
تصويب قطعنامه ش�وراي حقوق بشر سازمان 
ملل علي�ه اي�ران، اتفاقي اس�ت ك�ه هر چند 
وقت يكبار خبر آن منتش�ر مي شود. به همين 
دليل قطعنامه اي كه روز پنج ش�نبه به تصويب 
رس�يد نيز اتفاق تازه اي به نظر نمي رس�د، اما 
در اي�ن وضعيت س�ؤالي كه مطرح مي ش�ود، 
اين اس�ت كه آيا وضعيت حقوق  بشر در كشور 
ما از وضعيت بي�ش از 220 كش�ور ديگر عضو 
س�ازمان ملل وحشتناك تر اس�ت كه هر چند 
وقت يكبار بايد شاهد چنين قطعنامه اي عليه 
كش�ورمان باش�يم و اگر اين گونه نيس�ت، آيا 
همه كش�ورهاي اين س�ازمان قص�د كرده اند 
اس�م ايران مدام در اين  ش�ورا مطرح ش�ود؟ 

سيد محمد مهدي غمامي، استاد حقوق دانشگاه 
امام صادق )ع( درگفت وگو با »جوان« با تأكيد بر اين 
واقعيت كه در مجامع بين المللي يك نوع از خشونت، 
رفتارهاي ناعادالنه، غيرحقوقي و كارشناسي وجود 
دارد، اظهار ك��رد: بعد از اين پيش فرض مس��ئله 
نحوه دفاع فاق��د كيفيت و غيردقيق ماس��ت كه 
اگر اين مس��ئله مقداري تقويت ش��ود، اين مقدار 
قطعنامه هاي غليظ و شديد عليه ما صادر نمي شود 
يا اگر صادر ش��ود اين مقدار در مشروح مذاكرات 
نمي گويند كه ما هم يك دفاعي كرديم، ولي كسي 

دفاع ما را نشنيد. 
غمامي ادامه داد: مشكل اين است كه ما در عرصه 
بين المللي و به خصوص ن��زد مراجع بين المللي و 
خاص تر نزد مراجع يا نهادهايي كه جنبه حقوقي 
آنها بيشتر است، دفاع حقوقي نمي كنيم و عمدتاً 
دفاع ما سياسي است، طرف مقابل هم وقتي نگاه 
مي كند كه در يك مرجع حقوقي مانند ش��وراي 
حقوق  بش��ر دارند در مورد ي��ك موضوع حقوقي 
صحبت مي كنند و ما به جاي اينكه پاس��خ آنها را 
حقوقي، مستدل و مستند بدهيم در زمان دفاع كه 
براي هر كشوري كه پرونده مطرحي دارد مي تواند 
از آن زمان استفاده كند، استفاده نمي كنيم و پاسخ 
سياسي مي دهيم، با خودشان مي گويند حتماً يك 

اتفاقي افتاده است! 
  دفاع سياسی به جای دفاع حقوقی!

وي با تأكيد بر ضرورت دفاع حقوقي در ش��وراي 
حقوق  بشر سازمان ملل گفت: وقتي دفاع حقوقي 
نباشد، اگر كشوري بخواهد جانب ما را هم بگيريد با 
خودش مي گويد اينها اصالً از موضوع پرت هستند! 
مثال آن همين جلسه اخير بود كه نماينده ايران از 
معاونت زنان رفته بود و نه تنها فردي حقوقي نبود، 
نكته ناراحت كننده تر  اين است كه وسط دفاعيات 
صفح��ه مطلب را گم ك��رد و حتي نمي توانس��ت 
انگليسي صحبت كند، يك نفر كه انگليسي بلد است 
بگذاريد كنار اين فرد تا ببيند اين چهار جمله اي كه 
گفته است، چه مقدار درست است، اصاًل ساختار 
جمالت قب��ل از اينكه برگه هايش گم ش��ود، هم 
اشتباه بود. وقتي اينگونه دفاع مي كنيم نبايد انتظار 
داشته باش��يم كه در عرصه بين المللي بگويند كه 
حرف اينها درس��ت اس��ت يا مثاًل اظهارات آنها تا 

حدي موجه است. 
اين استاد حقوق با بيان اينكه اگر حقوقي در شوراي 
حقوق   بشر پاسخ دهيم  قاعدتاً شرايط مانند اكنون 
نمي شد، ادامه داد: در اين جلسه دو سناريو مطرح 
بود كه يكي كميسيون تحقيق و ديگري كميسيون 
حقيقت ياب بود. اگر درس��ت ج��واب مي داديم، 
كميسيون حقيقت ياب عليه ما تشكيل نمي شد و 
كميس��يون تحقيق ممكن بود تشكيل شود، ولي 
وقتي درس��ت دفاع نمي كنيم قسمت بد داستان 

اتفاق مي افتد. 
وي با تأكيد بر اينكه مشكل فقط زبان نيست، خاطر 
نشان كرد: دفاع بايد حقوقي باشد. بحث اين است 
كه اينها مي خواستند براي ما كميته حقيقت ياب 
تش��كيل دهند، اين كميته را براي كشوری ايجاد 
مي كنند كه در داخل ساختار آن كشور، رويه هاي 

