده بين کشورھا است.
ماده ٢
کاربرد اصطالحات
يک -از نظر عھدنامه حاضر:
الف» .معاھده« عبارت است از يک توافق بينالمللی که بين کشورھا بصورت کتبی منعقد
شده و مشمول حقوق بينالملل باشد ،صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينکه در سندی
واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به ھم منعکس شده باشد؛
ب» .تنفيذ«» ،قبول«» ،تصويب« و »الحاق« به معنای آن اقدام بينالملليی است که به حسب
موارد واجد يکی از عناوين مزبور بوده و به وسيله آن ،کشوری در عرصه بينالمللی
رضايت خود را به التزام در قبال يک معاھده ابراز میکند؛
ج» .اختيارات تام« به معنای سندی است که بوسيله مرجع صالح يک کشور صادر میشود و
طبق آن شخص يا اشخاصی برای نمايندگی آن کشور جھت مذاکره ،قبول ،يا تأييد اعتبار متن
يک معاھده ،يا جھت اعالم رضايت آن دولت به التزام در قبال يک معاھده ،و يا جھت انجام
ھر اقدام ديگری در مورد يک معاھده تعيين میگردد؛
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د» .تحديد تعھد« عبارت است از بيانيه يکجانبهای که يک کشور تحت ھر نام يا به ھر
عبارت در موقع امضا ،تنفيذ ،قبول ،تصويب يا الحاق به يک معاھده صادر میکند و به
وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاھدات
نسبت به خود بيان میدارد؛
ھـ» .کشور مذاکره کننده« عبارت است از کشوری که در تنظيم و پذيرفته شدن متن معاھده
شرکت نموده باشد؛ و» .کشور متعاھد« عبارت است از کشوری که رضايت خود را به التزام
در قبال يک معاھده اعالم نموده باشد ،اعم از اينکه معاھده الزماالجرا شده باشد يا خير؛
ز» .طرف« معاھده عبارت است از کشوری که رضايت خود را به التزام در قبال يک
معاھده اعالم نموده و معاھده در ارتباط با او الزماالجرا باشد؛
ح» .کشور ثالث« عبارت است از کشوری که طرف معاھده نباشد؛
ط» .سازمان بينالمللی« عبارت است از يک سازمان بين دول؛
دو .مفا ّد بند يک راجع به کاربرد اصطالحات در اين عھدنامه ،تأثيری در استفاده از آن
اصطالحات ،يا در معانی آنھا در حقوق داخلی ھر کشور ندارد.
ماده  ٣توافقھای بينالمللی که داخل در قلمرو عھدنامه حاضر نيستند.
اين واقعيت که عھدنامه حاضر ناظر بر توافقھای بينالمللی منعقده بين کشورھا و ساير
اشخاص موضوع حقوق بينالملل ،يا توافقھای فيمابين ھمان ساير اشخاص موضوع حقوق
بينالملل و يا توافقھای بينالمللی غير کتبی نيست ،تأثيری در موارد ذيل نخواھد داشت:
الف .ارزش حقوقی توافقھای مذکور؛
ب .شمول ھر يک از قواعد منعکس در عھدنامه حاضر بر توافقھای مذکور ،در مواردی که
توافقھای مورد بحث به موجب حقوق بين الملل و فارغ از اين عھدنامه مشمول آن قواعد
باشند؛
ج .شمول اين عھدنامه بر آن دسته از روابط کشورھا که به موجب توافقھای بينالمللی بين
آنھا ايجاد شده و ساير اشخاص موضوع حقوق بينالملل نيز طرف آن توافقھا ھستند.
ماده  ۴عطف به ماسبق شدن عھدنامه حاضر
بدون تأثير بر آن دسته از قواعد مندرج در عھدنامه حاضر که معاھدات موجود ،به موجب
حقوق بينالملل و مستقل از اين عھدنامه مشمول آنھا خواھند بود ،عھدنامه حاضر فقط شامل
معاھداتی میشود که به وسيلی کشورھا پس از الزم االجرا شدن اين عھدنامه نسبت به آنھا
منعقد شده باشد.
ماده  ۵معاھدات تشکيل دھندة سازمانھای بينالمللی و معاھدات پذيرفته شده در چھارچوب
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يک سازمان بينالمللی
اين عھدنامه بر ھر معاھدهای که سند تأسيس يک سازمان بينالمللی باشد و ھر معاھدهای که
در چارچوب يک سازمان بينالمللی پذيرفته شود ،اعمال خواھد شد .بی آنکه به ھيچ کدام از
مقررات مربوط به آن سازمان لطمهای وارد کند.
بخش دوم
انعقاد معاھدات و الزم االجرا شدن آنھا
فصل اول :انعقاد معاھدات
ماده  ۶اھليت کشورھا برای انعقاد معاھدات
ھر کشوری اھليت انعقاد معاھدات را دارد.
ماده  ٧اختيارات تام
 .١يک شخص در صورتی نماينده يک کشور به منظور پذيرفتن يا اعتبار بخشيدن به متن
يک معاھده يا به منظور اعالم رضايت آن کشور به التزام در قبال يک معاھده شمرده میشود
که :الف .مدارک مناسب و مقتضی در مورد تاماالختيار بودن خود ارائه کند؛ و يا ب .از
نحوه عمل کشورھای ذينفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود که قصد آنھا اين بوده است تا
آن شخص را برای مقاصد مذکور نماينده آن کشور تلقی نموده و از لزوم ارائة مدارک
اختيارات تام صرفنظر نمايند .٢ .اشخاص مذکور در ذيل بر حسب سمت ھائی که دارند و بی
آنکه الزم باشد مدارکی دال بر تاماالختيار بودن ارائه دھند ،نماينده کشور خويش محسوب
میشوند :الف .رؤسای کشورھا ،رؤسای دولتھا و وزرای امور خارجه ،به منظور انجام تمام
اعمال مربوط به انعقاد يک معاھده؛ ب .رؤسايی ھيأتھای سياسی به منظور پذيرفتن متن
يک معاھده بين کشوری که به آنھا استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنھا را پذيرفته
است؛ ج .نمايندگانی که کشورھا به يک کنفرانس بينالمللی ،يا يک سازمان بينالمللی ،يا يکی
از ارگانھای آنھا به منظور پذيرفتن متن يک معاھده در آن کنفرانس يا سازمان يا ارگان
معرفی کرده باشند.
ماده  ٨تأييد بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته باشد .اقدام مربوط به انعقاد يک
معاھده بوسيله شخصی که به موجب ماده  ٧نماينده کشور مربوطه برای اين منظور محسوب
نمیشود ،اثر حقوقی نخواھد داشت .مگر آنکه متعاقبا ً بوسيله آن کشور مورد تأييد قرار گيرد.
ماده  ٩پذيرش متن  .١به استثنای آنچه که در بند  ٢مقرر شده است ،پذيرش متن يک معاھده
با رضايت ھمه دولتھايی که در تنظيم آن شرکت کردهاند تحقق میيابد .٢ .پذيرش متن يک
معاھده در يک کنفرانس بينالمللی با رأی دو سوم کشورھای حاضر و رأی دھنده صورت
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میگيرد ،مگر آنکه آنھا با ھمين اکثريت برای اعمال قاعده ديگری اتخاذ تصميم نمايند.
ماده  ١٠اعتبار بخشيدن به متن متن يک معاھده به طرق ذيل قانونا ً معتبر و قطعی شمرده
میشود :الف .به شيوهای که در متن معاھده مقرر شده و يا مورد موافقت کشورھائی است که
در تنظيم آن شرکت کردهاند ،يا ب .در غياب چنين شيوهای ،از طريق امضای ھمزمان با
کسب تکليف يا پاراف متن معاھده ،يا قطعنامه نھائی کنفرانسی که در بر گيرنده متن معاھده
باشد توسط نمايندگان آن کشورھا.
ماده ١١روشھای اعالم رضايت به التزام درقبال يک معاھده رضايت يک کشور به التزام
در قبال يک معاھده ،از طريق امضاء ،مبادله اسناد تشکيل دھنده يک معاھده ،تنفيذ ،پذيرش،
تصويب ،الحاق ،يا به ھر وسيله ديگری که مورد توافق قرار گرفته باشد ،اعالم میشود.
ماده ١٢اعالم رضايت به التزام در قبال يک معاھده از طريق امضاء  .١رضايت يک کشور
به التزام در قبال يک معاھده از طريق امضای نماينده آن کشور ،در صورتی ابراز میشود
که :الف .معاھده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنين اثری خواھد بود؛
ب .به نحو ديگری ثابت شود که کشورھای مذاکره کننده در خصوص اينکه امضاء میبايد
چنين اثری داشته باشد ،توافق کردهاند؛ يا ج .قصد کشور برای اعطای اين اثر به امضاء از
اختيارات تام نماينده آن معلوم شود ،يا در حين مذاکرات بيان شده باشد .٢ .به منظور اجرای
مفاد بند  :١الف .درصورت ثبوت و توافق کشورھای مذاکره کننده در اين خصوص ،پاراف
متن به منزله امضای معاھده محسوب میشود؛ ب .امضای ھمزمان با کسب تکليف بوسيله
يک نماينده در صورتی که بوسيله کشور مربوطه تأييد شود ،امضای قطعی معاھده محسوب
خواھد شد.
ماده  ١٣اعالم رضايت به التزام در قبال يک معاھده از طريق مبادله اسناد تشکيل دھنده آن
رضايت کشورھا به التزام در قبال معاھدهای که بوسيله مبادله اسناد بوجود میآيد ،از طريق
ھمان مبادله بصورت زير اعالم میشود :الف .اسناد معاھده مقرر کرده باشد که مبادله آنھا
چنين اثری خواھد داشت؛ يا ب .به نحو ديگر ثابت شود که آن کشورھا در آن خصوص که
مبادله اسناد معاھده میبايد چنين اثری داشته باشد ،توافق کرده باشند؛
ماده  ١۴رضايت به التزام در قبال يک معاھده از طريق تنفيذ ،قبولی يا تصويب  .١رضايت
به التزام در قبال يک معاھده از طريق تنفيذ ،قبولی يا تصويب ،به صورت زير اعالم
میگردد:
الف .معاھده اعالم چنين رضايتی را از طريق تنفيذ پيش بينی نموده باشد؛
ب .به نحو ديگری ثابت شود که کشورھای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفيذ توافق
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کردهاند؛
ج .نماينده کشور مربوطه معاھده را بشرط تنفيذ امضاء کرده باشد ،يا
د .قصد کشور مربوطه داير بر امضای معاھده به شرط تنفيذ از اختيارات تام نماينده آن
کشور معلوم شود يا در حين مذاکره بيان شده باشد.
 .٢اعالم رضايت يک کشور به التزام در قبال يک معاھده از طريق قبولی يا تصويب تحت
ھمان شرايط ناظر بر مورد تنفيذ ،صورت میگيرد.
ماده  ١۵رضايت به التزام در قبال يک معاھده از طريق الحاق رضايت يک کشور به التزام
در قبال يک معاھده از طريق الحاق بصورت زير اعالم میگردد:
الف .معاھده اعالم رضايت آن کشور به وسيله الحاق به معاھده را پيشبينی نموده باشد؛
ب .به نحو ديگری ثابت شود که کشورھای مذاکره کننده در خصوص اعالم رضايت آن
کشور از طريق الحاق به معاھده توافق کردهاند؛
يا ج .ھمه طرفھای معاھده بعداً توافق کرده باشند که رضايت آن کشور ممکن است با
الحاق به معاھده اعالم گردد.
ماده  ١۶مبادله يا توديع اسناد تنفيذ ،قبولی ،تصويب يا الحاق به جز در مواردی که معاھده
روش ديگری را مقرر کرده باشد ،اسناد تنفيذ ،قبولی ،تصويب يا الحاق در صورتی به منزله
اعالم رضايت کشور به التزام در قبال يک معاھده محسوب میشود که:
الف .اسناد ميان کشورھای متعاھد مبادله شود؛
ب .اسناد نزد امين توديع گردد؛
يا ج .در صورتی که در اين موارد توافق شده باشد ،اسناد به کشورھای متعاھد يا امين ابالغ
گردد.
ماده  ١٧رضايت به التزام در قبال قسمتی از معاھده يا انتخاب مقررات مختلف آن  .١با حفظ
مفاد مادهھای  ١٩تا  ،٣رضايت يک کشور به التزام در قبال قسمتی از يک معاھده فقط در
صورتی مؤثر است که معاھده چنين اجازهای را بدھد ،يا ساير کشورھای متعاھد در اين
مورد موافقت نمايند .٢ .رضايت يک کشور به التزام در قبال معاھدهای که حق انتخاب بين
مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصريح شود رضايت
مزبور در خصوص کداميک از مقررات معاھده ابراز شده است.
ماده ١٨الزام به خودداری از لطمه زدن به ھدف و منظور يک معاھده قبل از الزماالجرا
شدن آن يک کشور ملزم است از اقداماتی که به ھدف و منظور يک معاھده لطمه وارد میکند
خودداری ورزد ،ھرگاه:
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الف .معاھده را به شرط تنفيذ ،قبولی ،يا تصويب امضاء نموده و يا اسناد تشکيل دھنده
معاھده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را داير بر عدم الحاق به معاھده تصريح
نمايد؛ يا
ب .رضايت خود را به التزام در قبال معاھده را تصريحا موکول به الزماالجرا شدن معاھده
کرده باشد ،مشروط بر اينکه الزماالجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخير نيفتد.
فصل د ّوم :تحديد تعھد
ماده  ١٩تنظيم تحديد تعھد يک کشور ھنگام امضاء ،تنفيذ ،قبولی ،تصويب يا الحاق به يک
معاھده میتواند تعھد خود نسبت به آن معاھده را محدود کند مگر در صورتی که:
الف .معاھده تحديد تعھد را ممنوع کرده باشد؛
ب .معاھده مقرر کرده باشد که تحديد تعھد فقط در موارد خاص که شامل تعھد مورد بحث
نيست ،مجاز است؛ يا
ج .در غير موارد مشمول بندھای »الف« و»ب« ،وقتی که تحديد تعھد با ھدف و منظور
معاھده مغايرت داشته باشد.
ماده  ٢٠قبول يا مخالفت با تحديد تعھد
 .١تحديد تعھدی که صريحا ً در يک معاھده مجاز شمرده شده باشد ،موافقت بعدی ساير
کشورھای متعاھد را الزم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاھده قيد شده باشد.
 .٢در موردی که از تعداد محدود کشورھای مذاکره کننده و نيز از ھدف و منظور معاھده
معلوم شود که جاری بودن معاھده در کليت آن نسبت به تمام کشورھای طرف معاھده شرط
ضروری رضايت ھريک از آنھا به التزام در قبال معاھده است ،تحديد تعھد بايد مورد قبول
ھمة طرفھای معاھده قرار گيرد.
 .٣در موردی که معاھدة سند تأسيس يک سازمان بين المللی باشد ،تحديد تعھد منوط به قبول
ارگان ذيصالحيت آن سازمان است ،مگر اينکه معاھده ترتيب ديگری را مقرر کرده باشد.
 .۴در مواردی که مشمول بندھای مذکور در فوق نبوده و در معاھده به نحو ديگری مقرر
نشده باشد:
الف .قبول تحديد تعھد يک کشور بوسيلة يک کشور ديگر متعاھد موجب ميگردده آن دو
کشور در صورت يا از زمان الزم االجرا شدن معاھده نسبت به آنھا ،در مقابل يکديگر طرف
معاھده محسوب شوند؛ ب .مخالفت يک کشور متعاھد با تحديد تعھد يک کشور مانع از الزم
االجرا شدن معاھده بين کشور مخالفت کننده و کشوری که تعھّد خود را محدود نموده است،
نميشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا ً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج.
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متضمن تحديد تعھدی باشد ،به محض آنکه حداقل يک کشور ديگر متعاھد تحديد تعھد را
بپذيرد ،اثر قانونی خواھد داشت .۵ .به منظور اجرای بندھای  ٢و  ۴چنانچه معاھده به نحو
ديگری مقرر نکرده باشد ،تحديد تعھد يک کشور وقتی از جانب کشور ديگر قبول شده تلقی
ميشود که کشور اخير تا پايان دورة دوازده ماه پس از تاريخ آگاھی از تحديد تعھد يا تا زمان
اعالم رضايت خود به التزام در قبال معاھده ،ھرکدام که مؤخر باشد ،مخالفتی نسبت به تحديد
تعھّد ابراز نکرده باشد.
ماده  ٢١آثار حقوق تحديد تعھّد و مخالفت با آن  .١تحديد تعھّدی که نسبت به طرف ديگر
معھده طبق موا ّد  ٢٠ ،١٩و  ٢٣صورت گرفته باشد :الف .برای کشوری که به تحديد تعھّد
اقدام نموده آن قسمت و به ھمان ميزان از مقرّرات معاھده را که موضوع تحديد تعھّد قرار
گرفته است در رابطة وی با طرف ديگر ،تعديل مينمايد؛ و ب .برای طرف ديگر معاھده،
ھمان قسمت از مقرّرات معاھده را تا ھمان ميزان در قبال کشوری که از تحديد تعھّد استفاده
ميکند ،تعديل مينمايد .٢ .تحديد تعھّد به خودی خود مقرّرات معاھده را برای ساير طرفھای
معاھده تعديل مينمايد .٣ .اگر کشوری مه با تحديد تعھّد مخالفت کرده ،با الزم االجرا شدن
معاھده بين خود و کشوری که به تحديد تعھّد اقدام نموده مخالفت نکند ،آن قسمت و به ھمان
ميزان از مقرّرات معاھده که موضوع تحديد تعھّد واقع شده است ،بين آنھا اعمال نخواھد شد.
ماده  ٢٢انصراف از تحديد تعھّد و از مخالفت با آن  .١بجز در مواردی که معاھده نحوة
ديگری را مقرّر نمايد ،تحديد تعھّد را ميتوان در ھر زمان مسترد داشت و رضايت کشوری
که تحديد را پذيرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد .٢ .بجز در مواردی که معاھده
نحوة ديگری را مقرّر نمايد ،مخالفت با تحديد تعھّد ميتوان در ھر زمان مسترد داشت .٣ .بجز
در مواردی که معاھده نحوة ديگری را مقرّر نمايد و يا روی نحوة ديگری توافق شده باشد:
الف .انصراف از تحديد تعھّد تنھا وقتی در مورد کشور ديگر متعاھد واجد اثر حقوقی است
که اين امر به آن کشور ديگر ابالغ شده باشد؛ ب .انصراف از مخالفت نسبت به تحديد تعھّد
اقدام نموده است ،ابالغ شده باشد.
ماده  ٢٣روش تحديد تعھّد  .١تحديد تعھّد ،پذيرش صريح ،و يا مخالفت نسبت به آن بايد کتبا ً
تنظيم شود و به کشورھای متعاھد و ساير کشورھائی که حق پيوستن به آن معاھده را دارند
ابالغ گردد .٢ .در صورتيکه تحديد تعھّد در ھنگام امضای مشروط به تنفيذ يا قبول يا
تصويب صورت گرفته باشد ،الزم است کشوری که به تحديد تعھّد اقدام ميکند ،ھنگام اعالم
رضايت به التزام در قبال معاھده ،اقدام خود را رسما ً تأييد نمايد .در چنين موردی ،تاريخ
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تحديد تعھّد ھمان تاريخ تأييد در نظر گرفته خواھد شد .٣ .اگر قبولی تصريح يا مخالفت با
تحديد تعھّد قبل از تأييد تحديد تعھّد بعمل آمده باشد ،احتياجی به تأييد مج ّدد آن قبولی يا مخالفت
نيست .۴ .انصراف از تحديد تعھّد با مخالفت با آن بايد کتبا ً تنظيم شود.
سوم :الزم االجرا شدن و اجرای موقت معاھدات
فصل ّ
ماده  ٢۴الزم االجرا شدن معاھدات  .١يک معاھده به صورت و تاريخی که در معاھده مقرّر
شده است و يا به طريقی که کشورھای مذاکره کننده توافق کرده باشند ،الزم االجرا ميگردد.
.٢درصورتيکه معاھده اين امر را مقرّر نکرده يا توافقی در اين مورد نشده باشد ،معاھده به
محض آنکه تمام کشورھای مذاکره کننده رضايت خود به التزام در قبال آن را اعالم کنند،
الزم االجرا ميگردد .٣ .در صورتيکه اعالم رضايت يک کشور به التزام در قبال يک
معاھده در تاريخی بعد از تاريخ الزم االجرا شدن معاھده صورت گيرد ،معاھده برای آن
کشور از زمان تاريخ مؤخر الزم االجرا خواھد بود مگر در مواردی که معاھده نحوة ديگری
را مقرّر کرده باشد .۴ .مقرّرات معاھده ناظر بر تأييد اعتبار متن آن ،ثبوت رضايت کشورھا
به التزام نسبت به معاھده ،نحوه و تاريخ الزم االجرا شدن ،تحديد تعھّد ،وظايف امين و ساير
موضوعاتی که لزوما ً قبل از الزم االجرا شدن معاھده مطرح ميشود ،از زمان پذيرفتن متن
معاھده الزم الرّعايه خواھند بود.
ماده  ٢۵اجرای موقّت  .١يک معاھده يا قسمتی از آن در صورتی قبل از الزم االجرا شدن
آن موقتا ً اجرا خواھد شد که :الف .معاھده خود چنين امری را مقرّر نمايد؛ يا ب .کشورھای
مذاکری کننده به طريق ديگری در اين مورد توافق کرده باشند .٢ .بجز در مواردی که
معاھده نحوة ديگری را مقرّر نمايد و يا کشورھای مذاکره کننده به نحو ديگری توافق کرده
باشند ،در صورتيکه کشوری به کشورھای ديگری که ما بين آنھا معاھده موقتا ً اجرا ميشود
ّ
اطالع بدھد که قصد پيوستن به معاھده را ندارد ،اجرای موقّت معاھده يا قسمتی از آن در
ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواھد شد.
بخش س ّوم :رعايت ،اجرا و تفسير معاھدات
فصل ا ّول رعايت معاھدات ماده  ٢۶الزامآور بودن معاھدات – -١ھر معاھدة الزم االجرائی
برای طرفھای آن تعھّدآور است و بايد توسط آنھا با حسن نيّت اجرا گردد.
ماده  ٢٧حقوق داخلی و رعايت معاھدات يک طرف معاھده نميتواند به حقوق داخلی خود به
عنوان توجيھی برای قصور خود در اجرای معاھده استناد نمايد .اين قاعده تأثيری بر ماده ۴۶
نخواھد داشت.
فصل د ّوم اجرای معاھدات ماده  ٢٨عطف يا ماسبق نشدن معاھدات به استثنای مواردی که از
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معاھده يا از طرق ديگر قصد ديگری استنباط شود ،مقرّرات يک معاھده برای يک طرف در
ارتباط با عمل حقوقی يا واقعھای که قبل از تاريخ الزم االجرا شدن معاھده صورت گرفته يا
وضعيّتی که قبل از الزم االجرا شدن معاھده خاتمه يافته باشد ،تعھّد آور نيست.
ماده  ٢٩قلمرو سرزمينی معاھدات به استثنای مواردی که از معاھده يا از طرق ديگر قصد
ديگری استنباط شود ،معاھده برای ھر طرف در تمامی قلمرو وی تعھّد آور است.
ماده  ٣٠اجرای معاھدات متعاقب يکديگر که ناظر بر موضوع واحد باشند  .١با رعايت ماده
 ١٠٣منشور ملل متحد ،حقوق و تعھدات کشورھای طرف معاھداتی که متعاقب يکديگر و در
خصوص موضوع واحدی منعقد ميگردند طبق بندھای زير تعيين خواھد شد .٢ .در موردی
که معاھده ای تصريح کند که مشمول يک ماھدة قبلی يا بعدی است و يا آنکه نبايد مغاير با
معاھدة قبلی يا بعدی محسوب شود ،مقررات آن معاھدة ديگر }قبلی يا بعدی{ مالک خواھد
بود .٣ .در موردی که ھمة طرفھای معاھدة قبلی طرفھای معاھدة بعدی نيز باشند ولی معاھدة
قبلی فسخ نشده و يا اجرای آن موجب ماده  ۵٩معلق نشده باشد ،معاھدة قبلی فقط تا حدودی
اجرا ميشود که مفاد آن معاھدة بعدی منطبق باشد .۴ .در موردی که طرفھای معاھده بعدی
شامل ھمة طرفھای معاھدة قبلی نباشند :الف .بين کشورھای طرف ھر دو معاھده ،قاعدة
مذکور در بند  ٣رعايت خواھد شد؛ ب .بين کشوری که طرف ھر دو معاھده است و کشوری
که فقط طرف يکی از آنھا است ،معاھده ای که ھر دو کشور طرف آن ھستند ،حاکم بر حقوق
و تعھدات مشترک آنھا خواھد بود .۵ .بند  ۴فوق تأثيری بر ماده  ،۴١يا بر ھر مسئلة مربوط
به فسخ يا تعليق اجرای يک معاھده طبق ماده  ۶٠و يا بر ھر مسئله مربوط به مسئوليت که
ممکن است برای يک کشور به سبب انعقاد يا اجرای معاھده ای که مقررات آن مغاير تعھدات
آن کشور در قبال يک کشور ديگر در چھارچوب معاھده ای ديگر باشد ،پيش آيد ،نخواھد
داشت.
فصل س ّوم :تفسير معاھدات ماده  ٣١قاعدة کلی تفسير  .١يک معاھده به حسن نيت و منطبق
با معنای معموليای که بايد به اصطالحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و ھدف
معاھده داده شود ،تفسير خواھد شد .٢ .به منظور تفسير يک معاھده ،سياق عبارت ،عالوه بر
متن که شامل مق ّدمه و ضمائم نيز ميشود ،مشتمل است بر:
الف .ھرگونه توافق مربوط به نعاھده که بين کلية طرفھای معاھده در ارتباط با انعقاد آن
حاصل شده است؛
ب .ھر نوع سندی که توسط يک يا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاھده تنظيم شده و توسط
طرفھای ديگر به عنوان سندی مربوط به معاھده پذيرفته شده است .٣ .ھمراه با سياق
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عبارت ،به موارد زير نيز توجه خواھد شد :الف .ھرگونه توافق آتی بين طرفھای معاھده در
خصوص تفسير معاھده يا اجرای مقرّرات آن؛ ب .ھرنوع رويّة بعدی در اجرای معاھده که
مؤيّد توافق طرفھای معاھده در خصوص تفسير آن باشد؛
ج .ھر قاعدة مرتبط حقوق بين الملل که در روابط بين طرفھای معاھده قابل اجرا باشد.۴ .
در صورتی که ثابت شود قصد طرفھای معاھده معنای خاصّی از يک اصطالح بوده است،
ھمان معنی به اصطالح مزبور داده خواھد شد.
ماده  ٣٢وسائل تکميلی تفسير از وسائل تکميلی تفسير ،من جمله کارھای مقدماتی و اوضاع
و احوال ناظر بر انعقاد معاھده ميتوان به منظور تأييد معنای متّخذ از اجرای ماده  ،٣١و يا
تعيين معنای معاھده در صورتی که تفسير آن طبق ماده  ،٣١الف .معانی مبھم يا بی مفھوم
القا کند؛ يا ب .منجر به نتيجھای شود که آشکارا بی مفھوم يا نا معقول باشد ،استفاده نمود.
ماده  ٣٣تفسير معاھداتی که به دو يا چند زبان اعتبار دارند  .١وعتی که اعتبار معاھده ای به
دو يا چند زبان تصديق شده باشد ،متن آن در ھر يک از زبانھا به نحو يکسان معتبر خواھد
بود مگر آنکه معاھده مقرّر نمايد ،يا طرفھای معاھده توافق کنند که در صورت اختالف ،متن
معيّنی مالک خواھد بود .٢ .متن معاھده به زبانی غير از زبانھايی که اعتبار معاھده به آنھا
تصديق شده است تنھا در صورتی معتبر محسوب خواھد شد که معاھده آن را پيشبينی کرده
باشد ،يا طرفھای متعاھد آنگونه که توافق کرده باشند .٣ .اصل بر اين است که اصطالحات
يک معاھده در تمامی آن،دارای معنای واحدی ھستند .۴ .بجز مواردی که متن خواصی به
موجب بند  ١مالک قرار ميگيرد ،چنانچه مقايسة متون معتبر معاھده اختالفی را در معنی
نشان دھد که از طريق اعمال موا ّد  ٣١و  ٣٢قابل رفع نباشد ،معنايی برگزيده خواھد شد که
نظر به موضوع و ھدف معاھده بھترين تلفيق را بين متون مزبور بر قرار ميسازد.
فصل چھارم :معاھدات و کشورھای ثالث
ماده  ٣۴قاعدة کلی در ارتباط با کشورھای ثالث يک معاھده برای کشور ثالث بدون رضايت
وی تعھدات يا حقوقی ايجاد نميکند.
ماده  ٣۵معاھداتی که برای کشورھای ثالث تعھداتی ايجاد نميکنند مقرّرات يک معاھده در
صورتی برای يک کشور ثالث ايجاد تعھد مينمايد که قصد طرفھای معاھده ايجاد تعھّد برای
آن کشور از طريق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتبا ً و بطور صريح آنرا بپذيرد.
ماده  ٣۶معاھداتی که برای کشورھای ثالث حقوقی ايجاد مينمايند  .١مقررات يک معاھده در
صورتی برای يک کشور ثالث ايجاد ح ّ
ق مينمايد که قصد طرفھای معاھده از مقرّرات مزبور
اعطای آن حق به کشور ثالث ،يا به گروھی از کشورھا که کشور ثالث بدان تعلق دارد ،يا به
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ھمة کشورھا باشد و خود کشور ثالث نيز با آن موافقت نمايد .تا زمانی که خالف آن احراز
نشود ،اصل ،رضايت کشور ثالث است مگر آنکه معاھده ترتيب ديگری مقرر نمايد.٢ .
کشوری که در اجرای بند  ١حقی را اعمال ميکند بايد در اين خصوص شرايط پيش بينی شده
در معاھده يا شرايطی را که در انطباق با معاھده ثابت است ،رعايت کند.
ماده  ٣٧رجوع يا جرح و تعديل تعھدات يا حقوق کشورھای ثالث  .١در موردی که به موجب
ماده  ٣۵تعھدی برای کشور ثالث قابل رجوع يا جرح و تعديل خواھد بود مگر آنکه ثابت
شود آنھا در خصوص ترتيب ديگری توافق کرده اند .٢ .در موردی که طبق ماده  ٣۶حقی
برای يک کشور ثالث ايجاد شده باشد ،چنانچه ثابت شود که مقصود اين بوده است که از آن
حق رجوع نشود و يا بدون رضايت کشور ثالث جرح يا تعديل نشود ،طرفھای معاھده
نميتوانند از آن حق رجوع و يا در آن جرح و تعديل نمايند.
ماده  ٣٨قواعدی در معاھده که بر اساس عرف بين المللی برای کشور ثالث الزام آور
ميشوند .ھيچکدام از ترتيبات مواد  ٣۴تا  ۴٧مانع از آن نيست که يک قاعده مندرج در يک
معاھده که به عنوان يک قاعدة عرفی در حقوق بين الملل شناخته شده است ،برای کشوری
ثالث الزام آور گردد.
بخش چھارم
اصالح و جرح و تعديل معاھدات
ماده  ٣٩قاعدة کلی مربوط به اصلح معاھدات يک معاھده با موافقت طرفھای معاھده قابل
اصلح ميباشد .جز در مواردی که معاھده ترتيب ديگری را معين کرده باشد ،قواعد بخش دوم
در خصوص چنين موافقتی مجری خواھد بود.
ماده  ۴٠اصالح معاھدات چند جانبه  .١جز در مواردی که معاھده ترتيب ديگری را معين
نموده باشد ،اصالح معاھدات چند جانبه تابع مقررات بندھای زير است .٢ .ھر نوع پيشنھاد
اصالح معاھده چند جانبه بين تمامی طرفھای معاھده بايد به ھمه کشورھای متعاھد ابالغ شود
و ھر کدام از آنھا حق خواھد داشت در امور زير شرکت کند:
الف .اتخاذ تصميم در خصوص اقدامی که ميبايد در ارتباط با پيشنھاد صورت گيرد؛ ب.
مذاکره و انعقاد ھر نوع موافقتنامھايی برای اصالح معاھده  .٣ھر کشوری که حق الحاق به
معاھده ای را داشته باشد ،حق الحاق به معاھده اصالح شده را نيز خواھد داشت.۴ .
موافقتنامه مربوط به اصالح ،که کشوری را که قبالً طرف معاھده بوده ولی به موافقتنامه
مزبور ملحق نميشود ،متحد نميکند .بند ۴
»ب« ماده  ٣٠در مورد اينچنين کشوری مجری خواھد بود .۵ .ھر کشوری که پس از الزم
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االجرا شدن موافقتنامه اصالحی ،به معاھده ملحق شود ،در صورتيکه خالف آن اظھار نکند:
الف .طرف معاھده اصالح شده محسوب خواھد شد؛ و ب .در قبال ھر طرف معاھده ای که
تعھدی در قبال موافقتنامه اصالحی ندارد ،طرف معاھده اصالح نشده محسوب خواھد شد.
ماده  ۴١موافقتنامھھای جرح و تعديل معاھدات چند جانبه که فقط بين بعضی از طرفھا متعھد
ميگردد .١ .دو يا چند طرف يک معاھده چند جانبه فقط در صورتی ميتوانند موافقتنامھای
برای جرح تعديل معاھده بين خود منعقد کنند که:
الف .امکان چنين جرح و تعديلی توسّط معاھده پيش بينی شده باشد؛ يا
ب .معاھده ،جرح و تعديل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اينکه (١) :جرح و
تعديل تأثيری در استفاده از حقوق ساير طرفھای معاھده ،طبق معاھده ،و يا در انجام تعھدات
آنان نداشته باشد؛ و ) (٢جرح و تعديل مزبور به ترتيباتی از معاھده مربوط نشود که تخلف
از آنھا با اجرای مؤثر موضوع و ھدف معاھده در کليت آن ،مباينت داشته باشد .٢ .در
خصوص مورد مشمول بند » ١الف« ،جز در مواردی که معاھده ترتيب ديگری را مقرّر
نمايد طرفھای مورد بحث بايد قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و ھمچنين جرح و تعديالت
ناشی از موافقتنامه را به ساير طرفھای معاھده ابالغ نمايد.
بخش پنجم :بی اعتباری ،فسخ و تعليق اجرای معاھدات
فصل ا ّول :ترتيبات کلّی
ماده  ۴٢اعتبار و ادامة نفوذ معاھدات  .١اعتبار يک معاھده يا رضايت يک کشور به التزام
در قبال يک معاھده تنھا از طريق اعمال عھدنامة حاضر قابل اعتراض ميباشد .٢ .فسخ يا رد
يک معاھده ،يا خروج يک طرف از آن تنھا بر اساس اعمال مقرّرات ھمان معاھده يا عھدنامه
حاضر صورت ميگيرد .ھمين قاعده در مورد تعليق اجرای يک معاھده مجری است.
ماده  ۴٣تعھدات ناشی از حقوق بين الملل و مستقل از يک معاھده بی اعتباری ،فسخ ،يا رد
يک معاھده و نيز خروج يکی از طرفھای معاھده يا تعليق اجرای آن که ناشی از اعمال
عھدنامة حاضر يا مقرّرات خود معاھده باشد ،به ھيچ وجه تأثيری ،در وظيفة يک کشور در
انجام تعھدات مندرج در معاھده که طبق حقوق بين الملل مستقل از معاھدة مزبور ملزم به
رعايت آنھا است ،نخواھد داشت.
ماده  ۴۴تفکيک پذيری مقررات معاھده  .١ھر طرف ميتواند حق خود را داير و رد ،يا
خروج از يک معاده ،يا تعليق اجرای آن که ناشی از مقررات معاھده يا ماده  ۵۶عھدنامة
حاضر باشد ،تنھا در خصوص تمامی معاھده اعمال کند مگر آنکه معاھدة مزبور ترتيب
ديگری را مقرر نمايد يا طرفھای معاھده به نحو ديگری توافق کنند .٢ .استناد به مبنای بی
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اعتباری ،فسخ ،يا خروج از يک معاھده و يا تعليق اجرای آن که طبق عھدنامة حاضر
پذيرفته شده باشد ،جز در شرايط پيشبينی شده در بندھای ذيل يا ماده  ،۶٠فقط ميتواند نسبت
به تمامی معاھده انجام گيرد .٣ .اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد،
تنھا در خصوص ھمان مواد ميتوان به آن استناد کرد منوط به اينکه :الف .موا ّد مزبور از
حيث اجرا از بقية معاھده قابل تفکيک باشند؛ ب .از معاھده بتوان استنباط کرد يا به نحو
ديگری ثابت شود که پذيرش موا ّد مورد بحث مبنای اساسی رضايت طرف يا طرفھای ديگر
به التزام نسبت به ک ّل معاھده نبوده است؛ و ج .ادامة اجرای بقية ترتيبات معاھده غير عادالنه
نباشد .۴ .در موارد مشمول موا ّد  ۴٩و  ،۵٠کشوری که حق استناد به تقلب يا ارتشاء را دارد
ميتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاھده و چه با در نظر گرفته بند  ٣نسبت به تنھا
بعضی از موا ّد مشخص اعمال کند .۵ .در موارد مشمول موا ّد  ۵٢ ،۵١و  ،۵٣تفکيک
مقرّرات معاھده مجاز نيست.
ماده  ۴۵از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری ،فسخ ،يا خروج از يک معاھده يا
تعليق اجرای آن يک کشور نميتواند بر مبنائی برای بی اعتباری ،فسخ يا خروج از يک
معاھده ،با تعليق اجرای آن ،به موجب موا ّد  ۴۶تا  ۵٠يا موا ّد  ۶٠و  ۶٢استناد نمايد اگر پس
از آگاھی از واقعيات :الف .صريحا ً قبول کرده باشد که ،حسب مورد ،معاھده معتبر يا الزم
االجرا بوده و اجرای آن ميتواند ادامه يابد؛ يا ب .به دليل نحوة رفتارش بايد آن کشور را،
حسب مورد ،موافق با اعتبار يا ادامة نفوذ يا اجرای معاھده ،محسوب داشت.
فصل دوم :بی اعتباری معاھدات ماده  ۴۶مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صالحيت
انعقاد معاھدات  .١يک کشور نميتواند با تکيه بر اين واقعيت که اعالم رضايت وی به التزام
در قبال يک معاھده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صالحيت
انعقاد معاھدات بوده است ،به بی اعتباری رضايت خود استناد نمايد مگر آنکه تجاوز مزبور
بارز بوده و به قاعدھای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اھميت اساسی است.٢ .
تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق روية معمول و حسن نيت در اين مورد
عمل کرده است ،بطور عينی روشن باشد.
ماده  ۴٧محدوديتھای خاص در اختيارات الزم برای اعالم رضايت يک کشور اگر اختيار
يک نماينده برای اعالم رضايت يک کشور به التزام در قبال معاھدھھای معين موضوع
محدوديت خاص واقع شود ،عدم رعايت اين محدوديت توسّط نمايندة مزبور نميتواند به عنوان
بی اعتباری رضايت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پيش از اعالم رضايت ،اين
محدوديت به آگاھی ديگر دولتھای طرف مذاکره رسيده باشد.
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ماده  ۴٨اشتباه  .١درصورتيکه اشتباه به واقعيت يا وضعيتی مربوط باشد که در زمان انعقاد
معاھده موجود بوده است و اين امر مبنای اساسی رضايت وی به التزام نسبت به معاھده را
تشکيل داده باشد ،آن کشور ميتواند به عنوان بياعتبار بودن رضايت خود به التزالم نسبت به
معاھده ،به اشتباه استناد کند  .٢ .چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک
کرده باشد يا اوضاع و احوال به گونھای باشد که وی ميبايد از امکان اشتباه آگاھی ميبود ،بند
 ١ناظر بر موضوع نخواھد بود .٣ .اشتباھی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاھده
ميشود ،تأثيری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفا ّد ماده  ٧٩حاکم خواھد بود.
ماده  ۴٩تقلب ھرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانة کشور ديگر طرف مذاکره معاھده ای
منعقد سازد ،ميتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضايت خود به التزام در قبال معاھده به تقلب
استناد نمايد.
ماده  ۵٠ارتشای – -١نمايندة يک کشور ھرگاه اعالم رضايت کشوری به التزام در قبال يک
معاھده از طريق رشوه به نمايندة وی ،خواه بطور مستقيم يا بطور غير مستقيم و توسط کشور
ديگر طرف مذاکره ،تحصيل شده باشد کشور مزبور ميتواند به عنوان بی اعتبار بودن
رضايت خود در التزام در قبال معاھده به تقلب استناد نمايد.
ماده  ۵١اجبار نمايندة يک کشور اگر اعالم رضايت يک کشور به التزام در قبال يک معاھده
بر اثر اجبار نمايندة آن کشور از طريق اقدامات يا تھديدات عليه او تحصيل شده باشد دارای
ھيچگونه اثر حقوقی نيست.
ماده  ۵٢اجبار يک کشور به وسيلة تھديد يا اعمال زور معاھده ای که انعقاد آن بوسيلة تھديد
يا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بين الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصيل شده
باشد ،باطل خواھد بود.
ماده  ۵٣معاھدات متعارض با يک عاقدة آمرة حقوق بين الملل عا ّم )قواعد آمره( – -١معاھده
ای که در زمان انعقاد با يک عاقدة آمره حقوق بين الملل عام در تعارض باشد ،باطل است .به
منظور عھدنامة حاضر ،قاعدة آمره حقوق بين الملل عا ّم قاعدھای است که به وسيلة اجماع
جامعة بين المللی کشورھا به عنوان قاعدة تخلف ناپذير که تنھا توسط يک قاعدة بعدی حقوق
بين الملل عام با ھمان ويژگی قابل تعديل ميباشد ،پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.
فصل س ّوم :فسخ و تعليق اجرای معاھدات
ماده  ۵۴فسخ يک معاھده يا خروج از آن بموجب مقرّرات معاھده معاھده يا با رضايت
طرفھای معاھده فسخ معاھده يا خروج يک طرف از آن به طرق ذيل ممکن خواھد بود :الف.
به موجب مقرّرات معاھده؛ يا ب .در ھر زمان ،با رضايت کليّة طرفھا پس از مشاوره با
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ديگر کشورھای متعاھد
ماده  ۵۵کاھش تعداد کشورھای طرف يک معاھدة چند جانبه به کمتر از تعداد الزم جھات
الزم االجرا شدن آن جز در مواردی که معاھده ترتيب ديگری را مقرّر نمايد ،يک معاھدة
چند جانبه تنھا به اين دليل که تعداد طرفھای آن به کمتر از تعدادی که برای الزم االجرا شدن
آن ضرورت دارد ،تقليل يافته است ،خاتمه نمييابد.
ماده  ۵۶رد يا خروج از معاھده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ ،ر ّد يا خروج از آن
نيست  .١معاھده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ر ّد يا خروج از آن
پيشبينی نشده است ،قابل ر ّد نيست و نميتوان از آن خارج شد مگر آنکه :الف .مسلّم شود که
طرفھای معاھده قصد داشتھاند امکان رد يا خروج از آن را نپذيرند؛ يا ب .ماھيّت معاھده به
گونھای باشد که بتوان ح ّ
ق رد يا خروج از آن را استنباط کرد .٢ .قصد ر ّد معاھده يا خروج
از آن طبق بند  ،١بايد الاق ّل دوازده ماه پيش از ر ّد يا خروج ابالغ شود.
ماده  ۵٧تعليق اجرای يک معاھده طبق مقرّ رات معاھده يا بموجب رضايت طرفھای آن
اجرای يک معاھده را در قبال ھمة طرفھای معاھده يا يک طرف خاصّ معاھده ميتوان در
موارد ذيل معلّق کرد :الف .طبق مقرّرات خود معاھده؛ يا ب .در ھر زمان ،با رضايت کلّية
طرفھای معاھده پس از مشاوره با ديگر کشورھای متعاھد.
ماده  ۵٨تعليق يک معاھدة چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفھای معاھده  .١دو يا
چند طرف يک معاھدة چند جانبه ميتوانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقرّرات
عھدنامه را موقّتا ً و تنھا بين خود به حال تعليق درآورند اگر :الف .امکان چنين تعليقی در
خود معاھده پيشبينی شده باشد؛ يا ب .تعليق مورد بحث بموجب معاھده ممنوع نگرديده باشد،
مشروط براينکه (١) :تعليق اجرای معاھده به استفادة حقوق ديگر طرفھای معاھده ،طبق
معاھده ،آسيب نرسانده و مانع از انجام تعھدات آنان نگردد؛ و ) (٢با موضوع و ھدف معاھده
مباينت نداشته باشد .٢ .در موارد مشمول بند يک »الف« ،چنانچه معاھده ترتيب ديگری
معين نکرده باشد ،طرفھای مورد بحث بايد ديگر طرفھای معاھده را از قصد خود مبنی بر
انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاھده که قصد تعليق اجرای آنھا را دارند ّ
مطلع
نمايند.
ماده  ۵٩فسخ يا تعليق تلويحی اجرای يک معاھده به سبب انعقاد معاھده مؤخر  .١وقتی که
کلية طرفھای يک معاھده به انعقاد معاھده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت
ميورزند ،معاھده مقدم فسخ شده محسوب خواھد شد اگر :الف .اگر از معاھده مؤخر استنباط
شود يا به نحوه ديگری مسلم شود که قصد طرفھا اين بوده است که موضوع تابع مقررات
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معاھده مؤخر باشد؛ يا ب .مقررات معاھده مؤخر به گونھای با مقررات معاھده مقدم غيرقابل
انطباق باشد که اجرای ھمزمان ھر دو معاھده غير ممکن باشد .٢ .اگر از مفّاد معاھده مؤخر
استنباط شود ،يا به نحوه ديگری ثابت شود که قصد دول متعاھد تنھا تعليق معاھده مقدم بوده
است ،فقط اجرای معاھده مزبور معلق تلّقی خواھد گرديد.
ماده  ۶٠فسخ يک معاھده يا تعليق اجرای آن در نتيجة نقض  .١نقض اساسی يک معاھده دو
جانبه از سوی يکی از طرفين ،طرف ديگر معاھده را مجاز ميدارد تا به نقض مزبور به
عنوان مبنای فسخ ،يا تعليق کامل يا بخشی از آن استناد نمايد .٢ .نقض اساسی يک معاھده
چند جانبه توسط يکی از طرفھای معاھده :الف .به ديگر طرفھای معاھده حق ميدھد تا با
موافقت جمعی به تعليق اجرای تمام يا بخشی از معاھده اقدام کننده ،و يا نسبت به فسخ آن:
) (١خواه در روابط بين خود از سوئی و کشور متخلف از سوی ديگر؛ و يا ) (٢در روابط
بين تمامی کشورھای امضاء کننده مبادرت نمايند؛ ب .به طرفی که بويژه از نقض معاھده
زيان ديده است حق ميدھد تا با استناد به آن ،تمام يا بخشی از اجرای معاھده را در روابط بين
خود و کشور متخلف به حال تعليق در آورد؛ ج .به ھر يک از طرفھای معاھده به استثنای
کشور متخلف حق ميدھد تا با استناد به آن ،اجرای تمام يا بخشی از معاھده را در ارتباط با
خود معلق نمايد ،به شرط آنکه ماھيت معاھده به گونھای باشد که نقض اساسی مقررات آن
توسط يک طرف ،وضعيت ھر کدام از طرفھای ديگر را در اجرای بعدی تعھدات وی که از
معاھده ناشی ميشوند ،از پايه دگرگون سازد .٣ .بمنظور ماده حاضر ،نقض اساسی يک
معاھده تشکيل ميشود از :الف .اعراض از معاھده به طريقی که مورد تأييد عھدنامة حاضر
نباشد؛ يا ب .تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع يا ھدف معاھده اساسی باشد.۴ .
بندھای اخير به اعتبار ھيچ يک از مقررات معاھده که در صورت نقض معاھده نيز مجری
خواھند بود ،آسيب نميرسانند .۵ .بندھای ١تا  ٣فوق،بر مقررات مربوط به حمايت از افراد
انسان که در معاھداتی که جنبة بشر دوستانه گنجانيده ميشود ،خصوصا ً مقرراتی که ناظر بر
منع اقداماتی تالفی جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاھدات مزبور است ،جاری نميباشند.
ماده  ۶١حدوث شرايطی که اجرای معاھده را غير ممکن ميکنند  .١اگر عدم امکان اجرای
معاھده ناشی از محو يا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاھده اجتناب ناپذير
باشد ،ھر طرف معاھده ميتواند به عدم امکان اجرای معاھده به عنوان مبنای فسخ معاھده يا
خروج از آن استناد نمايد .چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد ،تنھا ميتوان برای تعليق
اجرای معاھده به آن استناد کرد .٢ .عدم امکان اجرای معاھده نميتواند به عنوان مبنای فسخ
يا خروج از يک معاھده ويا تعليق اجرای آن مورد استناد يا طرف قرار گيرد ھرگاه عدم
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امکان ،خود ناشی از نقض تعھدات معاھده يا نقض ھر تعھد ديگر بين المللی در قبال طرفھای
ديگر معاھده  ،از سوی طرف متخلف باشد.
ماده  ۶٢تغيير اساسی اوضاع و احوال  .١تغيير اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان
انعقاد معاھده که حدوث آن توسط طرفھای معاھده پيشبينی نشده باشد ،نميتواند به عنوان
مبنای فسخ يا خروج از معاھده مورد استناد قرار گيرد مگر آنکه :الف .وجود اوضاع و
احوال مزبور مبنای اساسی رضايت طرفھای معاھده به التزام نسبت به معاھده باشد؛ و ب.
اثر اين تغيير ،دگرگونی اساسی در ابعاد تعھداتی باشد که بموجب معاھده ھنوز ميبايد اجرا
شوند .٢ .در موارد ذيل ،تغيير اساسی اوضاع و احوال نميتواند به عنوان مبنای فسخ يا
خروج از معاھده مورد استناد واقع شود :الف .اگر معاھده ای باشد که مرز را تعيين مينمايد؛
يا ب .اگر تغيير اساسی ناشی از نقض تعھدات معاھده ،يا نقض ھر تعھد ديگر بين المللی در
قبال طرفھای ديگر معاھده ،از سوی طرفی باشد که به آن تغيير استناد ميکند .٣ .اگر بموجب
يکی از بندھای اخيرالذکر،يکی از طرفھای معاھده حق داشته باشد که به تغيير اساسی
اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ يا خروج از معاھده استناد نمايد ،مضافا ً حق خواھد
داشت تا به آن تغيير به عنوان مبنای تعليق اجرای معاھده نيز استناد کند.
ماده  ۶٣قطع رابطة ديپلماتيک يا کنسولی جز در مواردی که وجود روابط ديپلماتيک يا
کنسولی برای اجرای معاھده اجتناب ناپذير باشد،قطع رابطة ديپلماتيک يا کنسولی بين
طرفھای معاھده تأثيری در روابط حقوقی آنھا که بموجب معاھده برقرار شده است،
نميگذارد.
ماده  ۶۴تأسيس يک قاعدة آمرة جديد حقوق بين الملل عا ّم )قواعد آمره( اگر يک قاعدة آمرة
جديد حقوق بين الملل عام تأسيس گردد ،ھر معاھدة موجودی که در تعارض با قاعدة مزبور
باشد ،باطل منفسخ ميگردد.
فصل چھارم :روشھا
ماده  ۶۵روشی که بايد در موارد بی اعتباری ،فسخ ،يا خروج از يک معاھده و يا تعليق آن
تبعيّت گردد .١ .طرفی که بر اساس مقررات عھدنامه حاضر به عيبی در اعالم قصد خود
داير بر التزام نسبت به يک معاھده يا به مبنای ديگری برای نفی اعتبار معاھده استناد کند تا
آن را فسخ نمايد ،يا خروج خود از آن را اعالم داشته ويا اجرايش را معلق گردان ،بايد ديگر
طرفھای معاھده را از ادعايش آگاه کند .در اين اخطار ،اقداماتی که به پيشنھاد وی ميبايد
انجام گيرد و داليل آنھا بايد مشخص گردند .٢ .اگر پس از انقضای مھلتی که به استثنای
موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دريافت اخطار مزبور نخواھد بود ،ھيچيک از
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طرفھای معاھده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است ميتواند به نحوی که در
ماده  ۶٧مقرر شده در مورد عمل به پيشنھاداتش اقدام نمايد .٣ .اگر از جانب ديگر ھر يک
از طرفھای معاھده اعتراضی مطرح سازد.

اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران  10.12.2011در
فرانکفورت آلمان
اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران  10.12.2011به مناسبت روزجھانی حقوق بشر
گردھمايی اين ھفته در روز شنبه  10.12.2011که مصادف با روز جھانی حقوق بشر بود
ھمانند ھر ھفته ھمراه و ھمصدا با مادران و خانواده ھای جانباختگان و زندانيان سياسی به
نقض حقوق بشر و جنايات  32سال اخير در ايران معترضيم و خواھان لغو فوری اعدام ،
آزادی فوری و بی قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتی و ھمينطور خواھان شناسايی و
مجازات آمرين و عاملين اين جنايات د دادگاھی عادل و مورد اعتماد مردم ھستيم .در اين
روز با روشن کردن شمع و گذاشتن گلھای رُز بر روی عکس چند تن از جانباختگان يادشان
را گرامی داشتيم
اطالع رسانی ما به مردم شھر در مورد جانباختگان و زندانيان سياسی بود و ھمچنين جمع
آوری امضا عليه اعدام و برای آزادی زندانيان سياسی بود
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به اميد آزادی ھمه زندانيان سياسی
حاميان مادران پارک الله/فرانکفورت
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مادران پارک الله :برچسبھا

حمايت از مادران پارک الله )در فرانکفورت (
حمايت
17.12.2011حمايت از مادران و زندانيان سياسی
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l
از مادران و زندانيان سياسی 17.12.2011
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گزارش آماری نقض حقوق شھروندان دينی و مذھبی در آذر ماه
1390
حجت ترابی
ارزيابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر آذرماه
در آذرماه سال  ،١٣٩٠ھمچون بازهھای زمانی پيشين ،شاھد تداوم نقض حقوق بشر در ايران
و به طور گسترده در حوزهھا و بخشھای مختلف بودهايم .نقض حقوق بشر در يک جامعه
جدا از اينکه با رفتار طبقهی حاکم و قوانين مصوب موجود رابطهی مستقيم دارد ،عموما ً به
برخی باورھا و بينشھای نادرست موجود که ريشه در فرھنگ و سنت آن جامعه دواندهاند؛
نيز مربوط میشود.
برخی مستندات حقوقی و قانونی پيرامون موارد گزارش آذرماه
در بخش پيش رو برخی گزارشھای نقض حقوق بشر به اختصار از لحاظ حقوقی بررسی
میشوند .اين امر میتواند تا حدی خالء آموزش در کنار اطالع رسانی را پر نمايد و
طيفھای مختلف را نسبت به حقوق خودشان آگاهتر سازد.
پيرامون عدم مرخصی در مواقع ضروری ،بخش دوم ماده  ۴۴کنوانسيون حقوق زندانيان
اشاره میدارد که زندانی می بايست بالفاصله از مرگ خويشاوندان ،نزديکان و دوستانش و
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يا بيماری جدی يکی از آنھا مطلع شود و در صورت بيماری مھم از يکی از بستگان نزديک
و يا مرگ خويشاوندان نزديک زندانی بايد مجاز باشد ھر زمان که شرايط اجازه میدھد
برای رفتن به بالين و مراسم او از مرخصی استفاده کند و تحت اسکورت يا به تنھايی حضور
يابد.
در خصوص عدم رسيدگی پزشکی به زندانيان بيماری که نياز مبرم به مراقبت ھای ويژه
دارند بايستی اشاره کرد که ماده ی  ٢٢کنوانسيون حقوق زندانيان بر لزوم انتقال زندانيان
بيمار نيازمند به معالجات ويژه و تخصصی به موسسات تخصصی يا بيمارستان ھای
غيرنظامی در خارج از زندان داللت می کند .بيمارستان مورد اشاره بايد تجھيزات الزم،
تخت کافی ،لوازم دارويی مناسب و پزشک متخصص و آموزش ديده برای مراقبت ھای
پزشکی و درمانی از زندانی بيمار را داشته باشد .در اين زمينه ھم چنين ماده  ١٠٣آئيننامه
اجرايی سازمان زندانھا و اقدامات تامينی و تربيتی جمھوری اسالمی نيز تاکيد میکند که در
موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بايستی با تاييد بھداری زندان و اجازه
رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد .بايستی اشاره کرد اين ماده که مربوط به
قوانين داخلی نظام جمھوری اسالمی و زندان ھای کشور است ،در بسياری از موارد با
مخالفت دادستانی و ماموران اطالعاتی نقض می شود.
مقدمه آمار
بر اساس گزارشھای گردآوری شده از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ايران ،در محدوده زمانی آذر ماه سال  ١٣٩٠تعداد  ١٧۵گزارش از سوی حداقل ٣۶
منبع خبری يا حقوقی انتشار يافته است.
اقليتھای مذھبی:
در ماه آذر  1390از مجموع  ١١گزارش ثبت شده ،تعداد  ٢٨مورد نقض حقوق اقليتھای
مذھبی در ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج
شد.بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت  ٨تن از شھروندان بھايی ،اھل سنت و اھل حق
بوده است ھم چنين  ٨تن از اقلييتھای مذھبی به  ٢۵٢ماه حبس تعزيری ٩٠ ،ضربه شالق و
 ١٨٠ميليون تومان جريمه نقدی محکوم شدند.
ممانعت از فعاليت اقتصادی  ٣شھروند بھايی و احضار يک تن ديگر و جلوگيری از اجرای
مراسم مذھبی اھل حق از جمله موراد نقض حقوق اقلييت ھای مذھبی در طی ماه جاری بوده
است.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليتھای مذھبی ٢٢٪
نسبت به سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ٢۶٪راشاھد
بودهايم".
بررسی آمار
نمودارھا
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نمودار زير مقايسه گزارش ماھانه بر اساس گستره رستهھا در آذر ماه  ١٣٩٠است ،در ادامه
میتوانيد نمودار دايرهای مربوط به مقايسه استانھا و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه
مستقيمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ايران دارد را مشاھده نمائيد.
سھم نقض حقوق اقليتھای دينی مذھبی مذھبی
در پايان برای مقايسه آماری آذر ماه ٩٠با ماه مشابه سال قبل و آبان ماه سالجاری ،به نمودار
ذيل توجه کنيد.
در ضمن اخبار تفضيلی مربوط به مھرماه  1390به شرح ذيل به انتخاب کميته دفاع از حقوق
پيروان اديان ارائه ميگردد.شما ميتوانيد اخبار به روز در مورد نقض حقوق شھروندان
مذھبی را در وبالگ کميته دفاع از حقوق پيروان اديان مطالعه فرمائيد.
/ttp://religionkomitee.blogspot.com
تعليق حکم از مسئولين دانشگاه آنالين بھايی در دادگاه تجديد نظر
يورش گستردهی ماموران اطالعات به منازل شھروندان بھايی سنندج
برگزاری دادگاه کامران رحيميان و انتقال وی به زندان رجايیشھر
محکوميت يک شھروند بھايی در سمنان به ھفت سال حبس
اخراج پويا محمدی دانشجوی بھائی
دستور به لغو اعتبار جواز ادارۀ مؤسّسۀ ھنری متعلّق به ھنرمند بھائی سعيد ميرزازاده
انتقال آقای انور مسلمی به زندان ساری برای آغاز دوران محکوميت
ممنوع الخروج شدن آقای امرﷲ منوچھری از شھر
ت در نتيجۀ اخراج دليل رسمی اخراج آقای روح ﷲ تشکر از دانشگاه عنوان می شود
غيب ِ
دستگيری آقای ميعاد مھدی زاده و آزادی او با قرار وثيقه
انتقال دو زندانی بھائی به زندان پيربنو
مھلت سه روزه مسئوالن قضايی به شعله طائف شھروند بھايی جھت اجرای حکم تبعيد
نادر کسايی ،شھروند بھايی ساکن سمنان بازداشت شد
ممانعت از خاکسپاری يک بھائی
اخطار به پسر و عروس يک شھيد بھائی در زمينۀ مراقبت از گور پدر
دستگيری آقای ميعاد مھدی زاده و آزادی او با قرار وثيقه
يورش به خانه ھای آقايان کمال اکبری و ذات ﷲ دارابی توسط  ١٢مأمور و ضبط وسايل ٢
صدور حکم يک سال زندان برای خانم شراره کاشانی نژاد و تعليق آن برای پنج سال
افزايش فشار بر بھاييان شيراز  /بازداشت کيوان کرمی ،شھروند بھايی ساکن شيراز
آغاز دوران محکوميت سه شھروند بھايی
بازداشت يک شھروند بھايی در اصفھان
تشديد فشارھاي اقتصادي بر شھروندان بھايي كرمان و رفسنجان
بازداشت سيمين گرجی شھروند بھايی ساکن قائم شھر
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بازداشت يکی از زنان معترض در ايران
يکی از زنان حامی گروه مادران عزادار ايران که در اعتراض به قتل يا بازداشت
فرزندانشان در جريان اعتراضھای پس از انتخابات رياست جمھوری در پارک الله تھران
بست می نشستند ،بازداشت شده است.
ژيال کرم زاده مکوندی بھمن سال  ١٣٨٨نيز بازداشت شده و حدود يک ماه زندانی بود .او
فروردين ماه امسال در دادگاه بدوی به چھار سال زندان محکوم شد.
بنا به گزارشھا ،خانم کرمزاده ،زمانی که ديروز سه شنبه ششم دی ) ٢٧دسامبر( برای
گرفتن گذرنامه به اداره گذرنامه رفته بود بازداشت شده و برای اجرای دوره محکوميتش به
زندان اوين منتقل شد.
خديجه مقدم ،فعال حقوق زنان ،به تلويزيون فارسی بی بی سی گفت که خانم کرم زاده
مکوندی "يک شاعر جوان دلسوزی است که ازدواج نکرده و خودش مادر نيست ،ولی
بقدری متعھد است که ھمه فرزندان ايران را بچه ھای خودش می داند و کاری جز ھمدردی
با مادران عزادار نکرده است ،آن ھم از طريق گفتن شعر يا افروختن شمعی در پارک
الله".
دادگاه تجديد نظر مدت محکوميت ژيال کرم زاده و يک فعال ديگر به نام ليال سيف اللھی را
به دو سال حبس تعزيری و دو سال حبس تعليقی تغيير داده است.
فعاالن حقوق زنان می گويند که فشار دستگاه ھای امنيتی ايران به گروه مادران عزادار و
حاميان آنھا افزايش يافته است.
"مادران عزادار" بعد از کشته شدن شماری از جوانان در اعتراضھای بعد از انتخابات
رياست جمھوری جنجال برانگيز ايران ،به ويژه در درگيری ھای روزھای  ٢۵و ٣٠
خرداد ،شکل گرفت.
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اتحاديه اروپا اعمال تحريم ھای جديد عليه ايران را پيگيری می
کند
به رغم تھديد ايران مبنی بر بستن تنگه ھرمز در صورت تحريم نفتی تھران ،يک سخنگوی
کاترين اشتون می گويد که اتحاديه اروپا طرح خود برای اعمال تحريم ھای جديد عليه
جمھوری اسالمی را دنبال می کند.
ھمزمان فرانسه از ايران خواسته است تا به تعھدات بين المللی خود درباره تنگه ھرمز پايبند
باشد.
مايکل مان ،سخنگوی کاترين اشتون ،مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا به خبرگزاری
فرانسه گفته است» :اتحاديه اروپا دور تازه ای از تحريم ھا عليه ايران را مدنظر دارد و ما
اعمال اين تحريم ھا را دنبال می کنيم«.
وی با اشاره به نشست آتی وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا اظھار داشت» :انتظار می رود
که اين تصميم در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحاديه در روز  ٣٠ژانويه اتخاذ
شود«.
اظھارات اين مقام اروپايی يک روز پس از تھديد محمدرضا رحيمی ،معاون اول رييس
جمھوری اسالمی ايران ،بيان می شود که گفته بود در صورت تحريم نفتی ايران ،حتی يک
قطره نفت از تنگه ھرمز عبور نخواھد کرد.
حبيب ﷲ سياری ،فرمانده نيروی دريايی ارتش جمھوری اسالمی ايران ،نيز در جريان يک
رزمايش دريايی ده روزه در دريای عمان اظھار عقيده کرده که بستن تنگه ھرمز »کاری
آسان« خواھد بود ولی »بزرگان نظام« بايد در اين زمينه تصميم گيری کنند.
اظھارات مقام ھا و فرماندھان نظامی جمھوری اسالمی ايران بازارھای سھام و نفت را با
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اندکی تالطم روبرو کرده و قيمت نفت روز چھارشنبه به  ١٠١دالر برای ھر بشکه افزايش
يافت.
آمريکا و اتحاديه اروپا اعالم کرده اند که برای وادار کردن ايران به رعايت معاھدات بين
المللی در زمينه فعاليت ھای ھسته ای خود تحريم ھای جديدی عليه تھران را در دستور کار
دارند.
آذرماه گذشته ،رھبران کشورھای عضو اتحاديه اروپا از شورای وزيران امور خارجه اين
اتحاديه خواستند تا تحريم ھای تازه عليه ايران را به مثابه »الويت« در نظر گرفته و تا پيش
از پايان ژانويه  ٢٠١٢برابر با  ١٠بھمن ماه آن را تصويب کنند.
وزيران امور خارجه اين اتحاديه در نشست ماه گذشته خود بيش از  ٢٠٠شخصيت و شرکت
ايران را در فھرست تازه تحريم ھای خود قرار دادند ولی بر سر تحريم نفت و بانک مرکزی
ايران به نتيجه ای نرسيدند.
در ھمين حال يک مقام ارشد عربستان در وزارت نفت اين کشور به خبرگزاری
آسوشيتدپرس گفته است که کشورھای عرب حوزه خليج فارس آماده اند تا در صورت عدم
صادرات نفت ايران ،کمبودھای ناشی از آن را جبران کند.
اين مقام عربستانی که نخواست نامش فاش شود اشاره نکرده که در صورت عملی شدن تھديد
ايران به بسته شدن تنگه ھرمز ،نفت کشورھای حاشيه خليج فارس قرار است از چه مسيری
به بازارھای جھانی فرستاده شود.
حدود  ۴٠درصد نفت جھان از طريق تنگه ھرمز وارد بازارھای جھانی می شود.
ايران در حاضر حدود  ۵٫٨درصد از نفت مورد نياز کشورھای اروپايی را تامين می کند و
پس از روسيه ،نروژ ،ليبی و عربستان در رده پنجم صادرکننده نفت به اتحاديه اروپا است.
اسپانيا  ١۴٫۶درصد ،يونان  ١۴درصد و ايتاليا  ١٣٫١درصد از نفت صادراتی ايران به
اتحاديه اروپا را خريداری می کنند.
در واکنش به تھديد اخير مقام ھای ايران درباره تنگه ھرمز ،برنارد والرو ،سخنگوی وزارت
امور خارجه فرانسه از تھران خواست تا به تعھدات بين المللی خود در قبال تنگه ھرمز
احترام بگذارد.
وی اظھار داشت» :تنگه ھرمز يک تنگه بين المللی است .در نتيجه ،فارغ از اينکه کشتی ھا
متعلق به چه کشوری ھستند ،بر اساس کنوانسيون سال  ١٩٨٢سازمان ملل درباره مقرارت
درياھا و رفت و آمد دريايی ،آنھا بايد حق عبور و مرور داشته باشند
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به بھانه ی زاد روز بانوی شعر ،فروغ
عاشقانه
ای شب از رويا ی تو رنگين شده سينه از عطر تو ھم سنگين شده
ای به روی چشم من گسترده خيش ،شاديم بخشيده از اندوه بيش
ھمچو بارانی که شويد جسم خاک ،ھستيم از آلوده گيھا کرده پاک
ای تپشھای تن سوزان من آتشی بر سايه ی مژگان من
ای ز گندمزارھا سرشارتر ،ای ز زرين شاخه ھا پربار تر
ای در بگشوده بر خورشيدھا در ھجوم ظلمت ترديدھا
با توام ديگر ز درديم بيم نيست ،ھست اگر جز دارد خوشبختيم نيست
اين دل تنگ من و اين بر نور،ھای و ھوی زندگی در قعرگور
ای دو چشمانت چمنزاران من ،داغ چشمت خورده بر مژگان من
پيش از اينت گر که در خودداشتم ،ھر کسی را تو نمی انگشتام
دارد تاريکيست درد خواستن ،رفتن و بيھوده خودرا کاستن
سر نھادن بر سه دل سينه ھا ،سينه آلودن به چرک کينه ھا
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در نوازش نيش ماران يافتن ،زھر در لبخند ياران يافتن
زار نھادن در کف طرار ھا ،گم شدن در پھنه ی بازارھا
اه ،ای با جان من آميخته ،ای مرا از گور من انگيخته
چون ستاره با دو بال زر نشان آماده از دور دست آسمان
جوی خشک سينه ام را آب تو  ،بستر رگھام را سيالب تو
در جھانی اينچنين سرد و سياه  ،با قدم ھايت ،قدمھايم به راه
اه ای روشن طلو بی غروب  ،آفتاب سرزمينھای جنوب
اه،اه ،ای از سجھار شادابتر  ،از بھاران تازه تر ،سيراب تر
عشق ديگر نيست اين ،اين خيره گيست ،چلچراغی در سکوت و تيرگيست
عشق در سينه ام چون بيدار شد  ،از طلب پا تا سرم ايثار شد
اين دگر من نيستم ،من نيستم  ،حيف از آن عمری که با من زيستن
اه ،ميخاھم که بشکافم ز ھم  ،شاديم يکدم بيااليد به غم
اه ميخاھم که برخيزم ز جای  ،ھمچو ابری اشک ريزم ھای ھای
اين دل تنگ من و اين دود عود  ،در شبستان زخمه ھای چنگ و رود
اين فضای خالی و پرواز ھا  ،اين شب خاموش و اين آوازھا
ای نگاھت الی اليی  ،سحربار،گاھوار کودکان بيقرار
ای نفسھايت  ،نسيم نيمخواب ،شسته از من لرزه ھای اضطراب
خفته در لبخند فردا ھای من  ،رفته تا اعماق دنيا ھای من
ای مرا با شور شعر آميخته ،اين ھمه آتش به شعر م ريخته
چون تب عشقم چنين افروختی الجرم شعرم به آتش سوختی

Seite 152

چکيده

ابراھيم يزدی به ھشت سال زندان محکوم شد
وکيل مدافع ابراھيم يزدی ،دبير کل نھضت آزادی ايران به بیبیسی فارسی گفت موکل او در
دادگاه بدوی به ھشت سال زندان محکوم شده است.
به گفته محمدعلی دادخواه ،آقای يزدی در دادگاه انقالب اسالمی به مواردی مانند اقدام عليه
امنيت کشور ،نشر اکاذيب و ھمکاری با نھضت آزادی ايران متھم شده بود.
آقای دادخواه گفت که موکلش صالحيت دادگاه در رسيدگی به اتھامات خود را قبول ندارد و
به ھمين دليل "از ابتدا به دفاع از خود نپرداخته است".
وکيل آقای يزدی گفت موکلش به اين دليل صالحيت دادگاه را رد کرده که "بنابر اصل ١۶٧
قانون اساسی ،محاکمات سياسی و مطبوعاتی بايد در دادگاه عمومی و با حضور ھيئت
منصفه و به طور علنی برگزار شود که ھيچکدام از اينھا در اين دادگاه رعايت نشده بود".
ابراھيم يزدی که ھشتاد سال دارد ،در جلسه قبلی دادگاه خود نيز با تسليم اليحهای ،ضمن
برشمردن نواقص دادگاه و مغايرت شرايط رسيدگی به اين پرونده با قانون اساسی و ساير
قوانين جمھوری اسالمی ،گفته بود که "مراتب شرعی و تصريحات قانونی" رعايت نشده و
در نتيجه ھر تصميم و ھر نظری که در اين دادگاه اعالم و صادر شود "فاقد وجاھت قانونی
است".
آقای دادخواه گفت موکلش از او خواسته که با توجه به "عدم صالحيت دادگاه در رسيدگی به
اين پرونده" از ارائه دفاعيه خودداری کند.
'درخواست تشکيل دادگاه صالح'
ابراھيم يزدی ،در مھر ماه  ١٣٨٩دستگير و در  ٢٩اسفند ھمان سال آزاد شد و ھمزمان،
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خبرگزاریھای نزديک به حکومت ايران نامهای را به نقل از وی منتشر کردند که از
استعفای او از دبير کلی اين تشکل سياسی حکايت داشت .منتقدان دولت در آن زمان اعتبار
اين نامه را زير سوال بردند.
آخرين جلسه محاکمه ابراھيم يزدی ،روز يازدھم آبان امسال و چند روز بعد از انتشار نامه او
به راشد غنوشی ،رھبر حزب اسالمگرای نھضت در تونس برگزار شد.
آقای يزدی در آن نامه نوشته بود که مسلمانان تجربه کافی را در ارتباط با دموکراسی ندارند
و افزوده بود" :نتيجه آن است که ما مسلمانان مستبدين را سرنگون میکنيم و به زودی ناظر
جايگزينھای جديدی میشويم".
وکيل آقای يزدی به بیبیسی فارسی گفت که يکی ديگر از داليل رد صالحيت دادگاه از
سوی موکلش اين است که در مستندات دادگاه به قانون احزاب ارجاع شده ،در صورتی که
"اين قانون بعد از انقالب تصويب شده ،اما نھضت آزادی در سال  ١٣۴٠تشکيل شده است و
ماده چھار قانون مدنی صراحتا میگويد که قانون ،نسبت به ماقبل اثر ندارد".
آقای دادخواه گفت که درخواست تجديد نظر در حکم دادگاه بدوی را مطرح خواھد کرد و
ابراز اميدواری کرد که "دادگاه تجديد نظر در يک نگرش عادالنه و منصفانه به اين ايرادات
توجه کند و دادگاھی صالح برای رسيدگی به اين پرونده تعيين کند".
وکيل آقای يزدی ھمچنين با اشاره به وضعيت سالمت موکلش گفت که او به "بيماریھای
متعددی" دچار است و پزشکان گفتهاند که بايد تحت مراقبتھای ويژه قرار بگيرد.
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بھمنی:
تحريم آمريکا عليه بانک مرکزی ايران غير استاندارد است
يک روز پس از امضای اليحه تحريم بانک مرکزی ايران توسط باراک اوباما ،مقام ھای
ايران نسبت به آن واکنش نشان دادند .رييس بانک مرکزی ايران اين اقدام را »غيراستاندارد«
ناميد و گفت که »دنيا به آمريکا به دليل تحريم بانک مرکزی ايران میخندد«.
روز يکشنبه ھمچنين وزير اقتصاد ايران ،تحريم بانک مرکزی را »يک گزينه ناکام«
توصيف کرد و در ھمين حال وزير صنعت جمھوری اسالمی از اين تحريم به عنوان
»آخرين حربه استعمارگران غربی« نام برد.
محمد نھاونديان ،رييس اتاق بازرگانی نيز اين تحريم جديد را »اقدامی ناشايست« توصيف
کرد.
باراک اوباما ،رييس جمھوری آمريکا روز شنبه با امضای اليحهای که از سوی کنگره
آمريکا تصويب شده بود بانک مرکزی جمھوری اسالمی ايران را که کانال اصلی ورود
درآمدھای نفتی ايران است مشمول تحريمھای جديد آمريکا کرد.
اين اليحه شرکتھای خارجی را وادار میکند ميان ھمکاری با بخش نفتی ،مالی و بانک
مرکزی ايران يا بخش مالی آمريکا ،يکی را انتخاب کنند و به موجب اين قانون ،بانکھای
مرکزی کشورھای ديگر در صورت معامله با بانک مرکزی ايران در ارتباط با انتقال
درآمدھای نفتی ايران ،شامل تحريمھای مشابه خواھند شد.
ھدف از اين مصوبه مقابله با فعاليتھای ھستهای ايران است؛ فعاليتی که غرب و آمريکا
مظنونند که دارای بعدی نظامی است .ايران ھمواره اين ادعا را رد کردهاست.
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محمود بھمنی ،رييسکل بانک مرکزی ايران تحريم اين بانک را »يک مانور سياسی« خواند
و گفت» :برخی غربیھا بحث سياسی به راه میاندازند و استقالل بانک مرکزی را ناديده
میگيرند ،در حالی که بانک مرکزی مستقل است و در تمام دنيا نيز بانکھای مرکزی
وابسته به دولتھا نيستند ،بنابراين تحريم بانک مرکزی غير اصولی و غيرمنطقی است«.
رييس بانک مرکزی ايران تحريم اين بانک را برابر با تحريم »ملتھا« دانست و گفت که
»اگر اين کار انجام شود ،مغرضانهاست و بحث غيراستاندارد و غيراصولی به شمار میرود
که دنيا آن را مورد شماتت قرار میدھد«.
وی افزود که »دنيا به آمريکا به دليل تحريم بانک مرکزی ايران میخندد«.
شمسالدين حسينی ،وزير امور اقتصادی و دارايی ايران نيز روز يکشنبه در واکنش به خبر
تحريم بانک مرکزی گفت» :کشورھايی که به دنبال تحريم ايران ھستند حتی نتوانستهاند نظر
شورای حکام و شورای امنيت سازمان ملل را جلب کنند و بايد گفت تحريم بانک مرکزی
برای آنھا يک گزينه ناکام است و ايران خود را برای شيطنتھای آنھا آماده کردهاست«.
اظھارات وزير اقتصاد ايران در مورد ناکام بودن گزينه تحريم در حالی بيان میشود که پيش
از اين به علت دشواریھای موجود در پرداخت پول ايران ،شماری از خريداران عمده نفت
ايران ازجمله پااليشگاه ھندی »بھارات« ،به ديگر توليدکنندگان نفت مراجعه کردهاند.
ھمچنين مھدی غضنفری ،وزير صنعت ،معدن و تجارت ايران تحريم بانک مرکزی را
»آخرين حربه استعمارگران غربی عليه اقتصاد ايران« قلمداد کرد و اظھار داشت» :عدهای
فکر میکنند تحريمھا به نقطه ضربهزننده خود رسيده و اگر تحريمھا شامل بانک مرکزی
شود ،کار ايران يکسره میشود؛ در حالی که برخالف آنھا فکر میکنيم ،زيرا اين آخرين
حربه و آزمون آنھا است و بعد از اين نيز تحريم معنايی ندارد«.
محمد نھاونديان ،رييس اتاق بازرگانی ايران نيز در واکنش به تحريم بانک مرکزی گفت:
»يکی از استثنائات تحريم اين است که ھرچقدر تحريمھا بيشتر و شديدتر شده و به منافع
ذینفعان بيشتری ،لطمه وارد شود ،امکان تحقق و اعمال و دستيابی به اھداف تحريم کمتر
میشود«.
وی تحريم بانک مرکزی ايران را »اقدامی ناشايست از سوی دولتمردان آمريکايی« دانست و
افزود» :با تمام اين محدوديتھا ،اقتصاد ايران پويا است و تجارت ايران رو به بھبود است«.
گرچه محمد نھاونديان معتقد است که »ھرچقدر تحريمھا بيشتر و شديدتر شده و به منافع
ذینفعان بيشتری ،لطمه وارد میشود« اما مقامھای ارشد آمريکايی گفتهاند که راھنمای
تحريمھای جديد را به گونهای تنظيم خواھند کرد که از اقتصاد جھانی حفاظت شده و
اولويتھای سياست خارجی آمريکا صدمه نبيند ،در عين حال که فشار بر ايران افزايش يابد.
در واکنش به تحريم بانک مرکزی ،حميدرضا ترقی ،معاون بينالملل حزب موتلفه اسالمی،
به خبرگزاری مھر گفته است که به اعتقاد او» ،اقدام آمريکا در تحريم بانک مرکزی ايران
تاثيری جز تاثير روانی بر اقتصاد ايران نخواھد داشت« اما در ادامه افزود که »آثار روانی
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پيش از اين رستم قاسمی ،وزير نفت ايران ،گفتهبود» :قانونی در دنيا وجود دارد که براساس
آن ،حتی کشورھای در حال جنگ ھم مجاز نيستند بانک مرکزی کشوری را تحريم کنند .اين
يک قانون بينالمللی است .به ھمين دليل ھست که تا االن بانک مرکزی را تحريم نکردهاند و
حتما ھم تحريم نمیکنند«.

اتحاديه اروپا اعمال تحريمھای جديد عليه ايران را پيگيری می کند
به رغم تھديد ايران مبنی بر بستن تنگه ھرمز در صورت تحريم نفتی تھران ،يک سخنگوی
کاترين اشتون می گويد که اتحاديه اروپا طرح خود برای اعمال تحريم ھای جديد عليه
جمھوری اسالمی را دنبال می کند .ھمزمان فرانسه از ايران خواسته است تا به تعھدات بين
المللی خود درباره تنگه ھرمز پايبند باشد.
مايکل مان ،سخنگوی کاترين اشتون ،مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا به خبرگزاری
فرانسه گفته است» :اتحاديه اروپا دور تازه ای از تحريم ھا عليه ايران را مدنظر دارد و ما
اعمال اين تحريم ھا را دنبال می کنيم«.
وی با اشاره به نشست آتی وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا اظھار داشت» :انتظار می رود
که اين تصميم در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحاديه در روز  ٣٠ژانويه اتخاذ
شود«.
اظھارات اين مقام اروپايی يک روز پس از تھديد محمدرضا رحيمی ،معاون اول رييس
جمھوری اسالمی ايران ،بيان می شود که گفته بود در صورت تحريم نفتی ايران ،حتی يک
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قطره نفت از تنگه ھرمز عبور نخواھد کرد.
حبيب ﷲ سياری ،فرمانده نيروی دريايی ارتش جمھوری اسالمی ايران ،نيز در جريان يک
رزمايش دريايی ده روزه در دريای عمان اظھار عقيده کرده که بستن تنگه ھرمز »کاری
آسان« خواھد بود ولی »بزرگان نظام« بايد در اين زمينه تصميم گيری کنند.
اظھارات مقام ھا و فرماندھان نظامی جمھوری اسالمی ايران بازارھای سھام و نفت را با
اندکی تالطم روبرو کرده و قيمت نفت روز چھارشنبه به  ١٠١دالر برای ھر بشکه افزايش
يافت.
آمريکا و اتحاديه اروپا اعالم کرده اند که برای وادار کردن ايران به رعايت معاھدات بين
المللی در زمينه فعاليت ھای ھسته ای خود تحريم ھای جديدی عليه تھران را در دستور کار
دارند.
آذرماه گذشته ،رھبران کشورھای عضو اتحاديه اروپا از شورای وزيران امور خارجه اين
اتحاديه خواستند تا تحريم ھای تازه عليه ايران را به مثابه »الويت« در نظر گرفته و تا پيش
از پايان ژانويه  ٢٠١٢برابر با  ١٠بھمن ماه آن را تصويب کنند.
وزيران امور خارجه اين اتحاديه در نشست ماه گذشته خود بيش از  ٢٠٠شخصيت و شرکت
ايران را در فھرست تازه تحريم ھای خود قرار دادند ولی بر سر تحريم نفت و بانک مرکزی
ايران به نتيجه ای نرسيدند.
در ھمين حال يک مقام ارشد عربستان در وزارت نفت اين کشور به خبرگزاری
آسوشيتدپرس گفته است که کشورھای عرب حوزه خليج فارس آماده اند تا در صورت عدم
صادرات نفت ايران ،کمبودھای ناشی از آن را جبران کند.
اين مقام عربستانی که نخواست نامش فاش شود اشاره نکرده که در صورت عملی شدن تھديد
ايران به بسته شدن تنگه ھرمز ،نفت کشورھای حاشيه خليج فارس قرار است از چه مسيری
به بازارھای جھانی فرستاده شود.
حدود  ۴٠درصد نفت جھان از طريق تنگه ھرمز وارد بازارھای جھانی می شود.
ايران در حاضر حدود  ۵٫٨درصد از نفت مورد نياز کشورھای اروپايی را تامين می کند و
پس از روسيه ،نروژ ،ليبی و عربستان در رده پنجم صادرکننده نفت به اتحاديه اروپا است.
اسپانيا  ١۴٫۶درصد ،يونان  ١۴درصد و ايتاليا  ١٣٫١درصد از نفت صادراتی ايران به
اتحاديه اروپا را خريداری می کنند.
در واکنش به تھديد اخير مقام ھای ايران درباره تنگه ھرمز ،برنارد والرو ،سخنگوی وزارت
امور خارجه فرانسه از تھران خواست تا به تعھدات بين المللی خود در قبال تنگه ھرمز
احترام بگذارد.
وی اظھار داشت» :تنگه ھرمز يک تنگه بين المللی است .در نتيجه ،فارغ از اينکه کشتی ھا
متعلق به چه کشوری ھستند ،بر اساس کنوانسيون سال  ١٩٨٢سازمان ملل درباره مقرارت
درياھا و رفت و آمد دريايی ،آنھا بايد حق عبور و مرور داشته باشند«.
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دولت آمريکا خواستار آزادی فوری امير ميرزا حکمتی شده است
دولت آمريکا روز دوشنبه ايران را ترغيب کرد "بدون معطلی" يک شھروند آمريکايی
ايرانی تبار را که به اتھام جاسوسی در آن کشور دستگير شده آزاد کند.
ويکتوريا نوالند سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت که اين کشور خواستار دسترسی به
امير ميرزا حکمتی از طريق سفارت سوئيس شده است .در غياب روابط ديپلماتيک ميان
ايران و آمريکا ،سوئيس به امور ديپلماتيک واشنگتن رسيدگی می کند.
او گفت" :ما از دولت ايران می خواھيم به سوئيس که حافظ منافع ماست اجازه دسترسی
فوری به او را بدھد و بدون معطلی او را آزاد کند".
خانم نوالند گفت که خانواده حکمتی ابتدا بازداشت او را در ماه سپتامبر گزارش کردند و
وزارت خارجه به بستگان او کمک کنسولی ارائه کرده است.
تلويزيون دولتی ايران روز يکشنبه آنچه را که گفت "اعترافات" امير ميرزا حکمتی است
پخش کرد.
اين مرد که خبر دستگيری او روز شنبه از سوی ايران اعالم شده بود به جاسوسی برای
سازمان اطالعات مرکزی آمريکا متھم شده است.
در گزارش تلويزيون ايران آمده بود که آقای حکمتی در سال  ٢٠٠١به ارتش آمريکا
پيوست و پيش از ورود به ايران آموزش ھای ويژه دريافت کرد.
تلويزيون ايران گفت که امير ميرزاحکمتی قصد داشت با نفوذ به وزارت اطالعات ايران،
اطالعات غلط در اختيار مقام ھای ايران قرار دھد.
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در خبری ديگر در ھمين زمينه ،صبح روز سه شنبه 29 ،آذر ) 20دسامبر( ،خبرگزاری
مھر گزارش کرد که محمد خزاعی ،نماينده دائم جمھوری اسالمی در سازمان ملل متحد،
اياالت متحده را به خاطر وروزد ھواپيمای بدون سرنشين آمريکايی به حريم ھوايی ايران و
"اعزام جاسوس" به اين کشور مورد انتقاد قرار داده است.
براساس اين گزارش ،آقای خزاعی که در جلسه ويژه شورای امنيت درباره شرايط
افغانستان سخن می گفت" ،توجھان را به دو حادثه تجاوز ھواپيماھای جاسوسی فه فضای
کشورمان و ھمچنين دستگيری يک جاسوس آمريکايی در ايران که در پايگاه بگرام
آفغانستان آموزش ديده و سپس وارد ايران شده است جلب کرد".
در گزارش تلويزيون ايران حاوی "اعترافات" آقای حکمتی ،آمده بود که او در پايگاه
آمريکايی بگرام در افغانستان بود و از طريق دوبی به ايران آمد.
در جمھوری اسالمی ،پخش تلويزيونی اعترافات افراد بازداشت شده عليه خود اين افراد
امری متداول بوده است.
علی حکمتی ،پدر امير ميرزا حکمتی روز دوشنبه در گفتگو با رسانه ھا اتھامات عليه
پسرش را رد کرد.
آقای حکمتی که  ۶١سال دارد به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که پسرش سرگرم بازديد از
مادربزرگش در تھران بود که دستگير شد و ھرگز برای سازمان اطالعات مرکزی آمريکا
کار نکرده است.
آقای حکمتی که استاد رشته ميکروبيولوژی در کالج مات در فلينت واقع در ديترويت است
گفت" :او جاسوس نيست .اينھا يک مشت دروغ است که در مورد پسر خوب من می
گويند".
سازمان اطالعات مرکزی آمريکا در اين مورد اظھار نظر نکرده اما پيشتر ،يک مقام
دولتی آمريکا ھر گونه ارتباط آقای حکمتی با سازمان سيا را تکذيب کرده بود.
علی حکمتی گفت پسرش قبال مترجم زبان عربی در سپاه تفنگداران دريايی آمريکا بود و
حدود چھار ماه قبل وارد ايران شد.
آقای حکمتی گفت پسرش در آن زمان به عنوان پيمانکار برای شرکتی که "به تفنگداران
دريايی خدمات می داد" کار می کرد ،اما جزئيات بيشتری ارائه نکرد.
علی حکمتی در مورد سفر پسرش به ايران گفت" :ھمسرم سعی کرد او را منصرف کند .دو
ھفته اول در تھران اتفاقی برايش نيافتاد .ھفته سوم در تھران ،عده ای به بازديد او آمدند و
او را با خود بردند .در سه ماه بعدی کسی چيزی از او نشنيد".
او گفت" :مطلقا نمی دانم قصد دارند با پسرم چه کار کنند .دارم از نگرانی می ميرم .عاشق
پسرم ھستم .خيلی متاسفم در چنين مخمصه ای افتاده".
علی حکمتی گفت درحال صحبت با وکاليی در تھران است تا آزادی پسرش را به دست
آورد.
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او گفت امير حکمتی در آريزونا متولد شده است و پس از گرفتن ديپلم از دبيرستانی در
فيلنت به تفنگداران دريايی ملحق شد.
علی حکمتی نگفت پسرش برای چه شرکتی کار می کرد اما گفت به عنوان يک تفنگدار
دريايی سابق "کامال در شغل تازه جا افتاده بود".
به گزارش آسوشيتدپرس برايان رورکاس سخنگوی شرکت "بی اِی ای سيستمز" گفت که
امير ميرزا حکمتی از مارس تا اوت  ٢٠١٠برای اين شرکت کار می کرد.
در بيانيه وزارت اطالعات ايران آمده بود که امير ميرزا حکمتی در خاک ايران دستگير
شده ،اما ماموران اطالعاتی ايران او را از زمانی که برای انجام ماموريتش وارد افغانستان
شده بود ،زير نظر داشته اند.
وزارت اطالعات ايران گفت که شخص دستگير شده از "تحليلگران" سازمان اطالعات
مرکزی آمريکا است و سابقه فعاليت در واحدھای اطالعاتی ارتش آمريکا و حضور در
پايگاهھای نظامی آمريکا در افغانستان و عراق را دارد.
ايران می گويد که اين فرد قرار بوده "اطالعات فريب" به وزارت اطالعات ايران بدھد و
زمينه جاسوسی را فراھم کند.
منبع :بی بی سی

