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تا ِکی قرار است بگویند گرانی ها »حباب« است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: تا کی قرار است بابت باال رفتن 

قیمت ها مسئوالن دولتی عنوان کنند که گرانی ها »حباب« است؟
ابراهیم نکو افزود: امروز شاهدیم که برخی مدیران مشکالت و کم کاری های 
خ��ود را به گردن مقصر فرضی و یا مخالفان خود می اندازند، در حالی که دولت 

به عنوان یک قدرت فائقه سیاسی نباید مغلوب رقبای خود باشد. 
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز عید فطر مبنی بر کنار 

گذاشتن اختالفات در شرایط کنونی کشور، خاطرنشان کرد: البته این توصیه نباید مانع آن 
شود که دولتمردان توجیهات بی پایه و اساس را درباره معضالت امروز مردم کنار گذاشته و 

به جای رفع علل مشکالت اقتصاد کشور، به ذکر دالیل غیرواقعی مبادرت کنند. 
نک��و در پایان گفت: ما ب��ه آنها توصیه می کنیم که به جای اینگونه توجیهات بی ثمر، 
چاره اساسی برای پیشگیری از افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم بیندیشند.  فارس

پارلمان
برای مبارزه با تروریست حق حاکمیت را نقض نمی کنیم

س��تادکل نیروهای مسلح به اظهارات یک مقام بلندپایه نظامی ترکیه درباره 
حمایت ایران از اقدام نظامی این کش��ور در ش��مال عراق علیه گروه تروریستی 

»پ.ک.ک.« واکنش نشان داد.
درپی ادعای یک مقام ارشد ترکیه مبنی بر حمایت ایران از اقدام نظامی این 

کشور در شمال عراق علیه گروه تروریستی »پ.ک.ک.«، سردار ابوالفضل شکارچی 
سخنگوی ارشد نیرو های مسلح ضمن غیردقیق خواندن این اظهارنظر، گفت: جمهوری 

اسالمی ایران با وجود حمایت از هرگونه اقدام ضدتروریستی، در عین حال لشکرکشی به 
درون مرز های یک کش��ور ثالث به بهانه مبارزه با تروریس��م، بدون اجازه از دولت مستقر و 

قانونی آن کشور را عملی غیرمشروع می داند.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه برای مواجهه با گروهک های تروریستی، از 

این اقدامات که حق حاکمیت یک کشور را نقض کند، حمایت نخواهد کرد.  تسنیم

امنیت و اقتدار
مذاکره ای با آمریکا نداریم

دبیرکل حزب س��بز گفت: ترامپ س��عی دارد تا با قرار دادن ایران در فضای 
مذاکره ما را مجبور به امتیازدهی کند.

حسین کنعانی مقدم گفت: ترامپ فکر می کند که ایران کره شمالی است و در 
توهم به سر می برد؛ عمده معادالتی که طراحی و مطرح می کند حاکی از این است 

وی دچار پریشانی سیاسی شده و مباحثی را پیش می کشد که اهمیتی ندارند. وی 
افزود: ترامپ با طرح چنین مباحثی سعی دارد تا با قرار دادن ایران در فضای مذاکره ما 

را مجبور به امتیازدهی کند، اما ما با تجربه از گذشته و مشاهده نتایج مذاکرات برجام به 
خوبی می دانیم که آمریکا کشوری نیست که بتوان با آن سر میز مذاکره نشست.

کنعانی مقدم تصریح کرد: یکجانبه گرایی آمریکا نشان داده که بنابر فرمایش مقام معظم 
رهبری هیچ میز مذاکره ای برای حل مس��ائل منطقه ای و بین الملل با حضور آمریکا وجود 

نخواهد داشت.  باشگاه خبرنگاران

احزاب

امریکا به فکر قوانین بین الملل نیست
دولت امریکا که به فکر قوانین بین الملل نیس��ت. 
اینها که ب��ه حقوق ملتها احترام نمیگذارند. یک وقت 
بتوانند، وارد کش��وری میشوند و بدون اعتنا به حقوق 
آن مل��ت، حکومت و دولتش را از بین میبرند. آن فرد 
را هم برداش��تند بردند و در کش��ور خودشان، زندانی 
کردند. هرجا بتوانن��د، همین کار را میکنند. آن جایی 

