
  2003  نوامبر11 –1382  آبان20 هشنبسه   -)217(بولتن خبري ايران نبرد
  

com.nabard-iran.www://http 
  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  نشست مطبوعاتي گزارشگر آزادي بيان
  

روابط درون حاآميت ايران بسيار پيچيده است و در آستانه انتخابات به مرحله اي بحراني رسيده :ليگابو
  است  

  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19دوشنبه 
آميسيون حقوق بشر سازمان » آزادي بيان و عقيده« ليگابو گزارشگر ويژه جلسه مطبوعاتي آمبئي

  .  ملل، عصر امروز در دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، ليگابو در ابتداي اين جلسه ضمن تشكر از حضور خبرنگاران 

من اينجا هستم تا .  در اين جمع بتوانيم تبادل نظر و افكار آنيماميدوارم: ها در اين جلسه گفت  و رسانه
  .از شما بشنوم و شما بيشتر بگوييد

هاي   من از رئيس برنامه: وي ضمن تشكر از دولت جمهوري اسالمي ايران براي دعوتش به ايران گفت
 ذي قيمت و هاي  عمراني سازمان ملل در تهران فدريك راين نيز و از همكاران وي به خاطر آمك

  .هايي آه از من براي اجراي مسئوليت و مأموريتم ايفا آردند،متشكرم  حمايت
ليگابو در ادامه ضمن ارائه گزارشي از مسئوليت خود در سازمان ملل و مأموريت خود به عنوان گزارشگر 

امه براي بررسي آزادي انديشه و بيان به موجب قطعن: ويژه آميسيون حقوق بشر سازمان ملل، گفت
آميسيون حقوق بشر سازمان ملل به من مأموريت داده شده است هر سال گزارشي در رابطه با 

  .حقوق بشر و شرايط آزادي بيان و انديشه در سراسر دنيا تهيه آنم
اطالعاتي آه من بدست : ها در مورد نقض حقوق بشر در جهان است، گفت  وي با بيان اينكه اين گزارش

هاي مختلف و   هاي آساني است آه در آن جامعه هستند و يا از طريق سازمان  آوردم، از طريق نامه
ها را به دولت منعكس مي آنم و از آنها پاسخ   دهند و من نيز اين گزارش  گوناگوني آه به من گزارش مي

  .خواهم  مي
زديك روش ديگر آشف حقيقت است و دولت ايران، من را دعوت آرده است تا حقايق را از ن: وي گفت

شود تا   هاي دولتي و غير دولتي ايجاد مي  ببينم آه اين آار در ايران از طريق مالقات با شاآيان و سازمان
  .گزارشي آامل در مورد آزادي بيان و عقيده تهيه آنم

در طي اين مأموريت براي آشف حقيقت ،من با قوه قضائيه در چارچوب موازين آن مالقات مي : وي گفت
ها و گزارشات را به اطالع مقامات اين قوه برسانم و پاسخ الزم را در چارچوب آاري آه به   آنم تا شكايت
  . خواهم  شود، مي  آنها مربوط مي

وي با بيان اينكه من با تمام آساني آه در مورد مسائل آزادي بيان و عقيده ذيربط هستند، مالقات 
آنند قرباني ستم   ننه و آساني آه ادعا ميمن با نمايندگان دولت، قوه قضائيه، مق: آنم، گفت  مي
  .آنم  اند و با اعضاي جامعه مدني مالقات مي  شده

، »در ايران با تمام آساني آه در ليست اين موضوع بودند، مالقات و تبادل نظر آردم« وي با بيان اينكه
ده بودند به من با مقامات دولتي و غير دولتي ايران و تمام آساني آه تقاضاي مالقات آر: گفت

  .استثناي دو مورد مالقات آردم
  .ها توانستم تبادل نظر آنم و پاسخ بيشتر سواالت خود را دريافت آنم  در اين مالقات: ليگابو گفت

من در تماس خود با قوه مقننه، : وي با اشاره به روابط پيچيده و غامضي آه در دولت وجود دارد، گفت
  .مبهم برايم روشن شدمجريه و شاآيان، بسياري از مسائل 
اين نتيجه بعدًا ارائه خواهد شد و در جلسه بعدي : اي آند، گفت  وي بدون اينكه به نتيجه گزارش اشاره

  .شود   اين گزارش ارائه مي2004آميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس 
اين بود آه رابطه بين اولين برداشت من از ايران : ليگابو در مورد اولين برداشت خود از دولت، گفت
اي پيچيده است و چند ماه پيش از انتخابات اين   مقامات گوناگون دولتي و حاآميت در ايران، رابطه

  .ها به مرحله اي بحراني رسيده است  رابطه
هاي روزنامه نگاران،   من در ارتباط خود با مقامات مختلف دولتي و در سطح فعاليت: وي گفت

هاي سياسي و دفاعي به اين    مجلس، وآال، نويسندگان، هنرمندان و فعاليتدانشجويان، نمايندگان
  .نتيجه رسيدم
رسد قانون اساسي و قوانيني آه در حمايت از آزادي بيان و انديشه وجود دارد   به نظر مي: ليگابو افزود

ف يا آم است و رسد دقت ويژه در رابطه با مسائل ويژه و ضابطه تعاري  آافي و خوب است اما به نظر مي
  .از اين روي تعبيرات و تفاسير گوناگوني از آن صورت گرفته است.يا وجود ندارد 

وي با اعالم خبر آزادي رضا عليجاني، از خبرنگاران خواست تا سواالت خود را براي پاسخگويي بيان 
  .آنند

گزارش من پس از ارائه به تأثير : وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد تأثير اين گزارش، گفت
  .شود  آميسيون حقوق بشر معلوم مي
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من سعي آردم با تمام روزنامه نگاران و يا بيشتر آنها مالقات : وي در مورد مالقات خود با آقاجري گفت
  .توانم نامي از آسي بياورم  آنم اما نمي

اقدامي : اش، گفت  حق اجتماعيليگابو در مورد ممنوع المصاحبه بودن زيدآبادي و عدم برخورداري وي از 
آه محدود آننده آزادي فردي باشد نقض حقوق بزرگي است و آزادي بيان و انديشه متعلق به همه 

  .است
نقض حقوق بشر براي هر : ليگابو بدون اينكه به داليل عدم مالقات خود با زيدآبادي اشاره آند، گفت

 آه از نداشتن آزادي بيان و عقيده معترض آس نقض بزرگي است من در مورد پرونده افراد مختلفي
  .توانم چيزي بگويم  بودند، مالقات آردم اما در مورد پرونده آنها نمي

وي در پاسخ به خبرنگار آسوشيتدپرس آه در مورد مالقات خود با روشنفكران ايراني به آميسيون 
ن اطالعات زيادي بدست من با مالقات افراد بسيار، از نقض آزادي بيا: حقوق بشر چه خواهد گفت