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتھای ملي نژادی مذھبی و زبانی
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  ١٣۵/۴٧مورخ  ١٨دسامبر
١٩٩٢
مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
 با تاکيد مجدد بر يکی از اھداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايتاحترام به حقوق انسانی و آزاديھای اساسی ھمه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت ھای
نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛ وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و
ارزش ذاتی ھرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛
 با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر)منشور( سازمان ملل متحد و در اعالميهجھانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي  ،کنوانسيون
بين المللی ستردن تمام انواع ستم ھای نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی،
کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرھنگی ،اعالميه امحاء ھمه نوع عدم
تحمل و ستم مبتنی بر اختالف عقيده و مذھب و کنوانسيون حقوق کودکان و ھمچنين ديگر
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راھکارھای مربوطه بين المللی که در سطح جھانی و يا منطقه يی و يا بين ھر يک از کشور
ھاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛
 با توجه به مفادماده  ٢٧کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افرادمتعلق به اقليتھای قومی دينی و زبانی ؛
 با مالحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتھا و اقوام اديان و زبانھای اقليت ھامنجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورھائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛
 با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتھای ملی نژادی مذھبی وزبانی يکی از شرايط الزم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چھارچوب يک دموکراسی
مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و ھمکاری ساکنين آن کشورھا ميباشد؛
 با توجه به نقش مھمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتھا بعھده دارد ؛ با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشرسو )زير( کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتھا و حفظ آنان و ضميمه ھايالحاقی کنوانسيونھای
بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارھای مناسب اعالميه جھانی حقوق بشر برای حفظ و
پيشبرد حقوق افراد اقليتھای ملی و نژادي و مذھبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛
 با تکيه بر کار ھای مھمی که بوسيله حکومتھا و موسسات غير وابسته به حکومتھابرایحفظ اقليتھا و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتھای ملی و نژادی مذھبی و زبانی بايد
انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمھيدات پيشبرد حقوق
بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتھای ملی و نژادی مذھبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در
مورد حقوق افراد اقليتھای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعالم ميدارد:
-------------------------------------------------------------------------------ماده ١
 -1ملل عضو موجوديت و ھويت اقليتھای ملی و قومي فرھنگی مذھبی و زبانی را در
محدوده مرزھای اين اقليتھا حفظ و شرايط حمايت از حفظ ھويت آنانرا فراھم خواھند نمود.
 -2ملل متبوع کليه تمھيدات الزم قانونی و تصميمات ضروری را در جھت نيل به اين ھدف
اتخاذ خواھند نمود.
-------------------------------------------------------------------------------ماده ٢
 -١افراد متعلق به اقليتھای ملی و قومي مذھبی و زبانی )که ازاين پس اقليتھا خوانده ميشوند(
در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون ھيچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت
از فرھنگ خود برخوردار شده مذھب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دھند و
زبان خود را بکار گيرند.
 -٢افراد متعلق به اقليتھا حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه ھای فرھنگي مذھبی
اقتصادي ،اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .
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 -٣افراد متعلق به اقليتھا حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در
سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در
تصميمات ) تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ( شرکت کنند.
 -۴افراد متعلق به اقليتھا حق دارند که انجمنھای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی
نمايند.
 -۵افراد متعلق به اقليتھا حق دارند که بدون ھيچ تبعيض و اجحافی تماسھای آزادانه و صلح
آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار
نموده وادامه دھند و ھم چنين با اتباع ملل ھم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذھبی
وزبانی دارند تماس داشته باشند.
-------------------------------------------------------------------------------ماده ٣
 -١افراد متعلق به اقليتھا منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون
ھيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعالم شده
است اعمال نمايند.
 -٢اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعالم شده در اين بيانيه دارای ھيچ نتيجه منفی برای افراد
متعلق به اقليتھا نمی باشد.
-------------------------------------------------------------------------------ماده۴
 -١ملل متبوع کليه اقدامات الزم را ھرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به
اقليتھا در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديھای اساسی آنان و برابری در مقابل
قانون بدون ھيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواھند داشت .
 -٢ملل متبوع اقدامات الزم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتھا در
جھت ابراز ويژه گيھای آنان وترويج فرھنگ زبان مذھب سنن ولباسھای آنان اعمال خواھند
داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردھای بين المللی مغايرت
داشته باشد .
 -٣ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات الزم را در اينکه افراد متعلق به اقليتھا
فرصتھای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری
خود داشته باشند ايجاد نمايد.
 -۴ملل متبوع در صورت امکان تمھيدات الزم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق
در کسب معلومات تاريخی سنتھا زبان و فرھنگی که در درون مرزھای آن اقليتھا وجود دارد
اعمال خواھند نمود.
 -۵ملل متبوع بايد اقدامات الزم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتھا در توسعه
اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .
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ماده ۵
 -١سياستھا و برنامه ھای ملی بايد درجھت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به
اقليتھا برنامه ريزی و تعبيه شوند.
 -٢برنامه ھای تعاون و ھمکاری بين اياالت بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد
متعلق به اقليتھا برنامه ريزی و تعبيه شوند.
-------------------------------------------------------------------------------ماده ۶
اياالت بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتھا با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد
درزمينه تبادل اطالعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاھم و اطمينان در بين آنان
نيز کوشا باشند.
-------------------------------------------------------------------------------ماده ٧
ملل متبوع بايد در جھت تحقق حقوق مشروحه در اين اعالميه برای اقليتھا کوشا باشند.
-------------------------------------------------------------------------------ماده ٨
 -١ھيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعھدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد
متعلق به اقليتھا باشد .خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعھدات و الزاماتی را که در
معاھدات وموافقت نامه ھای بين المللی پذيرفته اند انجام خواھند داد.
 -٢تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعالميه نبايد مانع بھره وری افراد از حقوق مندرج در
اعالميه جھانی حقوق بشر و آزاديھای اساسی آنان شود .
 -٣اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعالم شده
در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد
متخذ از اعالميه جھانی حقوق بشر قرار گيرد.
.۴ھيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان ھيچ فعاليتی در مخالفت با اھداف و اصول سازمان
ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و
استقالل سياسی ملل را خدشه دار نمايد.
-------------------------------------------------------------------------------ماده ٩
آژانسھای تخصصی و ارگانھای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول
مندرج در اين بيانيه در حيطه صالحيت ھای مربوطه خودشان شرکت نمايند.
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پنتاگون :ناو آمريکايی به خليج فارس باز خواھد گشت
پنتاگون میگويد تردد کشتیھای جنگی اياالت متحده در خليج فارس با وجود ھشدار ايران
ادامه خواھد يافت .پيشتر يک فرمانده ارشد نظامی ايران نسبت به بازگشتن ناو ھواپيمابری
که ھفته گذشته از خليج فارس خارج شد ،ھشدار داده بود.
سرلشکر عطا Oصالحی ،فرمانده کل ارتش جمھوری اسالمی ،روز سهشنبه )١٣دی ٣ /
ژانويه( گفت» :در ابتدای رزمايش ]مانور واليت  [٩٠ديديم که ناو ھواپيمابر آمريکايی از
خليج فارس خارج و با گذر از تنگه ھرمز در دريای عمان مستقر شد .به آنھا توصيه،
ھشدار و تذکر میدھيم که اين ناو به منطقه سابق خود در خليج فارس برنگردد«.
وی تصريح کرد» :ما عادت نداريم تذکر را تکرار کنيم و فقط يکبار تذکر میدھيم«.
رزمايش "واليت  "٩٠توسط نيروی دريايی ارتش جمھوری اسالمی ايران در آبھای خليج
فارس و دريای عمان از سوم دی ماه آغاز شد و روز ،سهشنبه ) ١٣دی( به پايان رسيد.
حضور در خليج فارس ادامه خواھد يافت
جورج ليتل ،سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون ،در واکنش به سخنان صالحی اعالم کرد:
»اياالت متحده آمريکا به حضور نيروی دريايیاش در خليج فارس که بر اساس قوانين بين
المللی است ،ادامه خواھد داد «.وی افزود» :اين اقدام برای حفظ امنيت و ثبات و حصول
اطمينان از جريان آزاد تجارت دريايی صورت میگيرد«.
جورج ليتل ،سخنگوی مطبوعاتی پنتاگونجورج ليتل در عين حال تاکيد کرد که تالشی برای
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رويارويی با ايران بر سر تنگه ھرمز صورت نمیگيرد» :ما عالقهمند به آبراھی امن و
ايمن برای کشتیھايی ھستيم که از تنگه ھرمز عبور میکنند و تمام تالشمان را برای تحقق
اين امر به کار میبنديم« .او افزود که »ھيچ کس در اين دولت ]دولت باراک اوباما[ قصد
ايجاد رويارويی بر سر تنگه ھرمز را ندارد .در شرايط کنونی مھم است که از تنشھا
بکاھيم«.
ھفته گذشته ناو ھواپيمابر "جان سی استنيس" با عبور از تنگه ھرمز ،از خليج فارس خارج
شد .مقامھای نظامی اياالت متحده آمريکا اعالم کردند علت جابه جايی اين ناو انجام
ماموريت حمايتی از نظاميان مستقر در افغانستان است .اين مقامھای نظامی میگويند اين
ماموريت سه ماه طول خواھد کشيد و پس از آن بار ديگر اين ناو ھواپيمابر به خليج فارس
باز خواھد گشت.
در ھمين حال رئيس ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ايران سهشنبه ) ١٣دی٣/
ژانويه( در حاشيه رژه يگانھای حاضر در رزمايش "واليت  "٩٠در مورد تھديد ايران
ھشدار داد» ،ھر کس با ملت ايران روبرو شود بايد ھزينه سنگينی بپردازد« .سرلشگر
حسن فيروزآبادی با تأکيد بر »رشد فناوری نظامی و پيشرفت علمی« ايران گفت» ،در آينده
نزديک نيز سپاه پاسداران رزمايش ويژه نيروی دريايی برگزار میکند«.
»تھديدھای ايران نشانه ضعف است«
اياالت متحده تھديدھای اخير ايران را به ضعف اين کشور تعبير میکند .جی کارنی،
سخنگوی کاخ سفيد ،روز سهشنبه ) ١٣دی( به وقت محلی گفت که تھران تالش میکند
توجهھا را از مشکالت داخلیاش منحرف کند.
او افزود که تھديدھا نشان میدھند که فشارھای بينالمللی بر جمھوری اسالمی کارساز بوده
و ايران در صحنه بينالمللی منزویتر شده است.
MI/PB
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حصول توافق بر سر اصل تحريم نفت ايران در اتحاديۀ اروپا
به گفتۀ منابع ديپلماتيک در بروکسل ،از ماه دسامبر به اين سو پيشرفت زيادی در اين ارتباط
حاصل شده و در مورد تحريم نفتی ايران اجماعی به وجود آمده است.منابع آگاه می گويند
مذاکرات در حال حاضر به چگونگی و زمان اجرای تحريم نفتی مربوط می شود.
بيست و ھفت کشورعضو اتحاديۀ اروپا بر سر تحريم خريد نفت از جمھوری اسالمی ايران
به »توافقی اصولی« دست يافته اند.
خبرگزاری فرانسه از بروکسل ،مقر اتحاديۀ اروپا ،به نقل از منابع ديپلماتيک می نويسد در
مورد گام زدن در راستای تحريم نفتی جمھوری اسالمی توافقی بر سر اصل مسأله وجود
دارد.
اين منابع افزودند با وجود حصول اين توافق اصولی ،برای تحقق اين امر کار زيادی بايد
انجام شود.
قرار است اين مسأله در نشست وزيران امورخارجۀ کشورھای اتحاديۀ اروپا ،در سی ام
ژانويه جاری در بروکسل به بحث گذاشته شود.
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به گفتۀ اين منابع از ماه دسامبر به اين سو پيشرفت زيادی در اين ارتباط حاصل شده و در
مورد تحريم نفتی ايران اجماعی بوجود آمده است.
رويترز نيز به نوبۀ خود در گزارشی از بروکسل به نقل از منابع اروپائی می نويسد تا پايان
ماه جاری اين توافق پس از تعيين چند و چون اجرا و تاريخ آغاز آن نھائی خواھد شد.
به گفتۀ منابع آگاه مذاکرات در حال حاضر به چگونگی و زمان اجرای تحريم نفتی مربوط
می شود.
قرار است در روز پنجشنبه جلسه ای با شرکت کارشناسان فنی برای بحث در مورد مسائل
تکنيکی اين تحريم در بروکسل برگزار شود.
در پی انتشار آخرين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت ھای ھسته ای
ايران و ابراز نگرانی آژانس از ابعاد نظامی اين فعاليت ھا ،تحريم نفتی ايران در دستور کار
آمريکا و اتحاديۀ اروپا قرار گرفته است.

متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر
كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر )كنوانسيون تھران( امروز سهشنبه 13
آبانماه سال  82با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست جمھوري اسالمي ايران ،وزير
جمھوري آذربايجان و معاونين وزراي محيط زيست جمھوري قزاقستان ،فدراسيون روسيه و
تركمنستان در پايتخت كشورمان امضا شد.
به گزارش خبرنگار محيط زيست خبرگزاري دانشجويان ايران طرفھاي متعاھد )جمھوري
آذربايجان ،جمھوري اسالمي ايران ،جمھوري قزاقستان ،فدراسيون روسيه و تركمنستان( با
آگاھي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتھاي
انساني از جمله تخليه مواد مضر ،خطرناك ،مواد زائد و ساير آلودگيھاي ناشي از منابع
دريايي و منابع مستقر در خشكي ،با تصميم راسخ در حفظ منابع زنده درياي خزر براي
نسلھاي حاضر و آينده ،با آگاھي به ضرورت تضمين عدم مضر بودن فعاليتھاي مستقر در
خشكي براي محيط زيست درياي خزر ،با توجه به خطرات ناشي از نوسانات سطح آب كه
محيط زيست درياي خزر و خصوصيات اكولوژيكي و آب نگاري منحصر به فرد آن را
تھديد ميكند ،با تاكيد بر اھميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر و با تصديق اھميت
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ھمكاري ميان دولتھاي ساحلي خزر و با سازمانھاي بينالمللي مربوطه ،با ھدف حفاظت و
نگھداري محيط زيست دريايي درياي خزر كنوانسيون تھران را امضا كردند.
بخش اول »مفاد كلي«
ماده » 1تعاريف«
براي مقاصد اين كنوانسيون :
*منظور از »برنامه عملكرد« ،برنامه علمكرد براي حفاظت و توسعه پايدار محيط زيست
درياي خزر ميباشد.
*منظور از »طرف متعاھد« ،دولت ساحلي خزر ميباشد كه رضايت داده بوسيله اين
كنوانسيون محدود شود.
*منظور از »تخليه مواد زايد« ،عبارت است از :
 ھرگونه انتقال يا دفع عمدي مواد زايد يا ساير مواد ناشي از شناوردھا ،وسايط نقليه ھوايي،سكوھا يا ديگر سازهھاي ساخت بشر
 ھرگونه رھاسازي عمدي الشه شناورھا ،وسايط نقليه ھوايي ،سكوھايي بالاستفاده يا ديگرسازهھاي ساخت بشر در درياي خزر
*منظور از »مواد خطرناك« ،ھرگونه موادي است كه ايجاد مسموميت ،سرطان ،تغييرات
ژنتيكي يا معلوليت ارثي مينمايند به ويژه در صورتي كه مقاومت باشند.
*منظور از »مرجع ملي« ،مرجعي است كه ھر طرف متعاھد به عنوان مسوول ھماھنگ
ساختن اقدامات ملي براي اجراي اين كنوانسيون و پروتكلھاي آن تعيين نموده است.
]منظور از »سازمان« ،سازمان ھمكاري دولتھاي ساحلي درياي خزر براي ھماھنگي و
اجراي اين كنوانسيون و پروتكلھاي آن ميباشد كه در فوريه  1992در تھران ،كشورھاي
ساحلي درياي خزر با تشكيل آن موافقت نمودهاند[.
*منظور از »آلودگي ناشي از منابع واقع در خشكي« ،آلودگي دريا ناشي از ھر نوع منبع
مشخص يا نامشخص است كه از خشكي ،از طريق آب يا ھوا يا مستقيما از ساحل به محيط
زيست دريايي وارد ميشود .اين شامل آلودگي ناشي از دفع عمدي از خشكي به بستر دريا از
طريق تونل ،خطوط لوله يا ديگر وسايل ميشود.
*منظور از »وضعيت اضطراري زيست محيطي« ،يعني وضعيتي يا تھديد قريبالوقوعي كه
موجب آلودگي جدي يا زيانھاي ديگري به محيط زيست درياي خزر شود و آنچه از علل
طبيعي مانند :سيالب يا ساير فعاليتھاي انساني مانند حوادث صنعتي ناشي شود.
*منظور از »حادثه صنعتي« ،حادثهاي است كه از يك توسعه كنترل نشده در روند ھر
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فعاليتي كه مواد خطرناكي را در بردارد ناشي شود؛ خواه در زمان تاسيس ،به عنوان مثال
در طول ساخت ،استفاده ،ذخيره ،تبادل يا دسترسي ،خواه در طول انتقال.
»شناور« ،به ھرگونه شناوري اتالق ميگردد كه در محيط دريايي فعاليت ميكند و شامل
ھاوركرفت ،قايقھاي تندرو ،زيردرياييھا ،قايقھايي كه يدك كشيده مي شوند ،قايقھاي
خودرو ھمچنين سكوھا و ساير سازهھاي دريايي انسان ساخت ميباشد.
»گونهھاي غيربومي مھاجم« ،يعني گونهھاي غيربومي كه استقرار و انتشار آنھا
اكوسيستمھا ،زيستگاهھا يا گونهھا را تھديد مينمايد و آسيب اقتصادي يا زيست محيطي به
وجود ميآورد.
ماده » 2ھدف«
ھدف اين كنوانسيون ،كه طبق مفاد مربوطه آن دنبال ميشود ،حفاظت از محيط زيست درياي
خزر از كليه منابع آلوده كننده و حفاظت ،نگھداري ،احيا و استفاده منطقي و پايدار از منابع
زنده آن ميباشد.
ماده » 3دامنه شمول«
اين كنوانسيون در مورد محيط زيست درياي خزر با در نظر گرفتن نوسان سطح آب آن و
اراضي متاثر از نزديكي به دريا اعمال ميشود.
بخش دوم »تعھدات كلي«
ماده » 4تعھدات كلي«
طرفھاي متعاھد:
الف( به صورت فردي يا مشترك كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري ،كاھش و كنترل
آلودگي درياي خزر اتخاذ خواھند نمود؛
ب( به صورت فردي يا مشترك ،كليه اقدامات مناسب را براي حفاظت ،نگھداري و احياي
محيط زيست درياي خزر اتخاذ خواھند نمود؛
ج( استفاده از منابع دريايي خزر به شكلي كه موجب آسيب به محيط زيست درياي خزر
نشود؛
د( ھمكاري با يكديگر و با سازمانھاي ذيصالح بينالمللي به منظور نيل به اھداف اين
كنوانسيون.
ماده » 5اصول«
طرفھاي متعاھد در اقدامات خود به منظور رسيدن به اھداف اين كنوانسيون و اجراي مفاد
آن ،از طريق اصول ذيل راھنمايي خواھند شد .
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الف( اصل پيشگيرانه ،به موجب آن در جايي كه يك تھديد جدي يا خسارت جبرانناپذير به
محيط زيست درياي خزر اتفاق افتد ،فقدان اطمينان علمي جامع نميتواند به عنوان دليلي
براي به تعويق انداختن اقداماتي كه توجيه اقتصادي دارند ،محسوب شود؛
ب( اصل پرداخت آلوده كننده ،به موجب آن آلوده كننده ھزينهھاي آلودگي شامل جلوگيري،
كنترل و كاھش را بر عھده دارد؛
ج( اصل دسترسي به اطالعات مربوط به آلودگي محيط زيست درياي خزر ،كه طبق آن
طرفھاي متعاھد يكديگر را با حداكثر اطالعات ممكن در اين زمينه تجھيز ميكنند.
ماده » 6تعھد به ھمكاري«
طرفھاي متعاھد به صورت دو يا چند جانبه براي توسعه پروتكلھاي اين كنوانسيون كه
شامل اقدامات ،خط مشيھا و استانداردھاي اضافي به منظور اجراي اين كنوانسيون است ،با
يكديگر ھمكاري خواھند نمود.
بخش سوم»جلوگيري ،كاھش و كنترل آلودگي«
ماده » 7آلودگي ناشي از منابع واقعي در خشكي«
 -1طرفھاي متعاھد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري ،كاھش و كنترل آلودگي درياز
خزر ناشي از منابع واقعي در خشكي به عمل خواھند آورد.
 -2طرفھاي متعاھد در توسعه پروتكلھاي اين كنوانسيون كه شامل اقدامات بيشتري براي
جلوگيري ،كاھش و كنترل آلودگي درياي خزر ناشي از منابع واقعي در خشكي ميباشد
ھمكاري خواھند نمود .چنين پروتكلھايي ميتوانند شامل اقدامات ذيل باشد:
الف( جلوگيري ،كنترل و كاھش خروج آاليندهھا از منابع آلوده كننده از طريق بكارگيري
تكنولوژيھايي كه توليد مواد زايد در آنھا صفر يا كم ميباشد؛
ب( جلوگيري ،كنترل و كاھش آلودگي ناشي از منابع واقعي در خشكي از طريق صدور
مجوز تخليه آبھاي زايد توسط مراجع ملي ذيصالح طرفھاي متعاھد؛
ج( اجازه تخليه آبھاي زايد بر اساس تشويق به استفاده از تكنولوژيھاي ايمن محيط زيستي؛
د( تحميل توصيهھاي شديدتر از آنچه كه قسمتھاي »ب« و »ج« اين ماده آمده ،مطابق
پروتكلھاي اضافي به اين كنوانسيون ،در صورتي كه كيفيت آبھاي دريافتي يا اكوسيستم
متاثر از آن در درياي خطر ايجاب كند؛
ه( بكارگيري انواع تصفيه براي آبھاي زايد شھري در صورت لزوم به صورت مرحلهاي؛
و( اقدامات مناسب براي كاھش ورود مواد آلي از منابع شھري و صنعتي ،نظير بكارگيري
بھترين تكنولوژي ممكن از لحاظ زيست محيطي؛
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ز( اقدامات مناسب براي توسعه بھترين رويهھاي زيستمحيطي براي كاھش ورود مواد آلي
و خطرناك از منابع نامعلوم از جمله كشاورزي؛
ح( اقدامات الزم براي حفظ پايداري و تصفيه كامل منابع آلوده كننده ساحلي كه ادامه آن
تاثيرات منفي بر درياي خزر دارد؛
 -3چنانچه تخليه از آبراھي كه در سرزمينھاي دو يا چند طرف متعاھد جريان دارد يا مرز
بين آنھا را تشكيل ميدھد احتمال دارد باعث آلودگي درياي خزر شود ،طرفھاي متعاھد
اقدامات مناسب را براي جلوگيري ،كاھش و كنترل چنين آلودگي انجام خواھند داد و در
شرايط مناسب با تاسيس ارگانھاي مشترك مسوول در تعيين و حل مسايل بالقوه آلودگي،
ھمكاري خواھند نمود.
ماده » 8آلودگي ناشي از فعاليتھاي بستر«
طرفھاي متعاھد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري ،كنترل و كاھش آلودگي درياي خزر
ناشي فعاليتھايي كه در بستر دريا صورت ميگيرند ،انجام خواھند داد و ھمكاري آنھا در
گسترش پروتكلھاي اين كنوانسيون در اين زمينه تشويق ميگردد.
ماده » 9آلودگي ناشي از شناورھا«
طرفھاي متعاھد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري ،كاھش و كنترل آلودگي درياي
خطر ناشي از شناورھا انجام خواھند داد و در گسترش پروتكلھا و موفقتنامهھاي اين
كنوانسيون كه شامل اقدامات توافقي ،خط مشيھا و استانداردھاي موثر ميباشد ،با در نظر
گرفتن استانداردھاي بينالمللي مربوطه ھمكاري خواھند نمود.
ماده » 10آلودگي ناشي از مواد زائد«
 -1طرفھاي متعاھد كليه اقدامات الزم را براي جلوگيري ،ممانعت ،كاھش و كنترل آلودگي
درياي خزر ناشي از تخليه مواد زايد شناورھا و وسايط نقليه ھوايي كه در سرزمين خود ثبت
شده يا با پرچم آن پرواز ميكنند ،به عمل خواھند آورد.
 -2طرفھاي متعاھد در توسعه پروتكلھاي اين كنوانسيون و اقدامات توافق شده ،آيين كار و
استانداردھايي كه براي آن موثر است ھمكاري خواھند نمود.
 -3زماني كه امنيت كشتي يا ھواپيما در دريا در اثر تخريب يا از دست دادن كامل كشتي يا
ھواپيما در حال تھديد است يا در مواردي كه خطري انسان يا حيات دريايي را تھديد كند،
چنانچه تخليه مواد زايد تنھا راه دفع تھديد است و اگر احتمال دارد كه عواقب خسارت اين
تخليه ،كمتر از حوادث ديگر است ،مفاد اين ماده به كار گرفته نخواھد شد .چنين تخليهھايي
بايد طوري ھدايت شوند كه احتمال آسيب رساندن به انسان يا حيات دريايي را به حداقل
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رساند يا موجب كاھش محدوديتھاي استفاده معقول از دريا باشد؛ اين تخليهھا بايد گزارش
شوند و در مورد آنھا طبق مفاد پروتكلھايي كه در پاراگراف دوم اين ماده به آنھا اشاره شده
عمل شود.
ماده » 11آلودگي ناشي از ساير فعاليتھاي انسان«
 -1طرفھاي متعاھد كليه اقدامات الزم را براي جلوگيري  ،كاھش و كنترل آلودگي درياي
خزر ناشي از ساير فعاليتھاي انساني كه در موارد  7تا  10مورد اشاره قرار نگرفتهاند ،از
جمله احياي اراضي و اليروبي سواحل و سدسازي به عمل خواھند آورد.
 -2طرفھاي متعاھد كليه اقدامات مناسب را براي كاھش تاثيرات منفي احتمالي اقداماتي كه
منشا انساني دارند را به منظور كم كردن عواقب نواسان سطح دريا بر اكوسيستم درياي خزر
انجام خواھند داد.
ماده  12جلوگيري از ورود ،كنترل و از بين بردن گونهھاي غيربومي مھاجم«
طرفھاي متعاھد كليه اقدامات مناسب را براي جلوگيري از ورود گونهھاي غيربومي مھاجم
به درياي خزر و كنترل و مبارزه با آنھا كه تھديدي براي اكوسيستمھا ،زيستگاهھا و گونهھا
ميباشند ،به عمل خواھند آورد.
ماده » 13موارد اضطراري زيست محيطي«
 -1طرفھاي متعاھد ضمن انجام كليه اقدامات مناسب ،براي حفاظت از انسان و محيط
زيست دريايي در مقابل عواقب موارد اضطراري طبيعي يا انساني ھمكاري خواھند نمود .به
ھمين منظور ،اقدامات پيشگيرانه ،آمادگي و متقابل از جمله اقدامات احيا كننده خواھند بود.
 -2به منظور اقدامت جلوگيري كننده و ايجاد اقدامات آمادگي ،طرف متعاھد اصلي،
فعاليتھاي خطرناكي را كه قادر به ايجاد شرايط اضطراري زيست محيطي ھستند در درون
قلمرو خويش مشخص خواھد كرد و ھمچنين تضمين مينمايد كه ساير طرفھاي متعاھد از
چنين پيشنھادھا يا فعاليتھاي موجود آگاھي پيدا كنند.
طرفھاي متعاھد موافقت مينمايند كه ارزيابي تاثيرات محيط زيستي فعاليتھاي خطرناك و
اقدامات مربوط به كاھش خطرپذيري را انجام دھند.
 -3طرفھاي متعاھد براي ايجاد سيستمھاي ھشدار دھنده حوادث صنعتي و وضعيتھاي
اضطراري محيط زيستي ھمكاري خواھند نمود .در صورت بروز يك حادثه اضطراري
زيست محيطي يا تھديد قريبالوقوع يك حادثه ،طرف متعاھد اصلي تضمين ميكند كه
طرفھاي متعاھدي كه احتماال تحت تاثير قرار ميگيرد را بدون تاخير در سطوح مناسب
مطلع گرداند.
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 -4طرفھاي متعاھد كليه اقدامات الزم را براي تاسيس و نگھداري تمھيدات الزم براي
مواقع اضطراري از جمله فراھم آوردن تجھيزات كافي و پرسنل كارآمد و آماده در ھنگام
بروز شرايط اضطراري ،به عمل خواھند آورد.
بخش چھارم »حفاظت ،نگھداري و احياي محيط زيست دريايي«
ماده » 14حفاظت ،نگھداري و احياي منابع زنده دريايي«
 -1طرفھاي متعاھد توجه ويژهاي نسبت به حفاظت ،نگھداري ،احيا و استفاده منطقي از
منابع زنده دريايي خواھند داشت و تمامي اقدامات الزم را بر اساس علميترين مدارك قابل
دسترس در موارد ذيل به عمل خواھند آورد:
الف( توسعه و افزايش بالقوه منابع زنده جھت نگھداري ،احيا و استفاده منطقي از موازنه
زيست محيطي با در نظر گرفتن نيازھاي انساني در مورد تغذيه و برآوردن اھداف اقتصادي
و اجتماعي؛
ب( حفظ و احياي جمعيت گونهھاي درياي در سطحي كه بتواند حداكثر محصول پايدار و با
كيفيت مطلوب را توسط عوامل زيست محيطي و اقتصادي مربوطه و با در نظر گرفتن
روابط بين گونهھا توليد كند؛
ج( تضمين اينكه گونهھاي دريايي بوسيله بھرهبرداري بيشتر در معرض خطر نيستند ،در
بردارند؛
د( ترويج توسعه و استفاده از تورھاي ماھيگيري انتخابي و شيوهھايي كه حداقل تلفات را در
صيد گونهھاي مورد ھدف و گونهھايي كه مورد ھدف نيستند ،در بردارند؛
ه( حفاظت ،نگھداري و احيا گونهھاي كمياب ،بومي و در معرض خطر؛
ي( حفاظت از تنوع گونهاي و زيستگاهھاي گونهھاي كمياب بومي و گونهھاي در معرض
خطر مانند اكوسيستمھاي آسيبپذير؛
 -2طرفھاي متعاھد در توسعه پروتكلھا به منظور به عھده گرفتن اقدامات الزم براي
حفاظت ،نگھداري و احياي منابع زنده دريايي ھمكاري خواھند نمود.
ماده » 15مديريت مناطق ساحلي«
طرفھاي متعاھد سعي خواھند نمود تمامي اقدامات الزم را جھت توسعه واجراي برنامهھا و
راهبردھاي ملي براي مديريت و برنامهريزي اراضي متاثر از نزديكيشان به دريا ،به عمل
آوردند.
ماده » 16نوسان سطح آب درياي خزر«
طرفھاي متعاھد در زمينه توسعه پروتكلھاي اين كنوانسيون مبني بر به عھده گرفتن تحقيقات
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علمي مورد نياز تا آنجا كه عملي است و اقدامات و رويهھاي توافق شده جھت ارزيابي
تاثيرات نوسان سطح آب درياي خزر ھمكاري خواھند نمود.
بخش پنجم »خط مشيھا«
ماده » 17ارزيابي اثرات زيست محيطي«
 -1ھر يك از طرفھاي متعاھد كليه اقدامات الزم را براي شروع و به كارگيري خط
مشيھاي ارزيابي اثرات زيست محيطي ھر نوع فعاليتي كه احتماال تاثير زيان آور مھمي بر
محيط زيست درياي خزر دارد ،به عمل خواھند آورد.
 -2ھر يك از طرفھاي متعاھد كليه اقدامات الزم را جھت انتشار نتايج ارزيابيھاي زيست
محيطي كه طبق پاراگراف يك اين ماده انجام شده ،براي ساير طرفھاي متعاھد انجام خواھند
داد.
 -3طرفھاي متعاھد در گسترش پروتكلھايي كه خط مشي ارزيابي اثرات محيط زيستي
درياي خزر را در چارچوب فرامرزي تعيين ميكند ،ھمكاري خواھند نمود.
ماده » 18ھمكاري بين طرفھاي متعاھد«
 -1طرفھاي متعاھد با توجه به نيازھا و با توجه به رويهھاي بينالمللي رايج جھت جلوگيري
كاھش و كنترل آلودگي و حفاظت ،نگھداري و احياي محيط زيست درياي خزر در تدوين،
تكميل و تطبيق قوانين ،استانداردھا ،رويهھاي توصيه شده و خط مشيھاي سازگار با اين
كنوانسيون ھمكاري خواھند نمود.
 -2طرفھاي متعاھد در تنظيم يك برنامه عملياتي جھت حفاظت محيط زيست درياي خزر،
به منظور جلوگيري ،كاھش و كنترل آلودگي و حفاظت ،نگھداري و احياي محيط زيست
دريايي ھمكاري خواھند نمود.
 -3طرفھاي متعاھد به صورت انفرادي يا مشترك در اجراي تعھدات خود كه در
پاراگرافھاي  1و  2اين ماده شرح داده شده اقدام خواھند كرد ،از جمله:
الف( جمعآوري ،گردآوري و ارزيابي اطالعات براي تشخيص منابعي كه باعث آلودگي
درياي خزر ميشوند يا احتمال دارد موجب آلودگي در درياي خزر شوند و تبادل اطالعات
ميان طرفھاي متعاھد به طور مناسب؛
ب( توسعه برنامهھا جھت پايش كيفيت و كميت آب؛
ج( توسعه برنامهھاي فوقالعاده براي موارد اضطراري آلودگي؛
د( تشريح محدوديتھاي خروج ،نشر و تخليه مواد زايد و ارزيابي تاثير برنامهھاي كنترل؛
ه( تشريح اھداف مربوط به كيفيت آب و پيشنھاد اقدامات مرتبط براي حفظ و در صورت
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لزوم بھبود كيفيت آبھاي موجود؛
و( توسعه برنامهھاي عملياتي ھماھنگ شده براي كاھش بار آلودگي ناشي از مناطق شھري و
صنعتي و منابع انتشار آلودگي از جمله پسابھاي كشاورزي ،شھري و ساير پسابھا؛
ماده » 19پايش«
 -1طرفھاي متعاھد براي ايجاد و اجراي برنامهھاي انفرادي و يا مشترك به منظور پايش
شرايط زيست محيطي درياي خزر تالش خواھند نمود.
 -2طرفھاي متعاھد نسبت به تھيه فھرستي از عوامل آالينده كه در درون درياي خزر تخليه
و متمركز ميشوند و به طور منظم قابل پايش ميباشند ،توافق خواھند كرد.
 -3طرفھاي متعاھد در فواصل منظم ،ارزيابيھاي انفرادي يا مشتركي از شرايط محيط
زيستي درياي خزر انجام خواھند داد و تاثير اقدامات مربوط به جلوگيري ،كنترل و كاھش
آلودگي محيط زيست درياز خزر را بررسي خواھند كرد.
 -4به ھمين منظور ،طرفھاي متعاھد در ھماھنگ كردن قوانين جھت ايجاد و اجراي
برنامهھاي پايش ،سيستمھاي اندازهگيري ،روشھاي تجزيه ،پردازش اطالعات و ارزش
گذاري خطر مشيھا در كيفيت اطالعات ،تالش خواھند نمود.
 -5طرفھاي متعاھد يك پايگاه اطالعات متمركز و يك سيستم مديريت اطالعات را با
كاركردي به عنوان مخزن كليه اطالعات مربوطه ،پايهاي براي تصميمگيري و يك منبع كلي
از اطالعات و آموزش براي متخصصان ،مديران و عموم مردم ،توسعه خواھند داد.
ماده » 20تحقيق و توسعه«
طرفھاي متعاھد در ھدايت تحقيق و توسعه روشھاي موثر براي جلوگيري ،كاھش و كنترل
آلودگي درياي خزر ھمكاري خواھند كرد؛ بدين منظور طرفھاي متعاھد در تالش براي
راهاندازي يا تقويت برنامهھاي تحقيقاتي ويژه ھمكاري خواھند نمود از جمله در:
الف( توسعه روشھاي ارزيابي سميت مواد مضر و تحقيق درباره نحوه تاثير آنھا بر محيط
زيست درياي خزر؛
ب( توسعه و بكارگيري تكنولوژيھاي ايمن و بيخطر از لحاظ زيست محيطي؛
ج( از بين بردن تدريجي يا جانشين كردن ساير مواد با موادي كه احتماال باعث آلودگي
ميشوند؛
د( توسعه روشھاي ايمن و بيخطر از لحاظ زيست محيطي در انتقال مواد خطرناك؛
ه( توسعه روشھاي ايمن و بيخطر از لحاظ زيست محيطي در امور مربوط به سازهھاي آبي
و مھار آب؛
Seite 176

