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خانه
بایگانی
پیوندها
متاس با ما
English

 
دی » ادامه سركوب در دانشگاه شیراز: ۱
احضار ۱۹ دانشجوی دیگر به كمیته انضباطی و
 افزایش تعداد دانشجویان احضاری به ۳۵ نفر
دی » گزارش ماهانه( آذر ۱۳۸۷) در مورد ۱
نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق
 بشر در ایران
دی » یكسال حبس تعزیری برای سه نفر از ۱
 فعالین سیاسی آذربایجان
دی » برگزاری آخرین جلسه دادگاه پنج مناینده ۱
 كارگران هفت تپه
دی » سایت حامی احمدی نژاد ادعا كرد: ۱
محكومیت غیابی نیكونسبتی به حبس به علت
 متواری بودن
 دی » یلدا در فهرست آثار ملی ثبت شد ۱
دی » افزایش ۳۰ درصدی قیمتها در شب ۱
 یلدا
دی » كشف دهها مدرک كاردانی و كارشناسی ۱
 جعلی در گلستان
دی » ادعای خودكفایی برجن از سوی وزیر ۱
 جهاد كشاورزی با واردات
آذر » اجنمن اسالمی دانشگاه مازندران: چرا ۳۰
جان یک دانشجو این قدر برایتان بی ارزش است؟
۳۰ آذر » احضار ده شهروند بوكانی به دادگاه
 انقالب مهاباد
آذر » كمک سه میلیارد تومانی شهرداری به ۳۰
 هیات های مذهبی
آذر » وضعیت وخیم دكتر علوی در زندان ۳۰
 رجایی شهر
آذر » نسرین ستوده: هر ایرانی میتواند ۳۰
 خواهان لغو «آییننامه پوشش دانشجویان» شود
آذر » ابراز نگرانی گروه های حقوق بشری ۳۰
 نسبت به سالمتی محمدصدیق كبودوند
بایگانی « «
  

نقدی بر مقاله “بازخوانی
انتقادی سه مناد جنبش
*دانشجوئی”؛ محسن شهریاری

نهاد مدنی در زمان فعلی داریم ولی این 
نهاد مدنی ضعیف است و چون ضعیف است زود
سركوب می شود. از طرفی قدرت مداران حاكم
هم هرگز اجازه فربه شدن چنین نهاد هائی را منی
دهند، چون می دانند چنین نهادهائی آفت

 

یكشنبه ۱م دی ۱۳۸۷

دفتر كانون مدافعان حقوق بشر پلمب شد
یک دیدگاه  |  دنبالک  |  Share This |  برچسب ها : ویژه |  نسخه مناسب چاپ
 

پلمب دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر

 

ماموران پلیس امنیت و پلیس كالنتری یوسف آباد دقایقی پیش با یورش به دفتر كانون مدافعان بشر اقدام به پلمب
این مكان كردند.

 

قرار بود امروز اول دی ماه، ساعت ۴ بعد از ظهر مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در كانون
مدافعان برگزار شود كه از برگزاری این مراسم نیز ممانعت به عمل آمده است .

 

به گزارش افراد حاضر در محل در حال حاضر ماموران مشغول پلمب دفتر كانون هستند و برخورد بدی نیز با
اعضای كانون مدافعان حقوق بشر داشته اند. گزارش های رسیده حاكی از برخورد فیزیكی و خشونت بار با آقای

اسماعیل زاده و خامن نرگس محمدی است و خامن عبادی هم در دفتر كانون حضور دارند.

 

گفته می شود ماموران كارت شناسایی ارائه نكرده و تنها به برخورد با اعضای كانون و پلمب این دفتر اقدام كرده
اند.

 

خبر تكمیلی : پلمب دفتر كانون مدافعان بشر

 

ژینوس سبحانی عضو كمیته زنان و كودكان كانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با تغییر برای برابری ضمن تایید
خبر پلمب دفتر كانون گفت:” به دلیل عدم حضور خامن عبادی در ایران در روز جهانی حقوق بشر، قرار بود ساعت

۱۶:۳۰ عصر امروز مراسمی به همین مناسبت در كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شود. تعدادی از اعضای
كانون مدافعان از ساعت ۱۵ امروز به منظور فراهم كردن مقدمات برنامه در محل كانون حاضر شده بودند كه خامن
نرگس محمدی وارد شده و اطالع دادند كه تعداد زیادی از ماموران در مقابل كانون حضور دارند. بعد از دقایقی
تعدادی از ماموران وارد ساختمان شده و قصد ورود به دفتر كانون را داشتند كه خامن محمدی با آنها صحبت
كردند و حكم ورود به دفتر را خواستند و به دلیل عدم ارائه حكم ورود به دفتر كانون مدافعان در را بستیم و از
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دهند، چون می دانند چنین نهادهائی آفت
توتالیتاریسم است. سركوب معلمان و كارگران
بعنوان دوصنف نسبتا قوی نشان می دهد كه
هرگاه كمی این نهادها رشد یافته اند سركوب شده
.اند

