
  2003  نوامبر29 –1382 آذر 8 شنبه  -)235(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
------------------------------------------------------------------------------  

  
  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
  برای احمد باطبی پرونده جديدی تشکيل شد

   ٢٠٠٣ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٢ آذر ٧جمعه 
خود در زندان، از با ابراز نگرانی از وضعيت جسمی و روحی نامناسب فرزند » احمد باطبي«ی  خانواده

  .ای جديد برای او خبر دادند تشكيل پرونده
) ايسنا(محمدباقر باطبي، پدر احمد باطبی در اين زمينه به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران 

های غيرقانونی برای احمد باطبی در دادسرای  ی حضور در تشكل با اتهاماتی جديد درباره: توضيح داد
ی ديدار با  های افطاری دانشجويان و برنامه  در بعضی مراسم نده شده است؛ چوناوين تشكيل پرو

  .ليگابو شرآت داشته است
ی قبل با او در  هفته: وی تشكيل اين پرونده را سرپوش گذاشتن بر روی حكم قبلی وی دانست و گفت

وضع باعث زندان اوين مالقات آرديم آه وضعيت جسمی و روحی بسيار نامناسبی داشت و همين 
  .نگرانی ما شده است

  .اش دستگير شد پدر باطبی يادآور شد آه فرزندش توسط دادسرای اوين پيش از پايان مرخصي
  

  گزارش های نگران کننده
جبهه . از شامگاه پنجشنبه گزارش های نگران کننده تازه ای از وضعيت احمد باطبی منتشر شده است

ال مجدد وی از سالن شماره يک اندرزگاه هفت اوين به مکانی متحد دانشجويي، در اطالعيه ای از انتق
نامعلوم خبر داده و کميته پيگيری وضعيت احمد باطبي، اطالع داده که وی تحت شکنجه های سخت 

  .قرار گرفته است
صبح امروز احمد باطبی با لباس : جبهه متحد دانشجويی روز پنجشنبه در اطالعيه خود خاطر نشان کرد

احتماال ( ان ها ازسالن يک اندرزگاه شماره هفت زندان اوين به مکان نامعلومی در اين زندان سازمان زند
  .منتقل گرديد)  سپاه325بند 

به نوشته اين اطالعيه اين خبر که از سوی يکی از دانشجويان مبارز دربند و از هم بنديان احمد باطبی 
 که احمد باطبی برای بازجويی به سلول در سالن يک به اطالع اين جبهه رسيد، حاکی از آن است
  .انفرادی منتقل و همينک در شرايط سختی بسر می برد

 بازگردانده شده 7 سپاه به بند عمومی اندرزگاه شماره 325احمد باطبی چندی پيش از زندان انفرادی 
  .بود

چهره :  می گوينددانشجويان مبارز دربند که احمد باطبی را در بازگشت از سلول انفرادی ديده بودند،
شکسته و اندام تکيده ی احمد باطبی پس از بازگشت از سلول انفرادی نشان دهنده اوج فشار بر روی 

  .ايشان بود
احمد باطبی پس از بازگشت از سلول انفرادی به دوستان خود در سالن عمومی گفته بود که من را 

طالعات خواسته شده از سوی بازجويان را به تحت فشار قرار دادند تا اعترافات کذبی را ارائه داده و ا
  .رشته تحرير درآورم

جبهه متحد دانشجويی با ابراز نگرانی عميق خود از وضعيت احمد باطبي، به مسئوالن قضايی و 
امنيتی کشور هشدار داده است با رها کردن اين سنبل دانشجويان آزاد انديش ايران از اسارت سلول 

ی غير قانونی در بازداشتگاههای امنيتی سپاه، از وقوع فاجعه ای همچون های انفرادی و بازجويی ها
  .قتل زهرا کاظمی جلوگيری به عمل آورند

 خود، از دور جديد بازجويی و شکنجه 9کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی نيز در اطالعيه خبری شماره 
در اين . ، هشدار داده استاحمد باطبی خبر داده و نسبت به خطراتی که جان وی را تهديد می کند

در اطالعيه خبری . اطالعيه دادستان مرتضوي، مسئول جان اين دانشجوی زندانی اعالم شده است
  : اين ستاد آمده است9شماره 