اطالعاتي مفصل همراه با جزئيات آن؛ اين اطالعات را به دولت منتقل آردم و در گزارش خود . آوردم
  .منعكس خواهم آرد

گذراند افرادي مانند هدي صابر،   هاي طوالني را مي  وي در مورد اينكه تكليف آساني آه در زندان سال
ها مالقات   من با تمام اين افراد و گروه: ي چيست؟ گفتتقي رحماني، رضا عليجاني و عباس عبد

  .  آنم بهتر است صبر آنيد و گزارش من را ببينيد و قضاوت آنيد  داشتم و فكر مي
گفتم حساسيت يعني شرايط پيچيده و حساس   بهتر بود مي: ليگابو در مورد شرايط بحراني ايران گفت

  .تر خواهد شد  آه همزمان با پيشرفت به سمت انتخابات حساس
من از اين همكاري واقعًا راضي هستم به ويژه : وي در مورد رضايت خود از همكاري دولت ايران، گفت

  .همكاري اي آه توسط جامعه مدني، قربانيان، شاآيان و رهبران دانشجويي انجام شده است
آنند، قرباني   ادعا مي نفر از آساني آه 40من : وي در مورد تعداد شكايات صورت گرفته از ايران گفت

  .ام  هستند در ليست خود داشته
ايم شوراي   بين آساني آه نديده: هايي آه با آنها مالقات نكرده است، گفت  وي در مورد افراد و سازمان

دانم، اين مالقات   دانند و من نمي  نگهبان و صدا و سيماي ايران است آه به داليلي آه مقامات مي
  . ديگر برنامه من محدود استصورت نگرفت، از سوي

من سواالت دقيقي : سي گفت  بي  وي در مورد مالقات خود با مرتضوي و جو اين جلسه به خبرنگار بي
  پايان پيام. هايي در اين باره رسيدم  هاي صحيحي شنيدم و به برداشت  پرسيدم و پاسخ

  
  درخواست آانون مدافعان حقوق بشر براي بازديد از زندان ها

  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19ه دوشنب
 با ارسال نامه اي به دادستان عمومي و انقالب تهران از آانون مدافعان حقوق بشرهيأت موسس : ايرنا 

  .وي خواست آه شرايطي را فراهم آند تا اعضاي اين آانون، از زندان هاي تهران بازديد آنند
ته گذشته در جريان راه اندازي دادسراي دادستان عمومي و انقالب اسالمي تهران، پنج شنبه هف

در زندان هاي ما بر روي هر پرسشگر «رسيدگي به جرائم نوجوانان، در جمع خبرنگاران، گفته بود آه 
ما شرايطي در زندان هاي آشور ايجاد آرده ايم : افزود» سعيد مرتضوي» «.خارجي و داخلي باز است

  . آه در آن بر روي همه باز است
  يان سياسي با گزارشگر ويژه سازمان مللديدار زندان

هاشم آقاجري و تني چند از فعاالن سياسي زنداني روز يكشنبه با گزارشگر ويژه آزادي عقيده و : ايسنا
  .بيان آميسيون حقوق بشر سازمان ملل در زندان اوين ديدار آردند

ان آقاجري، گنجي، پورزند و روز يكشنبه آقاي: زهرا بهنودي همسر هاشم آقاجري با بيان اين مطلب گفت
جمشيدي در يك گروه و هر يك به تنهايي با مسئوالن و گزارشگران سازمان ملل در محوطه باز زندان 

  . اوين ديدار و گفت وگو آردند
همسرم در ديدار ديروز خود مسايل پرونده اش را با گزارشگران سازمان ملل مطرح : وي اظهار داشت

 .   ان شده آه حتما مسايل و پرونده آقاجري در سازمان ملل مطرح خواهد شدآرده و از سوي ليگابو عنو
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  ستادي به رياست خاتمي براي تحكيم پيوند با ايرانيان خارج از آشور تشكيل شد  
  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19دوشنبه 

هاي متصدي   از آشور و هماهنگي فعاليتهاي دستگاهبه منظور تحكيم ارتباط و پيوند با ايرانيان خارج 
  . خدمات به آنان، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل شد ارائه

 هفتگي  به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، عبداهللا رمضان زاده سخنگوي دولت آه در جلسه
مصوبه دولت اين ستاد به رياست بر اساس : گفت، با اعالم اين خبر گفت خود با خبرنگاران سخن مي

جمهور و با عضويت وزراي خارجه، فرهنگ و ارشاد اسالمي، امور اقتصادي و دارايي، آموزش و  رئيس
آوري، آار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صدا و  پرورش، علوم، تحقيقات و فن

رج از آشور را به عهده داشته باشد، اما سيما تشكيل شود تا هماهنگي امور مربوط به ايرانيان خا
  . اين ستاد در وزارت خارجه خواهد بود دبيرخانه
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گذاري در طرحهاي آب آشور درهيات   اجرايي قانون تشويق سرمايه نامه وي همچنين از تصويب آيين
  .وزيران خبر داد

صي و تعاوني اعم نامه، به اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصو بر اساس اين آيين: رمضان زاده گفت
هاي نيرو و جهاد آشاورزي  شود طبق ضوابطي آه از سوي وزارتخانه از داخلي يا خارجي اجازه داده مي

زهكشي و طرحهاي آب و خاك، , هاي آبياري  شود، در طرحهاي تامين آب، ايجاد شبكه تعيين مي
  .گذاري آنند سرمايه

گري دولت به بخش خصوصي و تعاوني دانست  دينامه را واگذاري بخش ديگري از تص وي هدف اين آيين
گذاري موضوع اين  دراجراي طرحهاي سرمايه, بردار نامه، تعاوني آشاورزي بهره بر اساس اين آيين: وافزود
برداري  ي بهره چنين اراضي ملي و موات در دوره هم. در شرايط مساوي اولويت خواهند داشت, نامه آيين

  .گذار قرار خواهند گرفت اره در اختيار سرمايهاي به صورت اج به قيمت منطقه
 خدمات براي اعزام دانشجو  هايي آه ارايه  منظور نظم بخشيدن به فعاليت شرآت  به : زاده گفت  رمضان

 تاسيس موسسات و شرآتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از  نامه دهند، آيين به خارج انجام مي
  .آشور به تصويب هيات وزيران رسيد

شود به منظور فراهم  نامه به اشخاص حقوقي غيردولتي اجازه داده مي بر اساس اين آيين: وي افزود
  . تحصيل در خارج از آشور، فعاليت آنند آردن تسهيالت الزم براي متقاضيان ادامه

آليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس اين موسسات بايد به وزارت : سخنگوي دولت گفت
آوري مراجعه و مجوز الزم را دريافت آنند؛ اداره ثبت شرآتها و مالكيت صنعتي نيز  ات و فنتحقيق, علوم

  .موظف است از ثبت موسسات و شرآتهايي آه فاقد مجوز هستند، خودداري آند
توانند از دانشگاهها و مراآز آموزشي خارجي آه ارزش  اين موسسات صرفا مي: رمضان زاده گفت

ربط رسيده باشد، براي متقاضيان،  هاي ذي مقطع مورد نظر به تاييد وزارتخانهمدارك تحصيلي آنها در 
  .پذيرش دريافت آنند

سخنگوي دولت اين مصوبه را درجهت آاهش مشكالتي دانست آه براي برخي از جوانان مايل به اعزام 
  پايان پيام. به خارج، پيش آمده بود

  
  شگاه اميرآبيري پاياني تريبون آزاد دانشجويي در دان قطعنامه
  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19دوشنبه 

ها در صحن  ، پس از اتمام سخنراني)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 
 نفر بودند، با سر دادن سرود يار دبستاني من 400، شرآت آنندگان در اين برنامه آه حدود  دانشگاه

  . ي اين تريبون آزاد، قرائت شد هاد نمايندگي رهبري، قطعنامهحرآت آردند و در مقابل دفتر ن
شك طرز تفكري آه در آن انسانيت، اخالق و دين  بي: ي پاياني آمده است بنابراين گزارش، در قطعنامه

داري تنها ابزارهايي براي توجيه اعمال و منافع خويش است، از موانع اصلي تحقق خواست مردم و 
  . اي آزاد و زندگي انساني است امعهنخبگان براي داشتن ج

ها و اعتراضات شكل گرفته در پي برگزاري  جوسازي: در بخش ديگري از اين قطعنامه ادعا شده است
ي صلح نوبل آه در روزهاي  مراسم تقدير از سرآار خانم شيرين عبادي، نخستين برنده ايراني جايزه

ي آلي برخورد با جنبش  بايد در راستاي پروژهگذشته در دانشگاه اميرآبير برگزار گرديد را نيز 
  . دانشجويي و آزاديخواهي آن دانست

شبه "گري، حضور نهادهايي در دانشگاه را آه  اين قطعنامه، با متضاد خواندن رسالت دانشگاه با نظامي
اه بر چيده شدن بساط چنين نهادهايي از دانشگ: خوانده، غير قابل قبول دانسته و آورده است" نظامي

براي فراهم آردن فضاي امن فكري و آزادي الزم در محيط دانشگاه آه جايگاه علم اندوزي و خردورزي 
  . دانيم و در جهت پايان دادن اين حضور اجباري تالش خواهيم آرد است را امري ضروري مي

 و اين قطعنامه، حرآت اعتراض آميز نسبت به مراسم پاسداشت از شيرين عبادي را سياسي خوانده
  . عدم واآنش به برخي مسائل توسط آنها را يادآور شده است

هاي مدني همواره از  دفاع از حقوق اساسي مردم و آزادي: اند صادر آنندگان قطعنامه تصريح آرده
ترين اين حقوق، آزادي بيان و عمل  بزرگترين افتخارات جنبش دانشجويي بوده است و يكي از اصلي

  . با هر طرز تفكر و انديشه استاجتماعي براي تمامي مردم 
مداران واقعي آه خود را مقيد به اصول اخالقي و  براي تمامي دين: افزايد ي ياد شده مي قطعنامه

داري و اخالقي زيستن  دانند نيز اين امري بديهي و پذيرفته شده است آه دين انسانيت و انصاف مي
ورزي اجباري و از سر تهديد، تنها منجر به   و گرنه دينيابد تنها در پناه آزادي و انتخاب آگاهانه معنا مي

  . گردد تر مردم مي اخالقي هر چه بيشتر و دينداري هر چه رياآارانه بي
ي نگراني آساني است آه به درستي بسط و  هاي مدني تنها و تنها مايه بنابراين دفاع از آزادي
دانند و از اين جهت براي مقابله با آن  ها را در تقابل با منافع مادي خود مي گسترش اين آزادي

  . هايشان بر منافع مردم بيافزايند اندازي آوشند تا چند روزي بيشتر به عمر دست مي
ها  چون گذشته و به رغم تمامي فشارها و محدوديت دانشجويان، هم: در پايان اين قطعنامه آمده است

  بود و دفاع از حقوق مردم خواهند خواهي پيگير آرمان آزادي
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
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  درخواست از ليگابو براي ديدار از زندان آردستان  
  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19دوشنبه 

خسرو آردپور از فعاالن سياسي آه به تازگي از زندان آزاد شده است، ديدار آمبئي ليگابو، گزارشگر 
  .ون حقوق بشر سازمان ملل را از زندان آردستان خواستار شدويژه آزادي بيان و عقيده آميسي

من ضمن درخواست براي مالقات : خسرو آردپور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت
  .ام تا از زندان آردستان بازديدي داشته باشند  با آقاي ليگابو از ايشان خواسته
 خواسته است تا از زندان آردستان بازديد آنند، 90 نيز از آميسيون اصل آردپور با بيان اينكه پيش از اين

  . مورد مخالفت قوه قضائيه قرار گرفت90اين درخواست از آميسيون اصل : گفت
ها به روي همه باز است،   با توجه به اينكه يك مسئول ارشد قضايي گفته است، در زندان: وي ادامه داد

  .بازديد از زندان مهاباد را دارممن از آقاي ليگابو درخواست 
 ماه را در زندان مهاباد به اتهام اقدام 30 مدت 3/7/82 تا 22/3/80گفتني است خسرو آردپور از تاريخ 
 پايان پيام. عليه امنيت آشور گذرانده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران تعهدات بين المللی را بارها نقض کرده است
  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19وشنبه د -بي بي سي 

به گفته ديپلمات ها، گزارش محرمانه ای که توسط آژانس اتمی سازمان ملل متحد تهيه شده است 
حاکی است که ايران در گذشته تعهدات بين المللی خود را بارها نقض کرده است، اما طی يک ماه 

  .اخير به همکاری گسترده با اين آژانس پرداخته است
ن گزارش ضمن استقبال از رويکرد تازه ايران، گفت که آژانس اتمی هيچ نشانه ای از اين مساله که اي

  .ايران به طور مخفيانه سرگرم توسعه سالح های اتمی است نيافته است
با اين حال، گزارش در ادامه می افزايد که با توجه به پنهانکاری های مکرر ايران در گذشته، مدتی طول 

د تا آژانس اتمی بتواند نتيجه گيری کند که برنامه اتمی ايران منحصرا جنبه صلح آميز خواهد کشي
  .داشته است