خانواده، ابزار كنترل و سركوب
دانشجویان دختر؛ نسیم
سرابندی

گذشته از فعالین دختر این دانشجوهای 
غیر فعال هم هستند كه متام حلظاتشان آكنده از
سایه قیم مآبانه مسئولین است، خانواده ای كه این
نظارت را به دولت تفویض كرده. آنان در خوابگاه
و دانشگاه با وجود دشواری های فراوان زندگی
.می كنند و فردیتشان را شكل می دهند

بومی سازی در مقابل جنبشی
یكصدساله محكوم به شكست
است؛ آمنه شیرافكن

با این همه طرح بومی گزینی جنسیتی 
دختران كه از اعالم وصول آن در مجلس نهم یک
ماه گذشته از این امكان برخوردار است كه از
سوی جنبش دانشجویی و جنبش زنان به شكل
همزمان مورد بازبینی و نقد قرار گیرد، اقدامی كه
تا كنون به كندی از سوی فعاالن نهادهای مدنی
.ایران پیگیری شده است

درس، جتربه شانزدهم اذر در
دوره سوم حیات دفتر حتكیم
*وحدت؛ مرتضی سیمیاری

انچه كه در این جتمع نظر هر ناظری را 
بسوی خود جلب میكند چند صدایی جریان های
مختلف فكری حول یک محور با قرائت های متفاوت
است. در واقع جتمع 16 اذر بازتابی از این
واقعیت است كه جهان بشری شاهد همبستگی
.بیشتر در عین پراكندگی بیشتر است

سركوب جنبش دانشجویی زیر
چتر مقدسات؛ اكبر حسن پور

هدف از سركوب جنبش دانشجویی، 
منفعل ساخنت و به حاشیه راندن آن می باشد،
چرا كه در نزاع قدرت بین قدرت طلبان، این
جنبش دانشجویی بوده است كه فارغ ازهر گونه
جهت گیری خاصی به جریانات سیاسی، سیاست و

داخل قفل كردیم. بعد از دقایقی مجددا ماموران مراجعه كرده و گفتند شماره حكم داریم و حكم از طرف مقام
قضایی رسمی صادر شده است. اما به دلیل عدم حضور خامن عبادی و نیز ارائه حكم مكتوب از باز كردن در

خودداری كردیم .”

 

سبحانی همچنین از حضور تعداد زیادی از ماشین های نیروی انتظامی و افراد شخصی و ملبس پلیس امنیت در
مقابل درب كانون خبر داد كه حاضرین را متفرق می كردند و گفت: ” در جریان این برخورد یكی از این ماموران
به خامن محمدی توهین كرده و با الفاظ بسیار تند با ایشان صحبت كردند. همچنین ماموران كه تعدادشان بسیار
زیاد بود و تعدادی از نیروهای لباس شخصی هم با دوربین فیلمبرداری در محل حاضر بودند با آقای اسماعیل
زاده، از اعضای كانون مدافعان حقوق بشر برخورد فیزیكی كرده و ضمن ضرب و شتم تلفن همراه وی را نیز

گرفتند.”

 

این عضو كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: “درنهایت پس از حضور خامن عبادی، با اعالم این كه می خواهیم
مساملت آمیز صحبت كنیم به دفتر كانون وارد شدند و پس از گذشت یک ساعت ماموران در حالی كه از دفتر

فیلمبرداری می كردند، بدون تنظیم هیچ گونه صورت جلسه ای همه اعضای كانون مدافعان حقوق بشر را از دفتر
كانون خارج كرده و اقدام به پلمب نهایی كردند.”

 

سبحانی همچنین گفت تا این حلظه هیچ یک از اعضای كانون در جریان این برخورد بازداشت نشده اند.

 

تغییر برای برابری

 

 

دفتر كانون مدافعان حقوق بشر پلمب شد

 

مأموران امنیتی و انتظامی ایران، روز یكشنبه، با یورش به دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در یوسفآباد تهران،
اقدام به پلمپ این دفتر كردند.

 

نرگس محمدی، سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر در گفت و گو با رادیو فردا گفت كه نیروهای انتظامی، مأموران
كالنتری و لباس شخصیها ساعت سه بعد از ظهر بدون ارائه كردن حكم قضایی وارد ساختمان شدند.

 

وی افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر وارد ساختمان شده و اقدام به فیلمبرداری از داخل ساختمان كردند.

 

به گفته خامن محمدی كانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت روز یكشنبه، با چند روز تاخیر، به مناسبت شصتمین
سالگرد تصویب اعالمیه حقوق بشر، جشنی برگزار كند.