بر اساس خبری که ساعتی پيش به دست ما رسيد دور دوم شکنجه و بازجويی احمد باطبی به 
برای واداشتن وی به اعترافات دروغين و پرونده سرپرستی شخص سعيد مرتضوی دادستان کل تهران 

در حالی که شکنجه و . سازی عليه برخی از فعاالن مستقل دانشجويی و حقوق بشر آغاز شده است
بازجويی احمد باطبی در دو هفته گذشته پيرامون واداشتن وی به پذيرش اعترافات دروغين مربوط به 

شديد مجامع حقوق بشر با يک روز وقفه در اين دادستان مرتضوی تحت فشارهای . خود وی بود
بازجويی ها و اقرار گيريهای زير شکنجه های وحشيانه در پی آن بود تا کمی از اين فشارها برخود 

  .بکاهد ، اما اينک خطر جدی احمد باطبی را تهديد می کند
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اقل در يک مورد به بر اساس يک گزارش موثق با وجود شکنجه شديد وی که حد: اين اطالعيه می افزايد
خون ريزی داخلی منجر شده است ، شکنجه گران از اعزام وی به بهداری اوين خودداری کرده اند و 
حتی اجازه استفاده از داروهايش را نيز به او نداده اند در عوض به وی آمپولهايی برای سهولت اقرار 

  .گيری تزريق کرده اند
عيه خود تاکيد کرده است جان احمد باطبی سمبل مقاومت کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی در اطال

» هم ميهنان، دانشجويآن مبارز، سازمان ها و مجامع حامی حقوق بشر«دانشجويآن در خطر است و از 
  .خواسته است به ياری او بشتابند

  آخرين وضعيت و اتهامات تازه احمد باطبي
  2003بر  نوام28 –1382 آذر 7جمعه ): راديو فردا(مريم احمدي 

احد باطبي، دانشجوي زنداني، که به مرخصي رفته بود، در پي ديدار بـا امبـي ليگـابو، گزارشـگر حقـوق              
بشر در تهران، به وضع مرموزي ناپديد شد و با تالش بي وقفه پـدرش سـرانجام پـس از چنـد روز معلـوم                         

. يـن منتقـل کـرده اسـت    شد دادستاني تهران وي را دستگير کرده است و به سلول انفرادي در زنـدان او      
پدر احمد باطبي در ديداري که با وي در اوين داشته است، وضـع جـسمي و روحـي و روانـي پـسرش را        

علـي  . نامناسب و نگران کننده توصيف کرده است و از تشکيل يک پرونـده تـازه عليـه او خبـر داده اسـت                    
م هاي تازه احمد باطبي به راديو سرمدي، از فعاالن جنبش دانشجويي ايران، درباره آخرين وضعيت و اتها

  : فردا مي گويد
چند روز پيش احمد باطبي را بـه بنـد يـک انتقـال دادنـد،                ): فعال جنبش دانشجويي ايران   (علي سرمدي   

. ولي بعد مجددا گويا از بند يک احمد باطبي را برده اند به يک جاي نـامعلوم کـه هنـوز مـشخص نيـست                        
اتهاماتي هـم کـه فرموديـد، بلـه مـا هـم             . ان به ما داده شده است     البته اين خبري است که از داخل زند       

شنيده ايم که اين اتهامات را به احمد باطبي وارد کرده اند، ولي جاي سوال است که احمد بـاطبي کـه                      
االن چهار سال و نيم است که در زندان است، چطور مي تواند رابطـه داشـته باشـد بـا گـروه هـاي غيـر                           

ر چند و قت يک دفعه به مرخصي مي آيد و مرخصي هايي هم که مي آيد احمـد                   ه. قانوني يا هر چيزي   
باطبي، براي دانشگاه است و دادن امتحاناتش و من فکر نمي کنم صـرف رفـتن بـه يـک افطـاري در يـک                        

ايـن اتهامـات را بـه ايـشان وارد کـرده      . جايي مثل دانشگاه، ارتباط داشتن با گروه هاي غير قانوني است       
ما خيلي مشتاق هستيم که بشنويم . وز جهت اثبات اين که اتهامات چيزي را ارائه نداده انداند، ولي هن