هيات حاکميت آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار است در ادامه ماه جاری برای بحث درباره اين 
  .گزارش تشکيل جلسه دهد

هدات بين المللی اعالم کند، اما يکی از انتظار می رود آمريکا به هيات فشار آورد ايران را ناقض معا
  .خبرنگاران بی بی سی می گويد بعيد است چنين شود

  ايران غنی سازی اورانيوم را متوقف می کند
پيشتر ايران رسما اعالم کرد که با درخواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی برای همکاری نزديک 

  .با اين نهاد موافقت کرده است
دبير شورايعالی امنيت ملی ايران که برای مذاکره با مقامات روسيه در مسکو به سر حسن روحانی، 

می برد، با صدور بيانيه ای در جريان مذاکرات با والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، اعالم کرد که 
جمهوری اسالمی پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را امضا می کند و 

  .رنامه خود برای غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در می آوردب
اظهارات آقای روحانی، که سرپرستی مذاکرات در مورد واکنش ايران به خواست های آژانس بين 

 نوامبر، برای قبول خواست های اين آژانس 8المللی را برعهده داشته، در پی وعده ايران در روز شنبه، 
  .انتشار می يابد

قای روحانی ضمن اعالم تصميم دولت ايران برای امضای موافقتنامه مورد نظر آژانس گفته است که از آ
  ."موقتا متوقف می کند" نوامبر، جمهوری اسالمی فعاليت خود در پردازش اورانيوم را 10روز دوشنبه، 

 امکان نظارت دقيقتر و آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران خواسته بود که با پذيرش پروتکل الحاقی،
گسترده تر بين المللی بر برنامه های هسته ای خود را فراهم آورد و برنامه غنی سازی اورانيوم را که 

  . محصول آن می تواند کاربرد نظامی داشته باشد متوقف کند
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رييس جمهوری روسيه در واکنش به اظهارات آقای روحانی، ضمن 

ال از تصميم ايران، گفته است که ديگر مانعی بر سر راه ادامه همکاری روسيه و ايران در زمينه استقب
  . فعاليت های هسته ای وجود ندارد

روسيه شريک اصلی در برنامه های هسته ای ايران است و اجرای طرح ايجاد نيروگاه هسته ای بوشهر 
  .را در اختيار دارد

 به نگرانی آمريکا و اسرائيل در مورد برنامه های هسته ای ايران، دولت روسيه قبال در واکنش نسبت
  .چندين بار راه اندازی نيروگاه بوشهر را به تعويق انداخته بود

به گفته کارشناسان، در صورت از سرگيری اجرای طرح تکميل نيروگاه هسته ای بوشهر، باز هم انتظار 
  .ميالدی آغاز به کار کند 2005نمی رود اين نيروگاه تا قبل از بهار سال 

   
  نامه اعالم آمادگي ايران براي پذيرش پروتکل الحاقي تحويل محمد البرادعي شد  

www.iran-archive.com 



  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19دوشنبه 
نماينده جمهوري اسالمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ساعتي پيش نامه اعالم آمادگي 

  .  قي به محمد البرادعي مدير کل آژانس تحويل داد کشورمان را براي پذيرش پروتکل الحا
)   به وقت وين 16( به وقت تهران 18 : 30به گزارش خبرگزاري مهر ، دکتر علي اکبر صالحي ساعت 

  . نامه اعالم آمادگي ايران براي پذيرش پروتکل الحاقي را به محمد البرادعي ارايه کرد 
، زمان امضاي رسمي پروتکل را  بعد از نشست " مهر"خبرنگار دکتر صالحي بعدازظهر امروز در گفتگو با 

پس از تاييد آمادگي ايران براي پذيرش پروتکل در شوراي حکام ، : آتي شوراي حکام اعالم کرد و گفت 
  .   فراهم مي شود93+ 2مقدمات پيوستن ايران به  پروتکل 

نامه :  اعالم آردن المللي انرژي اتمي بينمايندگي دائم جمهوري اسالمي ايران در آژانس: ايرناخبر 
رسمي دولت جمهوري اسالمي ايران در رابطه با آمادگي جهت امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع 

: اين نمايندگي اضافه آرد.به مديرآل آژانس تحويل داده شد) تي.پ.ان(گسترش سالح هاي هسته اي 
ه وقت محلي توسط علي اآبر صالحي نماينده هم زمان با اين نامه آه ساعت چهار بعدازظهر دوشنبه ب

دائم جمهوري اسالمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به محمد البرادعي مديرآل آژانس ارائه 
شد، نظر رسمي جمهوري اسالمي ايران در مورد به حال تعليق درآوردن فعاليت هاي ايران در زمينه 

طبق اعالم اين نمايندگي، براساس اين اقدام داوطلبانه آه .غني سازي اورانيوم نيز به وي اعالم شد
حرآت ديگري در جهت اعتمادسازي بين المللي به شمار مي رود، جمهوري اسالمي ايران فرآيند 

 آغاز خواهد 2003 نوامبر 11 آبان مطابق با 20تعليق فعاليت هايش را در اين زمينه، از امروز سه شنبه 
  .آرد

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقلت آيندهدو،عراق رويدادهاي 
  

   قسمت آخر-روزهاي قبل از فروپاشي
  2003 نوامبر 11 –1382 آبان 20 سه شنبه -روزنامه شرق :ترجمه رضا سادات
  تطميع قماربازها

وائل ابوالتيمان يكي از عوامل مخفي آنگره ملي عراق سال ها بود آه خود را از ديدگان مزدوران صدام 
او از آنگره . با نزديك شدن سريع جنگ ابو التيمان بود آه آنان را به خدمت مي گرفت. آردپنهان مي

ملي عراق آه همكاري نزديكي با اياالت متحده داشت دستوراتي براي يافتن افرادي دريافت آرده بود 
آه عالقه مند به همكاري در زمينه ارائه اطالعاتي در مورد مواضع و توانمندي هاي دفاعي عراق باشند 

  . مهاجم ارزيابي  آنندو در عين حال بتوانند توان ارتش عراق را براي مواجهه با نيروهاي
او آه در نواحي تحت آنترل عراقي ها در شمال عراق . التيمان سرهنگ گارد رياست جمهوري عراق بود

از ديدن اينكه اآثر . استقرار يافته بود به دفعات به بغداد سفر آرد و به ديدار دوستان قديمي خود رفت
آنها مي دانستند اين آخرين فرصت براي «: يدمي گو. آنان مايل به همكاري بودند دچار بهت شده بود

همين .ما  آنها را قمارباز ناميده بوديم: و مي افزايد» قرار گرفتن در آنار پيروز ميدان جنگ احتمالي است 
  . آه بمباران بغداد شروع شد ماموريت التيمان تغيير يافت