چکيده

و( ارزيابي خسارات مالي و فيزيكي ناشي از آلودگيھا؛
ز( بھبود دانش به رژيم ھيدرولوژيكي و پويايي اكوسيستم درياي خزر شامل نوسان سطح
دريا و تاثيرات چنين نوساناتي بر اكوسيستمھاي ساحلي و دريايي؛
ح( مطالعه ميزان تشعشع و سطوح راديواكتيويته در درياي خزر.
ماده » 21تبادل و دسترسي به اطالعات«
 -1طرفھاي متعاھد طبق مفاد اين كنوانسيون به طور مستقيم يا از طريق دبيرخانه ،به تبادل
منظم اطالعات پايه خواھند پرداخت.
 -2طرفھاي متعاھد بر طبق مقررات ملي خود و با توجه به مفاد موافقتنامهھاي بينالمللي
موجود در ارتباط با دسترسي عموم به اطالعات زيستمحيطي ،جھت تامين دسترسي عموم
به اطالعات مربوط به شرايط زيستمحيطي درياي خزر و اقدامات يا برنامهھاي انجام شده
در جھت جلوگيري ،كنترل و كاھش آلودگي اين دريا ،تالش خواھند نمود.
بخش ششم »ترتيبات سازماني«
ماده » 22اجالس طرفھاي متعاھد«
 -1اجالس طرفھاي متعاھد بدينوسيله ايجاد ميشود.
-2اجالس طرفھاي متعاھد شامل يك نماينده از ھر كدام از طرفين متعاھد ميباشد كه حق
يك راي را دارد و ھر نماينده ميتواند توسط يك يا چند مشاور ھمراھي شود.
 -3اولين جلسه اجالس طرفھاي متعاھد بايد حداكثر تا دوازده ماه پس تاريخ اجراي اين
كنوانسيون تشكيل شود .پس از آن اجالس طرفھاي متعاھد در فواصل منظم ،مطابق آنچه كه
در اولين جلسه تعيين ميشود ،برگزار خواھد شد.
 -4جلسات اجالس طرفھاي متعاھد در مواردي كه از نظر اجالس طرفھاي متعاھد
ضروري باشد يا براساس درخواست كتبي يكي از طرفھا در صورتي كه توسط حداقل دو
طرف متعاھد ديگر حمايت شود ،برگزار خواھد شد.
 -5جلسات اجالس طرفھاي متعاھد ميبايست به صورت دورهاي و بر اساس نام كشورھاي
متعاھد به ترتيب حروف الفباي انگليسي ،در ھر كشور يا در مكان دبيرخانه برگزار گردد.
 -6رياست اجالس طرفھاي متعاھد ميبايست به نوبت و بر اساس نام كشورھاي متعاھد به
ترتيب حروف الفباي انگليسي به ايشان واگذار گردد .در صورت خالي ماندن مسند رياست،
طرف متعاھدي كه رياست اجالس را بر عھده دارد ،ميبايست جانشيني را تا پايان دوره
رياست آن طرف متعاھد مشخص نمايد.
} -7زبانھاي كاري اجالس طرفھاي متعاھد انگليسي ،فارسي و روسي خواھد بود{.
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 -8تمامي تصميمات اجالس طرفھاي متعاھد بر اساس اتفاق آرا اتخاذ خواھد شد.
 -9اجالس طرفھاي متعاھد در اولين جلسه خود درباره اين موارد تصميم ميگيرند:
الف( تاسيس ساير نھادھاي كنوانسيون در صورت لزوم؛
ب( توافق درباره امور مربوط به دبيرخانه دايمي اجالس ،از جمله محل و كاركنان آن؛
ج( مقررات آيين كار و مقررات مالي خود و ارگانھاي فرعي؛
 -10وظايف اجالس طرفھاي متعاھد شامل موارد ذيل ميباشد:
الف( نظارت بر اجراي كنوانسيون و پروتكلھاي آن؛
ب( نظارت بر محتويات كنوانسيون و پروتكلھاي آن؛
ج( بررسي و تصويب پروتكلھاي الحاقي يا ھرگونه اصالحيه به كنوانسيون يا پروتكلھاي
آن و تصويب و اصالح ضمايم اين كنوانسيون و پروتكلھاي آن؛
د( دريافت و بررسي گزارشھايي كه توسط طرف ھاي متعاھد ارايه شده و بررسي و
ارزيابي وضعيت محيط زيست دريايي بويژه وضعيت آلودگي و اثرات آن بر اساس
گزارشھايي كه توسط طرفھاي متعاھد و سازمانھا صالحيتدار منطقهاي يا بينالمللي تھيه
شده؛
ه( بررسي گزارشھايي كه توسط دبيرخانه راجع به موضوعات مربوط به اين كنوانسيون
تھيه شده؛
و( در صورت لزوم جستجوي خدمات مالي و فني ارگانھاي بينالمللي مربوطه و نھادھاي
علمي براي پيگيري اھداف اين كنوانسيون؛
ز( ايجاد ارگانھاي فرعي براي اجراي كنوانسيون و پروتكلھاي آن در صورتي كه الزم
باشد؛
ح( انتخاب دبير اجرايي و ساير پرسنل در صورت نياز ،با توجه به عادالنه بودن تعداد
نمايندگان طرفھاي متعاھد؛
انجام ساير كارھايي كه براي رسيدن به اھداف كنوانسيون الزم است.
ماده » 23دبيرخانه كنوانسيون«
 -1دبيرخانه كنوانسيون بدينوسيله ايجاد ميشود.
 -2دبيرخانه ميبايست شامل دبير اجرايي كنوانسيون و پرسنل الزم براي انجام وظايفي كه از
اين پس مشخص ميگردند ،ميباشند.
 -3دبير اجرايي ،رياست امور اداري دبيرخانه كنوانسيون و انجام وظايف مربوطه را كه
توسط اجالس طرفھاي متعاھد و بر اساس قوانين اجرايي و مالي مورد تاييد آن تعيين شده،
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بر عھده خواھد داشت .
 -4وظايف دبيرخانه شامل:
الف( ترتيب دادن و فراھم نمودن تداركات جلسات اجالس طرفھاي متعاھد و ارگانھاي فرعي
آن؛
ب( تھيه و ارسال اعالميهھا ،گزارشھا و ساير اطالعات دريافت شده به طرفھاي متعاھد؛
ج( بررسي درخواستھا و اطالعات دريافتي از طرفھاي متعاھد و مشورت با آنھا در
خصوص موضوعات مربوط به اجراي كنوانسيون و پروتكلھاي آن؛
د( تھيه و ارسال گزارش موضوعات مربوط به اجراي كنوانسيون و پروتكلھاي آن؛
ه( تاسيس و نگھداري پايگاه اطالعات و انتشار قوانين ملي طرفھاي متعاھد و حقوق بينالملل
مربوط به حفاظت از درياي خزر؛
و( ايجاد ترتيباب الزم براي تامين كمكھا و توصيهھاي فني براي اجراي موثر كنوانسيون و
پروتكلھاي آن ،در صورت تقاضاي ھر يك از طرفھاي متعاھد؛
ز( اجراي وظايفي كه ممكن است طبق پروتكلھاي اين كنوانسيون تعيين شود؛
ح( ھمكاري مناسب با سازمانھا و برنامهھاي منطقهاي و بينالمللي؛
ي( انجام ساير وظايفي كه ممكن است توسط كنفرانس طرفھا تعيين گردد؛
بخش ھفتم »پروتكلھا و ضمايم«
ماده » 24تصويب پروتكلھا«
 -1ھر يك از طرفھا متعاھد ميتوانند پروتكلھايي را براي اين كنوانسيون پيشنھاد نمايند.
اين پروتكلھا به اتفاق آرا در جلسهاي از جلسات اجالس طرفھاي متعاھد به تصويب خواھد
رسيد .چنانچه در متن پروتكلھا براي تصويب ،روش ديگري ابداع نشده باشد،پس آن كه
تمامي طرفھاي متعاھد طبق مفاد قانون اساسي خود ،آنھا را تصويب يا با آنھا موافقت
نمايند ،الزماالجرا خواھد شد .پروتكلھا جز الينفك كنوانسيون خواھند بود.
 -2حداقل شش ماه قبل از تشكيل جلسه طرفھاي متعاھد براي طرح يا تصويب ھر پروتكل،
متن آن توسط دبيرخانه به اطالع طرفھاي متعاھد خواھد رسيد .
ماده » 25تصويب ضمائم و اصالحات«
 -1ضمائم اين كنوانسيون يا ھر يك از پروتكلھاي آن جز الينفك كنوانسيون يا پروتكل
ميباشد مگر آنكه صريحا روش ديگري پيشبيني شده باشد .اشاره به اين كنوانسيون يا
پروتكلھاي آن در عين حال اشاره به ضمايم مربوطه ميباشد .چنين ضمايمي محدود به
آييننامهھا و موضوعات علمي ،فني و اداري خواھد بود.
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 -2ضمائم اين كنوانسيون يا ھر يك از پروتكلھاي آن بر طبق آييننامه وضع شده در ماده 24
پيشنھاد و تصويب خواھد شد .
 -3پيشنھاد ،تصويب و الزماالجرا شدن اصالحيهھاي ضمايم اين كنوانسيون يا ھر يك از
پروتكلھا تابع آييننامهاي خواھد بود كه جھت پيشنھاد ،تصويب و الزماالجرا شدن ضمايم
اين كنوانسيون يا ضمايم پروتكلھا در نظر گرفته شده است.
 -4ھر ضميمه يا اصالحيه آن كه مربوط به اصالح اين كنوانسيون يا ھر يك از پروتكلھا
باشد ضميمه يا اصالحيه الزماالجرا نخواھد شد مگر زماني كه اصالحيه كنوانسيون يا
پروتكل مربوطه الزماجرا شود.
بخش ھشتم »اجرا و قبول«
ماده » 26اجراي كنوانسيون«
 -1ھر يك از طرفھاي متعاھد براي ھمكاري در اجراي مفاد اين كنوانسيون در سرزمين خود
و تحت اختيار خود ،يك مرجع ملي در نظر ميگيرد.
 -2مفاد اين كنوانسيون تاثيري بر حقوق طرفھاي متعاھد به صورت انفرادي يا مشترك در
تصويب و اجراي اقدامات صريح تر از آنچه در اين كنوانسين آورده شده است ،نخواھد
داشت.
ماده » 27گزارشھا«
ھر مرجع ملي گزارشھاي مربوط به اقدامات انجام گرفته در خصوص اجراي مفاد اين
كنوانسيون و پروتكلھاي آن را در فواصل منظمي كه توسط كنفرانس طرفھا تعيين ميشود
ارايه خواھد نمود .دبيرخانه گزارشھاي رسيده براي تمامي طرفھاي متعاھد منتشر خواھد
كرد.
ماده » 28اجرا و قبول«
طرفھاي متعاھد جھت اطمينان از اجراي مفاد اين كنوانسيون يا پروتكلھاي آن ،در گسترش
خط مشيھا ھمكاري خواھند كرد.
ماده » 29مسووليت و جبران خسارت«
ھر يك از طرفھاي متعاھد با در نظر گرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بينالملل،
متعھد به گسترش قوانين و آيين كار مناسب در ارتباط با مسووليت و جبران خسارات وارده
به محيط زيست درياي خزر ناشي از نقض مفاد اين كنوانسيون و پروتكلھاي آن خواھند بود.
ماده » 30حل اختالف«
1ـ در صورت بروز اختالف بين طرفھاي متعاھد در ارتباط با اجرا يا تفسير كنوانسيون يا
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پروتكلھاي آن ،طرفھاي كنوانسيون از طريق مذاكره يا ساير روشھاي مسالمتآميز به انتخاب
خود براي رفع اختالف اقدام خواھند كرد.
بخش نھم »مواد نھايي«
ماده » 31امضاء ،تصويب ،پذيرش ،موافقت و الحاق«
1ـ كنوانسيون براي امضاي دولتھاي ساحلي خزر از تاريخ  4نوامبر  2003تا  3نوامبر
 2004مفتوح خواھد بود.
2ـ كنوانسيون به تصويب ،پذيرش يا موافقت دولتھاي ساحلي خزر خواھد رسيد .كنوانسيون
براي الحاق ھر يك از دولتھاي ساحلي خزر طبق قوانين ملي آن كشور از تاريخي كه
كنوانسيون براي امضا بسته شده ،مفتوح خواھد بود.
 -3اسناد تصويب ،پذيرش ،موافقت يا الحاق در نزد امين به امانت گذاشته ميشود.
ماده » 32حق شرط«
اين كنوانسيون ھيچ حق شرطي ندارد.
ماده » 33الزماالجرا شدن«
كنوانسيون  90روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب ،پذيرش ،موافقت يا الحاق توسط
تمامي دولتھاي ساحلي خزر الزماالجراء خواھد شد.
ماده » 34اصالح كنوانسيون و پروتكلھا«
1ـ ھر يك از طرفھاي متاھد ميتوانند جھت اصالح اين كنوانسيون يا ھر يك از پروتكلھا
پيشنھاد دھد .اين اصالحات بايد در جلسه اجالس طرفھاي متعاھد از طريق اتفاق آراء به
تصويب رسد.
2ـ متن پيشنھادي اصالحيه كنوانسيون يا ھر پروتكلي به دبيرخانه ارائه خواھد شد و دبير
خانه حداقل  90روز قبل از جلسه تصويب اصالحيه پيشنھاد شده ،آن را به اطالع تمامي
طرفھاي متعاھد خواھد رساند.
ماده » 35امين كنوانسيون«
جمھوري اسالمي ايران وظايف امين را خواھد پذيرفت.
ماده » 36متون معتبر«
اين كنوانسيون به زبانھاي فارسي ،آذري ،روسي ،قزاقي ،تركمني و انگليسي بوده و تمامي
متون داراي اعتبار يكسان ميباشند و نزد امين به امانت گذاشته خواھند شد.
در صورت بروز اختالف در تغيير يا كاربري اين كنوانسيون يا پروتكلھاي آن ،متن انگليسي
به عنوان متن اصل قلمداد خواھد شد.
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ماده » 37در رابطه با مذاكرات وضعيت حقوقي درياي خزر«
ھيچ گونه تفسيري از اين كنوانسيون براي پيش قضاوت در مورد نتايج مذاكرات مربوط به
وضعيت نھايي رژيم حقوقي درياي خزر جايز نيست.

طنين صداي ما را رساتر كنيد

http://www.mpliran.com/2012/01/blog-post_04.html

امنيت ملی را چه کسانی به خطر می اندازند ؟
مادران يا حاکمان؟
اقليت حاکم بر ايران ،روز به روز حلقه فشار و سرکوب را بر گروھھا ،سازمانھا ،احزاب،
فعاالن اجتماعی و حتا مردم عادی تنگتر و تنگتر کرده و ديکتاتوری و استبداد خود را به
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شکلی وحشيانه تر اعمال ميکند.
در حالی که مردم حق نفس کشيدن ندارند و بسياری از آزادی خواھان تنھا به جرم حقطلبی؛
زندانی ،مفقود ،مجروح و کشته می شوند و خانوادھھايشان حق ھيچ گونه شکايت و پيگيری
واقعی را ندارند.
در حالی که شکنجھگران و قاتالن ،آزادانه به جنايتھای خود ادامه ميدھند ،زنان و مادرانی که
برای رسيدن به حداقل حقوق انسانی و اجتماعی خود و يا برای دفاع از حقوق قانونی خود و
فرزندانشان حاضر به سکوت نشده اند ،بارھا مورد آزار و تھديد قرار می گيرند؛ يا به اتھام
اقدام عليه امنيت ملی ،مورد محاکمه قرار گرفته و با اتھامات بي اساس و مجازات ھای
سنگين در بيدادگاه ھا مجرم قلمداد می شوند؛ ھم اکنون نيز دو نفر از آنان در زندان به سر
می برند .
ژيال مھدويان مادر حسام ترمسی به جرم دادخواھی از وضعيت فرزندش و ھمدردی با
مادران عزادار به پنج سال زندان ،سه سال تعزيزی و دو سال تعليقی و دخترش مريم نجفی
نيز به دو سال حبس ،يک سال و نيم تعليقی و شش ماه تعزيری محکوم شده است .حسام
پسرش ،جوانی است که برای ھمراھی با جنبش سبز در سال  ١٣٨٨يک سال زندان را تحمل
کرد و پس از آزادی با وضعيتی مشکوک بيمار شد و ھنوز ھيچ کس نمی داند که علت
بيماری او پس از آزادی از زندان چه بوده است.
ژيال کرم زاده مکوندی  ،شاعر و از حاميان مادران عزادار ،به جرم ھمدردی و سرودن
شعر برای مادران و جان باختگان به چھار سال حبس ،دو سال تعزيزی و دو سال تعليقی
محکوم شده و در تاريخ  ٦دی ماه برای اجرای حکم  ،بازداشت و روانه زندان شده است.
ليال سيف اللھی ،پزشک و از حاميان مادران عزادار ،نيز به چھار سال حبس ،دو سال
تعزيزی و دو سال تعليقی محکوم شده است.
اکرم نقابی ،مادر سعيد زينالی به جرم پيگيری وضعيت فرزندش به مدت دو ماه زندانی شده
و محاکمه شده است .سعيد دانشجويی بود که در  ٢٣تير  ١٣٧٨مقابل چشمان خانواده اش در
منزل بازداشت و ربوده شد و تا به حال ھيچ مقام مسئولی پاسخی مبنی بر زنده بودن يا کشته
شدن او نداده است .
پروين مخترع ،مادر کوھيار گودرزی به جرم پيگيری وضعيت فرزندش به  ٢٣ماه حبس
تعزيری محکوم و زندانی شده است .کوھيار دانشجو و فعال حقوق بشر است که ھم اکنون در
زندان به سر می برد .
منصوره بھکيش ،از خانواده ھای جان باختھگان دھه  ٦٠است که شش تن از خانواده اش
کشته شده اند .او نيز به جرم دادخواھی و ھمدردی با مادران عزادار و حضور در خاوران و
بھشت زھرا ،بارھا احضار و مورد اذيت و آزار قرار گرفته است و در آخرين بازداشت يک
ماه را در حبس گذرانده است و نھايتا در  ٤دی ماه  ،توسط قاضی صلواتی محاکمه و در
انتظار حکم نھائي است.
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نادر احسنی ،يکی ديگر از حاميان مادران پارک الله ،پس از تحمل يک سال زندان و پس از
آزادی ،دوباره به دادگاه احضار و به دو سال حبس تعزيری محکوم شده است .
تعدادی ديگر از مادران و خانواده ھای جان باختگان و حاميان  ،بارھا احضار ،بازداشت و
محاکمه شده و در وضعيتی بالتکليف بسر می برند و تعدادی ديگر از آنھا نيز بارھا مورد
بازخواست قرار گرفته يا تھديد شده اند.
ھم چنين خانم "فاطمه الوندی" مادر مھدی محموديان ،زندانی سياسی محبوس در زندان
رجايی شھر کرج نيز  ١٣دي ماه ،توسط ماموران امنيتی بازداشت و مورد بازجويی قرار
گرفته و سپس آزاد شده است .نامبرده طی دو سال گذشته بارھا از طريق دادستانی پيگير
مرخصی استعالجی برای فرزند بيمارش بوده است.
مي پرسيم  :کداميک ازخواسته ھا و حرکت ھای مادران و حاميان ،غيرقانونی بوده که امنيت
ملی کشور به خطر افتاده است؟
جز اينکه پيگيری وضعيت فرزند در ھر دين و آيين و قانونی ،حق ھر مادری و ھمراھی و
حمايت از مادران ،وظيفه ي تک تک فرزندان جامعه جھانی است .
حاکمان ،امنيت ملی را امنيت اوباش ،قاتالن و شکنجھگران می دانند و به ھمين دليل اين
چنين از حرکت مادران به وحشت افتاده اند و به اشکال مختلف آنھا را مورد اذيت و آزار
قرار می دھند.
ما مادران پارک الله و حاميان در سرتاسر دنيا ،ضمن پافشاری برسه خواسته اصلی خود
مبنی بر آزادی تمامی زندانيان سياسی – عقيدتی ،لغو مجازات اعدام و محاکمه عادالنه و
علنی آمران و عامالن کشتارھای سی و سه سال گذشته؛ از مردم آزاديخواه و نھادھای حقوق
بشری می خواھيم برای آزادی پروين مخترع و ژيال کرم زاده مکوندی و توقف فشار بر
مادران دادخواه و حاميانشان در ايران ،ما را ھمراھی و طنين صدای ما را رساتر کنند.
مادران پارک الله و حاميان در داخل و خارج از کشور
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تاييد حکم پنج سال حبس مھدی معتمدی مھر ،عضو نھضت آزادی
ايران
حکم بدوی پنج سال حبس تعزيری مھدی معتمدی مھر مسوول کميته آموزش و پژوھش
نھضت آزادی ايران ،از سوی شعبه  ۵۴دادگاه تجديدنظر دادگاه انقالب تھران تاييد و قطعی
شد.
بنا به گزارشھای رسيده به جرس ،شعبه  ٢٨دادگاه انقالب اسالمی تھران به رياست قاضی
مقيسه  ٢٨بھمن ماه گذشته پس از برگزاری دادگاھی يک ساعته ،مھدی معتمدی مھر را به
اتھام عضويت در نھضت آزادی ايران ،شرکت در تجمع روز عاشورای  ٨٨و نوشتن
مقاالت انتقادی ،به پنج سال حبس تعزيری محکوم کرده بود که اين حکم ،پس از اعتراض
جھت تجديد نظر به شعبه  ۵۴دادگاه ياد شده ارسال و پس از مدتی ،ضمن تاييد و قطعيت
حکم صادره بدوی ،پرونده به اجرای احکام زندان اوين ارجاع شده است.
اين عضو کميته انتخابات آزاد ،سالم و عادالنه ،نخستين بار در فروردين  ٨٨به بھانه نقش
داشتن در تنظيم و انتشار بيانيه درخواست نظارت بينالمللی در انتخابات دھم رياست
جمھوری بازداشت و پس از  ۴۵روز حبس انفرادی به قيد کفالت آزاد شد و بار دوم ،پس از
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وقايع عاشورای  ٨٨به اتھام شرکت در اين تجمع ،بازداشت و پس از حدود دو ماه در دھم
اسفند ھمان سال آزاد شد.
اخيراً اين عضو دفتر سياسی نھضت آزادی ايران اقدام به انتشار علنی نامهای به وزير
اطالعات نمود که ضمن اشاره صريح به ضرب و شتم وی در دوران بازداشت ،حکايت از
استمرار رفتار غيرقانونی بازجويان آن وزارتخانه پس از آزادی و اعمال فشارھای روانی
در برخورد با ايشان و ساير اعضای نھضت آزادی ايران دارد.
ورود به حوز ٔه خصوصی زندگی فردی ،توھين ،افترا ،تھديد به مرگ از جمله موارد
فشارھای روانی است که معتمدی مھر در اين نامه افشا کرده و از »بازتوليد خط سعيد
امامی و رويکردی در وزارت اطالعات جمھوری اسالمی« خبر داده بود.
در حال حاضر ،محمد توسلی – رييس دفتر سياسی – محسن محققی ،امير خرم و محمد
فريد طاھری اعضای شورای مرکزی و عماد بھاور رييس شاخه جوانان نھضت آزادی
ايران با اتھاماتی مشابه در زندان اوين به سر میبرند.
ھمچنين دکتر ابراھيم يزدی ،دبير کل نھضت آزادی ايران ،چندی پيش به ھشت سال زندان
محکوم گرديد.

ساعاتی پس از ترور مصطفی احمدیروشن معاون بازرگانی مرکز
اتمی نطنز،
سخنگوی وزارتخارجه ايران ضمن متھم کردن اسرائيل به دست داشتن در ترور معاون
بازرگانی سايت نطنز ،از پيگيری اين حادثه در سازمانھای بينالمللی خبر داد .دبير ستاد
حقوق بشر ھم به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشته است.
ساعاتی پس از ترور مصطفی احمدیروشن معاون بازرگانی مرکز اتمی نطنز ،سخنگوی
وزارت خارجه ايران خواستار موضعگيری روشن آژانس بينالمللی انرژی اتمی در مورد
اين حادثه شد.
رامين مھمانپرست در گفتوگو با خبرگزاری دانشجويان ايران ،ايسنا گفت» :ھر ارگان يا
سازمان بينالمللی ،بويژه سازمان بينالمللی انرژی اتمی موضعی صريح و شفاف )(...
نداشته باشد و حركت جدی در مقابله با اين روشھای تروريستی اتخاذ نكند ،با سكوت خود
با اين اقدام ھمراھی میكند و بايد در مقابل ملتھای جھان پاسخگو باشد».
ھمکاری با پروژهھای تحقيقاتی غنیسازی اورانيوم
مصطفی احمدیروشن که از سوی مقامات و رسانهھای ايرانی «دانشمند ھستهای« و »استاد
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دانشگاه شريف« معرفی شده  ٣٢ساله ،فارغالتحصيل رشته مھندسی شيمی از دانشگاه
صنعتی شريف و معاون بازرگانی سايت نطنز بوده است.

مصطفی احمدی روشن ،مجيد شھرياری ،داريوش رضايی و مسعود علیمحمدی در دو سال
گذشته ترور شدند
دانشگاه شريف تاييد کرده که مصطفی احمدی روشن در سال  ١٣٨٠در پروژه ساخت
غشاھای پليمری برای جدا سازی گازھا که برای اولين بار در کشور انجام میشد ھمکاری
داشته است.سايت الف در اين مورد نوشته است « :برای غنی سازی اورانيوم از غشاھای
پليمری استفاده می شود ،بطوریکه ابتدا اورانيم به صورت "گاز ھگزافلوريد اورانيم"
درآورده می شود و سپس اين گاز از يک غشای پليمری مخصوص عبور داده می شود .با
اين کار اورانيوم  ٢٣۵زودتر از  ٢٣٨از غشای پليمری عبور می کند .و به اين شيوه
اورانيوم غنی سازی می شود».
دانشمندان ترور در ليست تحريم سازمان ملل
خبرگزاری مھر به نقل از "رسانهھا "نوشته است« :نام دانشمندان ھستهای ايران که در
ماهھای گذشته به شھادت رسيده اند در ليست تحريم شورای امنيت سازمان ملل بوده است«.
اين خبرگزاری در ادامه مدعی شده است» :انتشار اين فھرست توسط منابع غربی بھترين
رانت اطالعاتی به گروه ھای تروريستی برای شناسايی و رديابی دانشمندان ايرانی است».
مھر ھمچنين نوشته است که" بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی اخيرا با شھيد احمدی
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روشن مالقات داشتهاند" خبرگزاری مھر اين ديدار را با ترور احمدیروشن مرتبط دانسته
است.رامين مھمانپرست سخنگوی وزرات خارجه ايران شيوه ترور مصطفی احمدیروشن
را مانند روشھايی دانسته كه "در ترور دانشمندان ھستهيی قبلی بكار گرفته شد" .وی ضمن
متھم کردن اسرائيل به دست داشتن در اين حادثه افزود» :اين مساله حتما توسط كشور ما از
طريق مراجع قانونی و سازمانھای بينالمللی پیگيری خواھد شد».
صفرعلی براتلو دبير شورای تأمين استان تھران در گفتوگو با خبرگزاری فارس تأکيد کرده
بود که بمبھای استفاده شده در ترور مصطفی احمدی روشن" از نوع بمبھايی بوده که قبالً
نيز در ترور دانشمندان ھستهای جمھوری اسالمی ايران به کار گرفته شدهاند".

ھر  ۴پژوھشگران ترور شده در پی انفجار بمب کشته شدند
درگذشت راننده مجروح در بيمارستان
به گزارش خبرگزاریھای ايران دو فرد ديگر نيز در اين حادثه مجروح شدند.
خبرگزاری جمھوری اسالمی ،به نقل از يک منبع آگاه اعالم کرد بود» :دو مجروح اين
انفجار نيز به بيمارستان ھای ايرانمھر و رسالت منتقل شده اند».
خبرگزاری فارس ساعاتی پس از اين حادثه از درگذشت يکی از مجروحان اين حادثه در
بيمارستان رسالت تھران خبر داد .اين خبرگزاری نام اين فرد را "رضا قشقايی" ،متولد
 ١٣۵٧و راننده مصطفی احمدی روشن اعالم کرد.
مجروح ديگر که ھويت او ھنوز روشن نشده به گزارش خبرآنالين به دليل اصابت ترکش از
ناحيه دست مجروح شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
نامه به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
ھمزمان با واکنش گسترده مقامات ايرانی به ترور مصطفی احمدیروشن ،دبير ستاد حقوق
بشر ايران نامهای به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت .محمد جواد الريجانی در
اين نامه "از انفعال و سکوت مجامع جھانی در قبال ترور دانشمندان ايرانی" انتقاد کرد و
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خواستار تعيين "گزارشگر ويژه برای بررسی ترورھا "شد.
اين درخواست درحالی مطرح شده است که ايران از ھر گونه ھمکاری با گزارشگر ويژه اين
سازمان برای بررسی مسائل حقوق بشر در ايران خودداری میکند .مقامات ايرانی حتی با
صدور ويزای ورود به ايران برای گزارشگره ويژه حقوق بشر مخالفت کردهاند.

بازداشت مجدد حميد موذنی ،عضو سازمان ادوار تحکيم و
روزنامه نگار
با ادامه فشار ھای دستگاه ھای امنيتی طی ھفته ھای اخير و تبديل شدن قرار وثيقه به قرار
بازداشت ،حميد موذنی ،روزنامه نگار و نويسنده بوشھری و عضو شعبه بوشھر سازمان
دانش آموختگان ايران )ادوار تحکيم وحدت( بازداشت و راھی زندان شد .
به گزارش ادوارنيوز ،اين روزنامه نگار پنجم مھرماه امسال در محل شورای شھر استان
بوشھر توسط ماموران اداره اطالعات استان بوشھر بازداشت و پس از تحمل  ١۵روز حبس
به قيد وثيقه  ١٠٠ميليونی آزاد شده بود .
حميد موذنی در انتخابات گذشته در ستاد مھدی کروبی ،نامزد دوره دھم رياست جمھوری
فعاليت می کرد و سابقه ھمکاری با اکثر نشريات مستقل استان بوشھر و ھمچنين سردبيری
ھفته نامه ھای محلی ھمچون« بيرمی« و« آواب بھارستان« «،دريای جنوب« و« سالم
جنوب« را در پرونده فعاليت مطبوعاتی خويش دارد.
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بازداشت روح ﷲ قاسمی ،دانشجوی سابق دانشگاه شيراز
روح ﷲ قاسمی ،دانشجوی سابق دانشگاه شيراز و فارغ التحصيل رشته جامعهشناسی اين
دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد ،پس از احضار به اداره اطالعات شھر شيراز بازداشت
شده و از سرنوشت وی و داليل بازداشتش ھيچ خبری در دسترس نيست.
به گزارش دانشجونيوز ،بازداشت اين دانشجوی سابق دانشگاه شيراز و فارغ التحصيل رشته
جامعهشناسی اين دانشگاه روز يکشنبه صورت گرفته است.
گفته میشود روح ﷲ قاسمی در پی احضار از سوی اداره اطالعات شيراز ،به اين اداره
مراجعه و بازداشت شده است .وی که ھم اکنون معلم علوم دوره راھنمايی مدارس روستايی
شھرستان قائميه میباشد در طول دوران تحصيل در دانشگاه شيراز چندين بار به کميته
انضباطی دانشگاه احضار شده بود .تا کنون خبری از محل نگھداری و اتھامات روح ﷲ
قاسمی در دست نيست اما به نظر میرسد وی در بازداشتگاه مرکزی اداره اطالعات شيراز
موسوم به پالک  ١٠٠به سر میبرد.
الزم به ذکر است که وی از بيماریھای جسمانی رنج میبرد .بازداشت وی از سوی
آشنايانش بیدليل و غير منتظره عنوان شده و بر نگرانیھای آنھا افزوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارش:
بند  ١ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی
دارد .ھيچ کس را نميتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.
بند  ١ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھيچکس را نمی توان بمناسبت
عقايدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
بند  ٢ماده  ١٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی :ھر کس حق آزادی بيان دارد .اين حق
شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعات و افکار از ھر قبيل بدون توجه به سر
حدات خواه شفاھا ً يا بصورت نوشته يا چاپ يا بصورت ھنری يا به ھر وسيله ديگر به
انتخاب خود می باشد.
ماده  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر :ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد.
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نامه دانشجويان دانشگاه تھران بھاحمد شھيد ،نماينده ويژه حقوق
بشر
در حالی که مسئوالن ايرانی حاضر به ھمکاری با احمد شھيد ،نماينده ويژه حقوق بشر
نشدند ،دانشجويان دانشگاه تھران برای او نامه نوشتند.
به گزارش کلمه ،دانشجويان دانشگاه تھران با امضای طوماری خطاب به احمد شھيد،
گزارشگر ويژه حقوق بشر ،با انتقاد از وی بخاطر گزارش يکطرفه اش ،از وی خواستند با
واقعيتھای جامعه ايران از نزديک و بدور از آنچه آنا “القائات ضدانقالب” خوانده است ،لمس
کند.در اين طومار که با صدھا امضا در محوطه اصلی دانشگاه تھران نصب شده ،از احمد
شھيد خواسته شده که بازيچه دست دشمنان مسلمين نشود .اين دانشجويان از احمد شھيد
پرسيده اند که آيا اعمال ريگی و شھادت دکتر مسعود عليمحمدی نقض حقوق بشر نيست؟
اين طومار ھمزمان با برگزاری مراسم گراميداشت دومين سالگرد شھادت دکتر عليمحمدی
در دانشگاه تھران نصب شده تا دانشجويان آن را امضا کنند.
احمد شھيد ،وزير خارج ٔه سابق کشور مالديو و گزارشگر ويژه کنونی امور حقوق بشر
سازمان ملل متحد در مورد ايران است.سال گذشته وی توسط شورای حقوق بشر سازمان
ملل ،به عنوان گزارشگر ويژه در امور ايران انتخاب شد .ھر چند از او درخواست شده تا به
ايران سفر کند و وضعيت حقوق بشر ،زندانيان سياسی و ديگر زندانيان را بررسی کند اما تا
اجازه ورود به وی خودداری کرده است.
کنون ايران از دادن
ٔ
احمد شھيد در گزارشی در شش فصل به بررسی حقوق بشر در ايران پرداخته و با نگرانی
از وضعيت رھبران جنبش سبز در حبس و از زبان يکی از شاھدان می نويسد :آقای موسوی
و خانم رھنورد بدون تفھيم ھر گونه اتھامی از بھمن ماه سال گذشته در خانه ھايشان حبس
شده اند .شرايطی که ھر دو آن را زندانيان حکومت می خوانند.
او بار ديگر با ابراز نگرانی از وضعيت زندانيان سياسی ،از مقام ھای جمھوری اسالمی
خواسته است اجازه دھند او به ايران سفر کند.تاکنون فعاالن سياسی و خانواده ھای شھدا و
زندانيان سياسی برای احمد شھيد نامه نوشته و خواستار رسيدگی به حقوقشان شده اند.
ھر چند دولتمردان گزارش ھای وضعيت حقوق بشر در کشور را متاثر از نفوذ امريکا در
سازمانھای بين المللی می دانند ،اما تقريبا ھمه ساله قطعنامه ای عليه نقض حقوق بشر در
ايران منتشر می شود.
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تصميم جدی اروپا برای تحريم گام به گام نفت ايران اعضای
اتحاديه اروپا به توافقھايی در زمينهی تحريم
اتحاديه اروپا در چارچوب دور تازه تحريمھا عليه ايران در نظر دارد به شرکتھای اروپايی
فعال در صنعت نفت  ۶ماه فرصت دھد تا روابط تجاری خود را با شرکای ايرانی قطع کنند.
پس از  ۶ماه واردات نفت از ايران ممنوع خواھد بود.
اتحاديه اروپا يک گام ديگر به اعمال تحريمھای تازه عليه ايران نزديکتر شده است.
تازهترين گزارشھا حاکی از آن ھستند که اعضای اين اتحاديه به توافقھايی در زمينهی
تحريم واردات نفت و فرآوردهھايی شيميايی از ايران ،پيش از نشست بروکسل در روز ٢٣
ژانويه )سوم بھمن( دست يافتهاند.
خبرگزاری رويترز به نقل از يکی از ديپلماتھای اروپايی نوشته است ،طبق اتفاق نظر
اعضای اين اتحاديه ممنوعيت واردات نفت از ايران "پس از  ۶ماه" به اجرا در خواھد آمد و
ممنوعيت واردات فرآوردهھای شيميايی از اين کشور نيز "پس از  ٣ماه" به اجرا گذاشته
خواھد شد.
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به اين ترتيب به شرکتھای اروپايی فعال در زمينهی صنعت نفت  ۶ماه فرصت داده خواھد
شد تا روابط تجاری خود را با شرکای ايرانی قطع کنند .با اين حال اين منبع اروپايی تأکيد
کرده است که ھمچنان به انجام گفتوگوھای بيشتر در اين زمينه ،پيش از نھايی شدن اين
تصميم نياز است.
کشورھای يونان ،اسپانيا و ايتاليا که از ضعيفترين اقتصادھای اتحاديه اروپا به شمار
میآيند ،از جمله اعضای اين اتحاديه ھستند که به شدت به نفت خام ايران وابستگی دارند .از
ھمين رو نيز اين کشورھا خواھان فرصت بيشتری برای اين دورهی گذار شدهاند تا به اين
ترتيب بتوانند جايگزين مناسبی را برای تأمين نيازھای نفتی خود بيابند.
تسويه بدھیھا با نفت خام به جای پول نقد
بر اساس گزارش محافل ديپلماتيک در بروکسل ،يکی ديگر از گزينهھای تحريمی عليه ايران
مجاز شدن شرکتھای اروپايی به دريافت نفت خام از سوی ايران به جای پول نقد ،برای
تسويه بدھیھايشان است.
اتحاديه اروپا اميدوار است که از اين طريق شرکتھای ايرانی ذخيره نفتی کمتری را برای
فروش در بازارھای جھانی داشته باشند و بدين وسيله ايران برای تأمين ھزينهھای برنامهی
اتمی خود با مشکل مالی مواجه شود.
به گفتهی يکی از ديپلماتھای اروپايی برخی از شرکتھای ايرانی بدھیھای قابل توجھی در
اروپا دارند و با اعمال تحريمھای جديد از اين پس میتوانند از نفت خام به جای پول نقد در
بازپرداخت اين بدھیھا استفاده کنند.
جمھوری اسالمی سالھاست که بدھیھای خود را با شماری از شرکتھای اروپايی نظير
گروه نفت و گاز "انی" از طريق پرداخت نفت خام تسويه میکند .به گفتهی مدير عامل اين
شرکت ايتاليايی ،ايران ھنوز نزديک به دو ميليارد دالر به اين شرکت بدھی دارد.
اتحاديه اروپا ھمچنين در حال برنامهريزی برای اعمال تحريمھای جديد بر بخشھای مالی
ايران از جمله بانک مرکزی اين کشور است .ديپلماتھای اروپايی اظھار داشتهاند که آلمان
با اين ايده مخالفت کرده است ،اما يکی از ديپلماتھای آلمانی با تکذيب اين امر به
خبرگزاری رويترز گفته است که کشورش "فعاالنه در گفتوگوھا در مورد اجرای اقدامات
تحريمی عليه بانک مرکزی ايران شرکت دارد".
در ھمين حال گيدو وستروله ،وزير امور خارجه آلمان روز پنجشنبه ) ١٢ژانويه ٢٢/دی(
بار ديگر به جمھوری اسالمی در مورد رفتارھای تحريکآميز اين کشور بر سر برنامهھای
ھستهای ھشدار داد و گفت که اين اقدامات ايران "بدون پيامد" نخواھند بود.
Seite 193

چکيده

آقای وستروله اعالم کرد کشورھای عضو اتحاديه اروپا قصد دارند بسته تحريمی شديدی را
عليه ايران به تصويب برسانند که "قلب برنامهھای ھستهای اين کشور را ھدف گرفته است".

ھمراه اول و ايرانسل فيلترينگ اساماسھا را تکذيب میکنند
با تشديد بحران اقتصادی ايران ،کاربران ايرانی گزارش دادهاند که در نتيجه فيلترينگ کلماتی
نظير »دالر« و »ارز« اساماسھای حاوی اين کليداژهھا به مقصد نمیرسند .اپراتورھای
تلفن ھمراه در ايران اما سانسور را تکذيب میکنند.
در روزھای اخير ،تحريمھای بیسابقهای که قرار است توسط قدرتھای غربی بر ضد
جمھوری اسالمی اعمال شود تنش و تالطم گستردهای را در اقتصاد ايران ايجاد کرده است.
ھمزمان ،خبری در وبسايتھای خبری و شبکهھای اجتماعی دست به دست میچرخيد که
حيرت بسياری از کاربران ايرانی را برانگيخت.
در پی افزايش شديد بھای دالر ،پوند و يورو ،برخی از کاربران شبکه تلفن ھمراه در ايران
گزارش دادند که اساماسھای حاوی کلمه »دالر« و »ارز« ارسال نمیشوند .در چنين
شرايطی ،بديھی است که عامل جلوگيری از ارسال ،موتورھای سانسور تعبيه شده بر سر راه
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پيامھا توسط اپراتور تلفن ھمراه است.
راهھای کنترل و سانسور پيامکھا
اپراتور میتواند برای اين تجھيزات سانسور ،کلمات و کليدواژهھای مشخصی را تعريف کند
و به ھمين سادگی مانع از آن شود که پيامھايی که حاوی آن کلمات باشند ،به مقصد برسند.
پيشتر بسياری از کاربران گزارش داده بودند که اين اتفاق برای کلمه »تحريم« ھم رخ داده.
کمی قبلتر از آن ،در بحبوحه آغاز سھيمهبندی بنزين ،کلمه »بنزين« ھم در ليست سياه
اپراتورھا قرار گرفته بود .از ديگر کلماتی که سيستم سانسور اساماسھا به آن حساس است،
میتوان به »سبز«» ،ھاله«» ،سحابی«» ،استانداری«» ،نماينده مجلس« و حتی »تاريخ«
اشاره کرد.

پيشتر ھم اپراتورھای ايرانی در موسم اعتراضات بارھا اساماسھا را فيلتر کردهاند
دو اپراتور ھمراه اول و ايرانسل ،انحصار شبکهھای تلفن ھمراه در ايران را در اختيار
دارند .پيشتر سازمان ارتباطات سيار ايران ،اعمال فيلترينگ بر روی پيامکھا را تکذيب
کرده بود و حاال در ادامه ،نوبت به اپراتور ايرانسل رسيده .روابط عمومی ايرانسل در
گفتوگو با خبرگزاری ايسنا اعالم کرده که »بهھيچوجه فيلتری روی پيامکھا انجام نمیدھيم
و نظارتی روی محتوای آنھا نداريم».
اما گزارشھای کاربران ،عکس گزارهھای اعالم شده را نشان میدھد .وزارت ارتباطات و
فنآوری اطالعات ھم مدتھا پيش از پذيرش مسئوليت سانسورھا خودداری کرده و به گفته
يکی از نمايندگان مجلس ،وزير در گفتوگو با او گفته که »اين موضوع دست ما نيست».
راهھای خالقانه عبور از سانسور
حاال برخی از کاربران به راهھای خالقانهای برای گزارش قيمت دالر از طريق اساماس ھم
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رسيدهاند» :ھر شاخه گل محمدی ١٧۶٠ :تومان «.کاربران ايرانی تدابير دولت برای دور
زدن تحريمھا را «مضحک« میدانند و اين اقدامات را به اين ترتيب به طنز میکشند.
آنھا تاکيد میکنند که »دالر  ١٧٠٠تومانی و سقوط ارزش ﷼ ،با فيلترينگ مھار
نمیشود».
سانسور و تالش برای جلوگيری از انتشار خبرھای مرتبط با افزايش قيمت دالر ،از فيلتر
کردن سايت »مثقال« که لحظه به لحظه تحوالت بازار ارز را گزارش میکرد آغاز شد .با
توجه به تصميم قاطع قدرتھای غربی برای افزايش فشار بر جمھوری اسالمی تا متقاعد
کردن ايران به توقف برنامه بحثبرانگيز ھستهای ،پيشبينی میشود اقداماتی از اين دست ھم
در فضای سايبر و ھم در ارتباطات مبتنی بر تلفن ھمراه ،تکرار شود و توسعه يابد.
دولت ايران ھمواره تالش کرده تا تحريمھا را کماثر يا گاه بیتاثير جلوه دھد .حتی برخی از
مقامات تا جايی پيش رفتهاند که تحريمھا را عامل رشد اقتصادی کشور خواندهاند .اما در
پشت پرده ،خبرھای ديگری است .شورای عالی امنيت ملی با ارسال نامه به رسانهھا به آنھا
درباره انتشار خبرھای نگرانکننده که ردی از گزندگی تحريمھا داشته باشند ،ھشدار میدھد .
بديھی است که در صورت بیاعتنايی به اين دستورات ،نشريات و رسانهھای متخلف به جرم
«تشويش اذھان عمومی« يا »تبليغ عليه نظام« و سرپيچی از دستورات اين شورا ،توقيف
خواھند شد.