البته کال سيـستم قـضائي ايـران در کـشور، چيـزي را اثبـات                . براي اثبات اين چه جيزي را ارائه مي دهند        
ت ايـن   نمي کند، فقط اعالم مي کند و جهت اثباتش هيچ نيازي نيست که به کسي بگويد که جهت اثبا                  

فقط مي گويند ايشان مثال اقدام عليه امنيت داخلي کشور کـرده            . قصه و اين اتهام، اين موارد وجود دارد       
  .حاال به چه طريق و چگونه، آن ديگر اصال مهم نيست. است

شما مي دانيد ايشان چه گفته اند به آقاي ليگابو که باعث شده است اين جـور                 ): راديو فردا (امير آرمين   
  ...تگيريشان نحوه دس

در جلسه اي که با آقاي ليگابو گذاشتند، چون من خودم هم در جلسه حـضور داشـتم و                   : علي سرمدي 
تنها چيـزي کـه احمـد بـاطبي در آن جلـسه             . بودم در آن جلسه، اتفاقا احمد باطبي اصال صحبتي نکردند         

م خـانواده هـايي کـه در آن جـا           ارائه دادند، يک ليستي از زندانياني بود که در زندان بودند و نـه مـن، تمـا                 
بودند به شهادت کساني که زنداني سياسي دارند، احمد باطبي صحبت آن چناني نکرد و ما هم خيلي 

به . متعجب هستيم از اين که ديدار اين گزارشگر سازمان ملل با احمد باطبي يک جرم تلقي شده است
ود که با زندانيان سياسي ديدار بکنند، يـک    هر حال ايشان يکي از کارهايي که مي خواستند بکنند اين ب           

اعـالم کردنـد کـه      . ليستي داشتند و از جمله در آن ليستي که داشتند اسم احمد باطبي هم در آن بود                
اگر احمد باطبي امروز اين جا نمي آمد، اصال در داخل زندان ما به ديدنش مي رفتيم و من نمي دانم اين 

اقعا و بـراي مـا هـم جـاي پرسـش دارد کـه ديـدار بـا يـک گزارشـگر                       ما هم مانده ايم و    . چه اتهامي است  
سازمان ملل که به گفته معاونت بين المللي قوه قـضائيه، جنـاب آقـاي الريجـاني، هـيچ منعـي در ديـدار                     
ايشان با هيچ شخص خاصي وجود ندارد طبق مصاحبه اي کـه کردنـد، مـن نمـي دانـم چـرا ايـن را جـرم                  

  .تلقي کرده اند
اي باطبي گفته اند که ايشان را که در زندان ديده انـد، وضـع روحـي و جسميـشان خيلـي بـد                        پدر آق .: آ.ا

  .بوده است
اين مطمئنا يک زنداني وقتي چهار سال و نيم زندان را تحمل مـي کنـد، زنـدان در زنـدان                     : علي سرمدي 

ي هـم   اصوال زندان انفرادي جاي بسيار سختي است، حتي اگـر تلنگـر           . برايش خيلي سخت است ديگر    
به آدم نزنند، حتي اگر به قـول معـروف از لحـاظ فيزيکـي هـم شـکنجه ندهنـد، خـود زنـدان انفـرادي يـک                  

خوب مطمئنا کسي کـه بـا يـک روحيـه خاصـي مـي آيـد مرخـصي از                    . شکنجه است به گفته خود آقايان     
ته تـر   زندان، بعد مي گيرند و در زندان انفرادي مي کنندش، مطمئنا احمد باطبي از لحاظ روحـي شکـس                  

يـک بچـه اي کـه چهـار سـال و نـيم       . مطمئنا احمد باطبي از لحاظ روحي داغون تر مـي شـود     . مي شود 
 15جوانيش را به خاطر بلند کردن يک پيراهن خوني، اعدام مي گيرد و بعد با دو درجه تخفيف مي شـود     

قا مي رود، يا بـه ديـدار   سال، بعد به خاطر اين که مي آيد دانشگاه، افطاري دعوت دارد يا به ديدار فالن آ                
خانم عبادي مي رود مي گيرندش و در سلول انفرادي مي برندش، حاال ان انفرادي هايي کـه خـود مـن                     