داخلي اين كار را انجام نداده باش��ند، در حالي كه 
ما كميته حقيقت ي��اب را در داخل كش��ور ايجاد 
كرده ايم؛ ما يك اص��ل حقوق بين الملل��ي به نام 
صالحيت تكميلي داريم. اين اصل می گويد  مراجع 
بين المللي در موضوعي كه مراجع داخلي ورود پيدا 
كرده اند نمي توانند ورود كنند، مگر اينكه نتيجه آن 
مغاير اسناد بين المللي باشد، حاال ما ورود كرده و 
هنوز به نتيجه نرسيده ايم پس آنها نمي توانند اين 
كميته را تشكيل دهند. همين موضوعي كه مطرح 
شد يك استدالل حقوقي است در حالي كه نماينده 

ما اصالً اين موضوع را متوجه نبوده است. 
غمامي با بيان اينكه دشمنان قطعاً مي خواستند يك 
كاري عليه ما انجام دهند، اظهار كرد: با وجود اينكه 
دو گزينه هم عليه ما وجود داشت، بايد سؤال كرد 
چرا هميشه بدترين اتفاق براي ما مي افتد، در حالي 
كه ما مي توانستيم در اين موارد يك گزينه راحت تر 

را بيرون بياوريم. 
وي با اشاره به اينكه پيش نويسي قطعنامه اخير را 
ايسلند و آلمان براي ش��وراي حقوق  بشر سازمان 
ملل آماده ك��رده بودند،  گفت: مدت ه��ا قبل اين 
پيش نويس را فرستاده و گفته اند همه كشورها نظر 
بدهند، ايران هم نظر بدهد، ش��ما از خودتان دفاع 
كنيد، بقيه هم نظر خود را اعالم كنيد، ولي ما هيچ 
تداركي براي دفاع نداشتيم، در اين شرايط با وجود 
اينكه چين هم از ما دفاع كرد، ولي وقتي نماينده ما 
نتواند دفاع كند، پيشنهاد چين هم رأي نمي آورد. 

  نماينده زبده انتخاب كنيد
اين استاد حقوق با اشاره به اينكه در جلسه شوراي 
حقوق  بشر چين چند پيشنهاد اصالحي داد، گفت: 
پاكستان هم پشت  سر ايستاد، ولي وقتي مي بيند 
كه نماينده ما نمي تواند از خودش دفاع كند يكي به 
ميخ و يكي به نعل مي زند؛ وقتي شما به دادگاهي 
مي رويد كه احتمال باال مي دهيد امكان دارد عليه 
شما رأي داده شود يك وكيل زبردست مي گيريد، 
اگر شما حتي يك پرونده زمين شخصي هم داشته 
باش��يد كه احتمال مي دهيد عليه شما رأي صادر 
شود عاقالنه  ترين كار اين اس��ت كه مجرب  ترين 
وكيل را آنجا بفرس��تيد و حتي اگر احتمال دهيد 

2درصد ه��م رأي نمي گيريد، باز ه��م گران  ترين 
وكيل ممك��ن را مي گيريم، ول��ي در اينجا چون 
موضوع دولت مطرح است، مي رويم بي ربط  ترين 

فرد ممكن را مي فرستيم. 
وي با اش��اره به اينك��ه االن عليه م��ا يك كميته 
حقيقت  ياب تشكيل خواهد ش��د، گفت: عوارض 
اين كميته از تعيين گزارشگر كه پيش از اين تعيين 
مي شد بدتر است، كميته حقيقت  ياب بايد ببيند 
ايران چرا اسناد بين المللي را نقض كرده است. دل 
آدم مي سوزد كه وقتي مي توانيم از خودمان دفاع 

كنيم، اين كار را انجام نمي دهيم. 
غمامي تصويب قطعنامه را قضي��ه  اي غيراتفاقي 
دانس��ت كه دفعتاً ايجاد نشده اس��ت و االن برويم 
با آن برخورد كنيم. وی ادام��ه داد: اكنون بايد در 
اجالسيه هاي بعدي فردي وزين را بفرستيم كه از 
ما دفاع كند، ولي شما فردي را مي فرستيد كه زبان 
بلد نيست، حقوق  بين الملل بلد نيست، رويه هاي 
داخلي را نمي داند و نمي داند از چه چيزي دارد دفاع 
مي كند، خب معلوم است كه اين فرد نمي تواند دفاع 

مؤثري انجام دهد. 
وي ادامه داد: وقتي خرابكاري انجام شد، مي رويم 
فكر مي كنيم كه حاال از اينجا به بعد بايد چكار كرد، 
در حالي كه بايد پرسيد چرا از اينجا به قبل را كسي 
كاري نداشته است، چه كسي اين فرد را به نيويورك 
فرستاده است؟ هر ضرري كه از قبال اين فرد شده 
بايد ش��خصاً از جيب تمام مديراني كه اين فرد را 
فرستاده  اند پرداخت شود. يكبار كه اينگونه برخورد 
شود، ديگر كسي جرئت نمي كند كسي را بفرستد 