که نمیکنند، نمیتوانند. این، واقعیت قدرتشان است.
نمونه ی واضحش، خود کشور انقالبی ماست. خواستند 
حمل��ه ی نظامی کنند، ولی نتوانس��تند. قضیه ی طبس 
یادتان است؟ پس آمدند، اما نتوانستند. اگر میتوانستند، 
ده بار دیگر هم می آمدند؛ نتوانستند که نیامدند، قدرتش 
را نداشتند، میدانستند که شکست میخورند. آن وقتی که 
خیال میکردند میتوانند، مالحظه نکردند که این، خالف 
حق��وق ملت ایران و برخالف قراردادها و عرف بین الملل 
اس��ت که انس��ان از آن طرف دنیا، به این طرف بیاید و 
هلیکوپتر و هواپیما وارد مرزهای کشوری بکند. آن نادان 
اسبق، خیال میکرد که میتواند؛ به همین خاطر آمد، بعد 
دی��د نمیتواند و شکس��ت خورد....این، معنای آن حرفی 
است که امام فرمودند و با همان تعبیِر امام درست است 

که: »امریکا، هیچ غلطی نمیتواند بکند«.
... اما مس��أله ی ساده لوحی و مذاکره. مذاکره، یعنی 
چه؟ صرف این که ش��ما بروید با امریکا بنشینید حرف 
بزنید و مذاکره کنید، مشکالت حل میشود؟ این طوری 
که نیست. مذاکره در عرف سیاسی، یعنی معامله. مذاکره 
با امریکا، یعنی معامله با امریکا. معامله، یعنی داد و ستد؛ 
یعنی چیزی بگیر، چیزی بده. تو از انقالب اس��المی، به 
امریکا چ��ه میخواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟ آن 
چیزی که شما میخواهید به امریکا بدهید، تا در مقابل 
از او چیزی بگیرید، چیست؟ واهلل که امریکا از هیچ چیز 
ملت ایران، به قدر مسلمان بودن و پایبند بودن به اسالم 
ناب محّمدی، ناراحت نیس��ت. او میخواهد شما از این 
پایبندیتان دس��ت بردارید. او میخواهد شما این گردِن 

برافراشته و سرافراز را نداشته باشید؛ حاضرید؟ 

بیانات در دیدار معلمان و کارگران
12 اردیبهشت 69

مخاطب شمایید

آگهى ابالغ  اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به آقاى عباس دوگوهر فرزند محمدجعفر به نشانى خ قصرالدشت، 
 76370 شماره  برگشتى  چك  فقره   4 وصول  براى  نورانى)  سيروس  آقاى  وكالت  (با  محمدپور  على  آقاى  كه  شود  مى  ابالغ   28 پ  نعمتى،  كوچه 
مورخ 1395/3/20 به مبلغ 150/000/000 ريال و چك برگشتى شماره 549531 مورخ 1395/2/10 به مبلغ 120/000/000 ريال و چك 
مبلغ   به  برگشتى شماره 76398 مورخ 1396/10/15  و چك  ريال  مبلغ 108/000/000  به  برگشتى شماره 513935 مورخ 1396/11/26 
100/000/000 ريال به عهده بانك ملى شعبه كوچه ميرزا محمود وزير عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه 9700762 در اين اداره تشكيل 
شده و با توجه به گزارش مورخ 1397/3/1 مامور ابالغ مبنى بر عدم شناسايى آدرس شما در متن سند ابالغ قانونى به شما ميسر نبوده و بستانكار 
هم اعالم نموده نمى تواند آدرسى از شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد، لذا به موجب تقاضاى بستانكار طى وارده به شماره 14010616 مورخ 
1397/3/12 و طبق ماده 18 آيين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب است چنانچه ظرف بيست روز نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
12431/ م الف               رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران – شبيبى 