Seite 196

چکيده

درصدی که ماليات نمی پردازند» ،نھادھای زيرنظر رھبری
ھستند»
مريم دھقانپور

سخنگوی کارگروه تحوالت اقتصادی روز شنبه اعالم کرد که  ۴١درصد بدنه اقتصاد کشور
ايران از پرداخت ماليات معاف است.
محمدرضا فرزين بدون اشاره به جزييات اين موضوع گفت :در حال حاضر ،نه تنھا معافيت
مالياتی وجود دارد ،بلکه از دسترسی به اطالعات اقتصادی بخش قابل توجھی از فعاالن
اقتصادی جامعه نيز محروم ھستيم.
حسن منصور ،اقتصاددان در بريتانيا ،که در اين مورد تحقيقاتی انجام داده است ،در گفت و
گو با راديو فردا در مورد سخنان سخنگوی کارگروه تحوالت اقتصادی می گويد:
حسن منصور :جالب است اگر بدانيم جزييات بخشھايی که اين  ۴١درصد را از روی آن
محاسبه کردهاند چيست ،ولی معموالً دولت اين مسايل را اعالم نمیکند.
اين آمار و اطالعات چيز جديدی نيست و ما  ١٠سال پيش بر مبنای اطالعات ديوان
محاسبات و ديگر منابع رسمی دولتی تخمين زديم که  ۴٠درصد از اقتصاد ايران از
پرداخت ماليات معاف است و اين  ۴٠درصد بخشھايی است که زير نظر رھبری قرار
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دارد از جمله بنياد شھيد ،بنياد مستضعفان ،آستانه قدس رضوی و دھھا شرکت بزرگ و
کوچک ديگر .به طور قطع امروز آمار از  ۴٠درصد ھم بسيار باالتر است.
گفت و گو با حسن منصور ،اقتصاددان در بريتانيا درباره معافيت مالياتی نھادھای زير نظر
رھبری در ايران
به نظر شما آيا بخشھای ديگری ھم در اقتصاد ايران وجود دارد که ماليات نمیپردازد؟
آن بخش که به لحاظ قانونی از ماليات معافيت دارد نھادھای زير نظر رھبری است که
تشکيل دھنده آن  ۴٠درصد برآورد ما بوده است .ولی قطعا ً گريز از ماليات در بسياری از
بخشھا نيز وجود دارد که دولت تحت فشارھای معين سياسی -اجتماعی نمیتواند ماليات از
آنھا وصول کند و آدمھای ذی نفوذ ھم از زير پرداختن ماليات درمیروند.
ولی نھادھای زير نظر رھبری که از پرداخت ماليات معاف ھستند ،نه بيالن به دولت ارائه
میدھند و نه حساب سود و زيان اعالم میکنند و نه مشمول ماليات ھستند.
در کنار اين دو مسئله يعنی فرار مالياتی و نھادھايی که از پرداخت ماليات معافيت دارند،
بايد اضافه کرد که حدود  ٢٠درصد از توليد ملی ايران اقتصاد زيرزمينی است يعنی قاچاق.
به عنوان مثال چند ده اسکلهای که زير نظر سپاه پاسداران است و واردات کشور از آن
طريق انجام میگيرد جزو ھمين اقالم است و اخيرا مجلس رقم واردات کاالی قاچاق را ١٩
ميليارد دالر برآورد کرده است که قاچاق انسان ،مواد مخدر ،اسلحه و کاالھای ديگر در ذيل
آن قرار میگيرد.
معافيت حداقل  ۴٠درصد از بدنه اقتصاد کشور که آقای فرزين اعالم کرده است ،چه
تاثيری بر اقتصاد ايران دارد؟
دولت بنابر تعريف ،بايد تمام ھزينهھايش را با اجازه و نيابت از ملت انجام دھد .مثال تامين
بھداشت مجانی ،آموزش اجباری ،راهسازی و کارھايی که دولت بايد انجام دھد بايد از
طريق درآمدھا انجام شود.
ھزينهھای دولت بايد با درآمدھايی که از وصول ماليات به دست می آورد پوشش داده شود
اما در ايران چنين چيزی نيست و ماليات رقم بسيار ناچيزی از ھزينهھای دولت است.
اين ماليات ھم از کسانی وصول میشود که حقوق بگير ھستند و در نتيجه زمان پرداخت
حقوق میتوان ماليات شان را کم کرد .به جز اينھا عده ای ھم با چانه زدن و رشوه
پرداختن ،ماليات معينی میپردازند و يا شرکتھايی که بيالن عرضه میکنند و دولت
میتواند بر اساس آن ماليات از آنھا بگيرد.
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پسران مفقود شده ما کجا ھستند؟
اين سئوالی است که کشميری ھا ھمچنان به دنبال پاسخ آن اند!

پروينا آھنگر ،زنی که از لحظه مفقود شدن پسرش تاکنون ،رنگ آرامش بر خود نديده است،
اما ھمچنان ھمراه با ساير پدران و مادران کشميری-ھندی بدنبال يافتن سر نخی از فرزندان
مفقود شده خود و شناخت آمرين و عاملين جنايت ھای سازمان يافته دراين رابطه است!
ترجمه گزارش حُمرا قريشی ،خبرنگار وی نيوز :
در شمال ھندوستان ،زنی گروھی را رھبری می کند که سالھاست از ناپديد شدن قھری
فرزندان خود در کشمير در رنج اند .گرچه حمايت از اين گروه رو به فزونی است ولی تا
کنون نتيجه مشخصی از فعاليت ھا و مبارزات اعضای اين گروه به دست نيامده است .
پروينا آھنگر مادری است که سال ھاست رنگ آرامش بر خود نديده است .وی می گويد" :
قادر نيستم بگويم روز و شب ام چگونه می گذرد .برای کنترل اعصابم روزھا ناچارم دارو
مصرف کنم ،و شب ھا خواب به چشم ندارم و ھمچنان بيدارم ".به گفته خانم آھنگر ،از 21
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سال پيش که پسرش ناپديد شد ،او در چنين وضعيتی بسر برده است .او می گويد " :پسر
نوجوان من جاويد ،در سال  1990توسط نيروھای امنيتی دستگير شد .آنھا به منزل ما در
ناحيه "باتمالو" آمدند و ادعا کردند که او را برای بازجويی می برند.
ما به آنھا التماس کرديم که او خطايی مرتکب نشده و به تازگی از دانشگاه پذيرش گرفته است
.آن ھا بی آن که به التماس ھای ما توجھی کنند او را به محل بازجويی در "پری محل" بردند
و از آن لحظه به بعد ،ما ديگر ھرگز او را نديديم".شوھر آھنگر پس از ناپديد شدن پسرشان
بيمار شد و دست از کار کشيد و امروز نيز در شرايط جسمی نامناسبی به سر می برد.
آھنگر در شمال کشور در ايالت جامو و کشمير زندگی می کند .اين منطقه توسط دولت
ھندوستان اداره می شود و نرديک مرز پاکستان و چين می باشد -ناحيه ای که در چند دھه
اخير دچار کشمکش ھای ارضی بوده است.او کشمير را برای گرفتن خبری از پسرش زير پا
گذاشته و يک به يک زندان ھا را جستجو کرده است .او از بسياری از مقامات دولتی و
سياستمدارن وابسته به احزاب مختلف در ھند درخواست رسيدگی به مفقود شدن فرزندش
کرده ،و از سازمان ملل نيز تقاضای کمک کرده است.
بسياری از ديگر زنان در کشمير ،داستانی مشابه پروانه دارند .آن ھا می گويند که زمين،
خانه و جواھرات شان را فروخته اند و ھر آن چه در بضاعت شان بوده انجام داده اند تا شايد
نشانی از فرزندان شان بيابند.
ھرگز از پای نخواھيم نشست!
پروينا آھنگر که يکی از بنيانگذاران "انجمن اوليای مفقود شدگان" در سال  1996بوده ،و
ھدايت و رھبری آن را نيز به عھده دارد می گويد" :من مصمم ھستم که تا آخرين نفس برای
يافتن عزيزان مان از طريق مسالمت آميز ،به مبارزات خودمان ادامه بدھم".
اين انجمن در وب سايت خود ،در مورد مسئله مفقوداالثر شدن ھای سازمان يافته در ھند ،اين
گونه توضيح می دھد که در سال  1989گروھی از مردان جوان برای خود مختاری کشمير
دست به مبارزه مسلحانه عليه دولت ھندوستان زدند .خواست استقالل کشمير پايه مردمی
وسيعی داشت و در ادامه مبارزاتی صورت می گرفت که در سال  1947منجر به جدا شدن
پاکستان از ھندوستان شده بود .
اين وب سايت توضيح می دھد که دستگاه ھای وسيع امنيتی تحت عنوان امنيت ملی و مصالح
کشور ،با اختياراتی که بر اساس قوانين اضطراری توسط دولت وضع شده بود با معافيت از
پيگرد قانونی عمل کرده اند.آھنگر اين انجمن را با گروھی کوچک از والدينی آغاز کرد که
ھمانند او فرزندان شان را از آن ھا گرفته و پس از آن ناپديد شده بودند .
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حمايت از اين انجمن از زمان شکل گيری رو به فزونی بوده است .در سال  2011پروين
آھنگر نامزد جايزه مدافعان حقوق بشر فرانت الين شد و بسياری از مبارزان حقوق مدنی
ھندوستان به حمايت از اين گروه برخاستند .اوما چاکراواراتی ،يکی از دانشگاھيان
سرشناس ،نيزگروھی را برای حمايت از اين انجمن در دھلی نو ،تشکيل داده است .
اين انجمن که در زمان بنيان گذاری بيش از چند عضو بيشتر نداشت ،اکنون تقريبا ً در تمام
حوزه ھای کشمير دفتر دارد و پروانه می گويد که رقم دقيقی از حمايت کنندگان اين انجمن
نمی توان داد.در حال حاضر اين گروه سعی بر اين دارد که نيروھای امنيتی که در مفقود
شدن فرزندان اين خانواده ھا دست داشته اند تحت پيگرد قانونی قرار گيرند .
ظفرشاه  ،يکی از حقوقدانان سرشناس داوطلب شده است که اين پرونده را به دادگاه عالی
ببرد .آھنگر می گويد من توانايی مالی تقاضای چنين وکيلی را نداشته ام .خوشبختانه ظفر
برای اينکار ھيچ پولی از من دريافت نمی کند .در واقع بسياری از وکال که دفاع از اين ناپديد
شدگان را به عھده گرفته اند ھيچ مبلغی از خانواده ھای آنان تقاضا نمی کنند .آنھا متوجه
ھستند که که ما در چنان شرايط مالی نيستيم که بتوانيم به آنان حق وکالت بپردازيم و در
ضمن خود باور دارند که اين مسئله ای است که بايد پيگيری شود .
اين يک بی عدالتی محض است که ما والدين اين چنين رنج می بريم ولی آن ھايی که مرتکب
اين جنايت شده اند ھرگز به محاکمه کشيده نشده اند و در آزادی به زندگی روزمره شان ادامه
می دھند.
اين دادخواھی ھمچنان ادامه دارد!
اعضای اين انجمن با بسياری از سياستمداران سرشناس کشمير مالقات نموده اند ولی
متأسفانه تاکنون ھيچ پاسخ روشنی دريافت نکرده اند.خانم آھنگر می گويد ما در مالقات ھای
خود مکرراً از آنان پرسيده ايم که اگر پسران جوان خودشان ،يک باره دستگير و مفقود می
شدند ،چه حال و حسی داشتند؟ سئوالی که ھميشه بی جواب مانده است.
حتی وقتی رادھا کومار ،که از طرف دولت مـأمور رسيدگی به اين پرونده ھا شده و به دفتر
اين انجمن در سرنياگار رفت ،آھنگر از او خواست که وی ھمان سئوال را از زنان
سياستمدار بلندپايه در دھلی نو ،بپرسد .اگر فرزندان بی گناه آن ھا دستگير و توسط نيروھای
امنيتی شکنجه و ناپديد شده بودند ،آنھا چگونه عکس العمل نشان می دادند؟
اين انجمن اظھار ميدارد که قريب  8000جوان در طول اين ساليان در کشمير ناپديد شده اند.
کميسيون حقوق بشر جامو و کشمير گزارشی را اخيراً منتشر نموده که وجود  2000قبر،
بدون نام و نشان ،در  38منطقه اين ايالت را تأييد می کند.در اين مرحله دولت ايالتی پيشنھاد
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داده است تا برای شناسايی اين اجساد آزمايش ژنتيکی دی .ان .ای انجام دھد .
اما خانم آھنگر معتقد است مسئله شناسايی قبرھای بی نشان نبايد ما را از واقعيت ناپديد شدن
ھزاران جوان منحرف سازد .وی تصريح می کند "من می دانم که مسئله قبرھای بی نام
بسيار جدی است اما اصرار دارم که نبايد اجازه دھيم اين مسئله اذھان عمومی را از واقعيت
ناپديد شدگانی که حکومت مسئول آن است منحرف ساخته و آنرا تضعيف کند .
اين ،ھمان ،خواست مسئولين دولتی است .آنان نمی خواھند که مسئله فرزندان مفقود االثرمان
کانون توجه اين جريان باشد".خانم آھنگر به اين مسئله اشاره می کند که در تمام اين سالھا
اطالعات نادرستی در اختيار عموم قرار داده شده و حقيقت ھميشه پنھان مانده است .او می
گويد تا وقتی که اين مسايل حل نشود ھيج عضوی از اين انجمن دست ار پيگيری برنخواھد
داشت " .فقط دعا می کنم که خداوند اين توانايی و شجاعت را به من بدھد که اين راه را ادامه
بدھم "
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14.01.2012 حمايت از مادران و زندانيان سياسی

Solidaritätsgruppe mit den Lalehpark Mütter im Iran/Frankfurt
14.01.2012
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Wir setzen uns für die Einhaltung der Menschenrechte im Iran ein und
fordern deshalb: • Eine sofortige Einstellung der Hinrichtungen, Gewalt
und Repressalien im Iran! • Sofortige und bedingungslose Freilassung
aller politischen Gefangenen • Die Befehlshaber der brutalen Taten
müssen vor ein unabhängiges und vertrauenswürdiges Gericht gestellt
werden Solidaritätsgruppe mit den „Lalehpark Mütter“ im Iran
14.01.2012 مادران پارک الله پافشاری ميکنيم و خواھان آزادی فوری و ھمچنان بر سه خواسته
 قصاص و سنگسار ھستيم و بی قيد و شرط ھمه زندانيان،  لغو فوری احکام اعدام، عقيدتی/سياسی
 عادل ھمچنين شناسايی و،  سال گذشته در دادگاھھای علنی32 محاکمه ھمه آمران و عامالن جنايات
اعتماد مردم ھستيم و تا رسيدن به اين سه خواسته ايستاده ايم و قابل
فرانکفورت/حاميان مادران پارک الله
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ارسال شده توسط حاميان "مادران پارک الله" در فرانکفورت در ٢٠:٣۴
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حمايت در فرانکفورت از مادران و زندانيان سياسی 21.01.2012
http://madaran-frankfurt.blogspot.com/2012/01/21012012.html
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در گردھمايی اين ھفته به دعوت ما خبرنگار و عکاس روزنامه معتبر و پر خواننده "
فرانکفوتر رونشاو"
Frankfurter Rundschauبرای گرفتن گزارش حضور داشتند .ما يک گزارش کامل از
مادران پارک الله در ايران و ھمينطور حاميان آتھا در سراسر دنيا داديم .از وضعيت بد
زندانيان سياسی ،از مادران و خانواده ھای زندانيان و جانباختگان که در زير فشار و اذيت و
آزار حاکمان.در ايران زندگی بسيار سختی را ميگذرانند .در مورد نسرين ستوده که بيش از
 500روز در شرايط سخت فقط به دليل دفاع از زندانيان به سر ميبرد و از دو فرزندش که
دوری مادر را بايد تحمل کنند و از وکيل ايشان آقای سلطانی که در بيدادگاه جمھوری اسالمی
حاضر به دفاع از خود نشد .ھمينطور از کوھيار گودرزی فعال حقوق بشر که ربوده شد و
مادرش پروين مخترع که جرمش پيگيری پرونده فرزندش بوده ،صحبت کرديم .از زينب
جالليان و شکنجه ھا و اذيت و آزارش و نگرانی از وضعيت جسمانی او ،از يار و ھمراھمان
ژيال مکوندی از حاميان مادران پارک الله که ھم اکنون فقط به دليل ھمدردی با مادران و
خانواده ھای زندانيان و جانباختگان در زندان بسر ميبرد .از يار و ھمراه ديگرمان منصوره
بھکيش که  5خواھر و برادرو ھمسر خواھرش را در دھه شصت به قتل رساندند و تا بحال
ھم خودش را چندين بارفقط به دليل ھمدردی با مادران و خانواده ھا دستگير يا احضار کرده
اند .از سعيد ملک پور ،زانيار و لقمان مرادی که در خطر اعدام بسر ميبرند.و کال در مورد
ظلم و ستمی که به مردم ايران ميرود گزارش داديم و ھمينطور از اين خبرنگاران خواستم که
بنويسند ما به ھيچ عنوان خواھان جنگ نيستيم و برای مردم و مملکتمان آرزوی صلح و
آزادی داريم .ما تا آخر ايستاده ايم و صدای دادخواھی مادران خانواده ھا
را به گوش دنيا خواھيم رساند
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ھستيم ،ايستاده ،بيدار ،اميدوار
نامه جواد عليخانی ،دانشجوی دربند ،از زندان اوين به مادرش:
پنجشنبه ٠۶ ,بھمن ١٣٩٠
جواد عليخانی ،فعال دانشجويی ،در نامه ای از زندان اوين خطاب به مادرش نوشته است:
"افسوس ميخورم كه فقط ھفته ای دوبار می توانيم ھم را ببينيم .آن ھم از پشت ديوار ھای
شيشه ای سرد اوين كه با ميله ھا آذين شده .در آن لحظه مالقات كه چشمان بارانی ات را می
بينم ،آتش به خرمن ھستی ام می زند و تنھا نفس ھای گرم وجودت است كه مرا به وجد می
آورد".
به گزارش دانشجونيوز ،جواد عليخانی ،دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه چمران اھواز،
برای دومين بار ،در دوم خرداد  ١٣٨٩بازداشت شد .اين فعال دانشجويی پيش از اين نيز در
مھر ماه سال  ٨٦بازداشت و پس از  ١١ماه حبس در شھر اھواز ،با قيد وثيقه از زندان آزاد
شده بود .وی در پاييز سال  ١٣٨٧در دادگاه انقالب به  ۵سال حبس تعزيری محکوم شد که
اين حکم در دادگاه تجديد نظر به سه سال زندان کاھش يافت .وی که ماه ھای نخست
محکوميت خود را در زندان ھای اھواز سپری کرده بود ،پس از انتقال به تھران ،ھم اکنون
در زندان اوين دوران محکوميت خود را می گذراند.
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متن کامل نامه جواد عليخانی خطاب به مادرش در ادامه آمده است:
مادرم! مھربانترين مھربانان!
درمانده ام كه سخن را چگونه آغاز كنم و چه بگويم كه شرمسار نباشم ،و آنگونه كه شايسته و
بايسته باشد بتوانم حق مطلب را ادا كنم؛ چرا كه بر اين باورم "كالم آغاز نمي شود تا
نديدنت ".با اين وجود مي خواھم مطلع سخنم را با ذكر خاطره اي از دوران كودكي آغاز
كنم .به خاطر داري در يك روز سرد زمستاني كه برف مي باريد و من نيز پشت پنجره
ايستاده بودم و با حسرت و اندوه دانه ھاي بلورين برف را به نظاره نشسته بودم كه به آھنگي
دلنشين چگونه مي رقصيدند و بر زمين مي نشستند ؛ و سنگفرشھاي كوچه و خيابان را از
پليدي ھا و زشتي ھا پنھان ميكردند و پاكي و طراوت را براي زمين به ارمغان مي آوردند.
نيك به ياد مي آورم كه چگونه حسرت بازي ھاي كودكانه را در چشمانم خواندي و پاسخم
دادي و شال و كالھم كردي تا سرگرم برف بازي شوم  ...و آه كه چه لذت بخش بود لحظه اي
كه دانه ھاي برف روي دستانم مي نشست و من نيز با حسرت تماشا مي كردم كه چطور بر
روي دستانم آب مي شوند و خود را فنا كرده تا مايه ي حيات را به ما آدميان ارزاني دارند ...
در لحظاتي كه از شدت سرما مي لرزيدم و توان سخن گفتن و حركت كردن نداشتم كه مي
آمدي و در آغوشم مي كشيدي و گرماي وجودت به من ھديه ميدادي  .حال از آن روزھا سالھا
ميگذرد و با مرور خاطرات بيشمار دوران كودكي پي مي برم كه چگونه در اين سالھاي
طوالني مھر مادري را بر من ارزاني داشتي و درس عشق  ،مھر  ،صلح و آزادي را به من
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آموختي.
گاھي اوقات پيش مي آيد كه در زندان  ،حتي براي لحظاتي كوتاه  ،چشمانم را مي بندم و از
معبر زمان عبور مي كنم تا به آن روزگار دوران خوش كودكي بازگردم و آن خاطرات را از
نو تجربه كنم تا ھميشه بودنت را در كنارم احساس كنم  .ولي افسوس پس از چند لحظه كه
چشمان را باز ميكنم  ،تو را نميبينم و به ياد مي آورم كه در اين قفس محصورم  .در اين
لحظه است كه غم تمام وجودم را فرا ميگيرد و سكوتي تلخ بر من حكمفرما مي شود و اين
ديوارھاي سرد و بي روح را در مقابل چشمانم ميبينم كه نه حرف مي زنند و نه احساسي
دارند و ھرچه ھست  ،سراسر رعب است و ھراس  ...و ازينكه در كنارت نيستم خود را در
قعر عجز و عسرت احساس ميكنم.
ھرچه ھست سايه ي شوم و ھولناك قدرت است كه باالي سرم خيمه زده است و من تمام توان
خود را به كار مي بندم  ،پنجه در ديوار افكنده تا شايد روزنه اي از اميد بيابم و خود را
دوباره در آغوشت ببينم و آرام گيرم.
مادر ! اي زالل تر از باران!
حال كه از بيم ھايم سخن گفتم و از ناتواني ھايم ھراس ھايم  ،شايد بھتر باشد تا جانب انصاف
را گرفته و از اميدھيم نيز سخن بگويم  .چرا كه معتقدم اين بينش و زاويه نگاه ھر كس است
كه غم و شادي و نشاط و اندوه و نيز بيم و اميد را رقم ميزند.
علي رغم سپري شدن روزھا و شبھايي به دور از آزادي و نيز گذر ايّام جواني ام در پس
ديوارھاي سر ِد سپيدار و كارون و اينك نيز اوين  ،خوشحال و خرسندم از اينكه زندگاني و
حياتم معنايي جديد يافته و تجربه اي نو بدست آورده ام.
علي رغم تمام تلخي ھاي حاصب از محدوديت ھا وو دوري از خانه و كاشانه و جامعه ،
سار دوستان با طراوت تر از گل
بزرگترين موھبت زيست در زندان اين بود كه در سايه
ِ
سرسبزي جنبش سبز.
زيسته ام و ھمگي با مشت ھاي گره كرده مشق زندگي كرده ايم به
ِ
بنابراين با اين بينش به خود و جامعه بوده است كه سرشار از حيات گشته ايم و با اينكه در
بندي با ديوارھاي بلند و زمخت و بي روح محصوريم  ،ھمه دست در دست ھم داده ايم تا اين
ترانه ھا را با عشق به وطن زمزمه كنيم " :ھستيم  ،ايستاده  ،بيدار  ،اميدوار... ".
اميدوار به آينده اي براي ايراني آباد و آزاد  ،اميدوار به "بودن" براي "طرحي نو
درانداختن"  ،اميدوار به آينده اي كه به باور من زود خواھد آمد و در آن ايّام ديگر نشانه اي
از ظلمت شب نخواھد بود  .آري با اين طرز فكر است كه ميتوانيم با تكيه بر اميد و نيز با
ھمدلي و ھمراھي يكايك ھمبنديان  ،روحي تازه بر كالبد سخت و سرد زندان دميده تا زندان
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را دانشگاھي براي آموختن و تجربه كردن براي خود تبديل كنيم و نيز پيوندي عميق و
عاطفي با مردمان ايرانزمين  ،حياتي سبز را در رگھاي متصلّب جامعه مان جاري كنيم  ،تا
اس زندگي بشري كه
ھمگان بدانند كه با صبر و استقامت و اراده اي راسخ و زالل ميتوان اس ِ
ھمانا "آزادي" مي نامندش را براي جامعه مان كه به راستي شايسته آن است  ،به ارمغان
آورد.
معناي ھستي ام
به عشق تو و اميد به ديداري نو  ،تحمل روزھاي تلخ زندان حقيقتا ً برايم سھل و آسان گشته
است  .در يكي از ھمين روزھاي آغازين زمستان بود كه در حياط قدم ميزدم و تنھا باد مھمان
تنھاييم بود و در انديشه ايام نه چندان دور به سر مي بردم  .روزھايي كه بيرون از زندان
بودم ولي در حسرت چشيدن طعم آزادي  .و دنياي پيرامونم رفته رفته از زندگي تھي مي شد
و زمين نيز از زيستن خسته بود و من نيز در اين وضعيت  ،ھر كجا قدم ميگذاشتم  ،شب با
سرعتي تصور ناپذير پشت سرم فرا مي رسيد  .گويي ھمه جا سياھي شب در پي من بود و
ھر كجا كه ميرسيدم ظلمت و تباھي فرود مي آمد و گورستاني سرشار از سكوت در ذھنم
نقش مي بست و چون پتكي كالبدم را فرو مي ريخت و گرچه اين را با چشمانم نمي ديدم ولي
به راستي با تمام وجود و با تك تك ذرات بدنم احساس مي كردم.
مادر عزيزم
در تمام سالھاي حضورم در دانشگاه و در طول مسير خوابگاه تا دانشگاه  ،اين حس با من
ھمراه بود و من نيز به ناچار به راھم ادامه مي دادم و مسيرم را پيش ميگرفتم و سايه ظلمت
و خفقان و استبداد سر به سرم مي گذاشت  ،آزارم مي داد  ،عذابم ميداد  .سايه اي كه وجودم
را در ھاله اي از ابھام قرار داده  ،سايه ي شوم استبداد كه ھستي را به نيستي مبدل كرده بود
 .در اين لحظه بود كه قاصدكي كه سكوت شب را نشانه رفته بود مھمانم شد و دلتنگي ھايم را
از بين برد و خستگي ھايم را شكست  .تصميم گرفتم به نبردي نابرابر با نيستي تن در دھم و
تكليف خويشتن را روشن كنم  ،لذا از بين دو گزينه دانشگاه  ،اخذ مدرك  ،تحصيالت عاليه ...
و رفتم به زندان و معنايي دوباره به زندگي بخشيدن و فرياد برآوردن و سياھي شب را نشانه
رفتن  ،گزينه دوم را انتخاب كردم و در مسيري پا نھادم كه حياتم معنايي دوباره يافت  .اين
گونه شد كه كيف و كتاب و خاطرات شيرين دانشگاه را رھا كردم و ميله ھاي سرد و پوالدين
سلولھاي انفرادي و ديوارھاي بلند و زمخت و بي روح زندان را در آغوش كشيدم تا رھايي
بزرگتري بدست آورم.
مادرم  ،بھانه ھستي ام و فلسفه وجودي ام
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شايد كه تصميمم در ابتدا خودخواھانه مي نمود  .چرا كه شما با تمام رنج ھا و سختي ھاي
زندگي آرزويي دگر برايم داشتيد و آينده اي ديگر برايم ترسيم نموده بوديد  .به دور از زندان
و حبس  ،خواسته شما را اجابت نكردم و عصيانگري نمودم و آرزوھاي شما را برآورده
نساختم و از اين حيث به شما و خانواده بدھكارم و اميد آن مي رود كه تا در آينده اي نه چندان
دور بتوانم قدردان زحماتتان باشم  .خوب به ياد مي آورم روزھايي در مھر  86كه در يكي از
خيابانھاي اھواز ربوده شدم  .چه مدت كه از من بي خبر بودي و چه سختي ھا كه تحمل
نكردي و دائم در رفت و آمد از كرج به اھواز تا بلكه خبري از من بگيري و دريغ كه ھيچ
پاسخت نميدادند.
مگر من ميتوان آن لحظات را درك كنم كه مادري چه كشيد از بيخبري مطلق از فرزندش  .و
حقيقتا ً نميتوانم بفھمم كه چه دشواري ھا و دردھا كشيدي ولي بازھم در سينه حبس كردي و
تاكنون نيز برايم بازگو ننمودي.
عزيزترينم
به وجودت افتخار ميكنم كه چه زود توانستي واقعيت را بپذيري كه به ھر حال اين سالھا را
در زندام خواھم بود و مھم تر اينكه خود را با شرايط سخت و دشوار من ھم آغوش ديدي و
سھم بيشتري از سختي ھا و تلخي ھارا بر دوش كشيدي و دلتنگي ھايم را سھيم شدي و به
وضوح ديدم كه چه عاشقانه با دلتنگي ھاي ديگر خانواده ھاي زندانيان ھمراه و ھم درد
گشتی.
اين روزھا به انمدازه تمام عمرم دلتنگ تو ام و آرزوي آن دارم تا در آغوشت بگيرم و روي
چون ماھت را كه تمثالي از عشق و صبر و ايستادگي ست را غرق در بوسه كنم  .بدان كه به
داشتن مادري چون تو افتخار مي كنم كه اينچنين ھمراه و ھمدل من بودي و ھستي  .افسوس
ميخورم كه فقط ھفته اي دوبار مي توانيم ھم را ببينيم .
آنھم از پشت ديوار ھاي شيشه اي سرد اوين كه با ميله ھا آذين شده  .در آن لحظه مالقات كه
چشمان باراني ات را مي بينم  ،آتش به خرمن ھستي ام مي زند و تنھا نفسھاي گرم وجودت
است كه مرا به وجد مي آورد .
به ھستي ام معنا مي بخشد و سخنت موسقي اي دلنشين روحي تازه بر كالبدم مي دمد  .و
انرژي ام مضاعف مي گردد با ديدنت  ،با شنيدن صدايت  ،با خنده ھايت  ...چرا كه خواسته
اي تا قرص و محكم بايستم و باكي نداشته باشم و مضمون حرفھايت ھميشه اين جمله بوده
است كه  ":تاريك ترين ساعت شب ،درست ساعات قبل از طلوع خورشيد است  ،پس ھميشه
اميد داشته باش  ".پس به من نيز حق بده تا خواسته اي داشته باشم و آن اينكه كوچكترين
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نگراني از نبود من نداشته باشي و دلواپسي از بودن من در زندان به خود راه ندھي و ھميشه
در كنارم بايستي  ،ھمانطور كه تاكنون ھمراھم بوده اي.
مادر عزيزم
روزھاي دوشنبه كه مي شود با اينكه مي دانم چه سختي ھايي را متحمل مي شوي و با كھولت
سن رنج ھاي مسير كرج تا اوين را به جان مي خري و در سرما و گرما و به ھر وسيله
خودت را به زندان مي رساني  ،لحظه شماري ميكنم و چشم انتظار حضورت ھستم.
افسوس كه تنھا  ٢٠دقيقه رويت را مي بينم.
دقايقي كه يك عمر برايم ارزش دارد و حضورت به من معنا مي بخشد و لحظات پاياني
مالقات را به ياد مي آورم كه وجود نازنينت ققنوس وار مي سوزد تا از خاكسترش ققنوسي
جوان و باطراوت چون فرزندش برويد.
اينگونه ميشود كه با ديدن اين عشق در چشمانت احساس غرور مي كنم و مھر مادري را در
تك تك ذراتم حس ميكنم و اينكه نگاھت سرشار از رازھايي ست كه در دل داري و نميگويي
و من تنھا مي توانم به تفسير و تاويل روي بياورم كه مضمون كالم و نگاھت مي تواند اين
سخنان آھنگين باشد:
كوچه ھا منتظر بانگ قدم ھاي تو اند  /تو از اين برف فرود آمده دلگير مشو
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درخواستھا برای آزادی موسوی ،کروبی ،و رھنورد در اولين
سالگرد حصر خانگی آنان افزايش می يابند
) ۶بھمن  (١٣٩٠شيرين عبادی ،برندۀ جايزۀ صلح سال  ،٢٠٠٣امروز خواستار يک کمپين
پايدار بين المللی برای آزادی سه رھبر مخالفان که نزديک به يک سال است در حصر
خانگی به سر می برند شد.
در بيانيه ای که امروز منتشر شد ،عبادی گفت“ :با اعالم حمايت از فراخوان زندانيان سياسی
از تمامی آزادی خواھان سرا سر دنيا دعوت می کنم که از ھيچ کوششی برای پی گيری
آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران به ويژه خانم زھرا رھنورد و آقايان مير حسين
موسوی و مھدی کروبی دريغ نورزند”.
با اشاره به انتخابات مجلس پيش روی ،عبادی گفت“ :از ھم وطنان گرامی دعوت می کنم تا
با تحريم انتخابات نمايشی مجلس شورای اسالمی که در دوازدھم اسفند ماه سال جاری
برگزار می شود ،يک بار ديگر عدم مشروعيت رژيم جمھوری اسالمی ايران را به جھانيان
نشان دھند”.
بيانيۀ شيرين عبادی به دنبال فراخوان مشابھی که توسط  ٣٩زندانی سياسی ايران امضاء شده
و روز  ۵بھمن  ١٣٩٠در وبسايت کلمه منتشر شده بود ،انتشار يافت .اين فراخوان اعالم
ميدارد“ :از تمامی ھموطنان آزاده و آگاه خويش درھرکجای جھان که ھستند ،میخواھيم در
کنار آگاھیبخشی در مورد انتخابات دروغين و مھندسی شده و فرمايشی اسفندماه ،از ھيچ
کوششی برای پيگيری آزادی رھبران محبوس جنبش سبز در بھمن ماه جاری دريغ نکنند”.
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کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران حمايت کامل خود را از فراخوان شيرين عبادی و
زندانيان سياسی برای آزادی فوری رھنورد ،موسوی ،و کروبی اعالم ميدارد.
پس از اينکه در  ٢۵بھمن  ١٣٨٩موسوی ،کروبی ،و رھنورد ازمردم برای يک راھپيمايی
در ھمبستگی با جنبش ھای مردمی در تونس و مصردعوت کردند ،مقامات ايرانی آنان را
عمال تحت حصر خانگی قرار دادند .مقامات ھمچنين به تقاضای آنان برای مجوز راھپيمايی
وقعی نگذاشتند .با اين وجود ،ھزاران نفر از مردم در  ٢۵بھمن  ١٣٩٠به صورت مسالمت
جويانه به خيابانھا رفتند اما با سرکوب وحشيانۀ مقامات روبرو شدند.
از آن زمان تا کنون ،موسوی ،کروبی ،و رھنورد بدون کمترين دسترسی به ارتباطات ،و با
تماسھای غير متناوب با خانواده ھای خود در منازل خود نگھداری شده اند .مقامات ايرانی
مکررا گفته اند که موسوی ،کروبی ،و رھنورد تحت بررسی قضايی قرار ندارند و ھرگز
ھيچ اتھامی به صورت رسمی عليه آنان اعالم نشده است.
سخنگوی کمپين ،ھادی قائمی گفت“ :پس از يک سال بدون کيفرخواست و يا محاکمه ،ديگر
نميتوان آنچه را که ظرف سال گذشته بر سر موسوی ،کروبی ،و رھنورد آمده است حصر
خانگی بدون طی مراحل رسمی خواند .اين ديگر آدم ربايی است”.
زندانيانی که فراخوان  ۵بھمن را امضا کرده اند افراد زير می باشند :بھمن احمدی امويی،
حسن اسدی زيد آبادی ،جواد امام ،محسن امين زاده ،مسعود باستانی ،عماد بھاور ،سيد
عليرضا بھشتی شيرازی ،سيدمصطفی تاجزاده ،سعيد جاللی فر ،علی جمالی ،امير خرم،
بابک داشاب ،محمد داوری ،مجيد دری ،امير خسرو دلير ثانی ،عليرضا رجايی ،حسين
زرينی ،عيسی سحر خيز ،داوود سليمانی ،محمد سيف زاده ،قاسم شعله سعدی ،کيوان
صميمی ،فريدون صيدی راد ،جليل طاھری ،محمد فريد طاھری قزوينی ،فيض ﷲ عرب
سرخی ،سيامک قادری ،ابوالفضل قديانی ،فرشاد قربان پور ،سعيد متين پور ،محسن محققی،
مھدی محموديان ،محمد رضا معتمد نيا ،علی مليحی ،عبدﷲ مومنی ،محسن ميردامادی،
بھزاد نبوی ،ضيا نبوی ،ابوالفضل عابدينی
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ديدهبان حقوق بشر :روزنامهنگاران بازداشتی را فورا آزاد کنيد!
سازمان ديدهبان حقوق بشر در جديدترين گزارش خود درباره ايران ،از  ١٠روزنامهنگار و
وبالگنويسی نام برد که از ابتدای سال جاری ميالدی تا کنون بازداشت شدهاند .اين سازمان
از جمھوری اسالمی خواست که اين افراد را فورا آزاد کند.
سازمان ديدهبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه ) ٢۵ژانويه  ۵ /بھمن( منتشر شده،
از جمھوری اسالمی خواست تا ھرچه زودتر  ١٠روزنامهنگار و وبالگنويسی را که از
آغاز سال جاری ميالدی تا کنون بازداشت شدهاند ،آزاد کند.
سايت رسمی ديدهبان حقوق بشر به نقل از "جو استورک" ،معاون بخش خاورميانه اين
سازمان غيردولتی ،نوشته است» :موج جديد دستگيریھای روزنامهنگاران و وبالگنويسان،
تالش بیشرمانه مقامات جمھوری اسالمی برای اعمال سلطه مطلق بر جريان آزاد اطالعات
است .مسئولين بايد تمام روزنامهنگاران و وبالگنويسانی را که در حال حاضر بدون صدور
اتھامات رسمی ،وجود شواھد محکم عليه آنان و يا به دليل استفاده از حق آزادی بيان ،در
زندانھای ايران گرفتار شدهاند ،آزاد کنند«.
در اين گزارش با نام بردن از روزنامهنگارانی چون پرستو دوکوھکی ،مرضيه رسولی،
سھامالدين بورقانی و شھرام محمودی که در روزھای اخير بازداشت شدهاند ،خاطرنشان شده
که مقامات رسمی تا کنون از ارائه دليل بازداشت اين افراد خودداری کردهاند .تھا پرستو
دوکوھکی طی تماسی که با خانوادهاش داشته گفته است که اتھام "تبليغ عليه نظام" به او تفھيم
شده است.
سازمان ديدهبان حقوق بشر ھمچنين از دستگيرشدگان ديگری نام برده از جمله سعيد مدنی،
استاد دانشگاه ،محمد سليمانینيا ،مترجم ،فاطمه خردمند و احسان ھوشمند ،که ھر دو
روزنامهنگار ھستند .به گزارش اين سازمان ،ھمچنين تعدادی از اعضای سايت "مجذوبان
نور" که متعلق به دراويش گنابادی است نيز از ابتدای سال جاری ميالدی دستگير شدهاند.
اين دستگيریھا در حالی صورت میگيرد که روز سهشنبه ) ۴بھمن  ٢۴ /ژانويه( حيدر
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مصلحی ،وزير اطالعات جمھوری اسالمی ،اعالم کرد که نيروھای امنيتی و اطالعاتی
افرادی را دستگير کردهاند که قصد اخالل در جريان انتخابات آينده مجلس را داشتند و از
طريق شبکهھای اجتماعی »به دنبال اجرای طرحھا و برنامهھای آمريکا« بودند.
ھنوز ارتباط دستگيریھای اخير با اين سخنان وزير اطالعات مشخص نشده و معلوم نيست
که اتھامات اين افراد در رابطه با انتخابات آينده مجلس در اسفندماه باشد.
در آخرين روزھای سال " ٢٠١١کميته حفاظت از روزنامهنگاران" در گزارش خود از
وضعيت روزنامهنگاران در دنيا در سال  ٢٠١١اعالم کرد که ايران برای دومين سال
متوالی عنوان »بزرگترين زندان روزنامهنگاران جھان« را از آن خود کرده است.

اعتصاب غذا جعفر اقدامی )شاھين( زندانی سياسی
خبرگزاری ھرانا – جعفر اقدامی )شاھين( زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر
کرج در اعتراض به عدم تحويل داروھايش در زندان از روز شنبه دست به اعتصاب غذا می
زند.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،اين زندانی سياسی در اعتراض به معطل نگه داشتن خانواده
زندانيان و بی احترامی به ايشان در ھنگام مالقات و تحويل ندادن داروھا از روز شنبه تا
دوشنبه به مدت سه روز اعتصاب غذا خواھد کرد .
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ياسين مشھدی نويسنده "فرياد بم به دادگاه احضار شد
خبرگزاری ھرانا – ياسين مشھدی نويسنده "فرياد بم" که به دليل انتشار مطالب انتقادی از
مسئولين شھری و کشوری در خصوص روند کند بازسازی شھر بم در مھر ماه و دی ماه
سال جاری بازداشت شده بود به دادگاه احضار شد.

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا از کرمان ،اين نويسنده منتقد در پی انتشار مطالبی و اشاره
به اختالص ھای ميلياردی بودجه اختصاصی جھت بازسازی شھر بم و انتقاد از مسئولين،
اولين بار توسط نيروھای امنيتی در مھر ماه سالجاری بازداشت شد .

گردھمايی اين ھفته به دعوت ما خبرنگار و عکاس روزنامه معتبر
و پر خواننده " فرانکفوتر رونشاو"
در گردھمايی اين ھفته به دعوت ما خبرنگار و عکاس روزنامه معتبر و پر خواننده "
فرانکفوتر رونشاو"
 Frankfurter Rundschauبرای گرفتن گزارش حضور داشتند .ما يک گزارش کامل از
مادران پارک الله در ايران و ھمينطور حاميان آتھا در سراسر دنيا داديم .از وضعيت بد
زندانيان سياسی ،از مادران و خانواده ھای زندانيان و جانباختگان که در زير فشار و اذيت
و آزار حاکمان.در ايران زندگی بسيار سختی را ميگذرانند .در مورد نسرين ستوده که بيش
از  500روز در شرايط سخت فقط به دليل دفاع از زندانيان به سر ميبرد و از دو فرزندش
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که دوری مادر را بايد تحمل کنند و از وکيل ايشان آقای سلطانی که در بيدادگاه جمھوری
اسالمی حاضر به دفاع از خود نشد .ھمينطور از کوھيار گودرزی فعال حقوق بشر که
ربوده شد و مادرش پروين مخترع که جرمش پيگيری پرونده فرزندش بوده ،صحبت کرديم.
از زينب جالليان و شکنجه ھا و اذيت و آزارش و نگرانی از وضعيت جسمانی او ،از يار و
ھمراھمان ژيال مکوندی از حاميان مادران پارک الله که ھم اکنون فقط به دليل ھمدردی با
مادران و خانواده ھای زندانيان و جانباختگان در زندان بسر ميبرد .از يار و ھمراه
ديگرمان منصوره بھکيش که  5خواھر و برادرو ھمسر خواھرش را در دھه شصت به قتل
رساندند و تا بحال ھم خودش را چندين بارفقط به دليل ھمدردی با مادران و خانواده ھا
دستگير يا احضار کرده اند .از سعيد ملک پور ،زانيار و لقمان مرادی که در خطر اعدام
بسر ميبرند.و کال در مورد ظلم و ستمی که به مردم ايران ميرود گزارش داديم و ھمينطور
از اين خبرنگاران خواستم که بنويسند ما به ھيچ عنوان خواھان جنگ نيستيم و برای مردم و
مملکتمان آرزوی صلح و آزادی داريم .ما تا آخر ايستاده ايم و صدای دادخواھی مادران و
خانواده ھا
را به گوش دنيا خواھيم رساند
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حقوق بشر و زندانيان غير سياسی
استوار ابراھيم محمديان ،افسر نگھبان؛
ياد شده حسب محتويات پرونده ،در مورخ  ١٩/۴/١٣٨٨بازداشتشدگان را در ھنگام پذيرش
عريان نموده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده است.
وی در تحقيقات به عمل آمده صراحتا ً به ايراد ضرب و جرح اعتراف نموده و مدعی است
اين اقدامات را حسب روش جاری بازداشتگاه انجام داده است.