كه با منافع ملي شوخي كند. 
اين استاد حقوق در خصوص كارهايي كه بايد بعد 
از اين انجام شود، اظهار كرد: از اينجا به بعد بايد با 
كشورها تعامل كرد، باالخره بعضي از كشورها وسط 
هستند، ما با آن كشورهاي وس��ط مانند اوكراين 
كاري انجام نداديم، ما االن كميسيون پهپادي با اين 
كشور داريم، به او مي گفتيم اگر آنجا عليه ما رأي 

بدهيد، اين كميسيون را تشكيل نمي دهيم. 
حميدرضا غالمزاده، كارش��ناس مس��ائل حقوق  
بشري كارش��ناس ديگري اس��ت كه در خصوص 
قطعنامه شوراي حقوق  بشر با »جوان« گفت  وگو 
كرده است. او با تأكيد بر اينكه موضوع حقوق  بشر و 
شوراي حقوق  بشر هميشه يك ابزار براي فشارهاي 
سياسي بوده است، خاطر نشان كرد: اصالً شما هيچ 
نقش س��ازنده و مفيدي را به لحاظ بهبود شرايط 
حقوق  بشر در دنيا از اين ش��ورا نمي بينيد؛ اگر به 
ياد داشته باشيد چند سال پيش وقتي همين شورا 
گزارش كودك  كش��ي را عليه عربستان سعودي 
مي خواست منتشر كند، عربس��تان يك چك به 
آنها داد و به راحتي اس��م خودش را حذف كرد يا 
گزارش ديگري كه در مورد كودك  كشي اسرائيلي  ها 
در فلس��طين بود نيز با ش��انتاژ صهيونيست  ها و 
امريكايي  ها منتشر نشد، بنابراين هميشه شوراي 
حقوق  بشر و موضوع حقوق  بشر يك موضوع ابزاري 
براي فشار به كش��ورهايي بوده كه همسو با جهان 

غرب استعماري نيستند. 
غالمزاده در ادامه قطعنامه اخير اين شورا را براي 
وارد كردن فشار سياس��ي به ايران دانست و اظهار 
كرد: اين قطعنامه را به بهانه حمايت از مردم ايران 
مطرح مي كنند، چراكه دنبال اين هستند ناآرامي  ها 
در ايران ادامه داشته باشد و بهترين حالت نيز براي 
آنها اين است كه اين اغتشاشات همين طور مستمر 
باقي بماند، مدل مطلوب آنها ليبي  سازي ايران است 
كه چندين و چند سال است هيچ سروساماني ندارد، 
اتفاقاً همين اروپايي  ها هم در آنج��ا ورود كردند و 
اتفاقاً در آنجا هم امريكا مدعي شد من نقش خاصي 
ن��دارم و ورود نظامي نمي كنم كه س��رانجام آن را 
مي بينيم، هدف غايي غربي  ها در مورد ايران نيز يك 
چنين شرايطي است، چون زور آنها به اقدام نظامي 
نمي رسد به اين حد بسنده مي كنند كه ناآرامي  هاي 

مدني و شهري در داخل كشور را تقويت كنند. 

  امريكا كشورهای كوچک را می خرد!
وي با تأكيد بر اينكه غربي  ها مي خواهند در آتش 
اغتشاش��ات بدمند و يك اميدي به اغتشاشگران 
بدهند تا اغتشاشات را ادامه دهند، اظهار كرد: اين 
قطعنامه يك بازي دوگانه  اي اس��ت كه هم فشار 
سياسي به ايران وارد شود و هم ناآرامي  ها در داخل 
ايران تقويت شود تا بتواند از قِبل آن ايران را مشغول 

كنند و از ايران امتياز بگيرند. 
اين كارشناس مسائل حقوق  بشري ادعاي امريكا  
در خصوص قطعنامه اخير را يك تعارف سياس��ي 
دانست و افزود: اگر به رأي هايي كه عليه ايران داده 
شده نگاه كنيد، خيلي از اين كشورها، كشورهاي 
كوچكي هس��تند كه با ي��ك مبال��غ و وعده هاي 
مختصر موضع خود را ع��وض مي كنند و موضعي 
مي گيرند كه متناسب با ميل آن كشور پول دهنده 
باشد، بنابراين حتماً امريكا در اين شورا يك چنين 
دستكاري  هايي را كرده و چنين تصميم  سازي هايي 
را انجام داده است، ضمن اينكه در مورد اروپايي  ها 
در مثال برجام مي توانيم ببينيم كه دنباله  رو امريكا 
هستند و هيچ عامليت متكي به نفسي ندارند كه 
بگوييم خودش��ان تصميم مي گيرند، بنابراين در 
چارچوب رويكرد امريكا حركت مي كنند و نمي شود 
تصور كرد كه خيلي منفك از امريكا باشند و امريكا 
هيچ نقشي در پيشبرد اين قطعنامه نداشته است. 