 

خواست در این مراسم به تقی رحمانی، از فعاالن اجتماعی-سیاسی جایزه دهد و وی اضافه كرد كه این كانون می
همچنین قرار بود ۱۰ نفر در این مراسم سخنرانی كنند.

 

به گفته وی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر  میهمان از جمله فعاالن حقوق زنان، فعاالن دانشجویی و كارگری به جشن روز
یكشنبه دعوت شده بودند.

 

گوید وی منیداند كه به چه جرمی در كانون مدافعان پلمب شده است. خامن محمدی می
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اهالی آن را به زیر بوته نقد افكنده و ماهیت آنها
.را روشن می مناید

انتظارات ما از دین، مجید توكلی

از دین انتظار می رود كه متناسب با 
ظرفیت های آدمی و استعدادهای آدمی عمل كند و
به عبارتی بر خالف فطرت آدمی كه متناسب با
عقل آدمی است، عمل نكند. از دین انتظار می
رود كه در مقام تقابل با عقل قرار نگیرد و تابعیتی
.از عقل داشته باشد

نقد یک بازخوانی انتقادی؛ علی
كالئی

مگر چه اتفاقی باید می افتاد كه جنبش 
دانشجویی در طی این سه حركت را بتوانیم
كامیاب تلقی كنیم؟ و سوالی اساسی تر كه رسالت
جنبش دانشجویی چیست؟ اگر این رسالت و هدف
گزاری مشخص شود آنگاه می توان در این مورد
صحبت كرد كه حال آیا جنبش دانشجویی در كار
خود و رسیدن به اهداف خود كامیاب بوده است
یا فقط خوشنامی كرده و در صحنه سیاسی ایران
روشنایی افكنده و البته از روشن كردن باز مانده
.است

بیدادگاهی به بهانه خدا؛ محمد
جواد اكبرین 

وقتی از یكسو استبداد دینی لباس و     
سوی مییابد و از دادگاه ویژهی خود را  جایگاه و
بزرگیاش در قفس همهی دیگر، خداوند با
كوچک مفسران  رسمیاش اسیر و منایندگان و
شود و بندگانش به جرم این كه خدا را بزرگتر می
یابند از قفس مجازات  میشوند باید منایندگانش می
به احترام  خدا و انسان، از آن لباس و جایگاه 
 .فاصله گرفت
بایگانی « «
 

 

كانون مدافعان حقوق بشر با مشاركت خامن شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و آقایان محمد سیفزاده،
محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وكیالن دادگستری فعال در پروندههای حقوق بشر در ایران

پایهگذاری شده است.

 

فعالیت این كانون عالوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از
شود. خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می

 

بر اساس این گزارش اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی متشكل از مأموران پلیس امنیت و پلیس كالنتری یوسف
آباد، با برخورد فیزیكی با اعضای كانون مدافعان حقوق بشر از جمله  آقای اسماعیلزاده و خامن محمدی همراه

بوده و این اقدام در زمان حضور خامن عبادی در دفتر كانون صورت گرفته است.

 

این گزارش همچنین حاكی است كه مأموران امنیتی و انتظامی بدون ارائه كارت شناسایی اقدام به برخورد با
اعضای كانون و پلمب این دفتر اقدام كردهاند.

 

پیشتر در مرداد ماه سال ۸۵، دبیرخانه كمیسیون ماده قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در ایران با صدور۱۰ 
اطالعیهای اعالم كرد كه فعالیت كانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی است و اگر اعضای این كانون به فعالیت

ادامه دهند حتت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

 

نیوشا بقراطی

رادیو فردا

 

 

دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در ایران پلمب شد

 

عصر یكشنبه، مأموران انتظامی دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در تهران را پلمب كردند. قرار بود در این محل
ترین نهاد غیردولتی در حمایت از حقوق بشر مراسمی در پیوند با روز جهانی حقوق بشر برپا شود. كانون،، فعال

شود. شناخته می

 

دویچه وله در متاس با ژینوس سبحانی، عضو كمیتهی زنان كانون مدافعان حقوق بشر مطلع شد كه این كانون بعد
از ظهر روز یكشنبه، اول دی، از سوی شماری از مأموران انتظامی و افراد لباس شخصی پلمب شده است و

كنند. مراجعان به آن امكان ورود پیدا منی

 

این اقدام با هتاكی به نرگس محمدی، نایب رئیس كانون مدافعان حقوق بشر توأم بوده است.

 

مأموران و افراد لباس شخصی یادشده كه از ابتدا با دوربین مشغول فیلمبرداری بودند، هیچ گونه حكمی از مراجع
مسئول در دست نداشتند، اما به رغم مقاومت افراد حاضر در كانون، نهایتاَ وارد آن شده و درهایش را پلمب

كردهاند.