آگهى ابالغ  اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به خانم مريم واالجان نواب پور فرزند محمد على ش ش 606 شماره 
ملى 0050179667 به نشانى فلكه دوم صادقيه، محمدعلى جناح خ شهيد جاودان پ 19 ابالغ مى شود كه رامين حيدريان براى وصول مبلغ سيصد 
ميليون ريال بابت چك شماره 111698 – 97/2/4 عهده بانك ملى شعبه بازار عليه شما اجرائيه صادر نموده كه پرونده اجرائى به كالسه 9700521 
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 97/2/20 مامور ابالغ اداره پست ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايى محل اقامتتان ميسر نشده 
است و بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد لذا به تقاضاى بستانكار به وارده 14009702 – 97/3/6 و طبق  
ماده 18 آيين نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود ننمائيد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
12441/ م الف                  رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى – شبيبى 

 

آگهى مزايده  آگهى مزايده اموال غيرمنقول به كالسه 9200270 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 149/85 مترمربع 
كه مقدار14/81 مترمربع آن پيشرفتگى به فضاى خيابان است قطعه 3 تفكيكى شماره 34/6179 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 4688 فرعى 
از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران به انضمام يك واحد پاركينگ به مساحت 10/80 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در جنوب طبقه زيرزمين 
و يك باب انبارى به مساحت 3/35 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در جنوب طبقه زيرزمين ذيل شماره هاى ثبت 388924 و 388926 و 388928 
صفحات يك و 4 و 7 دفتر 1574 امالك به ترتيب به نام آقاى سيدعلى يزدان پناه و آقاى سيد حسين يزدان پناه و آقاى سيد هادى يزدان پناه بالسويه 
ثبت و صادر و تسليم شده است سپس به موجب اسناد 9518 – 83/4/1 و 14389 – 86/11/29 دفتر 492 تهران در رهن بانك اقتصاد نوين 
قرار گرفته است كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 9200270 گرديده است و نشانى آن تهران، بلوار اندرزگو، خيابان 
سليمى شمالى، نبش كوچه ياس، پالك94 (ساختمان نگين پارس) طبقه دوم، واحد 3 مى باشد و طبق نظريه مورخ 96/10/10 و 97/2/26 كارشناس 
رسمى دادگسترى (تجديدنظر) توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از آپارتمان مورد ارزيابى در طبقه دوم يك ساختمان 6 طبقه شامل زيرزمين 
با كاربرى پاركينگ و انبارى همكف و چهار طبقه فوقانى مشتمل بر 5 واحد مسكونى قرار گرفته است ملك 3 بر جنوبى شرقى (قسمتى از عرض جنوبى 
آن نيز در بر قرار گرفته است) مساحت عرصه 164/80 متر مربع (پس از اصالحى) اسكلت بتنى قدمت حدود 15 سال نماى شمالى و شرقى و جنوبى 
آن سنگ و داراى آيفون تصويرى و آسانسور مى باشد كف پاركينگ سنگ ابرى و ديوارها تا زير سقف سنگ كارى شده كف راه پله سنگ گرانيت 
ديوارها اندود گچ و نقاشى نرده هاى راه پله فلزى و درب آن فلزى فرفوژه با سيستم كنترل از راه دور مى باشد آپارتمان داراى هال و پذيرايى سه 
اتاق خواب آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف دو باب حمام يكى از آنها داخل اطاق خواب با توالت فرنگى و وان و ديگرى فقط داراى دوش و يك باب 
سرويس بهداشتى ايرانى بوده كف هال و پذيرايى و آشپزخانه سنگ كف اطاق خواب ها موكت ديوارهاى هال و پذيرايى و اطاق خواب ها اندود گچ و 
نقاشى داراى شومينه و ويترين چوبى در پذيرايى و كمدهاى ديوارى در اطاق خواب ها سقف پذيرايى طرح رابيتس كف سرويس و حمام ها سراميك 
و ديوارهاى آشپزخانه و حمام و سرويس كاشيكارى شده سيستم سرمايش آن كولر آبى و سيستم گرمايش آن شوفاژ با رادياتور آلومينيومى و داراى 
انشعاب آب و برق و گاز اشتراكى و برق اختصاصى مى باشد و به مبلغ 12/000/000/000 ريال (دوازده ميليارد ريال) ارزيابى شده است و جهت 
وصول طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ  97/4/12 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد 
رسمى واقع در چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراى اسناد رسمى سالن مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ  
12/000/000/000 ريال (دوازده ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده 
براى عموم آزاد است و فروش كال“ نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت 
و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين و خريداران مى تواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت 
مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا“ بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى، عوارض 
شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاى 