  ورود تخصصی نداريم
وي در بخ��ش ديگري از اي��ن گفت  وگ��و درباره 
انتقادهاي مطرح شده درباره دفاع ضعيف نماينده 
ايران در شوراي حقوق  بشر س��ازمان ملل با بيان 
اينكه شايد االن زمان مناسبي براي انتقاد دروني 
نباشد، خاطر نشان كرد: ما يك اشكال اساسي در 
سازمان  هاي بين المللي داريم كه خيلي تخصصي 
ورود پي��دا نمي كني��م، افرادي كه مي فرس��تيم 
خيلي متخصص نيس��تند و ابزارها را هم به شكل 
كامل اس��تفاده نمي كنن��د. همي��ن البي  گري را 
كه عرض ك��ردم امريكايي  ها اس��تفاده كردند، ما 
هم مي توانس��تيم انجام بدهيم. ما مي توانس��تيم 
از ابزارهاي ديگر نيز اس��تفاده كنيم و كشورهاي 
ديگر را ترغيب كنيم ك��ه حمايت كنند و ديگران 
را تشويق به عدم رأي دادن در اين شورا كنند. فكر 
مي كنم اگر دو تا از كشورهايی كه رأي مثبت دادند، 
رأي نمي دادند قطعنامه رأي نمي آورد. اين اشكال 
هميشه هست، در نيويورك اينگونه است و در ژنو 

هم همين است. 
غالمزاده در ادامه با بيان اينكه يك ضعف كلي در 
وزارت خارجه داريم كه نيروي كارش��ناس ندارد، 
افزود: در اعزام مأمور هم معموالً اين اشكال بيشتر 
ديده مي ش��ود و گاهی  به عنوان يك امتياز به اين 
مأموريت  ها نگاه مي ش��ود و صرفاً براي اينكه يك 
مشوقي به فرد داده باش��ند، به او امتياز مي دهند 
كه به ژنو، نيويورك يا وين برود.  طبيعتاً نتيجه اين 
موضوع هم اين مي شود كه خيلي براي كار كردن به 
فضا مسلط نيستند، در حالي كه طرف مقابل مانند 
امريكا، رژيم صهيونيستي و كشورهاي اروپايي به 
طور جدي كار مي كنند، برنامه  ريزي دارند، هزينه 

مي كنند، محتوا توليد و فعاليت مي كنند. 
وي با بيان اينكه مطمئن باش��يد چند وقت ديگر 
كه گزارش  های UPR حقوق  بش��ر منتشر شود با 
ارجاع به همين اتفاقات اخير داخل كش��ور كلي 
دروغ  پردازي خواهن��د كرد و كل��ي گزارش  هاي 
دوره  اي حقوق  بش��ر از به اصطالح NGOها عليه 
ايران منتشر خواهد شد، يادآور شد: اخيراً هم يك 
فراخوان در همين راس��تا داده  اند ك��ه مصاديق را 
براي مستندسازي بفرستيد و حتماً سرانجام اين 
مستندسازي گزارش  هاي UPR در شوراي حقوق 
بش��ر مي ش��ود و مي توان انتظار داشت كه همين 

اسفندماه تبعات آن دامنگير ما بشود. 
اين كارشناس مس��ائل حقوق  بشري خاطر نشان 
كرد: با وجود همه اين مس��ائل االن را زمان خيلي 
مناس��بي براي انتقاد دروني نمي دانم.  به هر حال 
االن گذشته و نماينده ما تالش خود را كرده است ، 
بله ضعف  هايي دارند كه حتماً بايد بهتر شود، ولي 
اينكه االن زمان انتقاد از آنها باش��د، ش��ايد زمان 

مناسبي نباشد. 
وي در خصوص تبعات قطعنامه شورای حقوق  بشر 
با بيان اينكه تبعات جدي آن بحث  هاي فشارهاي 
سياس��ي اس��ت و بايد با قدرت جلوي آن ايستاد، 
اظهار ك��رد: منتها كاري كه مي ش��ود ب��راي رفع 
نقيصه دستگاه ديپلماسي كرد، اين است كه شروع 
به تولي��د محتواهاي تأييدي به خصوص توس��ط 
NGOها كنيم و اگر جايي مثل ستاد حقوق  بشر 
به سازمان  هاي مردم  نهاد كه گزارش تهيه می كنند، 
ميدان بدهند در مورد دستاوردهاي حقوق  بشري 
كش��ور و كارهايي كه براي بهبود ش��رايط حقوق  
بش��ري در ايران انجام شده گزارش منتشر كنند و 
اينها را مكرر منتشر كنند و به شوراي حقوق  بشر 

ارائه كنند، حتماً جلوي آن فضا خواهد ايستاد. 
غالمزاده در پاي��ان اظهار كرد: اگر زمينه  س��ازي 
ش��ود كه گروه هاي مؤثر و ن��ه گروه هاي تكراري 
كليشه  اي در ش��وراي حقوق  بشر شركت كنند و 
در حاشيه نشست امكان برگزاري نمايشگاه، پنل 
يا ارائه  هايي داشته باشند و بتوانند مقاالت خود را 
مطرح كنند و اين موضوع جدی گرفته ش��ود كه 
كمي با سعه  صدر و كمي با نگاه غيركليشه  اي كه 
همان افراد هميشگي نروند و افراد مؤثرتر بروند، 

حتماً مي توان فضا را تغيير داد. 