 وزارت اطالعات، خوب به هر حال اين هـا چيـزي نيـست              209يا مثل   ) اطالعات سپاه  (325هم بودم مثل    
  .که به اين راحتي آدم از آن بگذرد و هيچ تغيير روحيه اي ندهد

www.iran-archive.com 



با توجه به اين که آقاي احمد باطبي به مرخصي آمده بودند و بنا بود دو روز بعـد خودشـان بـه زنـدان                         : آ.ا
  برگردند، چرا به اين شکل ايشان را دستگير کردن و دو سه روزي هم از ايشان خبري نبود؟

ايـن کـار    من واقعا نمي دانم که چرا       . به اين شکل بردنش براي ما هم جاي سوال است         : علي سرمدي 
 رواني در خانواده آن شخصي که بـه ايـن شـکل    –را مي کنند، تنشي که ايجاد مي کنند از لحاظ روحي         

طفلک پدر آقاي باطبي تالش بسيار زيادي کرد تا توانست احمـد            . گم مي شود، خيلي وحشتناک است     
  .را پيدا بکند، چون اوايلش که اصال مي گفتند که هيچ خبري از او نداريم

  
  جهاني قلم خواستار رفع سرآوب نويسندگان و روزنامه نگاران ايران شدانجمن 

  2003 نوامبر 28 –1382 آذر 7جمعه ): راديو فردا(شهرام ميريان 
همه ساله در چنين ايامي، انجمن جهاني قلم، آنگره فراگير خود را در يكي از آشورهاي جهان برپا مي 

 انجمـن  110تي برگزار شد و در آن نمايندگاني از حدود      همايش ساالنه امسال در شهر مكزيكو سي      . دارد
 روز فعاليـت بـا صـدور قطعنامـه     5اين آنگره بعد از ظهر امروز پـس از        . قلم از سراسر دنيا شرآت داشتند     

فرج سرآوهي، روزنامه نگار ايراني آه به عنوان يكي از اعضاي انجمـن قلـم آلمـان               . اي به آار خاتمه داد    
ارد، از محل اين گردهمايي در مكزيكوسيتي به تشريح قطعنامه اي مي پـردازد              در اين همايش شرآت د    
  . آه رو به سوي ايران دارد

در اين قطعنامه چند نكته مهم مطرح شده آه نخست در مورد قتل خـانم زهـرا آـاظمي                   : فرج سرآوهي 
طـرح شـده، بعـد      در ايران به دست قوه قضاييه يا وزارت اطالعات، بـه هـر حـال دولـت ايـران در مجمـوع م                      

همچنين اشاره آرده در بند ديگر ادامه شيوه وادار آردن نويسندگان و روزنامه نويسان به اقرارهاي آاذب             
و پذيرفتن اتهامات جعلي زير شكنجه آه به مورد آقاي عليرضا جباري و انصافعلي هدايت به عنوان نمونه 

پس درخواست شده آه نويسندگان و روزنامه       در اين قطعنامه س   . در اين قطعنامه با ذآر نام اشاره شده       
نگاران زنداني از جمله اسامي آه اينجا برده شده، آقايان پورزنـد، حجـت االسـالم اشـكوري، آقـاي اآبـر                      
گنجي، عمادالدين باغي، عزيز رستم خاني، سعيد صدر، ناصر زرافشان، رضاعليخاني، ايرج جمشيدي و  

پـن اقـدام    . دي همه نويسندگان و روزنامه نگاران زنداني شده       چند نفر ديگر اسم برده شده، خواستار آزا       
دولت ايران در مورد آنتـرل اينترنـت و بـستن سـايتهاي گونـاگون را عملـي مخـالف آزادي بيـان و مخـالف                          
حقوق بشر دانسته و آن را محكوم آـرده، پـن خواسـتار لغـو سانـسور و انحـالل اداره سانـسور در ايـران                          

شده، پن خواستار آن شده آه روزنامه نويـسان ايرانـي بتواننـد بـدون پروانـه                 شده و خواستار چاپ آتاب      
ويژه يا آن امتياز آه در ايران رايج است، روزنامه منتشر آنند، پن خواسـتار ايـن شـده آـه همـه اقـدامات                         
دولت ايران در مورد سرآوب نويسندگان و روزنامه نويـسان متوقـف بـشود و در پايـان قطعنامـه همچنـين                      