دارايى و شهردارى و ... خواهد بود. مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد.
تاريخ انتشار آگهى مزايده: 1397/3/27

12445/ م الف                         رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى – نقيبى

آگهى ابالغ  اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به آقاى عباس دوگوهر فرزند محمدجعفر به نشانى خ قصرالدشت، 
 76370 شماره  برگشتى  چك  فقره   4 وصول  براى  نورانى)  سيروس  آقاى  وكالت  (با  محمدپور  على  آقاى  كه  شود  مى  ابالغ   28 پ  نعمتى،  كوچه 
مورخ 1395/3/20 به مبلغ 150/000/000 ريال و چك برگشتى شماره 549531 مورخ 1395/2/10 به مبلغ 120/000/000 ريال و چك 
مبلغ   به  برگشتى شماره 76398 مورخ 1396/10/15  و چك  ريال  مبلغ 108/000/000  به  برگشتى شماره 513935 مورخ 1396/11/26 
100/000/000 ريال به عهده بانك ملى شعبه كوچه ميرزا محمود وزير عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه 9700762 در اين اداره تشكيل 
شده و با توجه به گزارش مورخ 1397/3/1 مامور ابالغ مبنى بر عدم شناسايى آدرس شما در متن سند ابالغ قانونى به شما ميسر نبوده و بستانكار 
هم اعالم نموده نمى تواند آدرسى از شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد، لذا به موجب تقاضاى بستانكار طى وارده به شماره 14010616 مورخ 
1397/3/12 و طبق ماده 18 آيين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب است چنانچه ظرف بيست روز نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
12431/ م الف               رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران – شبيبى 

آگهى ابالغ  اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به خانم مريم واالجان نواب پور فرزند محمد على ش ش 606 شماره 
ملى 0050179667 به نشانى فلكه دوم صادقيه، محمدعلى جناح خ شهيد جاودان پ 19 ابالغ مى شود كه رامين حيدريان براى وصول مبلغ سيصد 
ميليون ريال بابت چك شماره 111698 – 97/2/4 عهده بانك ملى شعبه بازار عليه شما اجرائيه صادر نموده كه پرونده اجرائى به كالسه 9700521 
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 97/2/20 مامور ابالغ اداره پست ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايى محل اقامتتان ميسر نشده 
است و بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد لذا به تقاضاى بستانكار به وارده 14009702 – 97/3/6 و طبق  
ماده 18 آيين نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود ننمائيد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
12441/ م الف                  رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى – شبيبى 

 