884984403سرويس اجتماعي
دفاع حقوقی می تواند 

حقانیت حقوق بشری ایران را  بر جهان اثبات کند

گزارش »جوان« درباره قطعنامه ضدايراني

 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه بيشتر تجهيزات 
به خصوص وسايل نقليه محيط بانان وضعيت خوبي ندارد و طول عمر 
آنها بيش از ۱۰ سال است، گفت: اين وضعيت براي سازمان حاكميتي 
و نظارتي كه بايد در زمينه اجراي قانون هواي پاك الگو باش��د، جاي 
تأسف دارد. طي برنامه سه ساله ۳هزار وسيله نقليه در اختيار پاسگاه ها 

قرار خواهد گرفت. 
 رئيس آزمايشگاه همكار مرجع كشوري آنفلوآنزا انستيتو پاستور ايران 
به افزايش موارد آنفلوآنزا در سال جاري اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 
بيشتر آنفلوآنزاي نوع A از زيرگونه H3N2 عامل ايجاد بيماري در كشور 

است و مواردي هم آنفلوآنزاي زيرگونه H1N1 گزارش مي شود. 
 رئيس دبيرخانه اشتغال و كارآفريني سازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به بند ب تبص�ره ۱۶ قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ كه براساس آن مبلغ 
۱۰هزار ميلي�ارد تومان براي تسهيالت اشتغال به جامعه هدف سازمان 
بهزيستي اختصاص داده شده است، اظهار كرد: مطابق با قانون مذكور 
ميزان اين وام در س��ال جاري از ۱۰۰ ميليون تومان به ۱۵۰ ميليون 
تومان براي هر فرد افزايش پيدا ك��رده و همچنين كارفرماياني كه به 
دليل به كارگيري جامعه هدف سازمان در مراكز خود تا سقف اعتباري 
2 ميليارد تومان امكان دريافت وام داش��تند، اي��ن اعتبار براي آنها به 

۴ميلياردتومان ارتقا  يافته است. 
 معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران از اصالح ۱۸ تقاطع تا پايان 

سال و كاهش ۱۱۵ كيلومتري راه مردم خبر داد. 
 دادس��تان عموم��ي و انقالب ته��ران گفت: كيفرخواس��ت پرونده 
كثيرالش��اكي رمز ارز »دريك« مبن��ي بر ضبط ام��وال متهماني كه 
با كالهب��رداري و فروش غيرقانون��ي رمز ارز اقدام ب��ه اخالل در نظام 

اقتصادي كشور كردند، به دادگاه ارسال شد. 

سجاد آذري
  گزارش  یک

حسین سروقامت

به همت سازمان بسيج حقوقدانان كشور صورت گرفت

آزادي 1234 زنداني نیازمند 
در هفته بسیج

در جش�ن آزادي زندانيان نيازمند كه همزمان با هفته بس�يج در 
سراس�ر كش�ور برگزار ش�د، يک هزار و 234 زنداني با همكاري 
س�ازمان زندان ها، س�تاد ديه كش�ور، دادگس�تري اس�تان ها و 
سازمان بس�يج حقوقدانان از بند رهايي يافتند. در استان كرمان 
21 زنداني، اس�تان فارس 122 زنداني، استان خراسان جنوبي 27 
زنداني و استان گلستان 18 زنداني به آغوش خانواده بازگشتند. 
آيين آزادس��ازي زندانيان معس��ر روز گذش��ته همزمان با س��الروز 
تش��كيل بس��يج مس��تضعفان در تهران برگزار ش��د. در اين مراسم 
عل��ي القاص��ي مهر رئي��س كل دادگس��تري اس��تان ته��ران، 
عبداهلل مرتضوي معاون س��المت، اصالح و تربيت سازمان زندان ها و 
سهراب انباركي رئيس بس��يج حقوقدانان كشور و حسن عبدليان پور 

رئيس مركز وكالي قوه قضائيه حضور داشتند. 
اين مراس��م به صورت ويدئو كنفرانس در سراسر اس��تان هاي كشور 
و حضور مسئوالن اس��تاني ادامه داش��ت و آمار آزادي زندانيان چهار 
استان به صورت جزئي ارائه ش��د. همچنين طبق گفته رئيس سازان 
بس��يج حقوقدانان كش��ور تعداد يك هزار و 2۳۴ زندان��ي با همكاري 
سازمان زندان ها، ستاد ديه كشور، دادگستري استان ها و سازمان بسيج 