ات وارده و تعداد مصدومان را او از يك نقطه بمباران شده به نقطه بعدي مي شتافت تا ميزان خسار
ارزيابي آند و همزمان سعي مي آرد چهره هاي شاخص نظام صدام را آه ممكن بود در بين مجروحان 

او هر شب در زماني مشخص با تلفن ماهواره اي خود ارزيابي .يا آشته شدگان باشند، شناسايي آند
 اين اطالعات را در اختيار آمريكايي ها مي خود را به  اطالع رابط شوراي ملي عراق مي رساند آه او نيز

  . گذاشت
اين اطالعات به طراحان جنگي اجازه مي داد در مورد حمله مجدد به اهدافي آه بمباران شده بودند يا 

آنچه انجام مي دادم را مهم ترين آاري آه از : مي گويد. درهم آوبيدن اهداف جديد تصميم گيري آنند
روز هفتم آوريل او در آنار .م چرا آه مي توانست پايان جنگ را تسريع آنددستم برمي آمد، مي پنداشت

ساير رهگذران ناظر تالش تيم هاي نجات براي جابه جا آردن مخروبه چند خانه اي بود آه در منطقه 
  . المنصور بغداد هدف حمله قرار گرفته بود

. ا هدف حمالت شديد خود قرار دادپنتاگون آه تصور مي آرد صدام در اين منازل اقامت گزيده آنها ر
اعضاي تيم نجات به او گفتند صدام براي لحظاتي به آنجا سر زده بود تا ميزان خسارات وارده را بررسي 

  . آرده و با بازماندگان آشته شدگان ابراز همدردي آنند
آن . ، نيستالتيمان اطمينان حاصل آرد جسد صدام در بين اجسادي آه از زير آوار بيرون آشيده شدند

شب در تماس تلفني اش اطالعات خود را به رابطانش منتقل آرد تا جست وجو براي شكار صدام ادامه 
  .پيدا آند

  سالح ارعاب
آار او تا قبل از آغاز جنگ رخنه در . مسئول عملياتي آنگره ملي عراق را با نام ابورعنين مي شناسند

شوراي ملي عراق مدت ها بود .  متوسل مي شدبراي تحقق اين هدف به هر ترفندي. مخابرات بود
مأموريت هاي دستگاه هاي اطالعاتي عراق در گراگرد جهان را تحت نظر داشتند و از اين طريق عوامل 

  . اطالعاتي بالقوه رژيم صدام را شناسايي مي آردند
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يد او موفق ابورعنين مي گو.از روي اين فهرست بود آه آنگره ملي عراق طعمه هاي خود را مي يا فت
شد رئيس يكي از دواير خارجي مخابرات را آه در پايتختي غربي در حال فروش اموال دولت در بازار 

  . سياه بود به دام اندازد
وقتي اين افسر ارشد مخابرات را تهديد آرد آه عملكردش را به بغداد گزارش مي دهد او حاضر به 

تي آه اين افسر مخابرات در اختيارش گذاشته ابورعنين حاضر نيست در مورد اطالعا. همكاري شد
آن طور آه او ماجرا را تعريف _ به گفته ابورعنين بزرگترين شاهكار او در روماني شكل گرفت .چيزي بگويد

بر تمام عمليات . مي آند متوجه يكي از افسران مخابرات در بخارست شد آه دو امتياز ويژه داشت
  . نظارت داشت و به شدت در برابر زنان زيبا ضعف داشتجاسوسان رژيم صدام در اروپاي شرقي

وياليي . او آه خود را تاجري ثروتمند و مقيم اروپا جا زده بود با اين مأمور امنيتي طرح دوستي ريخت
ابورعنين از آنها در حالي آه در حال مستي رژيم صدام را . اجاره آرد و مهماني خصوصي اي ترتيب داد

وقتي آه . بعد مشخص شد اساسا نيازي به تهديد آنها نيست. فيلمبرداري آردبه سخره گرفته بودند 
آنها به خوش وبش با زنان بودند توانست تلفن همراه آن افسر ارشد را بردارد و فهرستي از اسامي، 

  .شماره تلفن ها و آدرس هاي موجود در حافظه آن تهيه آند
 هايي با شماره تلفن ها و آساني آه آدرس شان طي هفته هايي آه از پي آمد او با برقراري  تماس

 عامل اطالعاتي رژيم صدام را 65در حافظه تلفن مخابرات موجود بود به اين استنتاج رسيد آه توانسته 
اينها عراقي هاي مقيم خارج يا رابطان آنها در سرويس هاي اطالعاتي خارجه به ويژه . شناسايي آند

  .سوري ها و فلسطينيان بودند
دقيقا نمي دانست از نتيجه فعاليت هايش چگونه استفاده مي شود اما اين اطالعات به دستگاه او 

هاي جاسوسي آمريكا آه روي شناسايي عوامل اطالعاتي عراق در خارج از اين آشور آار مي آردند 
  .آمك  شايان توجهي مي آرد
  آشتي در حال غرق شدن

 صدام فرار را برقرار ترجيح داد يا با وجود زماني آه آتش جنگ شعله ور شد بخش اعظم ارتش
. فرماندهاني آه توافق آرده بودند به نفع نيروهاي ائتالف عمل آنند هيچ مقاومت جدي صورت نگرفت

سرهنگ علي جعفر حسن الدوري از آناني نبود آه با نفوذي هاي آمريكا مصالحه آرده باشد اما 
  .  دفرماندهان ارشد الدوري مثل او فكر نمي آردن

با شليك اولين گلوله ها واحد تحت فرمان حسن الدوري در ارتش قدس دستوري غيرقابل باور دريافت 
او موضوع را با فرمانده ارشد خود، . به او دستور داده شد نيمي از نيروهاي خود را ترخيص آند. آرد

  . سرتيپ دومي آه خود نسبت به صحت فرمان شك داشت در ميان گذاشت
به ناچار نيمي .آردند از صحت اين دستور اطمينان حاصل آنند اما ارتباطات قطع شده بوداين دو سعي 

. از نيروهاي تحت امر خود را ترخيص آردند و شاهد فرار از خدمت مابقي افراد تحت امر خود بودند
 تا يك فرمانده ارشد خيانتكار آافي است«: حسن، متاثر از نحوه عملكرد دوستان و همكارانش مي گويد

آمريكايي ها آه از نحوه استقرار بخش اعظم نيروهاي صدام اطالعات » .تمامي ارتش از هم بپاشد
جامعي در اختيار داشتند روش هاي مبتكرانه اي براي به تسليم واداشتن آناني آه هنوز سنگرها را 

  . حفظ آرده  بودند، انديشيدند
آنها با برقراري ارتباطات «:  عراق مي گويديكي از افسران جزو واحد مخابرات گارد رياست جمهوري