آگهى مزايده  آگهى مزايده اموال غيرمنقول به كالسه 9200270 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 149/85 مترمربع 
كه مقدار14/81 مترمربع آن پيشرفتگى به فضاى خيابان است قطعه 3 تفكيكى شماره 34/6179 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 4688 فرعى 
از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران به انضمام يك واحد پاركينگ به مساحت 10/80 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در جنوب طبقه زيرزمين 
و يك باب انبارى به مساحت 3/35 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در جنوب طبقه زيرزمين ذيل شماره هاى ثبت 388924 و 388926 و 388928 
صفحات يك و 4 و 7 دفتر 1574 امالك به ترتيب به نام آقاى سيدعلى يزدان پناه و آقاى سيد حسين يزدان پناه و آقاى سيد هادى يزدان پناه بالسويه 
ثبت و صادر و تسليم شده است سپس به موجب اسناد 9518 – 83/4/1 و 14389 – 86/11/29 دفتر 492 تهران در رهن بانك اقتصاد نوين 
قرار گرفته است كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 9200270 گرديده است و نشانى آن تهران، بلوار اندرزگو، خيابان 
سليمى شمالى، نبش كوچه ياس، پالك94 (ساختمان نگين پارس) طبقه دوم، واحد 3 مى باشد و طبق نظريه مورخ 96/10/10 و 97/2/26 كارشناس 
رسمى دادگسترى (تجديدنظر) توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از آپارتمان مورد ارزيابى در طبقه دوم يك ساختمان 6 طبقه شامل زيرزمين 
با كاربرى پاركينگ و انبارى همكف و چهار طبقه فوقانى مشتمل بر 5 واحد مسكونى قرار گرفته است ملك 3 بر جنوبى شرقى (قسمتى از عرض جنوبى 
آن نيز در بر قرار گرفته است) مساحت عرصه 164/80 متر مربع (پس از اصالحى) اسكلت بتنى قدمت حدود 15 سال نماى شمالى و شرقى و جنوبى 
آن سنگ و داراى آيفون تصويرى و آسانسور مى باشد كف پاركينگ سنگ ابرى و ديوارها تا زير سقف سنگ كارى شده كف راه پله سنگ گرانيت 
ديوارها اندود گچ و نقاشى نرده هاى راه پله فلزى و درب آن فلزى فرفوژه با سيستم كنترل از راه دور مى باشد آپارتمان داراى هال و پذيرايى سه 
اتاق خواب آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف دو باب حمام يكى از آنها داخل اطاق خواب با توالت فرنگى و وان و ديگرى فقط داراى دوش و يك باب 
سرويس بهداشتى ايرانى بوده كف هال و پذيرايى و آشپزخانه سنگ كف اطاق خواب ها موكت ديوارهاى هال و پذيرايى و اطاق خواب ها اندود گچ و 
نقاشى داراى شومينه و ويترين چوبى در پذيرايى و كمدهاى ديوارى در اطاق خواب ها سقف پذيرايى طرح رابيتس كف سرويس و حمام ها سراميك 
و ديوارهاى آشپزخانه و حمام و سرويس كاشيكارى شده سيستم سرمايش آن كولر آبى و سيستم گرمايش آن شوفاژ با رادياتور آلومينيومى و داراى 
انشعاب آب و برق و گاز اشتراكى و برق اختصاصى مى باشد و به مبلغ 12/000/000/000 ريال (دوازده ميليارد ريال) ارزيابى شده است و جهت 
وصول طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ  97/4/12 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد 
رسمى واقع در چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراى اسناد رسمى سالن مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ  
12/000/000/000 ريال (دوازده ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده 
براى عموم آزاد است و فروش كال“ نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت 
و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين و خريداران مى تواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت 
مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا“ بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى، عوارض 
شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاى 

دارايى و شهردارى و ... خواهد بود. مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد.
تاريخ انتشار آگهى مزايده: 1397/3/27

12445/ م الف                         رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى – نقيبى

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

دی��وان دادگس��تری اله��ه به  مح��ل دست بـه نقد بدیهی تری��ن  عن��وان 
اس��تیفای حق در نظام بین الملل نتوانسته به جریان 
شکایت ما از امریکا بر سر حمله به هواپیمای مسافری 
ایرباس رس��یدگی کند، نتوانس��ت در مساله قربانی 
ش��دن حجاج م��ا در س��ال 66، 94 ورود کند چون 
امریکا و عربس��تان صالحیت این دادگاه بین امللی را 
نپذیرفته اند! اما جای تعجب دارد که برخی مسئوالن 
دولتی اف.ای.تی.اف را راهی برای گشایش اقتصادی و 
تعامالت بین الملل می دانند در حالی که بس��یاری از 
بدیهی��ات بین الملل توس��ط کعبه آمالش��ان امریکا 
پذیرفته نشده است. به جز این کمتر انسان عاقلی در 
خ��ارج و داخل کش��ور اس��ت ک��ه تصدی��ق نکند 
کنوانس��یون ها و قواعد بین الملل تنها ابزار سیاسی و 
فش��ار ابرقدرت ها بر روی کش��ورهایی هس��تند که 
می خواهند راهی مس��تقل را در نظام بین الملل پیدا 
کرده و در فرآیند جهانی ش��دن؛ مس��یر را خودشان 
انتخ��اب کنند. با این مقدمه نگاهی داریم به امریکا و 