حقوقدانان از بند رهايي يافتند. 
سهراب انباركي رئيس بسيج حقوقدانان كشور آماري از عملكرد بسيج 

حقوقدانان كشور در زمينه آزادسازي زندانيان معسر ارائه كرد. 
وي اظهار داش��ت: مجموعه بس��يج حقوقدانان كش��ور با هماهنگي 
سازمان زندا ن  ها، س��تاد ديه و مجمع خيرين موفق به آزادي ۱2 هزار 
و ۵۶2 آزادي جرائم غير عمد و عمد س��بك شده است. مجموع بدهي 
حدود ۱۰ هزار زنداني در س��ال 99 و در ۱۴۰۰ ح��دود هزار ميليارد 

تومان بوده است. 
طبق گفته انباركي از عملكرد بس��يج حقوقدانان كشور، اين مجموعه 
در س��ال 99 موفق به آزادي 2ه��زارو97۵ زنداني و در س��ال ۱۴۰۰، 

۶هزارو7۳2 زنداني آزاد كرده است. 
همچنين در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، 9۰۵ نفر، در سه ماهه دوم 

7۱۶ نفر و در سه ماهه سوم هزارو2۳۴ نفر زنداني آزاد شدند. 
در ادامه اين مراسم چهار اس��تان كرمان، گلستان، خراسان جنوبي و 
فارس كه همزمان به صورت ويدئو كنفرانس جش��ن آزادي زندانيان 

معسر را مي كردند، آمارهاي آزادسازي را ارائه دادند. 
 بازگشت 21 زنداني كرماني به آغوش خانواده 

طبق اعالم سردار محمدعلي نظري، فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان، 
همزمان با ۵ آذرماه، 2۱ زنداني جرائم غيرعمد استان كرمان آزاد شدند 
كه در مجموع بدهي اين افراد ۴ ميليارد و 7۵۰ ميليون تومان بوده كه 
2ميليارد و ۳7۵ ميليون تومان آن در قالب صلح و سازش و ۴۰۰ميليون 
تومان از محل كمك خيرين، بسيجيان و بسيج حقوقدانان و مابقي آن 

نيز از طريق تسهيالت قرض الحسنه و ستاد ديه پرداخت شد. 
 وي با تأكي��د بر اينكه كمك به م��ردم و رفع مش��كالت آنها از جمله 
خصوصيات سردار شهيد حاج قاسم س��ليمان بوده است، يادآور شد: 
بخش زيادي از بدهي اين 2۱ زنداني، از طريق صلح و س��ازش به اخذ 
رضايت ش��كات منتهي شده اس��ت.  طبق گفته وي پويش آزادسازي 
زندانيان از اولين س��الگرد شهادت س��ردار دل ها آغاز شده و در اولين 
سالگرد اين شهيد واال مقام به مناسبت ۶۳ سالگي سردار دل ها زمينه 
آزادسازي ۶۳ زنداني فراهم شد و در سال قبل ۳7۰ زنداني معسر جرائم 

غيرعمد نيز در استان كرمان آزاد شدند. 
 122 زنداني در استان فارس آزاد شدند

طبق آمار ارائه ش��ده در ويدئو كنفرانس توسط مس��ئوالن حاضر در 
نشست، از روز شهادت حاج قاسم سليماني تاكنون هزارو7۳۸ زنداني 
در اين استان آزاد شدند كه مجموع آزادي سازي اين استان ۱۴ درصد 

كل كشور محسوب مي شود. 
در ادامه مشخص ش��د ۱22 زنداني جرائم غيرعمد روز پنجم آذرماه 
همزمان با جشن سراسري آزادسازي زندانيان نيازمند آزاد شدند كه 
سه نفر از اين مددجويان  زن بودند و مبلغ كل بدهي اين زندانيان حدود 

۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان بوده است. 
 آزادي 45 زنداني در استان هاي گلستان و خراسان جنوبي

روز گذشته در استان گلستان نيز ۱۸ مددجو با بدهي بالغ بر 2۱ ميليارد 
و ۳۰۰ ميليون تومان آزاد شدند. 

همچنين در اس��تان خراس��ان جنوبي نيز همزمان با هفته بسيج 27 
زنداني با مبلغ بيش از ۶۰ ميليارد تومان از بند رهايي يافتند. روز گذشته 
اين استان شاهد گذشت يك شاكي با مبلغ يك ميليارد و 7۵۰ ميليون 
تومان نيز بود. از ابتداي س��ال تاكنون نيز بالغ بر 2۶۵ نفر زنداني آزاد 

شدند كه مبلغ كل آن باالي ۶۰ ميليون تومان بوده است. 
از فردا گروه هاي جهادي به سراس��ر زندان هاي كشور اعزام مي شوند 
و روز دوشنبه 7 آذرماه بسته هاي معيش��تي به خانواده هاي زندانيان 
اهدا مي شود و تمامي آزادسازي هاي زندانيان نيز با اهدای بسته هاي 

