
  سخنرانی محمد شريف و پروين اردالن/ گزارش نشست خبری کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان
 1387 امرداد 23چهارشنبه، 

 
بررسي ابعاد مختلف  تحليلي خود را که به  سومين گزارش) ادوار تحکيم وحدت(حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران  کميته 

   . اجتماعي اختصاص دارد، منتشر کرد نقض حقوق بشر در طرح امنيت
 

مورد به  اسدي زيدآبادي مسئول کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران در اين حسن
اول ابعاد مختلف و  گزارش در واقع از دو بخش تشکيل شده است، در بخش اين : "گفت" روز"

رات مقامات رسمي و آمارهاي اظها امنيت اجتماعي با تکيه بر مراحل گوناگون طرح موسوم به 
بررسي قرار گرفته و در بخش دوم حقوقي که به   منتشره از سوي پليس و دستگاه قضايي مورد

   ". بررسي حقوقي قرار گرفته است مي شود مورد تحليل و  موجب اين طرح از شهروندان نقض
 

و تحقق امنيت فردي  ذر حفظارتقاي امنيت اجتماعي تنها از رهگ"اسدي زيدآبادي با اشاره به اينکه 
اين مساله را محور " امکان پذير است پاسداشت حقوق انساني آنها از سوي حاکميت شهروندان و 

   . ادوار تحکيم وحدت دانست بشر سازمان اصلي گزارش کميته حقوق 
 

اين گزارش  فعاليت ما در چارچوب:"عضو شوراي مرکزي سازمان ادوار تحکيم وحدت همچنين گفت
وجوه مختلف اين طرح چه از  داشت و به زودي در قالب نشست هاي تخصصي به ابعاد و امه خواهد اد

   ". با حضور کارشناسان امر خواهيم پرداخت منظر آسيب هاي اجتماعي آن منظر حقوقي و چه از 
 

و با حضور " شخصي و حريم دفاع از امنيت " اين گزارش تحليلي شامگاه روز دوشنبه و در جريان يک نشست خبري تحت عنوان
همچنين سعيد نعيمی  در اين نشست  .شد خارجي در محل دفتر سازمان دانش آموختگان ايران منتشر  خبرنگاران رسانه هاي داخلي و

با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر در جريان اجرای طرح  عضو شورای سياستگذاری سازمان دانش اموختگان در سخنانی
 .بررسی اين موارد را ضروری دانست ماعیامنيت اجت

   . در اين نشست خبري محمد شريف و پروين اردالن نيز به ايراد سخنراني پرداختند
 

     چه کسي مسئول امنيت است؟: شريف  
 

را بر  شريف، وکيل دادگستري که عموما وکالت پرونده هاي مرتبط با مسائل حقوق بشري محمد
   . اجتماعي پرداخت نشست خبري به بررسي ابعاد حقوقي طرح امنيتدر اين  عهده مي گيرد، 

 
سازمان دانش  محمد شريف در ابتداي سخنراني خود با اشاره به گزارش تحليلي کميته حقوق بشر

براي فعاالني که با وضعيت وخيم  آمارها و مباحث ارائه شده در اين گزارش: "گفت آموختگان ايران 
آشناست اما براي کساني که به عمق اين قضايا آگاه  دارند موضوعي کار حقوق بشر در ايران سرو
   ". هولناک است نيستند حاوي واقعياتي

 
متهمان  شريف برخي آمارهاي منتشره در اين گزارش به ويژه گزارش هاي مرتبط با وضعيت

دم دسترسي شدگان بر اثر ع سوله کهريزک و کشته شدن تعدادي از اين بازداشت بازداشت شده در 
تحليل موارد نقض حقوق بشر در چارچوب : کرد توصيف و تصريح به امکانات بهداشتي را دردناک 
   . بايد از منظر ديگري به اين موضوع نگريست است و  اين طرح در واقع تکرار مکررات

 
ذکر شده است، " اجتماعي تقاي امنيت ار"اين طرح  اين وکيل دادگستري و فعال حقوق بشر در ادامه با ذکر اين نکته که هدف اصلي

   " امنيت چيست؟ و چه کسي مسئول برقراري امنيت است؟" :اين سوال را مطرح کرد که
 

به تشريح   57و پيش نويس آن در سال  اين مدرس حقوق اساسي سپس با برشمردن و مقايسه اصول متعدد قانون اساسي فعلي
   . دهاي مسئول در حوزه قانون گذاري و تامين امنيت پرداختنها چگونگي تغيير مفاد قانون اساسي و نقش

 
به نظر : "گفت شريف همچنين با اشاره به عملکرد مسئوالن برقراري امنيت در چارچوب اين طرح