است آـه همـه شـعب پـن در سـال آينـده بـه طـور متمرآـز در مـورد ايـران اقـدام خواهنـد آـرد و از                                 آمده  
دولتهايشان خواهند خواست، بويژه دولتهاي اروپـايي، آانـادا و غيـره آـه از روابـط اقتـصادي خودشـان بـا             

در مـورد آزادي    دولت ايران استفاده آند تا به دولت ايران فشار بياورد آه ماده نوزده اعالميه حقوق بـشر                  
را بيان آند و همچنين مي دانيم آه جلسات پن به طور وسيعي در مطبوعات دنيا مـنعكس مـي شـود و             
خود من مثال چندين مصاحبه با تلويزيونهاي مـشهور آـردم، ديگـران هـم همينطـور و بـا توجـه بـه حـضور                          

سه شـده و همـه مـا        و ديگـران، توجـه بـسياري بـه ايـن جلـ            ... نويسندگان بزرگـي مثـل نـادين گلـدمن،          
  . اميدواريم آه افكار عمومي و اقدامات سال آينده پن بتواند آمك آند به همكاران ما در ايران

فرج سرآوهي در ادامه اين گفتگو در مكزيكوسـيتي يـادآور مـي شـود آـه در شـصت و نهمـين                       : م  . ش  
غانـستان حـضور داشـتند و ايـن         آنگره انجمن جهاني قلم، براي اولين بار نمايندگاني نيز از انجمن قلم اف            

  .درحالي است آه نماينده اي از آانون نويسندگان ايران در اين همايش بزرگ شرآت نداشت
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

 ديگرى از قتلهاى سياسى محمدجعفر پوينده، قربانى
 ٢٠٠٣ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٢ آذر ٧ جمعه - راديو آلمان –بهنام باوندپور 

آه ” قتلهاى سياسى“فاجعه اى را به خاطر مى آورند به نام   هر سال تمامى دگرانديشان ايرانپاييز
 نگاهى به زندگى، آثار و. محمدجعفر پوينده يكى از قربانيان اين قتلها بود. گذرد اينك پنج سال از آن مى

امان  يچكس درفعاليتهاى اجتماعى و فرهنگى او مى تواند نشانگر اين باشد آه در منطق خشونت ه
 .”منشور اعالميه حقوق بشر“نيست، و از جمله مترجم 

به يكسان آزاد  افراد اعم از شهروند و بيگانه، مدافع و منتقد، موافق و مخالف، بايد در سخن گفتن“ 
دو جمله ساده نما آه . ”آزاد باشند آنان بايد در سخن گفتن آزاد باشند، زيرا بقيه بايد در شنيدن. باشند
يكى از قربانيان قتلهاى  محمدجعفر پوينده از يران پيچيده ترين پاسخها را مى طلبد؛ سخنانىدر ا

 .١٣٣٧٧ سياسى آذرماه
و ” انسانى جويندگى و ستايشگرى زيبايى و خوش پوشى و همه آماالت“گفته هايى از اين دست آه 

 شهامتى ١٣٧٧سال  ترسحق هر انسانى ست، در فضااى آآنده از ” برگزيدن دوست و قدم زدن با او“
 .را مى طلبيد آه محمدجعفر پوينده داشت

قضايى   در يزد متولد شد، در دانشگاه تهران به تحصيل حقوق١٣٣٣محمدجعفر پوينده در سال 
 ٢٠بيش از . گرديد پردااخت، به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن با مدرك فوق ليسانس فاغ التحصيل
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در چندين مصاحبه به روشن  ارسى ترجمه آرد، مقاالت بسيارى نوشت واثر را از زبان فرانسوى به ف
 .بود” حقوق بشر منشور اعالميه“آخرين اثرش ترجمه . آردن نظرات خود پرداخت

مى شد و يا  آيا علت قتل فجيع محمدجعفر پوينده، به فعاليت او در آانون نويسندگان ايران محدود
 گروههاى ترور شود؟ شان مى دهند باعث شد آه مغضوبباورهاى او آه خود را در نوشته هايش ن

پاسخ » بخش فارسى دويچه وله«در گفتگويى با  منصور آوشان، نويسنده و دوست محمدجعفر پوينده
توانست مقاله هاى انديشمندانه اى در اختيار من بگذارد  يكى از افرادى آه در آن زمان مى“: مى دهد