معيشتي خواهد بود. 
در جش��ن آزادي زنداني��ان نيازمند ك��ه همزمان با هفته بس��يج در 
سراسر كش��ور برگزار ش��د، تعداد يك هزار و 2۳۴ زنداني با همكاري 
سازمان زندان ها، س��تاد ديه كشور، دادگستري اس��تان ها و سازمان 
بس��يج حقوقدانان از بند رهايي يافتند.   در بخشي از اين مراسم علي 
القاصي مهر ضمن گراميداشت س��الروز تشكيل بسيج مستضعفان با 
گراميداشت ياد و خاطره شهيد حاج قاسم سليماني افزود: سيره و راه 
شهيد سليماني، سيره عملي اباعبداهلل الحسين )ع( بود و جان خود را 
در اين راه فدا كرد و همه وجود خود را براي راه و سيره امام حسين )ع( 
تقديم كرد.  رئيس كل دادگستري استان تهران افزود: بسيجي كسي 
است كه صالح، صادق، مخلص، عدالت خواه و داراي تقواي سياسي است 
و چون به خدا توكل مي كند در مدار حق گام برمي دارد و مانعي براي 
خود نمي شناسد.  وي ادامه داد: وقتي جنگ هشت ساله را ورق مي زنيم، 
مي بينيم، كساني كه در اين مسير گام نهادند و ايثار كردند و حماسه ساز 

شدند، با همين رويكرد و باور و اعتقاد بودند. 
القاصي مه��ر تأكيد كرد: بس��يجيان به دور از هرگونه اش��رافي گري و 
تجمل پرستي با وحدت آفريني و پرهيز از تفرقه افكني به  دنبال ايران 
قوي و طي كردن قله هاي پيشرفت و دوري از عقب ماندگي هستند و با 
اين تفكر به كارهاي بزرگي دست پيدا كردند و در هر حوزه و بخشي كه 

اين منطق به كار آمد، ما بن بستي در آنها براي خود نمي شناسيم. 
رئيس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: مقاومت امروز در مقابل 
اس��تكبار جهاني كه در نتيجه آن امريكاي جهان خوار را به درماندگي 
كشانده و جمهوري اسالمي، قدرت هاي جهاني را به زانو درآورده، در 
نتيجه همين منطق بسيجي اس��ت. هر جا از اين تفكر فاصله گرفتيم 

آسيب ديديم و دچار خسران شديم. 
القاصي مه��ر در بخش ديگ��ري از س��خنانش اظهار داش��ت: يكي از 
حوزه هايي كه با تفكر بسيجي توانسته بخش��ي از مشكالت جامعه را 
رفع كند، حوزه زندان ها و بخش خدمات قضايي و ارائه خدمات حقوقي 
به جامعه نيازمند است. با حضور بسيج حقوقدانان و انسجام و وحدت 
بين نهادهاي متولي كه عمدتاً دادسراها، دادگاه ها، سازمان زندان ها و 
ستاد رسيدگي به امور ديه اس��ت، در اين حوزه هم مي بينيم كه وقتي 
بسيج و اين تفكر و باور به ميدان آمده، پيش��رفت ها و برداشتن موانع 

ايجاد شده است. 
گفتني است در اين مراسم از خيران بس��يجي كه در زمينه رهاسازي 

زندانيان با سازمان زندان ها و ستاد ديه همكاري دارند، تقدير شد. 

تنگ نظري و انتقام جويي را زوايد روح آدمي مي داند و راستي 
را ريشه رفتار، گفتار و پندار نيک!

- اگر قرار بود در كودكي چيزي را با برادرم تقس�يم كنيم، هر 
دو اس�تفاده كنيم؛ پدرم مي گفت كه يا من نصف كنم و برادرم 
انتخاب كند، يا بالعكس. باورم ش�ده بود صداق�ت به نفع من 

است. 
فرهاد رهنما، رئيس انجمن مديران صناي�ع اصفهان و همكار 
صميمي اس�تارتاپ هاي جوان، رمز موفقيت در كارآفريني را 

درآمدزايي بدون اجحاف مي داند. 
جنس رهنما تكنولوژي و فعاليت هاي دانش بنيان است:

- همواره بر اساس مدل برنده - برنده به كار نگريسته ام. گاهي 
كه درآمد چنداني نداريم، همكاران مي گويند اشكالي ندارد؛ 
چون در س�ود و زيان ش�ريكند. بايد همكاران در كسب و كار 

منتفع شده، به كارهاي انجام شده اعتماد داشته باشند. 
دوس�تان! راه دور نروي�م؛ چ�رخ توليد ب�ا رهنم�ا و رهنماها 