تعهداتی که در نظام بین الملل نپذیرفته است:

 عضو نشدن در معاهدات بین الملل 
حقوق بشری

آمریکا در اکثر پیمان ها و س��از و کارهای حقوق 
بین الملل عضو نیس��ت و در آن تع��داد نیز که عضو 
می باش��د در عمل در تضاد با آن ها اقدام کرده است. 
این وافقعه دارای مس��تنداتی است که هر انسان آزاد 
و عاقلی را می تواند به فکر ف��رو برد. علی رغم ادعای 
هیئت حاکمه آمریکا مبنی بر دفاع از حقوق بشر اما 
در عم��ل چیزی جزء ضدیت با حقوق اولیه بش��ر از 
این کشور مش��اهده نمی شود. دولتمردان آمریکا نه 
تنها در عرصه داخلی حقوق بس��یاری از اتباع خود را 
نقض ک��رده و می کنند بلکه در عرصه بین الملل نیز 
در نقض آش��کار حقوق انسان  ها ید طوالیی دارند. از 
جمله موارد نقض آش��کار حقوق بشر توسط آمریکا 
در عرصه بین الملل، عضویت نداش��تن این کشور در 

معاهدات و کنوانسیون های بین الملل مربوط به حقوق 
انسان  هاست. آمریکا در اکثر پیمان ها و ساز و کارهای 
حقوق بین الملل عضو نیس��ت و در آن تعداد نیز که 

عضو بوده در عمل در تضاد با آنها اقدام کرده است. 
بای��د گفت که تاکنون این کش��ور به عضویت 

این معاهدات درنیامده است:
1- کنوانسیون حقوق کودک.

2- پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه.
3- کنوانس��یون حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی.
4- کنوانس��یون بین الملل حمایت از افراد در 

برابر ناپدید شدن اجباری.
5- کنوانسیون رم درخصوص اساسنامه دیوان 

کیفر بین الملل.
6- کنوانسیون رفع تبعیض در قبال زنان.

7- کنوانسیون حقوق بشر بین الملل. 
همچنین براس��اس اعالم کمیس��یون حقوق 
بش��ر، آمریکا در هیچ کدام از اس��ناد حقوق بشری 
منطقه ای عضو نش��ده است. در مواردی هم که در 
کنوانس��یونی وارد شده، قراردادهای حقوق بشری 
این کش��ور در کنگره آن تصویب نمی شود. در این 
کشور هیچ نهاد مستقلی وجود ندارد که بر رعایت 
حقوق بش��ر در هر3 عرصه فدرال، ایالتی و محلی 
نظارت کند و آمریکا هم��واره از نظارت بین الملل 

در این خصوص امتناع می کند.
همچنی��ن موارد فراوان نقض کنوانس��یون  ژنو 
)1949.م/ 28-1327 ه.ش( و پروتکل های مربوط 
به ویژه در عراق و افغانستان و همچنین در اقدامات 
نظامی در پاکستان، گزارش های متعدد صلیب سرخ 
جهانی، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کارگروه 
منع شکنجه و سایر نهادهای حقوق بشری جهانی 
سرش��ار از موارد مس��تند در زمین��ه نقض حقوق 

مخاصمات مسلحانه از سوی آمریکا است.

نقض معاهدات و قوانین بین الملل
شاخص های مورد ارزیابی از مفاد اعالمیه حقوق 

بشر جهانی در این بند از نقض حقوق بشر عبارتند از:
م��اده 28؛ هر ش��خصی ح��ق دارد خواس��تار 
برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین الملل باشد 
که حقوق و آزادی های ذکر ش��ده در این اعالمیه را 

به تمامی تأمین و عملی سازد.
ماده3۰ ؛ هیچ یک از مقررات اعالمیه حاضر نباید 
چنان تفس��یر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا 
فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از 
بین بردن حقوق و آزادی  های مندرج در این اعالمیه 

فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
در همی��ن زمین��ه خ��وب اس��ت م��روری بر 
صحبت های مستند مقامات امریکایی داشته باشیم. 
بر این اساس کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی دولت 
ب��وش در این زمینه بر لزوم تج��اوز از اصول دیرینه 
سیاست خارجه آمریکا به گونه ای که با مرحله پس از 
جنگ سرد متناسب باشد، تأکید کرد و گفت: »منابع 
انس��انی در سازمان ملل و نهادهای آن پس از منافع 
مل��ی آمریکا جا دارد و بر این اس��اس توافقنامه های 
مختلف به نوبه خود نمیتواند هدف باشد، زیرا منافع 
آمریکا مبتنی بر ائتالف های قوی است که میتوان آن 

را داخل سازمان ملل یا سایر نهادها تقویت کرد.«
در واقع امریکا با مقدم دانس��تن قوانین خود 
بر قفواعد بین الملل علنا نش��ان می دهد که قواعد 
بین الملل را تنها برای فشار بر دیگران می پذیرد نه 

پایبندی خود به آن!
نمونه دیگر اقدامات آمریکا در این خصوص را 
می توان به نقض گس��ترده و فاحش توافقنامه ژنو 
مصوب س��ال 1949 )28-1327 ه.ش( به ویژه در 
افغانس��تان و عراق دانست: آمریکا در جریان حمله 
به افغانس��تان و ع��راق توافقنامه ژن��و درخصوص 
اس��یران جنگی و نق��ل و انتق��ال غیرنظامی ها در 
درگیری ه��ای نظام��ی را نقض ک��رد. در آن زمان 
)جنگ در افغانس��تان ( به جز یک تبعه آمریکایی، 
اس��یران جنگ��ی طالب��ان و القاعده را تروریس��ت 
دانس��ت و از میدان جنگ در افغانس��تان به پایگاه 
گوانتانامو منتقل کرد و با وجود رفتار وحش��یانه ای 

که با آنان داش��ت، درصدد محاکمه آنها در دادگاه 
وی��ژه نظامی، بدون رعایت عدالت برآمد. این اقدام 
برخ��الف توافقنامه چهارم ژنو ب��ود، زیرا طبق این 
توافقنامه، آنان اس��یران جنگی محسوب می شدند 
که باید تا پایان جنگ که به مس��ئوالن کشورشان 
تحویل داده می شدند و با آنان برخورد شایسته ای 
می ش��د. اما ش��هروندان افغان نی��ز قربانی جنگ 
وحشیانه آمریکا شدند که تفاوتی میان غیرنظامیان 
و نظامیان قائل نمی شدند و با استفاده از سالح های 
ممنوعه مانند بمب های خالء، روس��تاها را کامال با 
خاک یکسان کرد و در این میان هزاران نفر کشته 
شدند. سپس نیروهای آمریکایی به یک بیمارستان 
در "خوس��ت" یورش بردند و مجروحان را به قتل 
رس��اندند و از 12 هزار نیروی طالبان که به اسارت 
نیروهای اشغالگر آمریکایی درآمدند فقط حدود 3 

هزار و 5۰۰ تا 4 هزار نفر زنده ماندند. 
امض��ا نکردن پروت��کل کیوتو درب��اره گازهای 
گلخان��ه ای یک��ی دیگ��ر از اقدام��ات ضد بش��ری 
امریکاس��ت. آمریکا پروتکل "کیوتو" را درخصوص 
گازهای گلخانه ای امضا نکرد، در حالی که نخستین 
عام��ل آلودگ��ی محیط زیس��ت، انتش��ار ای��ن نوع 

گازهاست که به کره زمین آسیب می رساند.

ضد قهرمان حقوق بشر
آمریکا با آن که خود را قهرمان دفاع از حقوق 
بشر میداند، مهمترین توافقنامه های حقوق بشر از 
جمل��ه توافقنامه های بین الملل حق��وق اقتصادی، 
اجتماعی، حقوق ش��هروندی و سیاسی، توافقنامه 
بین الملل مب��ارزه با انواع تبعیض نژادی، توافقنامه 
حقوق ک��ودکان، و همچنین توافقنامه ویژه اوضاع 
پناهن��دگان را امضا نک��رد و از توافقنامه مبارزه با 
تولید مین و استفاده از آن ضد مردم و نیز توافقنامه 