ديگري بايد از مسئوالن برقراري  خانواده ها در مورد امنيت خودشان بيش از هر عامل مي رسد 
   ". امنيت واهمه داشته باشند

 
    نگاه امنيتي به خصوصي ترين حوزه ها رسيده: پروين اردالن  

 
ايران،  بخش ديگري از نشست خبري روز دوشنبه کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان در

زنان به ايراد سخنراني در مورد  فعاالن کمپين يک ميليون امضاء براي حقوق برابر پروين اردالن از 
   . امنيت اجتماعي پرداخت در چارچوب طرح  نگاه خاص حاکميت به زنان



 
: انقالب دانست گفت تحوالت ضد زن از سالهاي ابتدايي  پروين اردالن با اشاره به اينکه طرح امنيت اجتماعي را بايستي در راستاي

 پدرساالر حاکميت به مردساالر و نگاه حمايت از خانواده که اين روزها در مجلس مطرح است همگي نتيجه  اين طرح و نيز اليحه"
   ". موضوعات اجتماعي است

 
انجام دهد و طنز  دفاع از ناموس هر اقدامي عليه زن  بر اساس اين نگاه مرد حق دارد با عنوان: "اين فعال حقوق زنان ادامه داد
   ". مي شوند اجتماعي مطرح طرح زنان در کنار اراذل و اوباش به عنوان عوامل مخل امنيت  قضيه اينجاست که در اين

 
البته تاکيد کرد که چنين  برخي از مسئوالن امنيتي دانست و  اردالن ترويج نگاه امنيتي و بي اعتمادي در ميان فعاالن اجتماعي را هدف

   . مي شود موجب نقض حقوق زنان مي شود بيش از پيش موجب همبستگي ميان زنان  طرح هايي که
 

طرح امنيت اجتماعي  حريم خصوصي در چارچوب   از سخنراني خود با يادآوري نقض گستردهپروين اردالن همچنين در بخش ديگري
شخصي و خصوصي  وارد شدن به حوزه اين طرح غافل شد، حاکميت که از ابتداي انقالب سعي در  نبايد از اثار سوء اجتماعي: "گفت

که خصوصي ترين حوزه هر فردي است را نيز درگير  ها انسان افراد داشته است اينک کار را به جايي رسانده است که جسم و تن
   ".امنيتي مي کند مسائل انتظامي و

 
    گزارش دردناک از سوله کهريزک  

 
از سوي شيوا نظر  " سوله کهريزک"اوباش در  در اين نشست خبري همچنين گزارشي از وضعيت نگهداري متهمان پرونده اراذل و

   . دگان به اين اتهام ارائه شدش آهاري و مادر يکي از بازداشت
 

اين بازداشتگاه در "  : اين بازداشتگاه ويژه گفت شيوا نظر آهاري فعال حقوق بشر، در مورد شرايط نگاهداري متهمان با شرارت در
درعين مي شوند و  شدت ضرب و شتم اداره نمي شود، متهمان به محض ورود به اين بازداشتگاه به  واقع تحت نظر مقامات قضايي

    ."آنها از هرگونه امکانات بهداشتي و درماني محروم اندحال 
 

شوند که کف آنها  شيري معروف اند نگاه داري مي  متهمان در اين بازداشت گاه در قفس هايي که به قفس: "نظر آهاري ادامه داد
يک سيب زميني يا تکه  چيزي جز که آن هم به اين متهمان تنها روزي يکبار غذا داده مي شود : "گفت وي". شن و سنگ ريزه است

دستشويي را دارند که اين مساله موجب آلودگي شديد  يکبار حق استفاده از  اي نان نيست، بازداشت شدگان دراين سوله تنها روزي
   ". سوله شده است اين
 

درماني جان خود   عدم دسترسي به امکانات به دليل نظر آهاري همچنين گفت که بنا بر برخي از شنيده ها تعدادي از بازداشت شدگان
   . دست داده اند را در اين بازداشت گاه از

 
اشاره به روند  سلول انفرادي به سر برده است با  همچنين مادر يکي از بازداشت شدگان به اتهام شرارت که خود نيز مدتي را در

سختي در آن سلول امکان  است که به  ماه در انفرادي بوده 17ن فرزند م: "اعالم صريح اتهامات وي گفت دادرسي فرزند خود و عدم
   ." خوابيدن يک نفر وجود دارد

 
براي اجراي اعدام  کيسه اي که بر سرش گذاشته اند  چندين مرتبه فرزند مرا با: "وي با اشاره به ضرب و شتم شديد فرزندش گفت

   ."است ب فرزند من دچار بيماري رواني شديدشده بازگردانده اند و به اين ترتي برده اند و دوباره او را
 زرو: منبع

 