در بغداد، محمد آه يكي از آارآنان دفتر ».راديويي به ما مي گفتند محل دقيق استقرار ما را مي دانند
قصي صدام بود چند روز قبل از سقوط پايتخت دستوري مبني بر بازرسي واحدهاي ضد هوايي مستقر 

  . اي متخاصم خودداري آرده بودند، دريافت آرددرمنطقه آه اآثرا از اقدام عليه نيروه
وقتي محمد از سربازاني آه در سنگرها نشسته بودند پرسيد چرا نمي جنگيد، گفتند فرمانده مان به 

محمد به آنها گفت صدام دستور داده هر سربازي آه از اجراي . ما دستور داده حتي يك تير شليك نكنيد
صبح روز بعد او بازگشت تا ببيند چرا واحدهاي . بايد اعدام شوددستور مقابله با دشمن خودداري آند

  . ضد هوايي باز هم از اقدام عليه نيروهاي مهاجم اجتناب آرده است
همين آه شما ديروز اين جا را ترك آرديد فرمانده لشكر : يكي از سربازان در پاسخ به سئوال او گفت

 آساني آه خارج از حوزه فرماندهي، مقررات جديد صادر براي بازديد از واحدها آمد و تاآيد آرد به حرف
  .مي آنند گوش نكنيم

الجبوري و مشهداني قهرمانان سيا در نبرد فتح فرودگاه بغداد نيز احساس مي آنند از آنچه استحقاق 
 هزار دالر 60 هزار دالر پرداخته شد و مشهداني 75به الجبوري . اش را داشته اند محروم شده اند

  . آرددريافت 
 دالر است پول خوبي به نظر مي رسد 2500اين مبالغ در آشوري آه درآمد ساالنه سرانه مردمش تنها 
هزار دالر فراتر نمي رود هم قابل توجه به 23و حتي در مقايسه با درآمد سرانه ساالنه اتباع آمريكا آه از 

  .نظر مي رسد
ها با آمريكايي ها افشا شده در معرض خطر در عين حال اين دو احساس مي آنند اآنون آه همكاري آن
نام الجبوري در فهرست مرگ بقاياي . هستند و آمريكايي ها براي حفاظت از آنها آاري نمي آنند

دو تن از . هفته نامه تايم ادعا دارد به اين فهرست دست يافته است. فدائيان صدام قرار گرفته است
 در حال تردد بودند هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته و به بستگان الجبوري آه با اتومبيل او در تكريت

الجبوري از اينكه آمريكايي ها براي او مجوز حمل سالح صادر نكرده اند تا بتواند از خود . قتل رسيدند
  . محافظت آند ابراز ناخرسندي مي آند
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واحدهاي ايست و بدون داشتن چنين مجوزي عراقي هايي آه نسبت به حمل سالح اقدام آنند توسط 
  . آمريكايي ها مردم خوش قلبي هستند«: الجبوري مي گويد.بازرسي ارتش آمريكا دستگير مي شوند

وقتي دوستت دارند از صميم قلب به تو عشق مي ورزند و توجه مي آنند اما زماني آه وظيفه ات را 
افسر سيا در پاسخ به يك » .انجام مي دهي و آار را به پايان مي رساني از خاطرشان محو مي شوي

آساني آه با ما همكاري آردند پاداشي درخور و شايسته «: اين قسم اظهارات توضيح مي دهد
اگر نارضايتي هم باشد به نظر من به اين دليل است آه اين افراد در مورد نقش خود در . دريافت آردند

مي گويند آه هيچ گاه وجود سرنگوني رژيم صدام اغراق مي آنند و يا از قول و قرارهايي ساختگي 
  ».نداشته است

اين . بزرگ ترين قولي آه آمريكا به اين افراد داد اين بود آه صدام را از اريكه قدرت به زير خواهد آشيد
  .وعده اي است آه عينيت يافت و با آمك قابل توجه آنان، بدان عمل شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان19:  تهرانروزنامه های

  2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19دوشنبه  -بي بي سي 
ياس نو و آفتاب يزد سخنان فاطمه حقيقتجو نماينده تهران را منعکس کرده اند که ميان ابراز مخالفتهای 

اقليت محافظه کار ضمن انتقاد از نحوه اداره کشور خواهان برگزاری همه پرسی برای نشان دادن 
  .ده استخواست مردم ش

   هاشم  اعدام  سالگرد صدور حکم  نخستين  بهانه  که به  بيان  از آزادی  دفاع  همايشاعتمادبه نوشته 
 در   سياسی  فعاالن  و برخی  مجلس ، نمايندگان  سياسی  زندانيان های  با حضـور خـانواده  آغاجری
 برگزار   کامل  و در آرامش گيـر دانشجويان چشم  برگزار شد، بـا استقبـال  تهران  دانشگاه  فنی دانشکده

  .شد
 در مجلس شورای اسالمی را منعکس   تهران  مردم ، نماينده  آرميـن  متن سخنرانی محسـنياس نو

 ابراز   دليل  به  مملکت  کسی در اين  روزی کرد  تصور نمی  هيـچگـاه  انقـالب  نسـل کرده که گفته است
  . شود  محکوم عقيده

 به   نيست  از بيان  پس آزادی  محسن کديور در دانشگاه تهران با تأکيد بر اينکه در ايران ياس نوه به نوشت
 سر و   که  دیدم می«: ديدار خود با آمبئی ليگابو، گزارشگر سازمان ملل متحد اشاره کرده و گفته است

 ما   هموطنان  که  نيست  چيزی ين کنند، تلختر از ا  و گاليه  او مراجعه  به  اينکه  شکنند برای  می دست
  .»روند  می   ملـل  سـازمـان  نـمـاينـده  سراغ  به  تظلمخواهی برای

 در خبر کوتاهی از همايش دانشگاه تهران نوشته که در آن از رئيس جمهور انتقاد شده و يکی از کيهان
» ئل قدرت چانه زنی ندارندخاتمی و اذنابش نشان داده اند که در خيلی از مسا«: سخنرانان گفته است

  .سرداده اند» خاتمی، استعفا، استعفا«و شرکت کنندگان تجمع شعار 
 بسياری از سخنرانان همايش دانشگاه تهران خواستار آزادی زندانيان سياسی در ماه اعتمادبه نوشته 

  .رمضان شدند که جمعيت حاضر هم به همصدايی با آنان پرداختند
 نشان داده که با توجه به گذشت چهار سال از بازداشت  شرقمقاله ای درنعمت احمدی حقوقدان در 

اکبر گنجی، مطابق قانون می توان او را به عنوان آزادی مشروط از زندان آزاد کرد و اين حداقلی است 
  .که قانون در نظر گرفته و در مورد زندانيان مختلف از آن استفاده می شود