کيفرخواست دادستان نظامی تھران عليه متھمان کھريزک؛ صفحه ١٧
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درباره ضرورت پرداختن مداوم به وضعيت زندانيان سياسی و ستمی نظاممندی که عليه آنان
روا داشته میشود نبايد ترديد کرد .از آنجا که اکثر زندانيان سياسی در نظامھای غير
دموکراتيک و »دموکراسیھای ھدايت شده« مخالفان و منتقدان نظام ھستند ،سيستم آگاھانه از
آنھا انتقام میگيرد و اين امر آنھا را در معرض رنجھای بیپايان قرار میدھد.
اين حقيقت اما نبايد چشم ما را بر روی شرايط اسفبار خيل عظيمی از انسانھايی ببندد که
رنج میکشند بیآنکه انديشيدن به آرمانی درد آنھا را قدری التيام بخشد و يا فريادھای
خاموششان شنيده شود .شوربختانه روزگار صدھا ھزار زندانی غير سياسی در ايران
آزمونی است که بيشتر فعاالن و دغدغهمندان حقوق بشر در آن مردود شدهاند .حقوق بشر
ھمانگونه که از نامش پيدا است حقوق تک تک مصاديق نوع بشر است و ھيچ اتھام يا جرمی
نمیتواند اين حقوق را از کسی سلب کند .سکوت گورستانی موجود درباره وضعيت اين
»دوزخيان زمين« از سوی ما اما چه توجيھی میتواند داشته باشد؟ آيا کسی میتواند مدعی
بیخبری باشد؟ شواھد ھولناک و متعدد موجود قابل ناديده گرفته شدن نيستند .به طور مثال
در يکی از تاريخیترين اسناد منتشر شده در تاريخ جمھوری اسالمی يعنی کيفرخواست
متھمان بازداشتگاه کھريزک ،در بخش »نتيجه تحقيق از متھمان« جايی که در فرآيند دادرسی
از متھمان درباره شکنجهھا و رفتاری که منجر به فوت برخی بازداشتشدگان شدهاست
پرسيده میشود ،آنھا اين رفتار را روش جاری بازداشتگاه میدانند .عجيب است که آنچه
تنھا مدتی بر سر عزيزان و ھمفکران ما آمد و منجر به شھادت  ۴تن و وارد آمدن آسيبھای
روحی و جسمی جبران ناپذير به بسياری ديگر از آنان شد و اين چنين ما را به خشم آورد
سالھا ھر روز بر سر انسانھا میآمده و صدا از کمتر کسی برمیخواسته است .مھدی
محموديان در سال  ٨۶نامهای به آيتﷲ خامنهای مینويسد و در آن »از کشته شدن دهھا نفر
در ھنگام نگھداری در بازداشتگاه کھريزک و از مجبور کردن زندانيان به برھنه شدن و کابل
زدن بر بدن يکديگر ،از جادادن بيش از  ۴٠نفر در يک کانتينر  ٣٠متر مربعی به مدت
چندين ھفته ،از شکستن دست و پاھای زندانيان« و ...میگويد .اگر اين نامه را ھم کسی
نخوانده باشد کمتر کسی است که در ھمان دوران عکسھای شکنجهھای و شالق خوردنھای
افرادی را که تحت عنوان اراذل و اوباش بازداشت شده بودند نديده باشد .در واقع ھمه ما
بخشی از اين واقعيت ھولناک را میدانستيم و سکوت کرديم تا روزی که اين فجايع بر سر
عزيزان خود ما آمد.
از ديگر متونی که در اين رابطه انتشار يافت میتوان به نامه ضيا نبوی از زندان کارون
اھواز که در آن زندگی در اين زندان را مرز زندگی حيوانی و انسانی میداند و به دومين
نامه مھدی محموديان به آيتﷲ خامنهای در سال  ١٣٨٩که در آن صراحتا ً از رواج
بردهداری جنسی در زندانھای مختلف ايران پرده پرداشته شده است ،اشاره کرد .مھدی
محموديان در جايی از اين نامه که به وضعيت زندانھای کچوئی ،رجائی شھر و اوين
پرداخته مینويسد:
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من از وضعيتی می گويم که در اين زندان ھر کسی که کمی زيبايی در چھره داشته باشد و
احيانا زوری در بازو نداشته باشد و يا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدھد به
ديگران ،به زور در سالنھای مختلف و ھر شب در يک اتاق گردانده می شود و ھر مفعولی
صاحبی دارد و از اين بابت پولی بدست می آورد و بعد از چند وقت ھم او را به ديگری می
فروشد.
بر اساس گفته رئيس سازمان زندانھا چيزی حدود  ٠٠٠ .٣٠٠زندانی در ايران وجود دارد
و اين بدين معنا است که چيزی حدود يک ھزارم زندانيان ايرانی ،زندانی سياسی ھستند در
صورتی که اگر کسی تنھا مبتنی بر محتوای سايتھای حقوق بشری پر بازديد فارسی
قضاوت کند تصور خواھد کرد که تنھا زندانيان سياسی و عقيدتی قربانيان جھنمی ھستند که
حکومت ايران برای زندانيان ساخته است .جھنمی که برای ارائه تصويری از آن حتی نيازی
به استناد به مصاحبهھا و نامهھای زندانيان نيز نيست.
مسئولين حکومت نيز گاه از فرط شوری آش مجبور شدهاند به سخن بيايند .محمدباقر ذوالقدر،
معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه طی سخنانی در اولين نشست
ھماھنگی کارگروهھای آموزش مديريت پيشگيری از جرم شھرستانھای استان خراسان
رضوی اعتراف میکند تعداد زندانيان در ايران سه برابر ظرفيت زندانھا است و وضعيت
نگھداری نامناسب است يا مثالً يونس موسوی نماينده فيروزآباد میگويد آن قدر در زندان ھا
مشکل ھست که به ھر دو نفر يک پتو می رسد .ديگر اظھارنظرھای مسئولين حکومتی از
نرخ اعتياد ھفتاد درصدی ،شيوع بيماریھای ھمچون ايدز و ھپاتيت و مشکالت شديد
بھداشتی و تغذيه ای در زندانھا حکايت دارد.
عالوه بر نقض مداوم مفاد اعالميه حقوق بشر در مورد زندانيان ھم چون منع شکنجه و رفتار
ظالمانه ،حق شناخته شدن شخصيت حقوقی درباره قانون و بيگناه محسوب شدن متھمين تا
زمان مجرم شناخته شدن در جريان يک دعوای عمومی که درآن کليه تضمين ھای الزم
برای دفاع او تأمين شده باشد و نقض مفاد قانون اساسی ھمچون منع شکنجه برای گرفتن
اقرار يا کسب اطالع ،منع ھتک حرمت و حيثيت و حق انتخاب وکيل و نقض بندھای متعدد
قوانين موضوعه درباره زندانيان ،حتی حقوق مصرح در آييننامه زندانھای ايران نيز به
ھيچ وجه رعايت نمیشود .مھرانگيز کار در مقالهای تحت عنوان »حقوق زندانيان« به دهھا
ماده و تبصره از اين آييننامه که مکرراً نقض میشود میپردازد اما جالب است که حتی او
نيز با اينکه مقاله را تحت عنوان »حقوق زندانيان« و نه مثالً »حقوق زندانيان سياسی و
عقيدتی« تدوين کرده در جای جای متن تنھا به وضعيت اين زندانيان میپردازد .فعاالن حقوق
بشر با مسأله شکنجه برای گرفتن اقرار نيز به گونهای برخورد کردهاند که گويی اين سالح
غيرانسانی تنھا عليه زندانيان سياسی به کار گرفته میشود و انگار ھمه فراموش کردهاند که
شکنجه و ضرب و جرح برای اخذ اقرار حتی تا حدی که گاھی منجر به فوت فرد بازداشتی
میشود دھهھاست که در ايران رويه ثابت ضابطان و مأمورين قضايی است و مداوما ً عليه
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متھمين به قتل و سرقت به کار میرود .با اين تفاوت که اين افراد ھنگام ضرب و جرح اين
متھمين اطمينان دارند که صدای متھمين به ھيچ جا نخواھد رسيد و حتی برخالف زندانيان
سياسی امکان ايجاد فضای خبری نيز در اين باره وجود ندارد .اين وقاحت در دستگاه قضايی
و انتظامی ايران به حدی است که مسئولين ميانی در مصاحبه با رسانهھا به تلويح و مثالً با
عنوان »شيوهھای فنی-پليسی« از شکنجه متھمين با افتخار ياد میکنند و ريشه اين وضعيت تا
حد زيادی سکوت رضايتآميز ما است.
البته در انتقاد از اين سکوت بايد معدود افرادی ھمچون عمادالدين باقی را مستثنا کرد .او در
انجمن دفاع از حقوق زندانيان سالھا بدون کوچکترين تبعيضی حقوق از دست رفته زندانيان
سياسی و غيرسياسی را پی گرفته است و ھزينهھای اين پيگيری را با جان و تن خويش
پرداخته است .قابل نيز با افشای اعدامھای غيرقانونی و گروھی زندانيان مواد مخدر در
زندان وکيلآباد مشھد دين خود را به انسانيت پرداخته است.
سکوت و عدم اعتراض به وضعيت عموم زندانيان غيرسياسی و عقيدتی از دو منظر به طور
جدی قابل نقد است نخست اينکه حتی بر فرض اگر کسی صرفا ً دغدغه سياسی داشته باشد و
وضعيت زندانيان سياسی برايش اولويت داشته باشد ھم نبايد اعتراض و فعاليت خود را صرفا ً
معطوف به اين زندانيان کند زيرا بخش مھمی از آنچه بر سر زندانيان سياسی میآيد
سرنوشت مشترک تمامی زندانيان است و تا زمان عدم بھبود شرايط عمومی زندگی در زندان
و عدم وجود تضمينھای الزم برای رعايت حقوق مصرح در اعالميه جھانی حقوق بشر،
قانون اساسی ايران و آييننامه زندانھا ،ھيچ يک از زندانيان از آن بھرهمند نخواھند شد.
عالوه بر اين پرداختن به حقوق عموم زندانيان بدون ھيچ قيدی اين مزيت را ھم دارد که
میتوان در رسانه داخلی ايران که تحت حاکميت جمھوری اسالمی نيز اداره میشوند
صورت گيرد و امکان به وجود آوردن يک فضای رسانهای اثرگذار بر سياستھای حکومت
درباره زندانھا از جمله افزايش بودجه و امکان نظارت در مورد آن وجود دارد .امکانی که
به خاطر سرکوب شديد با انحصار بحث به زندانيان سياسی غيرممکن است .تغيير اين
سياستھای کلی مستقيما ً باعث بھبود زندگی زندانيان سياسی نيز میشود.
رويکرد ديگر نيز رويکرد حقوق بشری و اخالقی به مسأله است .چگونه کسی میتواند
مدعی باورمندی به حقوق بشر باشد اما اين حقوق را صرفا ً برای عدهای خاص با عقايد و
جھتگيری خاصی بخواھد و از آن حقوق در مورد صدھا ھزار انسان ديگر صرفنظر کند؟
آيا اين ھمان آزمونی نيست که میتواند نشان دھد ما تا چه حد به واقع به حقوق بشر اعتقاد
داريم و تا چه اندازه از آن به عنوان يک ابزار استفاده میکنيم؟
نويسنده :رضا قاضی نوری
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خواندن قرآن مادر بزرگ و سئوال نوه

بچه :مامان بزرگ اين چه کتابيه تو چند ماھه داري ميخوني و تموم نميشه؟
مامان بزرگ :اين قرآنه عزيزم ،تموم شده من ھي دوباره ميخونمش...
بچه :کي امتحانشو دارين؟
مامان بزرگ :با لبخند  ،چند سال ديگه عزيزم...
بچه :فھميدنش خيلي سخته؟
مامان بزرگ :نه!
بچه :پس چرا اينقدر ھي دوباره ميخونيش؟
مامان بزرگ :آخه من قصه ھاشو خيلي دوست دارم...
بچه  :مامان بزرگ مگه قصه ھا رو از شما امتحان ميگيرن؟
مامان بزرگ :نه عزيزم! اين کتاب خداست و من باھاش دعا ميکنم...
بچه :مامان بزرگ تو با کتاب قصه دعا ميکني؟
مامان بزرگ  :عزيزم اين قصه ھاي کتاب خداست...
بچه :مامان بزرگ کتاب خدا يعني چي؟
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مامان بزرگ :يعني کتابي که خدا حرف ھاشو به پيغمبرخودش ميگه که به ما بگه...
بچه :چرا خدا خودش به ما نميگه؟!
مامان بزرگ :خدا که حرف نميزنه عزيزم؟!
بچه  :پس چيجوري با پيغمبر خودش حرف ميزنه ؟!
مامان بزرگ  :با اونم حرف نميزنه بھش وحي ميفرسته...
بچه  :وحي چيه مامان بزرگ؟؟
مامان بزرگ  :دستورھاي خداست که با يک فرشته اي به پيغمبرش ميگه
بچه  :فرشته مگه حرف ميزنه؟؟
مامان بزرگ  :آره اما فقط با پيغمبر خدا
بچه  :منم ميتونم پيغمبر بشم؟!
مامان بزرگ  :نه!!
بچه  :چرا؟
مامان بزرگ :آخه خدا پيغمبر ھا رو از اول خودش انتخاب ميکنه...
بچه :مگه اونا با ما فرق دارن؛ مامان بزرگ؟
مامان بزرگ  :نه عزيزدلم...
بچه  :اگه فرق ندارن پس چرا خدا منو انتخاب نميکنه؟!
مامان بزرگ  :آخه ديگه خدا پيغمبر انتخاب نميکنه ،ھمه حرفاشو گفته!
بچه :آھا پس ديگه خدا قصه بھتري بلد نيست بگه؟!
مامان بزرگ با لبخند :نه عزيزم! اين بھترين قصه ھاش بوده ديگه!
بچه  :مامان بزرگ ميشه من کتاب رو ببينم؟
مامان بزرگ :آره عزيزم؛ اما تو دستھات کثيفه و گناه داره ،خودم نشونت ميدم!
بچه  :مامان بزرگ اينکه داستانھاش عکس نداره...؟!
مامان بزرگ با لبخند :نه نداره عزيزم!
بچه  :مامان بزرگ اين چرا اينجوري نوشته؟؟
مامان بزرگ :اين به زبون عربي نوشته عزيزم!...
بچه  :مامان بزرگ مگه تو عربي بلدي؟!
مامان بزرگ بعد از چند ثانيه سکوت :نه عزيزم!...
بچه  :آھا پس تازه فھميدم چرا اينقدر ميخونيش؟
مامان بزرگ :سکوت
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با آغاز دھه مثالً فجر دولتمردان واليت چند خواھش کوچک از
مردم دارد

مرتضی تمدن استاندار تھران اعالم کرده که مالکان خودروھايی که در جريان اعتراضات
بعد از انتخابات رياست جمھوری" ،با سوء استفاده از فضا و بوق زدن ھای ممتد و ايجاد
راه بندان ھای غير اصولی مردم را اذيت کرده اند ،احضار می شوند ".
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بوق نزنيد
گريه نکنيد
حرف نزنيد
شکايت نکنيد
اعتراض نکنيد
ﷲ اکبر نگوييد
لباس سبز نپوشيد
حق رای نخواھيد
شلوار تنگ نپوشيد
موھايتان را بلند نکنيد
از تورم چيزی نگوييد
از گرانی شکايت نکنيد
ريشتان را سه تيغ نزنيد
از بی عدالتی گاليه نکنيد
مرگ بر ديکتاتور نگوييد
از بی کاری شکايت نکنيد
پيراھن آستين کوتاه نپوشيد
دنبال جنازه عزيزانتان نگرديد
وقتى عزيزتان را ترور کردند يا در تظاھرات کشتند حق نداريد براى او مراسم بگيريد يا
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جنازه اش را تشيع کنيد !!!
با پای راست به مستراح نرويد
دست زنتان را در خيابان نگيريد
ازتجاوز در زندانھا صحبت نکنيد
برای گرفتن حقتان تظاھرات نکنيد
صحبت از  18مليارد گم شده نکنيد
از کشتار مردم بی دفاع اعتراض نکنيد
سر خاک عزيزان کشته شده گريه نکنيد
به بخشيدن پول نفت به عربھا دخالت نکنيد
حرف  1مليارد دالر ثروت آقا مجتبی رو نزنيد
از باز سازی لبنان با پول نفت ايران حرفی نزنيد
از دادن حق دريای خزر به روسھا شکايت نکنيد
فقط خفه بشيد و بگذاريد که ما ھر کاری خواستيم بکنيم !!!!؟؟؟؟
با تشکر از شما
مسئولين جمھوری اسالمی
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اختالس  ٣٠٠٠ميلياردی و سرگذشت يک زندگی تکان دھنده
حتمأ بخوانيد تعدادي از عكسھا ممكن است ناراحت كننده باشد!
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سرگذشت يک زندگی تکان دھنده رضا ديگر نمیخندند ،ياریاش کنيم به نقل از سالمت
نيوز؛ دنيای غريبی است آقا  ...در اين مملكت عده ای  3000ميليارد اختالس می كنند و كمی
آنطرف تر "رضا" در عنفوان جوانی بخاطر بی پولی از درد به خود می پيچد .آقای رئيس
جمھور در ابتدای مھرماه از دانش آموزان پرسيده :
اگر بجای رئيس جمھور بوديد چه می كرديد؟ ...
و دختر رضا در جواب اين پرسش نوشته است :
اگر بجای آقای رئيس جمھور بودم ،اولين كارم اين بود كه دست و پای پدرم را به او پس می
دادم!دخترك امروز از من پرسيد :يعنی نامه ام را می خواند؟ ! ...
و من نتوانستم جوابش را بدھم .رضا  39سال سن دارد .دو سال قبل بر اثر سانحه برق
گرفتگی ) 11000ولت( به فالكتی گرفتار آمد كه در عكس می بينيد  ...ھمه چيز از آخرين
روز از اولين ماه سال  88شروع شد ،رضا کيکاج نژاد ،کارگر شرکت سامان محيط که کار
توليد آسفالت و اجرای رويه جادهھا را به کارفرمايی سينا گلزاری برعھده داشت .

ھنگامی که در حال تخليه آسفالتھا در محل مورد نظر بود به علت شکم دادگی سيمھای برق
 33ھزار ولت کنار جاده ناگھان اتاقک کاميون به برق فشار قوی کنار جاده اتصالی میکند،
لرزشی سخت او را در بر میگيرد و بر اثر شدت فشار برق گرفتگی به ميان جاده پرتاب
میشود.
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چشمانش را در بيمارستان انديمشک باز میکند ،آنجا ماندگار نمیشود و به بيمارستان
طالقانی اھواز منتقلش میکنند و بعد از سه روز او را با پزشک و پرستار و با ھواپيما به
بيمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم)ع( اصفھان منتقل میشود .رضا کيکاج نژاد
بارھا و بارھا در بيمارستان تحت عملھای مختلف جراحی قرار گرفت ،در اين اعمال
جراحی که برای قطع اندامھا و ترميم حفرهھای عميقی که درست به شکل قرينه در زير
بغلھا ،پھلوھا ،زير زانوھا و سمت کليهھا او ايجاد شده بود حداقل ده بار بيھوشی عمومی را
تجربه کرد و بعد از آن نيز برای شتسشو و کنترل عفونت اندامھای تحتانی يک بيھوشی ديگر
را نيز تجربه کرد ،ساعد دستان راست و چپش و پای راست و چپ او قطع شد تا او زنده
بماند .اما کاش اين ماجرای تلخ به ھمين جا ختم میشود ،غم سنگين چشمھای رضا کيکاج نه
از نداشتن دست و پا که از نامھربانیھای عدالت است.دل او که در کوچه پس کوچهھای
انتھای خيابان سينای انديمشک به ھمراه ھمسر مھربان و دو فرزندش زندگی مستاجری را
میگذارنند در آن ايام سخت ،خوش بود به ديهای که قرار بود بر طبق حکم دادگاه که اداره
برق و رضا کيکاج نژاد را ھر کدام به ميزان سی درصد و کارفرما را به ميزان  40درصد
مقصر اين حادثه اعالم کرده بود به او و خانوادهاش تعلق بگيرد.اما شرکتی که رضا
سالمتیاش را در آن از دست داد به حکم اعتراض کرد و با پيگيریھای فراوانی که کرد،
بعد از دو سال از گذشت حادثه و زمانی که ھر دو طرف ،يعنی کارفرما و ھمچنين اداره برق
نواقص خود را برطرف نمودهاند ،رضا کيکاج  100درصد مقصر شناخته شد .بله ،شركتی
كه رضا در استخدامش بوده توانسته خود را از پرداخت خسارت به او رھا سازد ...آنھا
راھھايی را بلد بوده اند كه )رضا( ھنوز ھم به درك آن نرسيده  ...است .
در اين دو سال چه بر خانواده رضا رفت ؟ ...وقتی كه  11عمل جراحی را شاھد بودند ...
بخدا سوختند .ھمه شان سوختند  ...مثل رضاپدرش كه كارگر بازنشسته راه آھن است تنھا
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مايملك اش از اين دنيا كه در يك خانه دو اطاقه خالصه شده بود را فروخت و خرج فرزندش
كرد و خودش به فالكتی باور نكردنی به اجاره نشينی در دورترين نقطه شھر رفت .پيرمرد،
حاال مجبور است در خيابان ھای شاھين شھر و با اتومبيلی كه ھمشھريان از سر دلسوزی در
اختيارش می گذارند بدنبال مسافر بدود بلكه از پس مخارج درمان دردھای فرزندش كه زير
گوشش ناله ھای جگرخراش می كند برآيد  ...اما نمی آيد.كليه ھای )رضا( دارد عفونت می
كند .
عروق اش تاب گردش خون از دست می دھند .استخوانھايش مرتب رشد می كنند و از زير
پوست بيرون می زنند  ...آنوقت وقتی در روزنامه می خوانم كه در اين مملكت افرادی
 3000ميليارد تومان اختالس می كنند آنھم درحاليكه )رضا( پول خريد  4دانه كپسول ضد
چرك را ندارد ،جان به سر می شوم.

باری ...دولت فخيمه در ارتفاعات و قلل گام می زند و از مديريت جھان سخن می گويد اما
(رضا( در پست ترين نقطه عميق زندگی ،پايی ندارد تا زندگی ساده خود را گام بزند و
زندگی محقرش را مديريت كند .آقا  ...كجا داريم می رويم ؟
دانشكده توانبخشی تھران برای پروتز دست و پای رضا فاكتور صد ميليونی صادر كرده و
مدير بھزيستی قول داده اگر مسئوالن باالتر قبول كنند  2ميليون تومان آنھم پس از طی
مراحل قانونی و بلند و كوتاه شدن آدمی مثل رضا كه پا ندارد )شايد( به او كمك نمايد.بسيار
خوب ،اين از كرامت دولت كريمه ،دولتی كه می گويند رئيس جمھور محترمش برای رفاه
مردم شبھا خواب ندارد .
به آمريكا می رود تا حقوق امثال رضا را از شكم استكبار جھانی استيفاء نمايد ...اما می پرسم
ما – مردم – در كجای اين قصه قرار داريم؟ مايی كه مسلمانيم و درد و رنج آدميان را با
عينك نوعدوستی قواره می كنيم.
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ھمسر رضای  31ساله فرھنگی است ،او فداکارانه در اين دو سال ھم پرستار ھمسرش بود و
ھم نان آور خانواده ،اين ھمسر مھربان میگويد برای خودم ھيچ نمیخواھم تنھا اميدم و تالشم
اين است که ھمسرم روی پای خود بايستد .
تالش ھمسر و پدر رضا تھيه ھزينه پروتزھايی است که شايد با وجود آنھا بتوانند بار ديگر
لبخند را بر لبان ھمسر و فرزند خود ببينند ،اما افسوس...ھنگامی که خواستم از رضا کيکاج
عکس بگيرم به جای مسئولين خجالت کشيدم و در دل ھزار بار آرزو کردم که روزی اين
ھمسر و پدر را با لبانی خندان و ايستاده بر دو پا ھرچند مصنوعی باشد ببينم،
مگر نمیشود من و شما ھر کدام به سھم خود کمکی کنيم برای التيام اين زخم عميق که ھزينه
ای بالغ بر  100ميليون تومان دارد ،شايد دوباره رضا بخندند با ھمت ھموطنان ما...

با شما ھستم  :حاج آقا ...حاج خانم  ...آيا می توانيد يك گل لبخند به دختر بچه ای كه پدرش
دست و پا ندارد ھديه كنيد؟رضا می گويد  :بنويس من از كسی پول نمی خواھم ...اگر كسی
قصد كمك دارد ھزينه پروتز دست وپايم را بپردازد تا وقتی دخترم در عالم بچگی می پرسد :
پس كی دست و پايت برمی گردند تا مرا مثل بچه ھای ديگر به پارك ببری؟ ...جوابی داشته
باشم.اين روزھا ،رضا ،در آغوش كشيدن فرزندش را يك )رويا( می داند .بيائيد به رويای
ساده )رضا( جامه عمل بپوشانيم.به قدر مسلمانی خود...
اين وضعيت يک کارگر است و در حالی که چند نفر براحتی  ٣٠٠٠ميليارد دزدی کرده و
تازه رھبرش می گويد راجع به ان حرفی نزنيد واقعا ً که چه دولتی  ،چه رھبری  ،چه عدالتی
دارد اين جمھوری اسالمی ايران
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گزارش آماری ماھانه از وضعيت حقوق بشر ايران ويژه ديماه
 ١٣٩٠نمود.
نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بر اساس برنامه ماھانه خود که
بيش از  ٢٢ماه از آغاز آن میگذرد ،اقدام به انتشار گزارش آماری ماھانه از وضعيت حقوق
بشر ايران ويژه ديماه  ١٣٩٠نمود.
در اين نوشتار  ٢۴١گزارش حقوق بشری منتشره ديماه در  ١١رسته حقوقی مورد بررسی
قرار گرفته است .و عالوه بر تالش برای ارتقای دقت گزارشات تالش شده است جنبهھای
آموزشی نيز در گزارش تقويت شود .بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مھم و پرداختن به
گزارشاتی که بيشترين و کمترين توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از
محاسبات آماری و نموداری را بايد از ديگر نکات برجسته اين گزارش دانست.
متن کامل اين گزارش به شرح زير است ،ھم چنين برای دريافت نسخه  PDFآن اينجا کليک
کنيد.
ارزيابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر دی ماه
در دی ماه  ١٣٩٠نيز نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران تداوم يافت .اين روند که
ھمچون گذشته مربوط به حوزهھا و بخشھای مختلف بود ،عالوه بر اينکه ريشه در رفتار
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طبقهی حاکم دارد ،بیترديد بخش نه چندان کوچکی از آن نيز با معضالت فرھنگی جامعهی
ايرانی رابطهی مستقيم دارد.
در طول ماه گذشته و عالوه بر اينکه دستکم  ۵۶تن از آغاز سال جديد ميالدی)کمتر از بيست
روز( توسط دستگاه قضايی-امنيتی در نقاط مختلف کشور از راه حلق آويز اعدام شدند،
قاضی صلواتی ،رئيس شعبهی  ١۵دادگاه انقالب تھران ،خود به تنھايی سه حکم مرگ صادر
کرده است .بر ھمين اساس جواد الری ،زندانی سياسی محبوس در زندان اوين که ديوان
عالی پروندهی ايشان را به علت نقص به اين شعبه بازگردانده بود ،مجدداً از سوی وی
محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شد .ھم چنين امير ميرزايی حکمتی ،شھروند
آمريکايی ايرانی تبار نيز به اتھام جاسوسی به اعدام محکوم شد .از سوی ديگر نيز حکم
اعدام وحيد اصغری ،فعال سايبری با گذشت يک ماه از برگزاری دادگاه به وی ابالغ گرديد.
مضاف بر اين علی و حبيب افشاری ،دو شھروند اھل مھاباد به اتھام محاربه از طريق
فعاليت تبليغی و عضويت در يک حزب مخالف نظام ،از سوی دادگاه انقالب اين شھر به
اعدام محکوم شدند.
در رابطه با صدور احکام اعدام برای فعالين سايبری)معروف به پروندهی مضلين(،
خانوادهی سعيد ملکپور ھم ،از تاييد حکم اعدام او در شعبهی  ٣٢ديوان عالی کشور خبر
داده و اعالم کردند جان اين زندانی در خطر است.
از سوی ديگر شورای فرھنگ عمومی کشور ،بنا به گزارشھای مسئوالن ارشاد در مورد
وضعيت "خانه سينما" داوری کرد و در نھايت اين نھاد صنفی را غير قانونی دانست پس از
آن نيز شورای عالی سينما با رأی حداکثری تصميم به انحالل خانه سينما گرفت.
اين اقدام واکنشھای متعددی را در پی داشت .منجمله اينکه اعضای ھيئت مديرهی اين نھاد
صنفی شکايتی را در ديوان عدالت اداری کشور مطرح کردند که برای رسيدگی به يکی از
شعب ارجاع شد .خواستهی شاکی در پرونده ،صدور دستور موقت عدم اجرای اين تصميم
وزارت ارشاد و سپس ابطال آن بود که ديوان عدالت اداری اين خواسته را موجه ندانسته و
آن را رد کرد و در ادامه نيز بحث رسيدگی به ماھيت امر که ھمان ابطال تصميم وزارت
ارشاد است در دستور کار قرار گرفت .بسياری از اھالی اين حوزه نيز به ُطرق گوناگون به
اين اقدام اعتراض کرده که تنھا برای نمونه میتوان به اقدام اعتراضی بھمن فرمانآرا،
کارگران نامی ،با پس فرستادن سه سيمرغ بلورينی که از جشنواره فيلم فجر دريافت کرده
بود به دفتر اين جشنواره ،اشاره داشت .خانه سينما از سال  ،١٣٧٢با عضويت تعدادی از
خو ِد ھنرمندان در ھيات مديرهی آن و با در اختيار گرفتن مکانی در محدودهی خيابان "بھار"
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در تھران؛ فعاليت رسمی خود را آغاز کرد.
در آستانهی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی ھم ،بازداشت روزنامه نگاران و
فعاالن سياسی -مدنی شدت گرفته است و در اين خصوص بايستی به بازداشت سھامالدين
بورقانی ،مرضيه رسولی ،پرستو دوکوھی ،آرش صادقی ،محمد سليمانینيا ،پيمان پاکمھر،
مھدی خزعلی ،سعيد مدنی ،فاطمه خردمند ،محمود دردکشان ،احسان ھوشمند و بازداشت و
احضار بسياری ديگر اشاره کرد.
بازتاب ويژهی برخی اخبار در رسانهھا و شبکهھای اجتماعی
قسمت پيش رو ،به گزارشھای حقوق بشریای میپردازد که در رسانهھا و شبکهھای
اجتماعی بازتاب ويژهای يافتهاند .اين توجه ويژه در حاليست که اين گزارشھا بعضا ً ممکن
است حجم کمتری از نقض حقوق بشر نسبت به ساير اخبار منتشر شده در ماه را به خود
اختصاص داده باشند.
در اين خصوص و ھمزمان با اختالالت مکرر اينترنت در کشور و قطعی ویپیانھا،
سخنگوی انجمن نظام صنفی رايانهای اعالم کرد که بهزودی شبکهی اينترنت ملی (اينترانت(
در ايران راهاندازی میشود و با افتتاح اينترنت ملی ،ارتباطات اينترنتی ايران با اينترنت
جھانی قطع خواھد شد که اين موضوع با توجه به نگرانی کاربران اينترنت از قطعی
ارتباطشان با اقصی نقاط جھان ،با حساسيت ويژهای دنبال شد.
ھمچنين جمعی از ھنر دوستان که به مناسبت  ٨دی ماه زادروز فروغ فرخزاد جھت گرامی
داشت اين شاعر شھير به گورستان ظھيرالدوله مراجعه نمودند ،با در بسته و ممانعت
نيروھای نظامی مواجه شدند .نيروھای امنيتی خطاب به خيل دوستداران فروغ فرخزاد تاکيد
کردند که قبرستان ظھيرالدوله تا اطالع ثانوی تعطيل میباشد.
از سوی ديگر آزادی بھروز جاويد تھرانی زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شھر که
سرانجام پس از ھفت سال حبس عصر روز ششم دی ماه مصادف با سالروز تولد خود از
زندان رجايی شھر کرج آزاد شد نيز ،مورد توجه افکار عمومی واقع شد .وی از سن ١٩
سالگی ھمواره در بازداشتگاهھای مختلف کشور حضور داشته است در مجموع  ١١سال از
عمر خود را در زندانھای جمھوری اسالمی بدون مرخصی سپری کرده است.
عدم توجه رسانهھا و شبکهھای اجتماعی به برخی گزارشھای حقوق بشری
در بسياری از مواقع سياست گذاری نابرابر رسانهای و ھمچنين ذائقهی عمومی موجب
میشود که برخی از اخبار مورد کم توجھی و حتی بی توجھی واقع شوند؛ اين بخش که به
نوعی در تقابل با بخش قبل قرار میگيرد ،به اين دسته از گزارشات حقوق بشر اختصاص
Seite 239

چکيده

دارد .واضح است که اين نوع رفتار گزينشی اھالی رسانه و فعالين شبکهھای اجتماعی
ھمسويی خواسته يا ناخواستهای با رفتار طبقهی حاکم و رسانهھای حامی دولت نيز برقرار
کرده است.
در اين خصوص پيش از ھر چيز بايستی به آتش سوزی در مرکز نگھداری کودکان معلول
بوشھر که  ٣کشته و  ١٨مجروح برجای گذاشته است ،اشاره داشت .در اين مرکز چھل
کودک نگھداری میشوند .اين چندمين حادثهی آتش سوزی در کشور ،طی سالھای اخير
است که کودکان را قربانی میکند .پيشتر و در پی آتش سوزی در مدرسهی رحيمی روستای
"درودزن" مرودشت از توابع شيراز ،تمامی کودکان حاضر در يک کالس درس آسيب جدی
ديده بودند.
ھم چنين نيروھای امنيتی و انتظامی ايران بيش از  ۶٠تن از شھروندان ُکرد را که در
اعتراض به کشته شدن غيرنظاميان ُکرد در ترکيه به موجب حمل ٔه ھوايی ارتش اين کشور،
در مقابل کنسولگری ترکيه در شھر اروميه دست به تجمع زده بودند؛ بازداشت کرده است؛
در پی حمل ٔه ھوايی ارتش ترکيه به کاروان غيرنظاميان در روستای کردنشين اولودره در
استان شيرناک  ٣۵تن کشته شده بودند.
خانواده رضا شھابی ،فعال کارگری زندانی نيز ،می گويند که مقامھای قضايی با وجود پايان
اعتصاب غذای او به وعده ھايشان برای رسيدگی به پرونده عمل نکرده اند .آقای شھابی که
از خردادماه سال  ١٣٨٩به صورت بالتکليف در زندان اوين به سر میبرد ،در اعتراض به
شرايط خود دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از چند روز و به علت وخامت حالش به
بيمارستان منتقل شد.
در ماه گذشته ھمينطور شاھد اعتصابات و تجمعات کارگری پرشماری بوديم .اين اعتراضات
در حالی صورت میگيرد که کارشناسان ضمن اشاره به افزايش بىرويهی نرخ خط فقر
اعالم كرده اند که بيش از  ٨٠درصد از كارگران سراسر كشور زير خط فقر گذران زندگى
مىكنند.
از سوی ديگر و در شرايطی که برخی مسئوالن از باالرفتن سن ازدواج در کشور گلهمند
ھستند ،آمارھا حاکی از اين است که  ٨٠٠ھزار نفر در سن کمتر از  ١٨سال در ايران متاھل
شدند .ھمچنين در ماه گذسته مدير کل ثبت احوال ھرمزگان از ازدواج پنج دختر زير  ١٠سال
در استان ھرمزگان خبر داد .اين رقم مربوط به سه واقعه در شھرستان ميناب ،يک واقعه در
شھرستان بندرلنگه و يک مورد در شھرستان بندرعباس است.
يک رويداد مثبت
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در ميان اخبار پرشمار نقض حقوق بشر ندرتا ً اتفاقات مثبتی نيز در اين حوزه به وقوع
میپيوندد .در اين خصوص و در ماه گذشته با بخشش اوليای دم ،يک نوجوان بزھکار به نام
فرشيد )در کرمان( که  ١٨ماه پيش ھنگام بازی ،دوست خود را به قتل رسانده بود ،از اعدام
نجات يافت.
جا دارد که از اين تصميم بشر دوستانهی اوليای دم که اقدامی موثر در جھت منسوخ شدن
مجازات مرگ ،خصوصا ً برای افراد زير  ١٨سال ،است؛ تجليل نمود .
بررسی حقوقی برخی از گزارشھا
امروزه خالء "آموزش" در حوزهی حقوق بشر در کشور به شدت احساس میشود و اين در
حاليست که بحث "اطالع رسانی" در اين حوزه روندی روبه جلو و نسبتا ً قابل دفاع دارد .در
اين بخش و با ھدف شناساندن اين خالء ،برخی از گزارشھای نقض حقوق بشر ماه گذشته،
از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی میشوند.
طبق مادهی  ٣اعالميه جھانی حقوق بشر و بند  ١مادهی  ۶اعالميه حقوق مدنی-سياسی ،حق
زندگی ،از حقوق ذاتی ھر انسان به حساب میآيد و اين حق بايستی به موجب قانون نيز
حمايت شود .بند  ٢مادهی  ١دومين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی
به منظور الغای مجازات مرگ ھم اقدامات الزم را در جھت منسوخ کردن مجازات مرگ در
قلمرو قضائی را ،به کشورھا گوشزد میکند .حال آنکه طی کمتر از بيست روز بيش از ۵٣
تن در ايران اعدام شده ،و دستکم  ۶نفر به اتھامات سياسی -امنيتی با حکم مرگ مواجه
شدهاند .عالوه بر اين بايستی اجرای احکام در مالءعام را که موجب ھتک حرمت و حيثيت
اعداميان و بازتوليد خشونت در جامعه میشود؛ به طور خاص مدنظر قرار داد.
از سوی ديگر ثبت قانونی ازدواج کودکان ،در نظر نگرفتن حق رضايت آزاد و کامل در
ازدواج محسوب میشود که در بند  ٢مادهی  ١۶اعالميه جھانی حقوق بشر به عنوان حقی
مسلم به رسميت شناخته شده است .البته ازدواج در سنين پايين آسيبھای جدی اجتناب ناپذير
ديگری نيز منجمله اينکه کودکان را از تحصيل محروم میکند ،به بار میآورد.
جلوگيری از گردش آزاد اطالعات و نقض حق آزادی بيان که دولت ايران از ُطرق مختلف و
با جديت تمام آن را دنبال میکند ،نقض مادهی  ١٩اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بين
المللی حقوق مدنی و سياسی است .ھمچنين بخشی از بند  ٢۵اعالميه ھزاره نيز به تضمين
آزادی رسانهھا برای اجرای نقش اساسی آنھا و نيز حق مردم برای دسترسی به اطالعات،
تاکيد دارد.
ممانعت از فعاليت "خانه سينما" و تصميم بر انحالل اين تشکل صنفی ھم نقض بند  ١مادهی
Seite 241

چکيده

 ٢٠اعالميه جھانی حقوق بشر که بر آزادی مجامع و انجمنھای مسالمت آميز تاکيد
میورزد ،است .در اين خصوص بخش الف مادهی  ١۵ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی نيز شرکت در زندگی فرھنگی را برای عموم ،به رسميت شناخته است
و بند  ١مادهی  ٢٧اعالميه جھانی حقوق بشر به حق فعاليت آزادانهی اشخاص در زندگی
فرھنگی اجتماع تاکيد مینمايد.
عالوه بر اين با باالرفتن خط فقر که بيش از ھر چيز دامان طبقهی کارگری در ھر کشور را
میگيرد ،مواجه ھستيم .عدم تامين نيازیھای حداقلی کارگران نقض صريح بند  ١مادهی ١١
ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی و بخش الف مادهی  ٧ميثاق بين المللی
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی که بر تامين يک زندگی حداقلی برای اين طبقه تاکيد
میورزد ،است.
ھمچنين نيروھای امنيتی -اطالعاتی در شرايطی برخی زندانيان را برای مدتی طوالنی و
نامحدود در بالتکليفی قرار میدھند)برای نمونه ھمان طور که پيشتر ھم گفته شده بود،
بايستی به آقای رضا شھابی ،فعال کارگری اشاره داشت که قريب به  ٢سال است در شرايط
بالتکليف در بند  ٢٠٩زندان اوين به سر میبرد( که طبق اصل  ٣٢قانون اساسی جمھوری
اسالمی و بند  ٢و  ٣ماده  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ،دستگيرشدگان بايستی
حداکثر ظرف مدت بيست و چھار ساعت پرونده مقدماتیشان تشکيل و در اسرع وقت به
محضر دادرسی يا ھر مقام ديگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضائی باشد
حاضر شوند.
مقدمه آمار
بر اساس گزارشھای گردآوری شده از سوی نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ايران ،در محدوده زمانی ديماه سال  ١٣٩٠تعداد  ٢۴١گزارش از سوی حداقل ۵٣
منبع خبری يا حقوقی انتشار يافته است.
در بررسی موردی  ٢۴١گزارش ديماه ،تعداد  ۴۴٠٣مورد نقض حقوق که  ١۴٣٩مورد آن
نقض مستقيم حقوق بنيادين بشر با حضور آمر در تطبيق با اعالميه جھانی حقوق بشر و تعداد
 ٢٩۶۴مورد آن نقض حقوقی است که در عين وجود معاھدات بين المللی ،نقض بنيادين
حقوق بشر محسوب نمیشود؛ ارزيابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که عليرغم تاثير مستقيم از سياستگذاریھای حکومت ،اقدام مستقيم
و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمیگيرد ،در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبيل
اخراج ،تعليق و يا بيکاری کارگران پس از تعطيلی کارخانه رخ داده است.
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بديھی است گزارشھايی که در پی میآيد با توجه به عدم اجازه دولت ايران به فعاليت
مدافعان حقوق بشر تنھا بخش کوچکی از نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران است .در
موضوع ميزان خطای گزارش که حداکثر  ٣درصد در بحث منابع برآورد میشود بايد اشاره
کرد که ارگانھای خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران ميزان  ٣١درصد گزارشھای
اين ماه را ارائه و مستند کردهاند ،رسانهھای حکومتی يا نزديک به دولت ميزان  ٢۶درصد و
ساير منابع خبری-حقوقی غير دولتی  ۴٣درصد گزارشھا را منتشر کردهاند که بديھی است
بخش آمار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران امکان زيادی برای مستند کردن گزارشھای
ساير گروهھای خبری يا حقوقی را ندارد و در اين حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل
میکند.
"در حال حاضر در گزارشی که پيش رو است ،ميزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه
سال قبل  ١٣٪افزايش و نسبت به ماه قبل نيز  ٢٣٪افزايش داشته است".
مشروح آمار
کارگری:
در آبان ماه سال جاری  ۴۶گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار ،نشر و
آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد که تعداد  ٣۶گزارش از آن
گزارشھايی را در بر میگرفت که مستقيما ً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به
سياستگذاریھای حکومت و ھمينطور حقوق مدنی است .مجموع موردی اين نقض حقوق
بالغ بر  ٢٩٨۶مورد است.
بر اساس اين گزارشھا  ٣٢٠کارگر به دليل تعطيلی کارخانه و يا تعديل نيرو از کار اخراج
شدند ،در مجموع  ۴٨ماه از حقوق کارگران در شرکتھا و کارخانجات مختلف با تعويق
ھمراه بوده است که بر اساس آمار موجود بيشترين آن تعويق  ١۶ماھه پرداخت حقوق
کارگران نساجی مازندران بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دليل فقدان ايمنی شغلی  ١١کارگر جان خود را از دست دادن و
 ٨تن نيز زخمی شدند و از سوی ديگر دستگاه امنيتی کشور  ٨تن از فعاالن کارگری را
بازداشت و  ١٣تن از فعالين کارگری نيز از سوی دستگاه قضايی به  ۵٨٣ماه حبس و ۶٣
ميليون ﷼ جريمه نقدی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران  ۴٢٪نسبت به
سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز شاھد افزايش  ۵٢٪بوده ايم".
اقليتھای مذھبی:
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در ماه گذشته از مجموع  ١۴گزارش ثبت شده ،تعداد  ٧٢مورد نقض حقوق اقليتھای مذھبی
در ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
بخشی از اين آمار مربوط به بازداشت  ٢٣تن از شھروندان بھايی ،اھل سنت ،اھل حق و
مسيحی بوده است ھم چنين  ٧تن از اقلييتھای مذھبی به  ٣٠٠ماه حبس تعزيری ۶٠ ،ماه
حبس تعليقی محکوم شدند.
احضار  ٣۵شھروند به دادگاه انقالب و تخريب و يا پلمپ اماکن بھائيان از جمله موراد نقض
حقوق اقلييت ھای مذھبی در طی ماه جاری بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليتھای مذھبی ۴۶٪
نسبت به سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده
است".
اقليتھای قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع  ٨گزارش ثبت شده ،تعداد  ١۵٣مورد نقض حقوق اقليتھای قومی
در ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
از اين تعداد میتوان به بازداشت  ٧٩شھروند و محکوميت  ٧۴از سوی دستگاه قضايی يک
تن از اقلييت ھای قومی را به  ۶٣٩ماه حبس تعزيری ۶ ،ماه حبس تعيلقی و  ١٠٧٠ضربه
شالق محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقليتھای قومی ۵٠٪
نسبت به سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ١٢٪را شاھد
بودهايم".
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع  ۵گزارش ثبت شده ،تعداد  ١٠١مورد نقض حقوق اصناف در ايران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
پليس اماکن  ٨٩لباس فروشی را پلمپ و دادگاه انقالب يک معلم را احضار و  ٩تن ديگر را
به  ۴٢ماه حبس تعليقی محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف  ۴۴٪نسبت به
سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٨٠٪را شاھد بودهايم".
فرھنگی:
در ماه گذشته از مجموع  ۶گزارش ثبت شده ،تعداد  ٧مورد نقض حقوق فرھنگی در ايران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
Seite 244

چکيده

در اين حوزه بايستی به بازداشت دو فعال فرھنگی ،ممانعت از نشر دو اثر فرھنگی ھنری و
ممانعت از اجرای  ٢برنامه فرھنگی اشاره داشت.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرھنگی  ٣٠٪نسبت به
سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٢٨٪را شاھد بودهايم".
زنان:
در ماه گذشته از مجموع  ۴گزارش ثبت شده ،تعداد  ۵مورد نقض حقوق زنان در ايران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
در اين رسته حقوقی می بايست به بازداشت يک فعال حقوق زنان و محکوميت يک تن ديگر
به  ٣۶ماه حبس تعزيری اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان  ٣٣٪نسبت به سال
گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز تغييری حاصل نشده است".
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع  ۴گزارش ثبت شده ،تعداد  ٨مورد نقض حقوق کودکان در ايران
توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
محکوميت يک نوجوان بزھکار به اعدام در شيراز و ازدواج پنج کودک زير  ١٠سال و قتل
دو کودک توسط والدينشان از جمله موارد نقض حقوق کودکان در ماه گذشته بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان  ۵٠٪نسبت به
سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٧۵٪را شاھد بوده
ايم".
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع  ٣٠گزارش ثبت شده ،تعداد  ١١۵مورد صدور و اجرای حکم اعدام
در زندان ھا و يا در مالء عام توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ايران استخراج شد.
در دی ماه سال جاری ،حسب گزارشات به ثبت رسيده ٣٠ ،شھروند به اتھامھای مواد مخدر،
قتل ،محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و  ٧۵زندانی نيز بر اساس اتھام قتل ،جرايم مواد
مخدر ،تجاوز و سرقت اعدام شدند.
 ١٢تن از محکومين نيز به اتھام ھای چون قتل ،تجاوز ،سرقت مسلحانه و  ...در مالء عام
اعدام شدند.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ٢٧٪
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نسبت به سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ۴٠٪را
شاھد بودهايم".
دانشجويان:
در ماه گذشته از مجموع  ١۵گزارش ثبت شده ،تعداد  ٢١مورد نقض حقوق دانشجويان در
ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
اين گزارشھا بازداشت  ٧دانشجو و محکوميت  ٢دانشجو به  ۶ماه حبس تعزيری و  ٣۶ماه
حبس تعليقی محکوم شدند و از سوی ديگر نيز  ۴تن از دانشجويان نيز از حق تحصيل در
دانشگاه محروم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادميک  ٣۵٪نسبت به
سال گذشته کاھش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ١١٪را شاھد بوده
ايم".
زندانيان:
در ماه گذشته از مجموع  ۴٣گزارش ثبت شده ،تعداد  ١٣٨مورد نقض حقوق زندانيان در
ايران توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
اين تعداد گزارش مربوط به  ١۶مورد شکنجه و يا ضرب و شتم زندانيان ١٧ ،مورد عدم
رسيدگی پزشکی ٢١ ،مورد اعمال محدوديت مضاعف ٣۶ ،مورد نقل و انتقال اجباری و ١
مورد اعمال فشار و تھديد زندانيان بود.
ھم چنين  ١١مورد بالتکليفی و  ۴مورد اعتصاب غذا نيز از ديگر موارد نقض حقوق
زندانيان لحاظ شده است.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانيان  ٢٩٪نسبت به
سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز کاھش  ٩٪را شاھد بودهايم".
انديشه و بيان:
در ماه گذشته از مجموع  ۶۶گزارش ثبت شده ،تعداد  ٩٩مورد نقض حقوق در حوزه انديشه
و بيان توسط واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران استخراج شد.
بر اساس اين آمار  ٢٣تن از فعالين در اين حوزه بازداشت ٩ ،تن احضار به اطالعات و
دادگاه انقالب و  ١٠نفر ديگر نيز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند .ھمينطور  ٢۵تن از
فعالين نيز جمعا به  ١٠۵١ماه حبس تعزيری ١٠۴،ماه حبس تعليقی و  ١۴۴ماه محروميت از
حقوق اجتماعی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق انديشه و بيان  ٢۵٪نسبت
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به سال گذشته افزايش داشته است ،ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش  ٣٢٪را شاھد
بودهايم".