او . شه هايى را در جامعه ايران پرورش بدهد، محمدجعفر پوينده بوداندي مقاله هاايى آه» تكاپو«براى 
 تنها به دليل فعاليتهاى فرهنگى و دقت نظر و. انتخاب مى آرد، با فكر و درايت بود هر چيزى ر آه

مرگ و در  هيچ سابقه ديگرى نقش اساسى در اين. مسئوليتى آه داشت، او جانش را در اين راه باخت
متن هاى ترجمه اش را  از آنجا آه پوينده با دقت. نويسندگان واقعا وجود نداشتاين آشتار عمومى 

براى برگزارى مجمع عمومى،  انتخاب مى آرد و از جمله در همان لحظاتى آه ما تدارك مى ديديم
گذاشتم، او يكى از » آدينه«آه من در  منشور اعالميه جهانى حقوق بشر را ترجمه آرد و در ميزگردى

انطباق اعالميه جهانى حقوق بشر در جامعه ايران  ود آه نظرات خيلى صريحى در مورد عدمافرادى ب
 .”اعالم آرد

محمد مختارى، خبر ناپديد   راديوهاى خارجى پس از اعالم ربوده شدن و قتل١٣٧٧ آذرماه ١٩پنج شنبه 
مى  ماسى با خبرنگارانتنها فرزند محمدجعفر پوينده در ت نازنين پوينده .شدن پوينده را هم پخش آردند

شدن محمد  حتا از آشته. با دفتر رييس جمهورى هم تماس گرفتم، ولى هيچ آمكى نكردند“: گويد
همسر  سيما صاحبى  آذرماه بود آه٢١تازه شنبه . ”مختارى هم در عصر چهارشنبه اطالعى نداشتند

پزشكى قانونى تهران، بدون هيچ نتيجه اى  محمدجعفر پوينده، پس از جستجوى تمام سردخانه هاى
وى اطالع داد آه جسد همسرش در بادامك شهريار  به خانه بازگشت و سپس اداره آگاهى تهران به

 .پيدا شده است
: مى شنويم محمدجعفر پوينده آه بود و چه مى آرد؟ جرمش چه بود؟ پاسخ را از زبان منصور آوشان

اين اواخر آه آن  ال جمع مشورتى آانون نويسندگان بود و درمحمدجعفر پوينده يكى از اعضاى فع“
متاسفانه از ميان ما رفتند،  سانحه وحشتناك بوجود آمد و همه ما محكوم به مرگ شديم و او و مختارى

بود، يكى از افراد فعال در نوشتن متن  يكى از اعضاى آميته برگزارى مجمع عمومى آانون نويسندگان
 .منشور آانون بود نويسنده و ١٣۴نامه 

هرگونه “ :اينك پنج سال از قتل آسى مى گذرد آه خالصه ى تنها جرمش اين بود آه مى گفت
انديشه ها و آثار  محدوديتى آه در قانون براى آزادى بيان تعيين شود، به وسيله اى براى سرآوب

 .”بيرون باشدحكومتها  مخالف بدل مى گردد و به همين سبب است آه آزادى قلم بايد از دسترس
  

  مراسم يادبود مجيد شريف برگزار شد 
   ٢٠٠٣ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٢ آذر ٧جمعه 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آار ايـران، ايلنـا، عـصر امـروز، جمعـه هفـتم آذر مـاه مراسـم يـاد بـود مجيـد                    
  .شريف، نويسنده و مترجم، بر سر مزار وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد

مراسم آه با حضور جمعی از دوستان و عالقمندان وی برگزار شد ، سه تن از همفكـران او علـی        در اين   
  .طهماسبي، نويسنده و پژوهشگر، امير رضايي، نويسنده و مترجم و سوسن شريعتی سخنرانی آردند

گفتنی است مجيد شريف آه از فعـاالن سياسـی بـوده، در اواخـر عمـر بـه ترجمـه آتابهـای فلـسفی از              
، از "تاريخ يهود "و  "تاريخ يك ارتداد  "توان به آتابهايی چون     از جمله آثار وی مي    .  آثار نيچه پرداخته بود    جمله