ح طلبان درباره نبود آزادی بيان در کشور که همزمان با با روزهايی  از گفته های اصالرسالت و کيهان
مطرح می شود که فشار بين المللی در مورد نقص حقوق بشر بر حکومت افزايش يافته است گاليه 

  .کرده و آن را نشانه نوعی همصدايی اصالح طلبان با بيگانگان خوانده اند
ته که يکی از اعضای هيأت همراه گزارشگر سازمان ملل  بدون نام بردن از منبع خبری خود نوشکيهان

از گزارشهای اصالح طلبان ابراز تعجب کرده و گفته بعضی از آمارها و گزاشهايی را که به طور مخفی به 
  .آنها داده شده بررسی کرده و ديده اند واقعيت ندارد

ه اخير خود درباره زندانيان  به خاطر گزارشهای چند روزياس نو از روزنامه کيهاندر بخشی از خبر 
سياسی و نقص آزادی بيان انتقاد و نوشته شده که اين روزنامه در خدمت هيأت اعزامی سازمان ملل 

  .قرار گرفته و طلبکارتر از تيم ليگابوست
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر داده که امروز محمد نعيمی پور مديرمسئول روزنامه ايران

تهای متعددی که دادستان و محافظه کاران از وی کرده اند در دادگاه محاکمه می  با شکايياس نو
  .شود

 مهمترين روزنامه ای است که برای اصالح طلبان ياس نوبعد از بسته شدن هشتاد و هفت روزنامه، 
باقی مانده و در فرصتهايی مانند قرائت گزارش کميسيون اصل نود مجلس درباره قتل زهرا کاظمی که 

 مجلس گفته شد دادستانی تهران روزنامه ها را تجت فشار گذاشته بود که از چاپ گزارش مجلس در
  .  تنها روزنامه ای بود که به اين خواست توجه نکردياس نوخودداری کنند، 

 گزارش داده شرقيک ماه بعد از افشای حکم اعدام افسانه نوروزی که به مرحله اجرا نزديک شده بود 
ن تهران منتقل می شود و به دنبال مخالفت رئيس قوه قضاييه با اعدام وی، رضايت که وی به زندا

  .اوليای دم مقتول هم جلب شده است
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افسانه نوروزی که چهار سال پيش در جزيره کيش يکی از مأموران عاليرتبه امنيتی را کشته است ادعا 
ت به اين کار زده اما دادگاه اين ادعا را کرده بود که برای دفاع از خود در برابر اصرار بر تجاوزجنسی دس

نپذيرفت و بعد از افشای راز افسانه نوروزی از سوی يکی از خبرنگاران زن، روزنامه ها خبر دادند که 
  . سختگيری و آزار افسانه نوروزی در زندان بندرعباس افزايش يافته است

 صدر اخبار روزنامه های تهران نشسته، در حالی که خبر تصادف بزرگ رانندگی در جاده ای نزديک يزد در
 در گزارشی نشان داده که تلفات رانندگی در جاده های کشور به رکوردی در جهان رسيده شرق
  .است

 آمار سوانح رانندگی در کشور را با جنگهای بزرگ مقايسه کرده و شرقاحمد زيدآبادی در مقاله ای در 
 حدود سه برابر تلفات انسانی درگيريهای اسرائيل و نتيجه گرفته ميزان کشتار در جاده های ايران
  .فلسطينيان در هر دو سوی مناقشه است

 با تأکيد بر آنکه خطر مسافرت در جاده های ايران کمتر از خطر شرکت در نبرد نظامی نيست شرق
ی نوشته اين جنگ خونين روزانه دهها قربانی می گيرد و هر سال هزاران خانوار را از هستی ساقط م

  . کند و صدها هزار نفر را داغدار می سازد
دو ماه بعد از خروج حسين خمينی، نوه بنيانگذار جمهوری اسالمی از ايران و آغاز فعاليتهای سياسی او 

 نخستين واکنش خانواده آيت اهللا خمينی را درباره فعاليتهای نوه او شرقعليه جمهوری اسالمی، 
  .ق طباطبائی را پرسيده استمنعکس کرده و در مصاحبه ای نظر صاد

صادق طباطبايی که پس از پيروزی انقالب اسالمی در ايران معاون نخست وزير بوده در سالهای گذشته 
  .به عنوان سخنگوی خانواده بنيانگذار جمهوری اسالمی معرفی شده است

اعضای خانواده  گفته که حسين خمينی از آغاز جوانی دارای روحيه ليبرال بوده و با ديگر شرقوی به 
  . آيت اهللا خمينی در برخی موارد اختالف نظر جدی داشته است

صادق طباطبائی درباره اظهارنظرهای تازه حسين خمينی گفته تا آنجايی که اظهارات شخصی است، 
حق هر انسانی است که عقايد خود را آزادانه بيان کند اما رفته رفته وی بسوی مخالفت با نظام می 

ی که در خانواده آيت اهللا خمينی غير از او کسی را نمی شناسد که به خروج از مجموعه رود، در حال
  .نظام تمايل داشته باشد

همزمان با طرح مسأله نرخ بنزين در کشور، روزنامه های مختلف تهران در گزارشهايی به موضوعی 
 طرحی  نو اقتصادیحيات بنزينی است بر شعله تورم و به نظر انتخابپرداخته اند که به نوشته 

  .است که تأثيری در کاستن از مصرف مواد سوختی نخواهد داشت
 در گزارشی از زبان يکی از مسئوالن شرکت نفت نوشته مصرف بنزين در هفت ماهه اول امسال شرق

 ميليون ۵٩ ميليون ليتر در روز رسيده بود که در مهرماه به رقم بی سابقه ۵۶ درصد افزايش به ٧/١١با 
  .در روز رسيدليتر 

مجلس دو روز پيش طرح اختصاص نيم ميليارد دالر برای خريد مواد سوختی را که با يک فوريت تهيه 
شده بود رد کرد و نمايندگان مجلس از اينکه دولت نتوانسته افزايش مصرف را پيش بينی کند انتقاد 

  .کردند
   

  گوناگون
  

  سالروز درگذشت صفر قهرمانيان/ على اشرف درويشيان 
   2003 نوامبر 10 –1382 آبان 19 دوشنبه - راديو آلمان -آيواندخت قهارى: مصاحبه آننده

 سال از عمر خود را در زندانهاى دوره حكومت ٣٢صفر قهرمانيان، از زندانيان سياسى ايران بود آه 
با .  بوداز شعارهاى مردم در مبارزه با استبداد شاهى آزادى زندانيان سياسى. محمدرضا پهلوى گذراند

 مردم درهاى زندانها را گشودند تا صفر خان و ديگر زندانيان سياسى به آغوششان ١٣۵٧انقالب 
چه نيكبختيم آه امروز نيز در . صفر خان براى جوانان دوره شاه مظهر مقاومت در برابر ظلم بود. بازگردند