مبارزه با سالح شیمیایی و بیولوژیک خارج شد. 
در آمریکا حدود 12۰۰ خارجی که بیشتر عرب و 
از کشورهای آسیای جنوبی هستند، در بازجویی های 

مربوط به حمالت 11 سپتامبر بازداشت شدند. 
در همی��ن زمینه، گزارش س��ازمان نظارت بر 
حقوق بش��ر آمریکا در ژوئی��ه 2۰۰3 )تیر1382(، 
که تحت عنوان "کشتن شما برای ما آسان است"، 
آمده: این گزارش بر دخالت دولت آمریکا در توطئه 
و همه موارد نقض حقوق بشر در جنوب افغانستان 
تأکید کرد و از همکاری نیروهای اش��غالگر آمریکا 

با سران جنگ که دستشان به بدترین موارد نقض 
حقوق بشر آلوده است، انتقاد کرد. 

بنابرای��ن گ��زارش آمری��کا در بودجه س��ال 
2۰۰3 )82-1381 ه.ش( ح��دود 1۰ میلیارد دالر 
به س��ربازان خود در افغانس��تان که حدود 9 هزار 
نف��ر بودند، اختص��اص داد، در حالی که فقط 6۰۰ 
میلیون دالر را به کمک اقتصادی اختصاص داد. در 
مورد عراق نیز آمریکا جنایت های فراوانی در مورد 
زندانیان این کشور مرتکب شد و صدها اسیر را در 
پادگان های��ی در بیابان بدون آب س��الم و امکانات 
اولیه بهداشتی نگهداری می  کرد، در حالی که حق 
انتخاب وکیل نداشتند و دست  های آنان با بندهای 
پالستیکی بسیار نازک بسته می شد، که ماه ها طول 
میکش��ید تا جراحت آن بهبود پی��دا کند. روزنامه 
الحیات چاپ لن��دن در 15 آوریل 2۰۰7 )26 /1/ 
1386( در مطلبی با عنوان "سیلی آمریکا به قانون 
بین الملل" نوشت: کش��تار مردم فلسطین، لبنان، 
افغانس��تان، عراق و س��ومالی نقض توافقنامه های 
ژنو به ش��مار می  آید. قان��ون بین الملل و توافقنامه 
س��ازمان ملل مبنی بر ممنوعیت جنایت کش��تار 
جمعی مصوب س��ال 1948 )27-1326 ه.ش( در 
ماده دوم خود، جنایت جنگی و کش��تار را ممنوع 
دانس��ته و بر مجازات عامالن آن تاکید کرده است 
و در توافقنامه ه��ای ژنو مصوب س��ال 1949)28-

1327 ه.ش( ب��ر حمای��ت از غیرنظامیان در زمان 
جنگ و هنگام اشغال یک کشور تاکید شده است.

امری��کا همچنین قواع��دی را مغای��ر با نظام 
حقوق بش��ر بین الملل تصویب کرده اس��ت مانند 
تصوی��ب قانون "کمیس��یون نظامی" ک��ه در 17 
اکتبر 2۰۰6 )25/ 7/ 1385( اجرایی ش��د. مطابق 
این قان��ون دولت آمری��کا می تواند ب��ا نقض حق 
حاکمیت کشورهای دیگر، شهروند هر کشوری را 
که "رزمنده دشمن" تش��خیص دهد در هر نقطه 
از جهان بازداش��ت، محاکمه و مج��ازات کند و با 
تعری��ف خودخواس��ته از مفهوم ش��کنجه، اعمال 

فشارهای جسمی و روانی را مجاز شمرده است.
با این توضیحات هنوز متوجه نمی ش��ویم که 
چرا برخی ها به پیوستن به اف. ای. تی. اف به قدری 
اصرار دارند و در مصاحبه های خود مسکوت ماندن 
این قاعده را مس��کوت ماندن کارهای کشور تلقی 
می  کنند، در حالی که حتی دیوان دادگستری هم 

در موقع لزوم نتوانسته به ما کمک کند.

از دیوان دادگستری الهه تا اف.ای.تی.اف

دل بستن به سراب