يک ميليون پوند غرامت دولت بريتانيا به چھل نوجوان پناھجو

تا پيش از سال  ،٢٠٠۵قضاوت درمورد زير ھجده سال داشتن پناھجويان ،توسط ماموران
اداره مھاجرت بريتانيا صورت میگرفت
وزارت کشور بريتانيا به چھل نوجوان پناهجو که در زندان بزرگساالن نگھداری میشدند ،در
مجموع يک ميليون پوند غرامت پرداخت کرده است.
روند رسيدگی قضايی به "بازداشت غيرقانونی" اين نوجوانان که گمان میشود سن بعضی از
آنھا بيش از  ١۴سال نباشد ،از سال  ٢٠٠۵ميالدی آغاز شد.
تا پيش از اين ماموران اداره مھاجرت بريتانيا میتوانستند ادعای پناھجويان مبنی بر داشتن
سن زير ھجده سال را در صورت مشکوک دانستن ،رد کرده و با آنھا مانند بزرگساالن
برخورد کنند.
دولت بريتانيا اکنون با پذيرفتن اينکه سياستش در اين زمينه غيرقانونی بوده ،نسبت به تغيير
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اين مقررات اقدام کرده است.
به گزارش روزنامه گاردين چاپ بريتانيا ،اين غرامت بعالوه يک ميليون پوند ديگر برای
ھزينهھای مربوطه ،به پسران و دختران نوجوانی از کشورھايی از جمله ايران ،افغانستان،
سومالی و چين پرداخت شده است.
اگرچه اين مبالغ در سالھای  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ميالدی پرداخت شده است ،اما موضوع
پرداخت آن تازه مطرح شده است.
اين نوجوانان در سال  ٢٠٠۵ميالدی به دادگستری بريتانيا مراجعه کردند و خواھان
بازنگری در سياستھای وزارت کشور شدند.
مارک اسکات ،که وکالت اين نوجوانان را بر عھده داشته گفت" :واضح است که کودکان
بیپناه که تنھا درخواست کمک کرده اند ،نبايد توسط دولت زندانی شوند".
تشخيص سن پناھجويان
تا پيش از سال  ٢٠٠۵ميالدی ،قضاوت درمورد زير ھجده سال داشتن پناھجويان ،توسط
يکی از ماموران اداره مھاجرت بريتانيا صورت میگرفت.
در صورتی که اين مامور تشخيص میداد ،مھاجران غيرقانونی باالی ھجده سال سن دارند،
آنھا را به بازداشتگاه بزرگساالن اعزام میکرد.
وزارت کشور بريتانيا سرانجام در ژانويه سال  ٢٠٠٧ميالدی پذيرفت که اين سياست
غيرقانونی است.
وزارت کشور اذعان کرده است که با اتخاذ آن سياستھا "نمیتوان ميان اجرای سفت و
سخت قانون و کنترل منصفانه مھاجرت از يک سو و اھميت اجتناب از بازداشت کودکان و
نوجوانان فاقد ھمراه از سوی ديگر تعادل برقرار کرد".
يک سخنگوی اداره مھاجرت بريتانيا گفت" :اگر در مورد سن يک فرد خاص ترديدھايی
وجود داشت ،او بازداشت نخواھند شد مگر آن که يک ارزيابی مستقل در مورد برآورد سن
افراد ،تشخيص دھد که سن آن فرد از ھجده سال بيشتر است .اين ارزيابی توسط مددکاران
اجتماعی متبحر انجام میشود".
به گفته اين سخنگو" ،تمامی ماموران اداره مھاجرت که در خط اول برخورد با مھاجران
قرار دارند ،آموزشھای ويژه ای ديده اند تا درھر مرحلهای رفاه و آسايش افراد جوان را
مدنظر قرار دھند".
شورای پناھجويان نيز میگويد که تداوم بازداشت افراد زير ھجده سال فاقد خانواده،
"غيرقابل قبول" است.
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دونا کاوی ،مدير اجرايی اين شورا گفت که از دو سال قبل به اين طرف ،دولت گامھايی را
برای پايان دادن به بازداشت افراد زير ھجده سال برداشته است.
وی ھمچنين گفت" :کودکانی که به تنھايی در اين کشور حضور دارند و بسياری از آنھا
تجارب وحشتناکی در کشور خود داشتهاند ،ھنوز به دليل نقض در سيستم موجود در بازداشت
به سر میبرند".
وی افزود" :از تجربه کار با جوانان بازداشتی دريافتهايم که بازداشت آنھا میتواند به سالمتی
جسمی و روحی آنھا به شدت آسيب بزند".

رھبری گفتند که دخالت خبرگان در جزئيات را نمیپذيرند

طبق قانون اساسی ،مجلس خبرگان می تواند در صورت عدم انجام "وظايف قانونی" رھبر
يا پیبردن به فقدان شرايط رھبری در وی ،او را از سمت خود برکنار کند
يک روحانی نزديک به محمدتقی مصباح يزدی ،عضو بانفوذ مجلس خبرگان رھبری در
ايران گفت که آيت  Oخامنه ای به طور "مکتوب" به اعضای اين مجلس اعالم کرده است
که اجازه دخالت آنان در مورد جزئيات عملکرد حود را نمی دھد.
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به گفته عباس نبوی ،رئيس موسسه تمدن و توسعه اسالمی و عضوھيات علمی موسسه امام
خمينی تحت رياست آقای مصباح يزدی ،مقام اول حکومت ايران در نامه ای به "کميسيون
نظارت بر رھبری" مجلس خبرگان تاکيد کرده است که نظارت اين مجلس ،صرفا به معنی
بررسی شرايط کلی رھبری است.
آقای نبوی ،اين اظھارات را در سخنرانی خود در جمع اعضای گروه "انصار حزب "O
بيان کرده که متن آن در شماره جديد نشريه يالثارات ارگان رسمی اين تشکل منتشر شده
است.
وی گفته است که آيت  Oخامنه ای اين اظھارات را "در اواخر ھمين دوره" مجلس خبرگان
بيان کرده ،که با توجه به شروع دوره حاضر اين مجلس در سال گذشته ،ممکن است به
معنی اواخر دوره قبلی خبرگان باشد که ھنوز اکبر ھاشمی رفسنجانی رياست مجلس را به
عھده داشت و جای خود را به محمدرضا مھدوی کنی نداده بود.
عباس نبوی در سخنرانی خود ،جمله ای از رھبر ايران را نقل کرده که حکايت دارد" :اگر
بر شرايط ]رھبری[ خدشهای وارد شد ،بياييد مشخص کنيد و معلوم شود آنھايی که مدعی
ھستند راه انحراف میروند يا اينکه به شرايط رھبری خدشهای وارد شده است".
وی در ادامه نقل قول خود از نامه آيت Oخامنه ای خطاب به مجلس خبرگان آورده است:
"اگر ]شرايط رھبری[ باقی ھست آن وقت در مورد خردهريزھا نمیپذيرم که شما وارد
جزئيات شويد ...اينکه بگوييد شرايط ھست و کامال وجود دارد ،اما ما میخواھيم درباره اين
موارد که مثال چرا اين آقا را به فالن سمت برگزيديد و چرا به فالنی اجازه دادهايد ]بررسی
کنيم[ ،نمیشود".
اظھارات آقای نبوی در حالی در نشريه گروه انصار حزب  Oمنتشر می شود که پيشتر،
دفتر آيت Oخامنه ای از رسانه ھا خواسته است تنھا اظھاراتی از وی را معتبر تلقی کنند
که در سايت رسمی رھبر جمھوری اسالمی منتشر شده باشد.
سابقه بحث نظارت خبرگان بر رھبری
در تير ماه سال گذشته ،محسن کديور اسالم شناس مقيم آمريکا نيز در نامه ای به اکبر
ھاشمی رفسنجانی ،رئيس سابق مجلس خبرگان ،به ذکر مستنداتی در مورد نحوه مقاومت
آيت Oخامنه ای در مقابل نظارت اين مجلس پرداخت.
آقای کديور در نامه خود به مطالبی استناد کرد که در "مجله حکومت اسالمی" ،به صاحب
امتيازی دبيرخانه مجلس خبرگان ،منتشر شده و حاوی گفتگو با اعضای بلندپايه اين مجلس
بود.
آقای کديور در نامه خود با تصريح بر اينکه "مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر
عملکرد رھبری ،دفتر رھبری و کليه نھادھای منصوب رھبری بوده و مصوباتی نيز در اين
زمينه داشته است" ،مستنداتی را ارائه می کرد که نشان می داد" :زمانی که مجلس خبرگان
نظارت خود را بر برخی نھادھای منصوب رھبری آغاز می کند و مسئول آن نھادھا را
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جھت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند ،اين مساله با مخالفت دفتر رھبری
مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رھبری ،نظارت بر مجموعه تحت امر
ايشان جزء وظائف خبرگان نيست".
شماره تابستان  ١٣٨۵مجله حکومت اسالمی ،در ھمين زمينه از اکبر ھاشمی رفسنجانی نقل
کرده است" :مجلس خبرگان فرضش بر اين بود که ھر چيزى که به رھبرى مربوط مى
شود را پيگيرى کند ،مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام ،صدا و سيما ،نيروھاى مسلح و ھر
چه که تحت امر رھبرى است  .اينھا به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارھاى
خودشان را به خبرگان بدھند و خبرگان ھم سؤال کنند و آنھا ھم توضيح بدھند و احيانا ً اگر
اشکال و ايرادى ھم بود ،در ھمان جلسه مطرح شود تا ھمه در جريان قرار بگيرند ،اين به
صورت قانون در آمد".
در ادامه اين نقل قول آمده است" :اما وقتى بعضى از اين نھادھا دعوت شدند که در جلسه
خبرگان حضور پيدا کنند تا گزارش عملکردھاى خودشان را بدھند ،دفتر رھبرى مانع
حضور آنھا در خبرگان شد و اظھار داشتند که رھبرى نظرشان اين است که اين موضوع
جزء وظايف خبرگان نيست".
به نوشته شماره پاييز  ١٣٨۵مجله حکومت اسالمی ،احمد جنتی دبير شورای نگھبان نيز در
زمينه مخالفت رھبر با نظارت بر زير مجموعه ھای خود گفته است" :نظر عده زيادى از
اعضاى خبرگان بر اين بود که بايد ھيأت تحقيق در نھادھاى زير نظر مقام معظم رھبرى
تحقيق و بررسى کند که آيا درست اداره مى شوند يا نه؟ ...نظر اکثريت بر اين بود .تا اين
که موضوع را با مقام معظم رھبرى در ميان گذاشتيم .چندين جلسه صحبت شد ،ايشان با
اين نظر موافق نبودند".
ً
آقای جنتی ادامه داده است" :در مورد نيروھاى مسلح فرمودند :اصال حرفش را نزنيد ،براى
اين که در نيروھاى مسلّح امکان اين که کسى تحقيق و سؤال کند ،نيست .نيروھاى مسلّح
جاى اين حرف ھا نيست .مگرمى شود کسى در ميان نيروھاى مسلح وارد شود و راجع به
مسائلى ايجاد شبھه کند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند کار کند .به ھر حال طى دو ـ سه
جلسه اى که با ايشان داشتيم و بحث ھاى زيادى شد ،با اين موضوع مخالفت کردند".
مجلس خبرگان ،طبق اصل  ١٠٧قانون اساسی ايران ،وظيفه "تعيين رھبر" جمھوری
اسالمی را بر عھده دارد و طبق اصل  ١١١می تواند در صورت عدم انجام "وظايف
قانونی" رھبر ايران يا پی بردن به فقدان شرايط رھبری در وی ،او را از سمت خود برکنار
کند.
شرايط رھبری در ايران ،طبق اصل  ١٠٩شامل "صالحيت علمی" )فقھی(" ،عدالت و
تقوای الزم" و "بينش صحيح سياسی و اجتماعی ،تدبير ،شجاعت ،مديريت و قدرت کافی"
می شود.
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برای اطالع و مقايسه عملکرد دولت ھای سرکوب)ايران( و
مردمی)آلمان(
مريم دھقانپور

در ايران پس از اختالس  3000ميلياردی رھبرش اعالم کرد که زياد راجع به اين موضوع
ننويسيد و سر زبان ھا نياندازيد و عمال در حال سرپوش گذاشتن به دزدی بی نظير است .
ھمانطور که در دزدی  123ميلياردی برادر رفيق دوست گذاشت.
ولی در آلمان رئيس جمھور فقط وام با بھره کمتر گرفته به بينيد چگونه پاسخگوست و در
امريکا ھم  4سناتور وام کم بھره دريافت کرده اند را ھم زير سئوال برده اند .
توضيح رئيس جمھور آلمان در مورد اتھامات مالی کريستيان وولف که به اتھام فساد مالی از
ھمه سو مورد انتقاد قرار گرفته بود ،از مردم آلمان پوزش خواست و تقاضا کرد» ،اعتماد
خود را نسبت به او ھمچنان حفظ کنند ».
وی ھمچنين اعالم کرد که قصد استعفا از مقام خود را ندارد .کريستيان وولف ،رييسجمھور
آلمان ،سرانجام در مورد اتھامات مخالفان خود که تا کنون از سوی سخنگوی وی پاسخ داده
میشد ،موضع گرفت .وی روز پنجشنبه ) ٢٢دسامبر( در برلين گفت:
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مايلم شخصا ً در بارهی اين اتھامات توضيح بدھم «.احزاب اپوزيسيون ،کريستيان وولف را
متھم به پنھان نگهداشتن وام مسکن کمبھرهای بالغ بر  ۵٠٠ھزار يورو کردهاند .وولف اين
وام را در سال  ٢٠٠٨برای ساختن بنای مسکونی خود دريافت کرده است .وی در توضيحات
خود گفت که تمام مدارک مربوط به وام مسکن و سفرھای تفريحی خود را که گويا از سوی
شرکتھای خصوصی تأمين شده بوده ،در اختيار روزنامه نگاران گذاشته و به " ٢۵٠پرسش
آنان ،صادقانه و روشن" پاسخ گفته است.
تمايل وولف به ادامه انجام وظايف رييسجمھور آلمان ،در اين موضعگيری به اشتباھات
خود در خصوص اطالعدھی دربارهی وام مسکن کمبھرهای که به عنوان نخستوزير ايالت
نيدرزاکسن از ھمسر رييس يکی از شرکتھای بزرگ آلمانی دريافت کرده بود ،اعتراف
کرد و گفت ،از اين که "جريان وامگيری به درستی و سادگی برگزار نشده ،متاسف است«.
وی ولی تأکيد کرد که با اينحال" ،از اين جھت ،سودی نصيب فرد ثالثی نشده است ".گفته
میشود وام مسکن وولف ،با بھرهای کمتر از بھرهی معمول آن زمان ،در اختيار او قرار
گرفته است.
رييسجمھور آلمان در پايان اظھارات خود ،يادآور شد که مايلست ھمچنان در اين مقام انجام
وظيفه کند و از »مردم خواست اعتماد خود را نسبت به او حفظ کنند ».احزاب اپوزيسيون در
پارلمان آلمان ،پيش از اين از کريستيان وولف خواسته بودند ،شخصا ً دربارهی اتھامات وارده
موضعگيری کند .مخالفان به وولف انتقاد میکردند که "به پرسشھای بهحق مردم ،از طريق
وکالی خود پاسخ داده است" .ھيچيک از احزاب آلمان ،رسما ً از رييسجمھور آلمان،
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درخواست استعفا از مقام خود را نکرده است.

برکناری سخنگوی رئيس جمھورکريستيان وولف ،پيش از اعالم موضعگيری خود ،اوالف
گلزکر ،سخنگوی مقام رياست جمھوری را از کار برکنار کرد.
قرار است پترا ديرول ،معاون اوالف گلزکر ،وظايف او را بهعھده بگيرد.
داليل اين برکناری ،ھنوز عنوان نشده است .گفته میشود که گلزکر خود تقاضای استعفا داده
است .گويا در جريان رسيدگی به مدارک مربوط به وام مسکن و سفرھای تفريحی کريستيان
وولف ،مسائل زندگی خصوصی گلزکر ھم مطرح شده است .بنا به گمانهزنی کارشناسان
سياسی ،گلزکر برای حفظ روابط خانوادگی خود ،استعفا داده است.
واکنش رسانهھای آلمان اغلب رسانهھای آلمان ،موضعگيری رييسجمھور اين کشور را
"مثبت و ناکافی" ارزيابی میکنند .روزنامهی "نويه وستفليشه" در مقالهای با عنوان "وولف،
به خاطر اشتباھات خود عذرخواھی کرد" نوشت  :رييس جمھور در اظھارات خود عذر
خواھی کرد .نه بيش و نه کم.
حاال آيا اين معذرت پذيرفته میشود يا نه ،بستگی به اين موضوع دارد که آيا تمام واقعيات
دربارهی وام مسکن جنجالبرانگيزی که او دريافت کرده ،گفته شده يا ھنوز چيزی پنھان
نگاهداشته شده است« .روزنامهی"نويه راين تسايتونگ" در تفسير خود بر اظھارات
کريستيان وولف ،ضمن اشاره به اين که "عذرخواھی" وی سه روز پيش از پخش پيام سال
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 ٢٠١٢اين رييسجمھور عنوان شده ،مینويسد که وولف در گفتن حقيقت دربارهی وام مسکن
خود ،اطالعات الزم را "خرده خرده" در اختيار افکار عمومی گذاشته است و اين نشان
میدھد که رييسجمھور" ،مثل اغلب انسانھا" مسائلی که به پول مربوط میشوند ،چندان
جدی نمیگيرد.
مفسر اين روزنامه ،سپس مینويسد» :رييسجمھور ما ،آينهی تمامنمای جامعه است .ولی
وظيفهی او اين نيست .وظيفهی او نمونه بودن است ».مفسر "وستدويچه تسايتونگ"
موضعگيری وولف را مثبت ارزيابی کرده و مینويسد» :اين خوب است که رييسجمھور
سرانجام با مردم صحبت کرد .متاسفانه ولی ھنوز نکات ناروشنی در گفتهھای وی وجود
دارد «.اين مفسر ضمن توضيح روابط حاکم بر پارلمان آلمان و موضع احزاب اپوزيسيون
در رابطه با انجام وظايف رياستجمھوری از سوی وولف ،به اين نتيجه میرسد« :ھرچند
عذرخواھی رييسجمھور چندان قانعکننده نيست و توضيحاتش ناکافی بهنظر میرسد ،با اين
حال بايد به ھمين موضعگيری بسنده کرد».

دادگاه اختالس و اتھامات مرد چند ميليارد دالری
کاوه اميدوار

شش ماه بعد از آنکه ماجرای اختالس سه ھزار ميليارد تومانی علنی شد ،قوه قضائيه
جمھوری اسالمی ،اولين جلسه دادگاه اين اختالس را در دادگاه انقالب تھران برگزار کرده
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است .اين اختالس که تا کنون ،بزرگترين اختالس در تاريخ ايران به حساب می آيد ،پای
دولت و بانکھای دولتی و غير دولتی را به ميان کشيده و مه آفريد خسروی و برادرانش که تا
چند سال پيش با وامی اندک توانسته بودند يک گاوداری در شمال کشور راه اندازی کنند ،با
استفاده از روابط خود توانستند به صورت غيرقانونی صاحب بيشتر از  ۴٠شرکت شوند.
روابط آنھا چنان گسترده بود که حتی دولت ،نيز بخشی از کارخانجات خود را به آنھا واگذار
کرد و اختالس نيز از يکی از ھمين کارخانجات شروع شد .گروه امير منصور آريا بعد از
تصاحب يکی از اين کارخانجات ،با بانک صادراتی که در محل کارخانه وجود داشت ،کليد
اين اختالس را زد.
اتھامات مه آفريد خسروی متھم رديف اول
 -١ارتشا ،اختالس ،کالھبرداری و جعل اسناد
 -٢شرکت در پولشويی از طريق مصارف حاصل از جرم
 ١٣۶ -٣فقره گشايش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات از تاريخ  ١٠تير سال  ٨٨تا ٩
مرداد سال  ٩٠به تقاضای شرکت فوالد ايران به مبلغ  ٢٨تريليون و  ۵۴۴ميليارد و ۴٠٠
ميليون ﷼
 -۴استفاده از مبلغ اختالس در تاسيس بانک آريا
 -۵خروج بخشی از سرمايه به خارج از کشور
 -۶پرداخت رشوه که  ٣٠فقره رشوه آن را متھم اعتراف کرده و برای  ١۶مورد پرداخت
رشوه قرار مجرميت صادر شده که يکی از آنھا رشوه به مدير عامل بانک ملی بوده است.
• ھمچنين مبلغ  ٢۴ميليارد و  ۵٠٠ميليون ﷼ رشوه به رئيس شعبه بانک صادرات
اھواز ،رشوه به کارکنان شعبه مرکزی ،بانک مرکزی کيش
•  ٢٠ميليون ﷼ رشوه به خانم "ميم"
•  ٧٠ميليون ﷼ رشوه به آقای "ز"
•  ۵٠ميليون ﷼ رشوه به خانم "الف"
•  ٢٠ميليون ﷼ رشوه به آقای "س"
•  ١٠ميليون ﷼ رشوه به آقای "ک"
•  ٩ميليارد ﷼ رشوه به آقای "الف" از مسئوالن عالی وزارت صنايع
•  ۵۵٠ميليارد ﷼ رشوه به يکی از مسئوالن شعب بانک پارسيان که ھم اکنون رئيس
يکی از شعب بانک تات است
•  ٢۶۶ھزار دالر و  ٣۵٠ميليون ﷼ رشوه به آقای "ز" از مسئوالن وزارت راه و
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ترابری ١١٣ ،ھزار يورو
• رشوه به آقای "پ" ٢٣٠ ،ھزار يورو و  ٨٠٠ميليون ﷼
• رشوه به آقای "الف" از مديران وزارت راه ١۶٨ ،ھزار يورو به آقای "الف" که از
مديران راه و ترابری الرستان بوده است.
اين گروه ال سی ھای ريالی)اعتبار اسنادی( با ارقام باال از بانک صادرات مستقر در شرکت
فوالد می گرفت و پيش از سر رسيد ،آنھا را در يک شعبه بانک ملی که روابطی با مديران
آن شعبه داشت به بھايی کمتر از قيمت واقعی می فروخت.
بنابر گزارشھا روشی که گروه امير منصور آريا در پيش گرفته بود حتی پيش از خريدن آن
کارخانه نيز از سوی مديران دولتی آنجا کمابيش استفاده می شد ولی اين گروه خيلی زود و
در مدت کوتاھی با استفاده از الی سی ھای بانک صادرات پول ھای ھنگفتی را از بانک ملی
بيرون کشيد.
اسنادی که اين گروه در قبال اين ال سی ھا)اعتبار اسنادی( ارائه می کرد يا ارزش چندانی
نداشتند يا خريدار و فروشنده آنھا يکی از شرکت ھای وابسته ھمين گروه بودند.
بعد از رو شدن اختالس ،ابتدا مديران عامل بانک ھای صادرات به عنوان صادرکننده الی
سی ھای ريالی و بانک اصلی خريدار )تنزيل کننده( يعنی بانک ملی از سمت ھای خود کنار
گذاشته شدند.
محمد جھرمی مدير عامل بانک صادرات در ھمان روزھای اول فاش شدن اختالس خود را
بی تقصير می دانست و می گفت که بايد به بانک صادرات بابت کشف چنين اختالس بزرگی
جايزه داده شود.
محمود خاوری مدير بانک ملی در چشم به ھم زدنی ،وقتی ھنوز ھيچ چيز به درستی روشن
نبود بار و بنه خود را به قصد يک کار اداری جمع کرد و ابتدا به لندن و بعد به تورنتوی
کانادا رفت که پيش از اين اقامت آن کشور را به دست آورده بود.
سر و صدا از ھر گوشه ای بلند بود و ھر روز کسی يا گروھی از مقامات حکومتی متھم می
شد که در اين اختالس بزرگ دست داشته است.
بيشتر از ھمه دولت محمود احمدی نژاد در مظان اتھام قرار داشت ولی آقای احمدی نژاد
گفت که دولتش پاکترين دولت تاريخ ايران است و نقشی در اين اختالس نداشته است.
در حالی که قوه قضائيه مشغول بررسی اين پرونده بود ،برخی ،اعضای دفتر آقای احمدی
نژاد را که به گروه انحرافی شھرت پيدا کرده اند ،به عنوان متھم مطرح کردند.
مديران و اعضای ھيات مديره چند بانک دولتی و خصوصی برکنار شدند و فشار بر محمود
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بھمنی رئيس بانک مرکزی و شمس الدين حسينی وزير اقتصاد شدت گرفت.

گروھی از نمايندگان مجلس نامه شکايتی را عليه آقای احمدی نژاد تنظيم کردند اما با واکنش
آيت ﷲ علی خامنه ای رھبر ايران پا پس کشيدند.
آقای خامنه ای گفت که رسانه ھا بيش از اين نبايد به جنجال و ھياھو درباره اين ماجرا ادامه
دھند بخصوص اگر عده ای به دنبال استفاده ھای ديگر از اين مسائل باشند.
اما فضای حاکم بر کشور ،نمايندگان را واداشت که طرح استيضاح وزير اقتصاد را در
صحن علنی مطرح کنند بلکه با کنار گذاشته شدن او ،جو متشنج حاکم بر کشور کمتر شود.
ھمه چيز مھيا شد و در روز استيضاح وزير اقتصاد ،نمايندگان مجلس عزم خود را برای
کنار گذاشتن شمس الدين حسينی جزم کرده بودند و با نطق ھای آتشين خود اين تصور را
بوجود آورند که وزير اقتصاد لحظات آخر وزارت را در مجلس سپری می کند .اما وقتی
نمايندگان از نھار و نماز برگشتند ھمه چيز تغيير کرده بود و نمايندگان دوباره به او رای
اعتماد دادند.در اين ميان پای قائم مقام محمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی گير بود و حميد
پورمحمدی از سوی قوه قضائيه دستگير و به زندان منتقل شد .دستگيری معاون رئيس کل
بانک مرکزی با اعتراض محمود احمدی نژاد و محمود بھمنی رو به رو شد اما قوه قضائيه
در مقابل فشار دولت کوتاه نيامد .او بعدھا با وثيقه ای سنگين آزاد شد اما به نظر می رسد
پرونده وی سنگين تر از آن است که مقامات دولتی بتوانند او را تبرئه کنند.
دادگاه بزرگ
پرسش ھای نماينده دادستان از متھم رديف اول
"مھرگان اميرخسروی کجاست؟ ،آقای خاوری کجاست؟ آقای حسن -س کجاست؟ آقای
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عباس -ش کجاست؟ آقای بھروز -ب کجاست؟ ھمه اينھا فراری ھستند .معلوم است که
اقداماتشان شبکهای بوده است .حتی يکی از ھمکاران وی به نام ايرج -ش گفته است آقای
خسروی به من گفت از کشور فرار کن و تمام اتھامات را گردن بگير".
حاال که آبھا از آسياب افتاده و تب روزھای اول فرو کش کرده است ،دادگاھی برای رسيدگی
به پرونده اختالس تشکيل شده است که  ٣٢نفر به عنوان متھم در آن حضور دارند.
از ھمين حاال دادگاه پنج نفر را در ارتباط با اين پرونده ،به افساد فی االرض متھم کرده که
در ايران حکمشان اعدام است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تھران در اولين جلسه دادگاه در باره صاحبان اصلی
شرکت توسعه سرمايه گذاری آريا گفت که صاحبان اين شرکت چھار فرزند شخصی به نام
منصورخان در منطقه شھرستان رودبار بودند.
اين برادران قبل از راه اندازی شرکت آب معدنی داماش زندگی بسيار معمولی داشتند تا اين
که تصميم به راه اندازی شرکت توسعه سرمايه گذاری اميرمنصور آريا گرفتند.
اين شرکت در سال  ٨۵تاسيس شد و به گفته دادستان تھران با رھبری مه آفريد اميرخسروی
به چند ھزار ميليارد تومان "ثروت نامشروع" دست يافت.
به گفته آقای جعفری دولت آبادی اين گروه در کمتر از يک دھه فعاليت به يک قطب
اقتصادی در کشور تبديل شد .گزارشھا نشان می دھد که گروه سرمايه گذاری اميرمنصور
آريا در زمان رو شدن پرونده اختالس حدود  ۵٠شرکت با نزديک به  ١٨ھزار کارمند
داشتند.

غارت بيت المال به سبک احمدی نژاد
جرس:
يک نماينده مجلس از کالھبرداری پوشيده و تحت عناوين فرھنگ دوستانه دولت در بودجه
سال  91خبر داد و گفت ميزان اين گونه سوء استفاده ھای احمدی نژاد از بودجه در سالھای
قبل کمتر بوده است!
اين روزھا مردم عادی در ايران اصطالح عاميانه بخور بخور را به کار می برند .برخی
نيز می گويند منابع کشور به راحتی غارت می شود و ھر گونه اعتراض به آن با مشت
آھنين سرکوب می شود.
سوء استفاده در بودجه!
يک نماينده مجلس رسما فاش کرد که در بودجه  91ردپای سوء استفاده ھای کالن مالی
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وجود دارد که ھيچ توجيه روشنی ندارد.
مويد حسينی صدر نماينده خوی و عضو کميسيون انرژی مجلس گفت :در جدول  12يا 13
در آخر پيوست شماره يک بودجه ،حدود  600ميليارد تومان کمک بال عوض به اشخاص
حقيقی و حقوقی وجود دارد که مصداق بارز سوء استفاده است  .برای مثال به سه بنياد
تحت عنوان بنياد شمس و موالنا بالغ بر  500ميليون پول تدارک ديده شده و معلوم نيست
اين پولھا کجا خرج می شود!
جالب آنکه اين پولھا در قسمت ھای غير قابل بازرسی ھزينه می شود  .وی افزود :بالغ بر
 600ميليارد تومان بدون حساب و کتاب به بنياد ھا ،مجموعه ھا و نھادھای مختلف که پشت
آنھا افراد ذی نفوذ ھستند داده می شود و اين بودجه ھا قابل بازرسی نيست و مشخصا به
افراد با نفوذ داده می شود و قابل سوء استفاده است.
پولھای بی حساب کتاب ھر سال در بودجه
حسينی افزود :متاسفانه ھر ساله اين بودجه افزايش پيدا می کند سال گذشته اين بودجه حدود
 350ميليارد بود و امسال  600ميليارد شده است که معلوم نيست در کجا ای پولھا خرج می
شود..اين بودجه ھا بدون حساب و کتاب ھستند و در پيوست می آيند که قابل بازرسی نيست
و خيانت در بيت المال بودجه محسوب می شود.
نماينده خوی گفت :به بنيادھا ،نھادھا و مجموعه ھای مختلف که پشت آنھا افراد ذی نفوذ
است بودجه ای که در جدول پيوست است را اختصاص می دھند و به اين طريق پول را از
بيت المال خارج می کنند ،اينھا مصداق بارز سوء استفاده ھای کالن است که دولت خارج
از بازرسی و حسابرسی درنظر گرفته است.
پای خزانه و وزارت نفت در ميان بوده
اظھارات اين نماينده مجلس نشان داد که دولت طی سالھای قبل نيز مبالغ کالنی را به جيب
زده و مشخص نيست آنھا را کجا ھزينه کرده است.
ديوان محاسبات دو ماه قبل از انتخابات جنجالی سال  88به محرز بودن تخلفات دولت اشاره
کرده بود .حسابرسان ديوان محاسبات پيش از اين در گزارش تفريغ بودجه سال 86
ازتخلفاتی سخن گفته بودند که خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از نھادھای مورد
پرسش واقع شده بودند.
نکته بسيار جالب آن است که دولت احمدی نژاد گويا ھيچگونه نگرانی از افشای تخلفات اش
ندارد.
يارانه کيلو چند؟!
اين سوء استفاده در خصوص ھدفمندی يارانه ھا ھم افشا شده است و ظاھرا دولت در اليحه
بودجه سال  91ھيچگونه رديف و اعتباری برای يارانه ھا در نظر نگرفته است.
طبق اعالم ديوان محاسبات دولت قرار بود  2/9ميليارد دالر از در آمد نفت را که صرف
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يارانه ھا کرده بود در  3ماه اول سال  90تسويه کند که از انجام اين کار سر باز زده است.
ھمچنين پنج ھزارميليارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت
يارانهھا استقراض کرد .اين رقم بايد تا  ٢٨اسفند تسويه میشد که ھنوز نشده است.
احمد توکلی ھم روز شنبه در تھران گفت :دولت در  ١٧مورد نقض قانون در اجرای
ھدفمندی يارانهھا داشته است.
سھم صفر تحقيقات و صنعت و توليد از بودجه
طبق اعالم مجلسی ھا دولت حتی بودجه شرکتھای دولتی را به گونه ای تنظيم کرده که
حداکثر راھکارھا برای گريز از قانون برای آنھا پيش بينی شده است .ھمچنين بررسی اوليه
بودجه مغشوش  91نشان داد که دولت ھيچگونه عدد و رقمی برای امر تحقيق و پژوھش و
ھمچنين دانشگاھھا و مراکز علمی و صنعتی در نظر نگرفته است.
به گفته مصباحی مقدم عضو کميسيون اقتصادی مجلس دولت حتی ھيچگونه تسھيالتی برای
رونق بخش توليد در شرايط تحريم اقتصادی ھم قائل نشده است.
بودجه  91چنان مغشوش و نابسامان است که رييس مرکز پژوھش ھای مجلس ،با اشاره به
تخلفات دولت در بودجه  91گفت :اگر دولت ھمکاری نکند مجلس نمی تواند کار خود را
انجام دھد و بودجه را ببندد؛ در اين صورت مجبور ھستيم مطابق اصل  110قانون اساسی
که مربوط به تنظيم قوای سه گانه و رفع اختالف ميان آنھا است ،عمل کنيم.
با اين حال ماشين تخلف و دروغگويی دولت کماکان فعال است و دولت برای تداوم تخلفات
مالی خود به انواع دروغھا و شعبده ھا مبادرت می کند بی آنکه نگران پاسخگويی در باره
آن باشد.
ترفند جديد برای فريب مردم
در جديد ترين ترفند  ،دولت برای گران کردن حامل ھای انرژی در ابتدای سال آينده به حقه
ای جديد متوسل شده که از ديد رسانه ھا و محافل اقتصادی پنھان نمانده است.
يک مقام مسئول در کارگروه کنترل بازار دو روز قبل به خبرگزاری مھر گفت :دولت قرار
است در ماه اسفند ،يارانه نقدی مردم را بيشتر و حدود دو برابر کند تا مردم بتوانند ھمانند
فاز اول اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا آرامشی را از اين بابت داشته باشند تا چنانچه
دولت در فاز دوم ،قيمت حامل ھای انرژی را افزايش داد ،قبل از آن پول به حساب مردم
واريز شده باشد!
دولت برای بستن دھان مردم البته قرار است کارھای ديگری نيز انجام دھد .توزيع گسترده
کاالھای اساسی و توجه بسيار پررنگ دولت به تامين آن از جمله سناريو ھايی است که يک
روزنامه اقتصادی در تھران آن را به نقل از افراد نزديک به کارگروه تنظيم بازار مطرح
کرده است.
سوء استفاده ھای مالی کالن دولت احمدی نژاد طی چند سال اخير برای مردم تا حدی ناگفته
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مانده است  .وی که با شعار فريبنده دولت عدالت گستر و مبارزه با اشرافی گری وارد
صحنه سياسی ايران شده بود طی چند سال اخير آرام و بی صدا به حيف و ميل ھای گسترده
پول نفت و به عبارتی ھزينه کردن ھای کالن بی فاکتور مبادرت کرده است و به گفته
اصولگرايان اکنون ھم قصد دارد با مطرح کردن موضوع اشرافی گری برخی چھره ھای
نظام سوار بر موج انتخابات و فريب مردم شود.