 

قرار بود روز یكشنبه در دفتر كانون مدافعان حقوق بشر،  مراسمی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار شود.
گرچه، ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است، ولی امسال به دالیلی كانون مدافعان حقوق بشر، برگزاری مراسم

http://www.autnews.us/archives/1387,09,00015017
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http://www.autnews.us/archives/1387,09,00014957
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این روز را به یكشنبه، اول دی، موكول كرده بود. مدافعان حقوق بشر و شماری از فعاالن حقوق زنان، دانشجویان
و قومیتها از جمله مدعوین این مراسم بودند.

 

كانون مدافعان حقوق بشر ایران در سال ۱۳۸۱ تأسیس شده است. این كانون  فعالیت خود را در چارچوب قوانین
ایران و بر دفاع از زندانیان سیاسی -عقیدتی، اعالم موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت

از خانواده فعاالن سیاسی و عقیدتی زندانی و كوشندگان عرصههای مدنی متمركز كرده است.

 

در میان مؤسسان این كانون نامهایی مانند شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، محمد سیف زاده،
محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف به چشم میخورند. این عده همه از وكالی دادگستری بوده و

طی سالهای اخیر دفاع از متهمان پروندههای سیاسی را به عهده داشتهاند.

 

كانون مدافعان حقوق بشر عضو فدراسیون بین املللی جوامع حقوق بشر است و تشكیل شورای ملی صلح از جلمه
ابتكارات آن است.  شورای ملی صلح با عضویت سیاستمداران، فعاالن دانشجویی و كارگری، اجتماعی و هنرمندان

تشكیل شده است.

 

كانون مدافعان حقوق بشر در سالها اخیر با گزارشهای مكرر از وضعیت حقوق بشر در ایران، با تالش  برای
لغو دستگیریها و مجازاتهای خودسرانه و با حمایت حقوقی از كسانی كه آماج ارعاب، سركوب و نقض حقوق بشر

ترین نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر در این كشور بوده است. شدهاند، فعال

 

رادیو دویچه وله

 

 

دفتر كانون مدافعان حقوق بشر توسط ماموران پلیس امنیت و پلیس كالنتری یوسف آباد تفتیش و پلمپ شد

 

قرار بود امروز یكشنبه اول دی ماه به مناسبت شصتمین سالگرد اعالمیه جهانی حقوق بشر در كانون مدافعان
حقوق بشر برنامه ای برگزار شد، اما از ساعت ۳ بعد از ظهر پلیس امنیت و پلیس كالنتری یوسف آباد با حضور

در محل كانون مدافعان، پس از تفتیش كامل دفتر كانون مدافعان، آن را پلمب كردند.

 

الزم به ذكر است كه این مراسم اعالن عمومی نشده بود و ۳۰۰ نفر برای حضور در این مراسم دعوت شده بودند.
كارت پستال دعوتی این مراسم مزین به منشور حقوق بشر كوروش كبیر بود.

 

ماموران امنیتی از ساعت ۳ كلیه كسانی را كه برای حضور در این مراسم به محل می آمدند را متفرق و از ورود
آنان جلوگیری می كردند.

 

آقای اسماعیل زاده یكی از وكالی كانون مدافعان به خبرنگار مدرسه فمینیستی گفت: «من سر ساعت ۳ رسیدم به
محل كانون و یک افسری آن جا بود و جلوی مرا گرفت. گفتم چه خبر است گفت مالیات ندادید، آمدیم مهر و مو
كنیم. من گفتم كه ان جی او كه مالیات ندارد. وقتی درحال گفتگو بودیم یک لباس شخصی آمد و گفت كه بحث

نكنم. در داخل ساختمان هم خامن نرگس محمدی با ماموران درگیر شده بود و گویا مامور به او گفته بود كه حیف
كه زن هستی و از این نوع بی ادبی ها با ایشان كرده بودند كه خامن محمدی هم با آن ها درگیر شده بود. من
اصرار كردم كه من وكیل هستم و بگذارید بروم باال با خامن محمدی هم صحبت می كنم ولی آن ها با مشت به

سینه من كوبیدند درحالی كه من بیمار هستم و ناراحتی دارم و هنوز قفسه سینه من درد می كند.» به گفته آقای
اسماعیل زاده كانون مدافعان بدون نشان دادن هیچ حكم قضایی پلمب شده است.

 



لمب شد18:54 21/12/08 لی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیركبیر » آرشیو » دفتر كانون مدافعان حقوق بشر پ لی ه امیركبیر-پایگاه خبری حت خبرنام

Page 5 sur 5http://www.autnews.us/archives/1387,10,00015108

پس از پلمب دفتر كانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی و نرگس محمدی كه در ساختمان حضور داشتند، ناچار
پس از پلمب دفتر، ساختمان را ترک كردند.
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