شانزدهم آبان ماه سالگرد . دميانمان نمادهاى مقاومت و پايبندى به اصول انسانيت و عدالت آم نيستن
درگذشت صفر خان است و بدين مناسبت مصاحبه اى آه متن آن در زير مى آيد با نويسنده آتاب 
  . خاطرات صفر خان، آقاى على اشرف درويشيان، عضو آانون نويسندگان ايران، انجام گرفته است

  
آه براى نوشتن خاطرات صفر آقاى على اشرف درويشيان، شما به عنوان نويسنده اى : صداى آلمان

قهرمانيان مدتها با وى دوستى و گفتگو داشتيد، لطفا توصيف آوتاهى بكنيد در مورد جايگاه و شخصيت 
  . صفر خان

  
صفر قهرمانيان يا همان طور آه معروف است صفر خان، انسان ساده و : على اشرف درويشيان

 به مبارزه مسلحانه بر ضد زمينداران بزرگ روستايى اى بود آه از همان اوان جوانى، بيست سالگى،
آذربايجان آشيده شد و بعدا به خاطر اينكه فرقه دموآرات آذربايجان شعارهايى داشت آه مورد پسند 

صفر خان بود، به فرقه دموآرات آذربايجان پيوست و در آنجا به درجه ماژورى هم رسيد، يعنى سروانى، 
 حمله آرد، فرار آرد به عراق و بعد از آن به ايران برگشت و در و بعدا هم آه ارتش شاه به آذربايجان

ابتدا به اعدام محكوم شد، بعد از ده سال آه زير اعدام بود حبسش به ابد .  دستگير شد١٣٢٧سال 
ده سال در برازجان، در يك قلعه وحشتناآى زندانى بود، زندان مجرد، و بعد هم به زندان . تبديل شد
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در سال .  سال زندان آشيد٣٢عاقبت به زندان قصر آمد و . تلف ايران منتقلش آردندقصر و زندانهاى مخ
  .  با انقالب مردم آزاد شد١٣٢٧

  
اهميت يادآورى آارها و ارج آسانى مثل صفر خان چيست؟ خاصه به اين اعتبار آه ممكن : صداى آلمان

  است برخى شنوندگان جوان ما او را نشناسند؟ 
  

 من بيش از هر چيزى به مقاومت و سرسختى صفر خان در آتاب خود توجه :على اشرف درويشيان
داشته ام و اينكه او يك چهره اى بود آه واقعا به خاطر ظلم و ستمهايى آه به او مى شد به مبارزه 

و اين چهره از آن لحاظ براى جوانان بايد شناخته بشود آه سرسختى اش، مقاومتش و . آشيده شد
  . ن چيزى آه به هر حال به آن اعتقاد پيدا آرده بود، اين مهم استايستادگى اش روى آ

  
من . نه گفتن در برابر قدرتهاى بزرگ، تسليم نشدن به قدرتهايى آه ظلم و ستم مى آردند به مردم

بيشتر از اين جنبه فكر مى آنم براى جوانها الزم باشد آه سرسختى و مقاومت و ايستادگى در برابر 
  . و مشكالت را از او ياد بگيرندشدايد و سختيها 

  
 صفر قهرمانيان نماد مقاومت ١٣۵٧همان طور آه مى گوييد، در سالهاى پيش از انقالب : صداى آلمان

  آيا در جامعه ما جايگاه زندانيان سياسى اآنون چيست؟ . زندانيان سياسى بوده است
  

ن آسانى آه در زندانها مقاومت يعنى اال. من فكر مى آنم باز هم همين است: على اشرف درويشيان
مى آنند، روزنامه نگاران، فعاالن سياسى، دانشجويان و بسيارى از اقشار مردم، آارگران، آسانى آه 
براى حقوق خودشان بلند شده اند و ايستادگى مى آنند و از حق خودشان نمى گذرند و به چيزى به 

شود از اين مشكالتى آه برايشان پيش آمده هر حال معتقدند آه فكر مى آنند آن باعث نجاتشان مى 
  . است، اينها برايمان اهميت دارند امروز

  
مثال چهره اى مثل دآتر ناصر زرافشان آه به خاطر دفاع از پرونده قتلهاى زنجيره اى، دفاع از خون ناحق 

 و در مشكالت و پايمال شده محمد مختارى و محمدجعفر پوينده، به زندان افتاده و دور از خانواده خودش
  . خودش واقعا دارد با آمال سرافرازى و مقازمت زندانى مى آشد، اين براى ما در اين زمان مهم است

  
شاه هم . آقاى درويشيان، جمهورى اسالمى مى گويد آه آشور زندانى سياسى ندارد: صداى آلمان

ى بوده، در تماس پاسخ شما به اين حرف به عنوان آسى آه خودش زندانى سياس. اين را مى گفت
  قرار داشته با زندانيان سياسى به عنوان نويسنده و به عنوان يك شهروند مسئول، چيست؟ 

  
خب اگر زندانى سياسى نداريم، پس اين همه اسامى، اين آسانى آه در : على اشرف درويشيان

يرها و زندان هستند، اينكه در يك شب يك دفعه بيست و هفت هشت روزنامه را مى بندند و سردب
نويسنده ها را دستگير مى آنند، اين آسانى آه به خاطر آتابهايشان به زندان محكوم شده اند، اينها 
چه آسانى هستند؟ اين دانشجويانى آه در زندانها هستند، چه اسمشان را مى شود گذاشت؟ مگر 

به نظر . ستندبه خاطر فعاليتهايشان، به خاطر خواسته هايشان نبوده؟ خب اينها زندانى سياسى ه
  . من هر دو رژيم دروغ مى گفتند و مى گويند

  
  شما زندانى سياسى را چه تعريف مى آنيد؟ : صداى آلمان

  
زندانى اى آه به هر حال به خاطر خواسته هاى آزاديخواهانه اش، به خاطر : على اشرف درويشيان

هاى انسان دوستانه اش نمى اينكه آن چيزى را آه در جامعه مى بيند و مطابق ميلش نيست با آرمان
خواند، و به خاطر آن پا به مبارزه مى گذارد، اين را من زندانى سياسى مى گويم، نه به خاطر اميال 

شخصى خودش، به خاطر جامعه خودش، به خاطر مشكالتى آه در جامعه اش هست، به خاطر آزادى 
  . ستو مطمئنا فرد با مطالعه و روشنفكرى هم ه. آشى ها بلند مى شود

  
آقاى على اشرف درويشيان، از اين آه دعوت ما را به مصاحبه پذيرفتيد، از شما : صداى آلمان
  . سپاسگزارم

  
  . خواهش مى آنم، خيلى متشكرم: على اشرف درويشيان
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