مھرداد سرجويی روزنامه نگاری از بند ٢٠٩
خبرگزاری ھرانا  -مھرداد سرجويی روزنامه نگاری که عمدتا در روزنامه انگليسی زبان
ايران نيوز فعاليت داشته است از بند  ٢٠٩به بند  ٣۵٠منتقل شد.
به گزارش کلمه ،وی در خرداد ماه سال جاری بازداشت شد و پس از  ۴۴روز زندان
انفرادی که از بدترين نوع شکنجه ھا تلقی می شود به بند عمومی منتقل شد و در مدت حبس
انفرادی تحت بازجويی ھای طوالنی قرار گرفته است .
نھايتا در شھريور ماه گذشته اتھام جاسوسی از طريق انتشار و تحليل مقاله ،مصاحبه و خبر
به وی تفھيم شد و پس از اخذ آخرين دفاع پرونده او به شعبه  ٢۶دادگاه انقالب تھران ارجاع
شد.
دادگاه انقالب تھران نيز بعد از محاکمه او در  ٢٢آبانماه گذشته ،اتھام را به ھمکاری با دول
متخاصم تغيير داد و نھايتا در  ٢٧ديماه حکم ١٠سال زندان را به وی ابالغ کرد.
وی ھفت ماه گذشته را در بازداشت بوده و اجازه مالقات حضوری با خانواده خويش را
نداشت.
سرجويی از سال ١٣٧٢به کار روزنامه نگاری پرداخت و از بدو تاسيس ايران نيوز در
سال  ١٣٧۴به اين روزنامه وارد شد .وی ھمواره در سرويس سياسی و پارلمانی فعاليت
داشت وبعضا مقاالتی در روزنامه فارسی نيز منتشر می کرد.
در سال  ٨۶نيز برای چند ماه سردبير سايت آفتاب نيوز شد.
وی از تابستان سال  ١٣٨۵با تنگ شدن فضای مطبوعاتی به مرکز تحقيقات استراتژيک
رفت و دربخش روابط عمومی و سايت آن مرکز مشغول بکار شد
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ھرانا؛ احکام اعدام زانيار و لقمان مرادی در اجرای احکام /
تصوير اسناد
ديوان عالی کشور احکام اعدام صادره برای زانيار و لقمان مرادی را بدون ابالغ کتبی به
ايشان به اجرای احکام زندان رجايی شھر کرج ارجاع داده است .
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ،بر اساس احکام صادره از سوی ديوان عالی کشور که ھنوز
به روئيت اين دو متھم نيز نرسيده است و «ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ايران« بدان دست يافته است اين احکام در کمتر از شش ماه پس از صدور حکم دادگاه بدوی
تائيد و يک روز بعد نيز به اجرای احکام زندان اوين )دادسرای موسوم به شھيد مقدس(
ارسال شده است و در تاريخ  ٢٧تير ماه سالجاری به رياست زندان رجايی شھر ابالع شده
است .
اين در حالی است که حکم صادره ديوان عالی کشور اخيرا و در تاريخ  ١٧بھمن ماه سال
 ٩٠به صورت رسمی از سوی قاضی عمرانی رئيس اداره دفتر ديوان عالی کشور در رسانه
ھا اعالم شد.
بر اساس سند شماره يک زندانی سياسی لقمان مرادی فرزند عثمان متولد سال  ۶٢که در
تاريخ  ١٣مرداد  ٨٨بازداشت و در تاريخ يک دی ماه از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب به
اعدام محکوم شده بود ،در تاريخ  ١٨تير ماه سال  ٩٠از سوی ديوان عالی کشور به اتھام
اقدام عليه امنيت ملی از طريق محاربه ،ترور و مشارکت در وارد کردن يک قبضه سالح از
عراق به اعدام در محل ترور )شھر مريوان( محکوم شده است.
حکم صادره در تاريخ  ١٩/۴/٩٠به امضای قاضی اجرای احکام رسيده و نسخه ای از آن
نيز به رياست زندان رجايی شھر کرج ابالغ شده است.
Seite 263

چکيده

بر اساس سند شماره دو زندانی سياسی لقمان مرادی از تاريخ  ١٩بھمن ماه سال  ٨٩از حق
مالقات و تماس تلفنی تا اطالع ثانوی محروم است.
بر اساس سند شماره سه زندانی سياسی زانيار مرادی فرزند اقبال  ٢١ساله که در تاريخ ١٣
مرداد  ٨٨بازداشت و در تاريخ يک دی ماه از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب به اعدام محکوم
شده بود ،در تاريخ  ١٨تير ماه سال  ٩٠از سوی ديوان عالی کشور به اتھام اقدام عليه امنيت
ملی از طريق محاربه ،ترور و مشارکت در وارد کردن يک قبضه سالح از عراق به اعدام
در محل ترور )شھر مريوان( محکوم شده است.
حکم صادره در تاريخ  ١٩/۴/٩٠به امضای قاضی اجرای احکام رسيده و نسخه ای از آن
نيز به رياست زندان رجايی شھر کرج ابالغ شده است.
بر اساس سند شماره چھار زندانی سياسی زانيار مرادی از تاريخ  ١٩بھمن ماه سال  ٨٩از
حق مالقات و تماس تلفنی تا اطالع ثانوی محروم است.
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حقوق بشر سازمان ملل جھالت مدرن است
عبدﷲ جوادی آملی از مراجع تقليد قم:

عبد Oجوادی آملی از مراجع تقليد قم میگويد» :حقوق بشر سازمان ملل و غرب پايه علمی
ندارد و جھالت مدرن است».به گزارش روز شنبه ) ٢٩بھمن( باشگاه خبرنگاران جوان،
آقای آملی اين مطلب را در مراسم پايانی کنفرانس بينالمللی »فقه و قانون« که در قم
برگزار شد ،بيان کرده است.
اين مرجع تقليد گفته است» :سازمان ملل با تکيه بر مبانی خود که روی اصول غيرعلمی و
بر پايه رسومات محلی و ماديشان }است{ تنظيم شده است».
وی افزوده است» :کشورھايی که در قانون گذاری به فقاھت تکيه نکردهاند نيز قانون خود
را بر پايه غيرعلمی بنا کردهاند».
جمھوری اسالمی سالھاست به خاطر نقض حقوق بشر مورد انتقاد نھادھای بينالمللی و
مدافع حقوق بشر قرار دارد.
روحانيون حاکم بر ايران مفاد اعالميه جھانی حقوق بشر را قبول ندارند و مدعی ھستند
الگوی مورد نظر آنھا که در جمھوری اسالمی اجرا میشود» ،کاملترين« الگوی حقوق
بشری در جھان است.
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وخيمشدن وضعيت جسمی برخی از زندانيان سياسی

مھدی خزعلی پس از ۴٠روز اعتصاب غذا در زندان به بيمارستان منتقل شد .دست و پای
عيسی سحرخيز را به تخت بيمارستان بستهاند .مسعود باستانی و محسن امينزاده ديگر
زندانيان سياسی ھستند که حال جسمی مساعدی ندارند .
عيسی سحرخيز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و روزنامهنگار
زندانی در پی وضعيت نامناسب قلبی به بيمارستان قلب اميرآباد منتقل شده است.
مھدی سحرخيز فرزند عيسی سحرخيز در گفتوگو با دويچه وله بستن دست و پای پدرش به
تخت بيمارستان را باعث بدتر شدن وضعيت کمر او عنوان میکند ومیگويد:
»االن پای او را به تخت بستهاند و ھمين باعث شده حال او بدتر شود ،چون او مشکل کمر
دارد و بايد حداقل روزی دو ساعت راه برود .بستن دست و پای ايشان باعث شده که مشکل
کمر ايشان بيشتر شود .شايد اگر در زندان بودند وضعيت کمرشان بھتر میشد اما االن با
انتقال به بيمارستان ھيچ بھبودی حاصل نشده و حتی وضعيت کمرشان بدتر ھم شده است».
بشنويد :گفتوگو با مھدی سحرخيز فرزند عيسی سحرخيز
فرزند عيسی سحرخيز درباره نظر پزشکان بيمارستان درباره وضعيت جسمی پدرش
میگويد» :پزشکان دستور دادهاند که او به مرخصی استعالحی بيايد .فشارشان مرتب باال و
پايين میرود ،نوسان فشار دارند .مشکل کليه شديد دارند ،ھمچنين مشکل کمر دارند .به
خاطر اتفاقھايی که در زندان افتاده درمان او مدتھا طول خواھد کشيد .پدرم وقتی به زندان
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رفت آدم سالمی بود و بعد از اين ھمه سال که زندان است ،اين قدر بال به سرش آمده است«.
عيسی سحرخيز از  ١٢تيرماه سال  ٨٨زندانی است .پيش از اين مھدی سحرخيز در پی
اعتصاب غذای پذرش در زندان به دويچه وله گفته بود» :ھر اتفاقی که برای پدرم يا ديگر
زندانيان سياسی بيفتد ،شخص آقای خامنهای مستقيما مسئول است«.
عارضه قلبی مھدی خزعلی
بنا برگزارشھا مھدی خزعلی پزشک و نويسنده منتقد حکومت نيز بعد از  ۴٠روز اعتصاب
غذا دچار حمله قلبی شده و پس از انتقال به بھداری زندان اوين و گرفتن نوار قلب ،به بخش
سی سی يو بيمارستان طالقانی منتقل شده است.
پيشتر مھدی خزعلی در سیوھفتمين روز اعتصاب غذای خود در نامهای به احمد منتظری
به توصيف وضعيت زندانھا و نحوه بازجويیھا پرداخته بود.
او خطاب به احمد منتظری فرزند آيتﷲ منتظری نوشته بود» :بگذار جان ناقابل من نيز
سبب شود تا آيين دادرسی در محکمهھا رعايت شود و از نفوذ عناصر ضد انقالب و منافق
در وزارت اطالعات و سپاه کاسته شود ،شايد آيندگان برای من نيز خدا بيامرزی بگويند«.
وضعيت وخيم محسن امينزاده و مسعود ياستانی
از جمله ديگر زندانيان سياسی که وضعيت جسمی او نيز وخيم اعالم شده ،محسن امينزاده
فعال سياسی ،عضو جبھه مشارکت و معاون وزير خارجه دولت محمد خاتمی است.
به گزارش سايتھای حقوقبشری ،مھناز اصغر زاده با ابراز نگرانی از وضعيت جسمی
نامساعد ھمسرش محسن امينزاده گفته است» :ھر لحظه ممکن است اتفاق خطرناکی برای
او بيفتد«.
ھمسر محسن امينزاده گفته است» ،در آخرين مالقات کابينی محسن امينزاده به شدت
ضعيف شده و حال مناسبی ندارد .آريتمی قلب ،کليه ھا ،نوسان شديد فشار خون و کبدھا روی
ھم رفته وضعيت جسمی او را خطرناک کرده است«.
به گزارش وبسايت کلمه نزديک به ميرحسين موسوی ھمچنين از بازگرداندن مسعود باستانی
روزنامهنگار زندانی به زندان در حالیکه پيشتر تحتالحفظ به بيمارستان اعزام شده بود
خبر داده است«.
مسعود باستانی ،روزنامهنگار منتقد دولت ،که دوران محکوميت شش سال زندان خود را در
زندان رجايیشھر کرج سپری میکند ،از سردردھای شديد و مداوم در زندان رنج میبرد و
اين وضعيت سبب شده که او چندين بار دچار لمسی بدن شده و به بھداری زندان منتقل شود.
آقای باستانی از تاريخ  ١۴تير ماه  ١٣٨٨بازداشت و به اتھام تبليغ عليه نظام و اجتماع و
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تبانی برای ايجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شد و در دوسال و نيم گذشته حتی يک
روز ھم به مرخصی نيامده است.
عدم اعزام کيوان صميمی به بيمارستان
بنا به گزارشھا ،مسئوالن زندان رجايیشھر به دليل دستور دادستانی روز سه شنبه از اعزام
کيوان صميمی برای مداوا ی فوری پزشکی به بيمارستان خودداری کردهاند.
پيش از اين يکی از نزديکان کيوان صميمی به دويچه وله گفته بود » :به عقيده بھداری زندان
رجايیشھر ،مداوای کيوان صميمی تنھا بيرون از زندان ممکن است «.وضعيت کبد و گردن
آقای صميمی وخيم است.
کيوان صميمی بھبھانی مدير مسئول ماھنامه توقيفشده »نامه« و عضو شورای مرکزی »
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات« ٢٣ ،خرداد  ،١٣٨٨يک روز پس از انتخابات رياست
جمھوری ايران بازداشت شد.
عارضه قلبی ابوالفضل قديانی
به گزارش کمپين بينالمللی حقوقبشر ،مرضيه رحيمی ،ھمسر ابوالفضل قديانی زندانی
عقيدتی نيز از انتقال او به بيمارستان در پی عارضه قلبی خبر داده است.
مرضيه رحيمی گفته است »:صبح  ١٩بھمن ھمبندی ھای آقای قديانی با ما تماس گرفتند که
او قلبش گرفته و به بيمارستان منتقل شده است.آن روز به دفتر رييس زندان و معاونت زندان
زنگ زديم اما ھيچکدام جواب درستی ندادند و گفتند به بھداری زندان تماس بگيرم ،ھيچکدام
از شماره ھای بھداری جواب نداد و ما مجبور شديم به تمام بيمارستان ھای تھران زنگ بزنيم
تا باالخره بفھميم او به بيمارستان مدرس منتقل شده است«.
ابوالفضل قديانی ،عضو شوراى مرکزى سازمان مجاھدين انقالب در طول دوران حبس
چندين بار بهدليل وخامت وضعيت جسمانی به بيمارستان منتقل شده و يکبار نيز او را در
بيمارستان عمل جراحی کردهاند.
آقای قديانی  ۶۶ساله در تاريخ  ١٩دی ماه سال گذشته به اتھام تبليغ عليه نظام و توھين به
رئيس جمھور زندانی شد.
حسين کرمانی
تحريريه :فريد وحيدی
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رسيدگی به پرونده اختالس در آستانه انتخابات

نخستين جلسه دادگاه  ٣٢متھم پرونده اختالس سه ھزار ميليارد تومانی در بانک صادرات
در فاصله حدود دو ھفته مانده به برگزاری انتخابات مجلس نھم ،به صورت علنی تشکيل
شد.
خبرگزاریھا روز شنبه ) ٢٩بھمن( گزارش کردهاند که اين پرونده  ٢٨وکيل دارد ،متن
کيفرخواست صادر شده برای متھمان آن  ٢٢٠صفحه بوده و حجم آن ١٢ھزار صفحه )٣٣
جلد( است.
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آنطور که گزارش شده است ،عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقالب تھران
نيز در اين جلسه حضور يافته و مقدمه کيفرخواست را قرائت کرده است.
اختالس سه ھزار ميليارد تومانی در بانک صادرات بزرگترين اختالس در تاريخ جمھوری
اسالمی محسوب میشود که محافظهکاران ،دولت محمود احمدینژاد را عامل اصلی اين
فساد اقتصادی میدانند.
در اين پرونده نام گروھی از نمايندگان مجلس نيز به ميان آمده که ھنوز مشخص نيست در
جريان دادگاه به اتھام آنھا رسيدگی خواھد شد يا خير.
محمد دھقان ،عضو ھيات رئيسه مجلس گفته که صالحيت چھار نماينده مرتبط با اين پرونده
از سوی شورای نگھبان رد شده است.
اين دادگاه در شرايطی برگزار شده که حدود دو ھفته ديگر نھمين دوره انتخابات مجلس در
ايران برگزار خواھد شد.
به نظر میرسد مقامھای جمھوری اسالمی با برگزاری اين دادگاه در اين مقطع زمانی تالش
میکنند افکار عمومی را تا حدودی بازسازی کرده و مردم را به حضور در انتخابات
تشويق کنند.
آنطور که برخی نمايندگان و فعاالن سياسی محافظهکار گفتهاند ،اين پرونده ضربه سنگينی
به حيثيت جمھوری اسالمی در داخل زده است.
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دريای خزر در معرض خطر احداث جزيرۀ مصنوعی آذربايجان

در نخستين روزھای ماه بھمن خبر رسيد که جمھوری آذربايجان قصد دارد يک جزيرۀ
مصنوعی در دريای خزر احداث کند .اکنون سازمان محيط زيست ساخت اين جزيره را
عامل نابودی اکوسيستم دريای خزر توصيف کرده است.
نوشته :رضا ولی زاده
ساخت جزيرۀ مصنوعی جمھوری آذربايجان سال  2013آغاز خواھد شد .قرار است در اين
جزيره بزرگترين برج جھان با ارتفاع يک ھزار و  50متر ساخته شود .جمعيت ساکنان اين
جزيره بالغ بر  700ھزار نفر پيش بينی شده است.
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امروز عبدالرضا کرباسی ،معاون محيط دريايی سازمان محيط زيست در گفت و گو با
خبرگزاری مھر احداث اين جزيره را عامل خطرناکی برای اکوسيستم دريای خزر توصيف
کرد و گفت :ساخت جزيره در آذربايجان ،آبزيان اين منطقه از خزر را نابود میکند.
محمد درويش ،کارشناس ،نويسنده و پژوھشگر حوزۀ محيط زيست در تھران در گفت و
گو با بخش فارسی راديو بين المللی فرانسه گفت» :کشور آذربايجان يکی از کشورھايی
است که به نسبت سھمش از دريای خزر بيشترين آلودگی را به واسطۀ پوسيدگی لوله ھای
نفتی اش وارد دريای خزر می کند که بسيار نگران کننده است و باعث می شود اين نگرانی
نسبت به رعايت مالحظات محيط زيستی در ساخت سازه ھای ديگر تشديد شود .چرا که
رعايت مالحظات محيط زيستی در ساخت اين سازه ھا ھزينۀ تمام شدۀ کار را افزايش می
دھد و به ھمين دليل ممکن است آذربايجانی ھا حاضر نباشند چنين ھزينه ای را به ساخت
اين پروژه اختصاص دھند«.
درويش دربارۀ محدودۀ آسيب ھای ناشی از ساخت اين جزيره در دريای خزر توضيح داد:
»دريای خزر يک محدودۀ آبی بسته است و موقعيت مطلوبی ھم ندارد و آلوده ترين محدودۀ
آبی دنيا به شمار می آيد .بنابر اين اضافه شدن ھر گونه آلودگی تازه ای به آن می تواند تمام
محدودۀ دريای خزر را با مشکل مواجه کند و دامنۀ آن در درازمدت به نقطۀ خاصی محدود
نشود«.
اين پژوھشگر و صاحبنظر حوزۀ محيط زيست تأکيد کرد» :آن چه که موجوديت دريای
خزر را به وجود می آورد يک محدودۀ  20درصدی از جنوب اين دريا است که کشورھای
آذربايجان ،ترکمنستان و ايران بيشترين سھم را از آن دارند .اين منطقه عميق ترين قسمت
دريای خزر است که زيستگاه اغلب ماھيان و ھمچنين محل اصلی تخمريزی ماھی ھا و
ديگر آبزيان به شمار می آيد .ويژگیھای اصلی تنوع زيستی اين دريا ھم به ھمين عرصه
ای محدود می شود که از سوی اين کشورھا با بيشترين ساخت و ساز دارد مواجه می
شود«.
محمد درويش افزود» :ترکمنستان ھم پروژۀ ساخت و ساز بزرگی را آغاز کرده است که از
آن به عنوان يک الس وگاس آسيايی نام می برند .حتی ايران ھم مشغول ھمين ساخت و
سازھا در محدودۀ موردنظر است که البته با آن چه از سوی ترکمنستان و آذربايجان در حال
انجام است قابل مقايسه نيست«.
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بررسی مردمساالری و انتخابات در جمھوری اسالمی ايران
سخنرانی و بحث و گفتگو در پالتاک  ١۶فوريه کانون دفاع از حقوق بشر در ايران بررسی
مردمساالری و انتخابات در جمھوری اسالمی ايران
ماده  21اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود ،خواه مستقيما و خواه با
وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.
ب /ھر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.
ج /اساس و منشاء قدرت حکومت ،اراده مردم است .اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز
گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومي و با رعايت
مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين
نمايد....
انتخابات سالم ،پايه مردمساالری است
فراخوان
سخنرانی ،داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک
بررسی مردمساالری و انتخابات در جمھوری اسالمی ايران
سخنرانان وموضوع سخنرانی:
مريم دھقانپور :فعال حقوق بشر و وبالک نويس )پنجره ای رو به آفتاب(
چرا مادران پارک الله ايران تشکيل شد؟ و چه می کنند؟
وحيد احمدفخرالدين :حقوقدان ،فعال حقوق بشر و مسئول امور حقوقی کانون
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بررسی حقوقی انتخابات  22خرداد  88و حوادث بعد از آن
منوچھر شفائی :فعال حقوق بشر و روزنامه نگار
بررسی دموکراسی اسالمی و مقايسه آن با ماده  21منشور حقوق بشر
مکان :پالتاک
:Paltalk
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
زمان 5 :شنبه  16فوريه  2012ساعت  19.00به وقت اروپای مرکزی
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
نمايندگی گيسن  -ليمبورک
 . 1خير مقدم برگزار کننده جلسه آذر جواد 1
 . 2سخنرانی مريم دھقانپور :چرا مادران پارک الله ايران تشکيل شد؟ و چه می کنند؟ 1
 . 3سخنرانی وحيد احمدفخرالدين :بررسی حقوقی انتخابات  22خرداد  88و حوادث بعد از
آن 2 - 1
 . 4سخنرانی منوچھر شفائی :بررسی دموکراسی اسالمی و مقايسه آن با ماده  21منشور
حقوق بشر 3 - 2 - 1
 . 5گفتکو  ،پرسش و پاسخ 5 - 4 - 3 - 2 - 1
برگزار کننده و مسئول جلسه : :آذر جواد
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وضعيت زندانيان سياسی-امنيتی به ما ارتباطی ندارد
پاسخ قوه قضاييه به خانواده پرستو دوکوھکی:
کلمه -سپند ميريوسفی:
 ٣٧روز پس از دستگيری پرستو دوکوھکی ،قوه قضاييه در پاسخ به پيگيری ھای خانواده
وی گفت که وضعيت اين روزنامه نگار زندانی به قوه قضاييه ارتباطی ندارد.
تاکنون ھيچ يک از مقامات قضايی دليل بازداشت پرستو دوکوھکی را اعالم نکردهاند .مادر
پرستو دوکوھکی روز گذشته در ادامه پيگيریھای خود وقتی از ھيچ مرجع قضايی پاسخ
نگرفت به دفتر رييس قوهقضاييه مراجعه کرد ،اما مقامات مسئول از پذيرفتن نامه خودداری
و اعالم کردند که وضعيت زندانيان سياسی )امنيتی( به دفتر رييس قوهقضاييه ارتباطی ندارد
و فقط مسووالن دادستانی تھران میتوانند در اين مورد پاسخ دھند.
بتول فيضی ،مادر اين روزنامه نگار در گفتوگو با کلمه در مورد آخرين وضعيت فرزندش
اينگونه توضيح میدھد:
بيش از يکماه است که دختر شما در زندان است ،آيا تاکنون مقامات قضايی دليل بازداشت
او را به شما توضيح دادهاند؟
خير! يک روز بعد از بازداشت دخترم ،ھر روز به دادسرای شھيد مقدس ،واقع در زندان
اوين مراجعه کردهام اما ھيچ يک از مقامات قضايی به من پاسخی ندادند و دليل بازداشت
دخترم را ھم اعالم نکردهاند و ھربار فقط گفتهاند که پرستو برای پارهای از توضيحات در
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حال پاسخگويی به سواالت مقامات قضايی است .اين درحالی است که من در جريان ھمه
فعاليتھای دخترم ھستم ،او در دو سال گذشته به دليل بيماری پدرش ھمه فعاليتھای
روزنامهنگاری خود را تعطيل کرده بود و فقط چند روز در ھفته با بنياد فرھنگی دکتر علی
شريعتی ھمکاری میکرد.
به غير از دادسرای اوين به مراجع قضايی ديگر مراجعه نکردهايد؟
به دفتر دادستان تھران رفتم و در نھايت معاون ايشان بار ديگر مسووالن دادسرای اوين را
مسوول پاسخگويی اعالم کردند .وقتی پاسخی نگرفتم تصميم گرفتم به دفتر رييس قوهقضاييه
به عنوان عالیترين مقامقضايی مراجعه کنم .بنابراين نامهای کوتاه نوشتم که در آن وضعيت
خود و نگرانی نسبت به فرزندم را شرح دادم ،اما متاسفانه پس از ساعتھا معطلی در مقابل
دفتر ارتباطات مردمی ايشان ،مسووالن آن دفتر نامه مرا نپذيرفتند و باز ھم مرا به دادسرای
اوين ارجاع دادند.
چرا؟
به گفته مسووالن آن مرکز ،رييس قوهقضاييه پاسخگوی وضعيت متھمان پروندهھای امنيتی
)سياسی( نيستند و فقط دادستانی تھران میتواند در اين مورد توضيح دھد.
خواسته شما از رييس قوهقضاييه چه بود؟
من در نامهام به ايشان يادآوری کرده بودم که ،بيش از يک ماه است دخترم در سلول انفرادی
نگھداری میشود و علیرغم وعدهھای مقامات قضايی مبنی بر پايان يافتن بازجويیھا و
تعيين تکليف سريع ،روزھاست او در وضعيت بالتکليف است .با اين توضيحات در نامهام از
ايشان درخواست کردم که فرزند بیگناھم را که بدون ھيچ توضيحی  ٣۵روز است در سلول
انفرادی زندان اوين نگھداری میشود ،آزاد کنند.
در خبرھا آمده بود که مقامات قضايی به دخترتان وعده آزادی داده بودند.
بله .در مالقات ،دخترم از قول کارشناس پرونده برای آزادی خبر داد و گفت که
بازجويیھايش به پايان رسيده و قرار است اين ھفته آزاد شود .از آن تاريخ بيش از  ١٠روز
گدشته و تاکنون ھيچ خبری از آزادی پرستو نيست.
آيا شما اين وعده را از مقامات قضايی ھم پيگيری کرديد؟
بله! اما مقامات قضايی برخالف آنچه به دخترم وعده داده بودند ،گفتند که بازجويیھا تمام
نشده و پرستو بايد ھمچنان به پرسشھای مقامات قضايی پاسخ بدھد.
به شما نگفتند که در مورد چه اتھامی بايد پاسخ بدھد؟
ھيچ توضيحی ندادهاند.
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در خبرھا ،آمده بود که دخترتان دارو مصرف میکند ،آيا اين موضوع را به مقامات قضايی
يادآوری کرديد؟
بله! دختر من بيش از دو سال است که به دليل بيماری العالج پدرش ھمه فعاليتھای
روزنامهنگاری خود را کنار گذاشته بود .متاسفانه بعد از فوت پدرش از چند ماه پيش حال
روحی مناسبی نداشت و تحت درمان متخصصان ،دارو مصرف میکرد .بارھا در نامهھايم
به اين موضوع اشاره کردهام ،اما ھيچ يک از مقامات قضايی به اين موضوع توجه نمیکنند.
وضعيت دخترتان در مالقات چگونه بود؟
به نظر میرسيد ،شرايط سخت سلول انفرادی دخترم را از نظر جسمی ضعيف کرده بود.
آخرين درخواستتان از مقامات چيست؟
آزادی بی قيد و شرط دخترم .میخواھم بارديگر به مقامات قضايی يادآوری کنم که بعد از
فوت ھمسرم من و دخترم تنھا ھمدم ھای ھم بوديم و االن بيش از يکماه است که من در کنار
غم از دست دادن ھمسرم ،با درد دوری از فرزندم به سختی زندگی میکنم.

خاکستری؛ خاطرات دخترک زندانی  ۴ساله اوين
کژال بھرنگی

من ،کژال ،و مادرم از زندان آزاد شدهايم و از تھران به شھرستانی کوچک رفتهايم .اين
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روزھا ديگر خاکستری از جنس اوين نيست که خاکستری از جنس ايران است .خاکستری
حسی است که من ،اين روزھای بعد از آزادی ،از کارکنان اوين ،دوست ،فاميل و آشنا و کال
مردمی که اطرافم ھستند میگيرم.
ھويت کژال به دليل تغيير جايگاھش تغيير کرده است .ھويت کژال تحت تاثير افکار پدرش
قرارگرفته است .وجود کژال به دليل افکار پدر و نبود او ناديده گرفته می شود .کژال االن
دخترزندانی« .آزادی معنايش عوض شده است! در
دختر يک زندانی است يا به اختصار »
ِ
ِ
روزھای بعد از اوين ،آزادی يعنی انتظار ،مالقات ،نامه ،بی مھری ،نداری ،تب و گريه.
روزھای »ھرگاو گندچاله دھانی آتشفشان روشن خشمی« میشد و اشکھای ماردم که
سرازير .فرياد »کمونيستھا از خونه من بريد بيرون« ھنوز در گوشم است .کمونيست؟ من؟
من پنج ساله؟ مامان ،کمونيست يعنی چی؟!
از زندان که آزاد شديم ،به شھرستان رفتيم .رفتيم که کنار فاميل و آشنا باشيم اما دريغ و درد!
زندانبانھای اوين از برخی از دوستان و آشنايان و فاميل مھربانتر بودند.
روز و شب ھای مادرم ،پر از گريه است و روزھای من ،در حمايت از او میگذرد و
شبھايم در تب میسوزد .من از بازی دست میکشم ھربار صدای گريه مادرم میآيد وقتی
دارد از حق من و خودش در برابر دوست و نه دشمن دفاع میکند.
در حال بازی ھستم در حياطی پر از ياس و رز و باھار نارنج و توت فرنگی و نارنگی
و...که صدای بغض آلود مادرم میآيد .با دختر عمويم میرويم روی ايوان و از پنجره ای
بزرگ به اين گفتگو نگاه می کنم .قدم به پنجره نمیرسد .چشمانم را میبينم و حس يواشکی
بودن را يادم ھست و ترس .مادرم يک طرف نشسته ،عمو و مادربزرگم طرف ديگر .در
نگاه کودکیام ،عمويم خيلی بزرگ میآيد و میتواند مادرم را بخورد .در نگاه کودکیام با
اينکه مادربزرگ در کنار عمو نشسته است اما او ھم مثل مادر کوچک است .اما مادرم تا
شده است! اين صحنه ،ھنوز ھم کابوس من است .ھربار که از کنار آن پنجره رد میشوم،
دوست ندارم اتاق را نگاه کنم! من نمیتوانم ببخشم! نمیتوانم!
اين روزھا پراز نامه است .پنج سالم است و بلد نيستم که بخوانم و بنويسم .مادر برای من
نامهھا را میخواند و به جای من نامه مینويسد برای پدر .نامهھا بيشتر ذھنيت مادرم ھست
تا من! مثل وقتی که دختری چھار ،پنج ساله گوشی تلفن را میگيرد دستش تا با پدری که راه
دور است صحبت کند .مادر آن گوشه وايستاده و میگويد که »بپرس حالت خوبه؟«» ،بگو که
باباجون دوست دارم«» ،بگو که باباجون کی میآيی؟« و دختر ھم ھمه اينھا را تکرار میکند
و پدر ھم پشت خط صدای مادر را که دارد تقلب میرساند ،میشنود اما باز ھم دلش قنج
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میزند از صدای کودکانه دخترش و با »قربونت برم« جواب میدھد و تقلب مادرانه مادر که
سوالھای خودش را از زبان دختر میپرسد برای پدر مھم نيست .اين گرمی صداست که
اھميت دارد .و در نامهھای من به پدر اين گرمی خواسته شدن و يا داشتن چشم به راه است
که اھميت دارد .مھم دخترکی است که حتی بی او ھم ،قد میکشد!
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افشاگری وزارت نفت درباره پروژه زمينخواری
افشاگری وزارت نفت درباره پروژه زمينخواری عسلويه ھمزمان با دادگاه اختالس بزرگ
جرس:
ھمزمان با برگزاری دادگاه "فساد بزرگ مالی" معاون وزير نفت نيز از جزئيات بزرگترين
پروژه زمينخواری صنايع نفت و گاز در عسلويه پرده برداشت و گفت 6 :ميليارد دالر
سرمايهگذاری در صنايع پتروشيمی با آزادسازی اين زمينھا از تعليق خارج شد.
عبدالحسين بيات در گفتگو با مھر درباره جزئيات بزرگترين پروژه زمين خواری در عسلويه
با بيان اينکه از حدود  10سال گذشته تاکنون به دليل در اختيار گرفتن برخی از زمينھای
مرغوب منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس امکان ساخت و توسعه برخی از واحدھای
پتروشيمی متوقف شده بود گفت :بر اين اساس يک شرکت خصوصی اقدام به تصرف برخی
از زمينھای دولت در منطقه عسلويه کرده بود که اين موضوع منجر به توقف در ساخت
برخی از واحدھای پتروشيمی در فاز دوم منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس شده بود.
معاون وزير نفت با اشاره به اينکه در سال  1377ھيئت دولت مصوبه ای به منظور ايجاد
منطقه ويژه اقتصادی نفت ،گاز و پتروشيمی در عسلويه صادر کرده بود ،تصريح کرد :پس
از ابالغ اين مصوبه دولت زمينھايی به منظور توسعه صنايع پتروشيمی و فازھای پارس
جنوبی در اختيار وزارت نفت قرار گرفته بود.
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مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمی با يادآوری اينکه  5ماه پس از صدور اين مصوبه ،يک
شرکت خصوصی با امضای يک قرارداد اجاره بخش عمده ای از اين زمينھای مرغوب را
در اختيار گرفته بود اظھار داشت :اين شرکت خصوصی بدون در اختيار گرفتن اسناد
مالکيت بعد از سه سال ادعای مالکيت اين زمينھا را کرده بود.
اين مقام مسئول با يادآوری اينکه مطابق با مصوبه دولت بايد در اين زمينھای اختصاص
يافته به عسلويه ،صنايع نفت ،گاز و پتروشيمی احداث می شد و انجام ھرگونه فعاليت
اقتصادی ديگر ممنوع بوده است بيان کرد :با اين وجود اين شرکت خصوصی با تصرف
زمينھا مانع ساخت و توسعه فاز دوم صنايع پتروشيمی در عسلويه شد.
وی ارزش اقتصادی اين زمينھای تصرف شده را حدود  120ميليارد تومان اعالم کرد و
افزود :وسعت اين زمين ھا ھم حدود  100تا  120ھکتار بوده که ھم اکنون ارزشگذاری
کارشناسی اين زمينھا در حال انجام است.
بيات از آزاد سازی کامل اين زمينھا با دستور مقام قضايی از  24بھمن ماه سال جاری خبر
داد و افزود :با آزاد سازی اين زمين قرار است  14طرح و مجتمع پتروشيمی در فاز دوم
عسلويه احداث شود.
مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی با يادآوری اينکه عالوه بر واحدھای پتروشيمی
بخشی از خط لوله اتيلن غرب ھم از اين زمين ھای تصرف شده عبور می کرد اعالم کرد:
سال گذشته با حکم شورای تامين و با حمايت قوه قضائيه بخشی از اين زمينھا برای عبور
خط لوله اتيلن غرب که تامين کننده خوراک  11مجتمع پتروشيمی بوده در اختيار وزارت
نفت قرار گرفت.
قرارگاه خاتم االنبيا از سرمايه گذاران اصلی در عسلويه است.
اولين پروژه بزرگ نفتی يعنی خط لوله انتقال گاز عسلويه به ايرانشھر در زمان وزارت
کاظم وزيری ھامانه به قرارگاه خاتم االنبياء واگذار شد.
اين پروژه با حمايت و دستور احمدی نژاد به سپاه واگذار شد و در آن زمان گفته شد“ :با
شناختی که از امکانات و تجھيزات قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا داشتيم اين پروژه را بدون
مناقصه و با ترک تشريفات به اين مجموعه واگذار کرديم”.
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در اين دوره از ھيچ کانديدای خاصی حمايت نمی کنم
مولوی عبدالحميد امام جمعه اھل سنت زاھدان :در اين دوره از ھيچ کانديدای خاصی حمايت
نمی کنم.
جرس :مولوی عبدالحميد ،امام جمعه اھل سنت زاھدان در خطبه ھای نماز جمعه اين ھفته
گفت :انتخابات اين دوره مجلس با انتخاباتھای گذشته تفاوت دارد ،زيرا بخشی از جامعه به
دليل اعتراضاتی که داشتند ،به صحنه نيامده اند .استدالل آنان که بخش بزرگی از مردم ايران
ھستند ،اين بود که میگفتند در صورت ورود به عرصه انتخابات نيروھايشان تائيد صالحيت
نمیشوند .جناح ديگر نيروھايش را وارد صحنه کرد و افراد مستقلی نيز ثبت نام کردند که
البته در ميان آنان افراد توانمندی وجود دارند.
به گزارش سنی آنالين ،مولوی عبدالحميد گفت :ما قبالً نيز گفته بوديم که شورای نگھبان که
وظيفه قانونی تائيد صالحيتھا را بر عھده دارد ،نبايد دايره مشارکت را تنگ و محدود کند،
تا صاحبان انديشه و افراد مستقل و توانمندی که با ھيچ گروه و جناحی عھد و پيمانی ندارند،
بتوانند به مجلس راه يابند.
وی افزود :خانه ملت ،بايد جای انديشمندان باشد .صرف داشتن مدرک فوق ليسانس و دکترا
نبايد مالک صالحيت افراد باشد؛ توانمندی و صاحب نظر بودن بايد در کنار مدرک تحصيلی
افراد ،مد نظر قرار گيرد ،زيرا نمايندگان مجلس وظيفه مھمی در قبال وضع قوانينی دارند که
بتوانند مردم و نظام را از مشکالت و چالشھا برھانند و کشور را در مسير درستی ھدايت
کنند.
امام جمعه اھل سنت زاھدان گفت :محدود شدن دايره تائيد صالحيتھا موجب ريزش آرا و
کاھش مشارکت مردم و دلسردی آنان در انتخابات میشود .از شواھد چنين بر میآيد که
بسياری از افراد توانمند توسط شورای نگھبان تائيد صالحيت نشدهاند .من از روی خير
خواھی به شورای نگھبان توصيه میکنم در فرصت محدود باقيمانده در تائيد صالحيتھا
تجديد نظر کند.
موالنا عبدالحميد ادامه داد :من در اين دوره نمی خواھم از ھيچ کانديد خاصی در داخل و
خارج از استان حمايت کنم .مردم خودشان بايد تصميم بگيرند که به چه کسی میخواھند رای
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بدھند يا رای ندھند .خير خواھی به ملت و نظام اسالمی مرا وادار میکند که برخی سخنان را
در اينجا مطرح کنم ،گرچه به سخنان خيرخواھانه بنده توجه نشود و در شرايطی که عدم تائيد
صالحيت افراد مستقل و توانمند موجب کاھش مشارکت مردم در انتخابات میشود ،سکوت
را جايز نمیدانم.
امام جمعه اھل سنت زاھدان در ادامه افزود :بنده و بقيه ائمه جمعه در سراسر کشور و
شورای نگھبان چنين تصور نکنيم که فقط ما مسائل سياسی را درک میکنيم و میفھميم و
ديگران نمیفھمند .امروز ھمه مردم ايران سياسی ھستند و مسائل را کامالً درک میکنند.
عدم تائيد صالحيت افراد توانمند و مورد قبول مردم ،دلزدگی و ياس مردم را به دنبال دارد.
اگر چه رھبر انقالب در خطبه ھای نماز جمعه تھران به شورای نگھبان تذکر دادند که دايره
صالحيتھا را تنگ نکند ،اما ظاھراً شورای نگھبان به تذکر رھبر انقالب توجه نکرده است.
اگر به تذکر رھبری توجه میشد ،شرايط خيلی بھتر می شد و نتيجه بھتری نيز به دست می
آمد.
مولوی عبدالحميد با اشاره به نامه برخی از اھالی حاشيه شھر زاھدان گفت :ما مسئولين
استان را متھم به تعصب گرايی نمیکنيم ،اما برخی از مامورين که برای اجرای طرح جمع
آوری افاغنه به حاشيه شھر مراجعه میکنند ،بعضا ً برخوردھای نا مناسبی با مردم میکنند.
حتی برای افرادی که دارای شناسنامه بوده و ايرانی بودن آنان ثابت شده است ،ايجاد مشکل
کردهاند و آنھا را رد مرز کرده اند .مبنای برخوردشان گزارشات غلط عده ای از افراد است
که از مردم پول میگيرند و اگر کسی به آنان باج ندھد عليه او گزارش میدھند ،وبعضا
افرادی ھستند که از دو طرف پول میگيرند .بعضا ً اين گزارشات بر مبنای عداوتھای
شخصی داده میشوند .زمانی به برخی افراد اتھام وابستگی به القاعده میزدند ،سپس انگ
وابستگی به جندﷲ و قاچاقچی و در ھر زمانی اتھام مربوط به آن زمان را به افراد میزدند و
حاال انگ افغانی بودن بين اين افراد رواج يافته و با ھر کسی مشکل داشته باشند ،گزارش
میدھند که فالنی افغانی است.
امام جمعه اھل سنت زاھدان اظھار کرد :مسئولين بايد اين نوع گزارشات را با دقت بيشتری
بررسی کنند و انگيزه ھای فردی گزارش دھندگان را مورد بررسی قرار داده و در نظر
بگيرند تا خدای ناکرده برخی افراد قربانی اغراض شخصی و کينهتوزی گزارش دھندگان
نشوند .از مسئولين محترم و شورای محترم تامين زاھدان تقاضا داريم که اين مسئله را در
دستور کار قرار داده و رسيدگی کنند.
وی افزود :اگر شورای تأمين تصميم به اخراج برادران افغانی گرفته و اين به صورت
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قانونی است ،بايد نھايت احتياط انجام گيرد تا خدای ناکرده به آنھا بی حرمتی نشود ،زيرا اين
برادران مھمانان ما بوده اند و حفظ حرمت آنھا حفظ حرمت ماست .نبايد طوری باشد که از
يک خانواده يک زن را به تنھايی سوار ماشين کرده و بدون محرم و سرپرست رد مرز کنند،
بلکه با احترام و حفظ حرمت اين کار صورت گيرد.
مدير دارالعلوم زاھدان ،با اشاره به پياده کردن افراد ريش دار در ايست و بازرسیھای
ورودی شھر زاھدان ،افزود :از ايست ھای بازرسی ورودی شھر زاھدان گزارشھای متعدد
میرسد که بعضی افراد دارای ريش را پياده و تفحص و بازرسی میکنند .انقالب ما انقالب
اسالمی است؛ رھبر انقالب ريش دارند و ھمه علمای ما ريش دارند؛ ريش سنت حضرت
رسول صلی ﷲ عليه و سلم است .پياده کردن افراد ريش دار در ايست و بازرسیھا به حيثيت
نظام و وحدت لطمه وارد میکند .مأموران ما مأموران حکومت الئيک نيستند؛ اين حکومت،
جمھوری اسالمی است ،لذا نبايد کسی را به خاطر لباس و محاسن مورد بازرسی و تفحص
قرار دھند .اينگونه بی تدبيریھا ،خدمات بعضی از مسئوالن را زير سؤال میبرد.
امام جمعه اھل سنت زاھدان گفت :يک فردی به يک اداره رفته بود ،به وی گفته بودند اول
بايد ريش خود را اصالح کند بعدا برای انجام کارش به اداره مذکور مراجعه کند .بنده به آقای
فروزش نماينده زاھدان گفتم که به رييس آن اداره بگويد ما به نداشتن ريش شما اعتراض
نکرديم ،شما چرا به داشتن ريش اعتراض میکنيد.
وی افزود :بسياری افراد ممکن است ريش بگذارند و خيانت نيز بکنند .اگر فرد ريش داری
در جايی گناھی مرتکب میشود ،ھمه افراد ريش دار گناھکار نيستند و بايد ھمان فرد
مجازات شود .بھترين افراد جامعه ما طالب ،علما ،جماعت تبليغی و ھمه کسانی ھستند که
در ھر لباسی از خدا میترسند و اين افراد دارای محاسن ھستند که متاسفانه اکثرا در ايستھای
بازرسی شھر مورد تفحص و بازجويی قرار می گيرند .من در مدينه منوره فردی را با کت و
شلوار ديدم که محاسنش را نيز اصالح کرده بود  ،اما با چنان خضوع و خشوعی نماز
میخواند که من در لباس روحانی احساس شرمندگی کردم.
امام جمعه اھل سنت زاھدان گفت :بنده از روی خيرخواھی عرض می کنم که اين نوع مسايل
را بايد مسئولين بيشتر مورد توجه قرار دھند.
موالنا عبدالحميد افزود :استخدام و بهکارگيری اھل سنت در ادارات و نيروھای نظامی و
انتظامی از يک دست شدن اين نيروھا و چنين برخوردھايی جلوگيری کرده و موجب تحکيم
وحدت اسالمی ما میشود.
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نيروھای امنيتی شبانه مھدی خزعلی را از بيمارستان بردند

خبرگزاری ھرانا  -مھدی خزعلی ساعت دو نيمه شب توسط نيروھای امنيتی از بيمارستان
طالقانی برده شد .
به گزارش کلمه از بيمارستان طالقانی ،نيروھای امنيتی در ساعت  ٢نيمه شب به بيمارستان
طالقانی مراجعه کرده و مھدی خزعلی را با خود بردند .
اين اقدام نيروھای امنيتی بدون اجازه و موافقت پزشکان بيمارستان صورت گرفته است.
پرسنل بيمارستان که از اين عمل شوکه شده بودند ،در مقابل نيروھای امنيتی قادر به ھيچ
واکنشی نبودند و نظاره گر بودند .
يکی از منابع بيمارستانی که شاھد اين ماجرا بوده است گفت :با توجه به شرايط جسمی اين
زندانی سياسی پس از  ۴٣روز اعتصاب غذا ،جان دکتر خزعلی در خطر است و او به
مراقبتھای پزشکی نياز دارد .
ماموران توضيحی برای اين انتقال شبانه ندادهاند .
مھدی خزعلی در حالی که بشدت کاھش وزن داشته و دچار ضعف مفرط شده است ،حاضر
به شکستن اعتصاب خود نيست .پرسنل بيمارستان از روحيه باالی خزعلی خبر داده بودند .
مھدی خزعلی روز جمعه بدنبال حمله قلبی از زندان اوين به بيمارستان طالقانی منتقل شده
بود.
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