مي گردد!
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   نوروزي – تهران: از بازيكنان و اعضاي كادر تيم ملي فوتبال 
جمهوري اسالمي ايران تشكر مي كنم كه دل ملت را شاد كردند. 
از مسئوالن هم تقاضا مي كنم كه از اين بازيكنان تقدير ويژه به 
عمل بياورند. بازيكنان هم تالشش��ان را مضاع��ف كنند تا در 
مصاف با تيم امريكا موفق شويم و به مرحله بعدي رقابت ها راه 
پيدا كنيم. بعد از مدتي اغتشاش و آشوب در برخي نقاط كشور 
و مصيبت ش��اهچراغ و ايذه، ملت ما به اين خوشحالي نيازمند 
بود. هر چقدر ناراحتي معان��دان را مي بينيم مي فهميم كه اين 

برد چقدر ارزشمند بوده است. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹1۹0۹۶8530 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: 884۹8448 پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

ایجاد 1500 هكتار فضاي سبز
 تا پایان سال در تهران

هكت�ار   500 و  ه�زار  ايج�اد  از  ته�ران  ش�هردار 
داد.  خب�ر  ج�اري  س�ال  پاي�ان  ت�ا  س�بز  فض�اي 
عليرضا زاكاني در حاش��يه بهره برداري از تقاطع غيرهمسطح بزرگراه 
شهيد باقري با خيابان فرجام و در جمع خبرنگاران گفت: پروژه اي كه 

افتتاح شد، بالغ بر ۴۰ ميليارد تومان هزينه داشته است. 
شهردار تهران با بيان اينكه كارهاي بزرگ مقياس و كوچك مقياس را 
شروع كرده ايم، اظهار كرد: يكي از اين پروژه ها آزادراه شهيد شوشتري 
است كه بزرگراه ش��هيد رستگار را به بزرگراه ش��هيد ياسيني متصل 
مي كند و فاز نخست آن در شش ماهه اول س��ال آينده افتتاح خواهد 
ش��د.  وي با اش��اره به موضوع آلودگي هوا گفت: در حوزه آلودگي هوا 
2۳ دستگاه مسئول هس��تند و ما هم فراتر از قدرالسهم خود احساس 
مسئوليت كرده ايم.  زاكاني تأكيد كرد: تقويت حمل  و  نقل عمومي در 
دستور كار ما است و بايد اصالح شود. همچنين ايجاد فضاي سبز و رفع 
آلودگي در دستور كار است.  ش��هردار تهران در ادامه بيان كرد: هزار و 
۵۰۰ هكتار فضاي سبز در ۱۵ اس��فند افتتاح خواهيم كرد و در داخل 

شهر هم پارك هاي متعددي افتتاح مي شود. 
زاكاني در ادامه و در پاسخ به س��ؤالي پيرامون موضوع واگذاري سهام 
چهار مورد از برندهاي شهرداري شامل شهروند، همشهري، شهرآفتاب 
و رفاه عنوان كرد: از گذشته واگذاري سهام برندهاي مذكور مطرح بوده و 
اين يكي از تكاليف شهرداري است كه بخشي از اين سهام واگذار شود. 
وي در ادامه بيان كرد: در راس��تاي توس��عه كاركرده��ا و قابليت هاي 
خدمتگزاري اين واگذاري در دستور كار قرار گرفته است. شهر آفتاب به 
عنوان يك نقطه كليدي به منظور انتقال نمايشگاه و باز كردن گره هاي 
ترافيك در اولويت است .  شهردار تهران افزود: واگذاري شهروند به هيچ 
عنوان با هدف كمبود بدهي صورت نمي گيرد و قرار است نيمي از اين 
مبلغ در راستاي توسعه شهروند در نقاط محلي كه بتوان بار معيشتي را 
كاهش داد، مورد استفاده قرار گيرد، اما مديريت همچنان با شهرداري 
تهران است .  زاكاني با تأكيد بر لزوم ارتقاي شهر آفتاب تصريح كرد: بايد 
با اين ارتقا بتوانيم نمايشگاه هاي وسيع و بين المللي را در شهر آفتاب 

برگزار كنيم. 
شهردار تهران با بيان اينكه مشكالت سال گذشته را پشت سر گذاشتيم 
و اكنون مس��ير هموار شده اس��ت، گفت: با ارتقاي س��رمايه از طريق 
مشاركت بانك ش��هر توانستيم سطح مش��اركت ها را افزايش دهيم و 

خدمات را باال ببريم. 

نیره ساري 

ي�ک ضع�ف كل�ي در وزارت خارج�ه 
داريم ك�ه نيروي كارش�ناس ندارد. در 
اعزام مأمور هم  صرف�ًا براي اينكه يک 
مشوقي به فرد داده باشند، به او امتياز 
مي دهند كه ب�ه ژنو، نيوي�ورك يا وين 
برود، طبيعت�ًا نتيجه اي�ن موضوع هم 
اين مي شود كه خيلي براي كار كردن به 
فضا مسلط نيستند، در حالي كه طرف 
مقابل مانند امريكا، رژيم صهيونيستي 
و كش�ورهاي اروپايي به طور جدي كار 
مي كنن�د، برنامه  ريزي دارن�د، هزينه 
مي كنند، محتوا توليد و فعاليت مي كنند