ــارودي، ــدرت" روژه گ ــان  "و" اراده ق ــت در يون ــير حكم ــه و" س ــرگ رزا   " از نيچ ــدگی و م زن شورشــي؛ زن
  . از گالو ماآس اشاره آرد" لوگزامبورگ

   . مفقود شده بود ، يافتند77اواخر آبان ماه سال جسد شريف را چند روز پس از اينكه در 
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  گفتگوی پرزيدنت بوش با خبرنگاران پس از سفر به عراق
   ٢٠٠٣ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٢ آذر ٧ جمعه -راديو آمريكا 

روز شکرگذاری با اين هدف صورت گرفت که پرزيدنت بوش می گويد ديدار غير منتظره وی از عراق در 
وی شخصا به نيروهای آمريکائی در آنکشور بگويد مردم اياالت متحده به آنها افتخار کرده و از آنان 

  . پشتيبانی می کنند
پرزيدنت بوش که کوتاه زمانی پس از بازگشتش به آمريکا در اوايل ساعات بامداد امروز با خبرنگاران 

ود که اين مهم بود که اين پيام را به آگاهی سربازان برساند که هموطنان آنها در گفتگو می کرد افز
  . داخل آمريکا به آنها که اکنون دور از وطن به خدمت اشتغال دارند، فکر می کنند

 سرباز آمريکائی شد که نهار روز شکرگذاری ۶٠٠سفر پرزيدنت بوش به بغداد موجب شگفتی متجاوز از 
کاندوليزا رايس مشاور امنيت ملی کاخ سفيد که در اين سفر رئيس . غداد با آنها صرف کردرا در فرودگاه ب

جمهور را همراهی می کرد به شبکه تلويزيونی سی ان ان گفت سفر به بغداد بمدت شش هفته در 
  .دست مطالعه بوده است
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آمريكـايي در نزديكـي   منابع خبري از بغداد گزارش دادند آه دو خواهر جـوان عراقـي بـه دسـت نيروهـاي                
  . شهر بعقوبه، آشته شدند

  ٢٠٠٣ نوامبر ٢٨ – ١٣٨٢ آذر ٧جمعه 
ي جنـگ، نيروهـاي آمريكـايي شـب           بـه نقـل از روزنامـه      ) ايـسنا (به گزارش خبرگـزاري دانـشجويان ايـران         

 آيلومتري شمال بغداد با شليك گلوله، فاطمه و         60واقع در   ” ابن فرناس “در فرودگاه   ) پنجشنبه(گذشته  
  .ي عراقي را آه در حال جمع آوري چوب بودند، از پاي در آوردند  ساله12 و 15عذرا، دو خواهر 

ي يكي از دخترها به پلـيس، مـدعي           اين در حالي بود آه نيروهاي آمريكايي در هنگام تحويل دادن جنازه           
اي پيـدا   ي وي هـيچ اسـلحه    وجـوي خانـه     شده بودند آه وي اسلحه در اختيار داشته؛ اما پـس از جـست             

  .نشد
رسد آه يك نيروي آمريكايي آه در محل انفجار بمبي در رمادي حـضور داشـت،      از غرب بغداد نيز خبر مي     

  . امروز به علت جراحات وارده آشته شد
چنين، يك سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد آه يك سرباز آمريكايي امروز در پايگاه نظاميـان آمريكـا در             هم

  .گرفته و آشته شدشهر موصل، هدف قرار 
 هوابرد آمريكـا را آـه در يكـي از قـصرهاي صـدام      101اين سخنگو اظهار داشت آه اين حمله، مقر لشگر          

   انتهاي پيام.واقع شده، هدف قرار داد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر٧: هفته نامه های ايران
  2003 نوامبر 28 –1382 آذر 7 جمعه -بي بي سي 

ايران و همشهری جمعه پيامدهای قطعنامه هفته گذشته شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 
درباره ايران را بررسی کرده و اين قطعنامه را نشانه ناکامی آمريکا در تالش عليه ايران ارزيابی کرده و 

  . دت کاهش خواهد دادنوشته اند که اين قطعنامه احتمال رويارويی آمريکا با ايران را در کوتاه م
 که روزهای شنبه در اصفهان منتشر می شود، موضوع حقوق بشر را بحران جديد عليه ايران صدا

خوانده و از مقامات جمهوری اسالمی خواسته است از گذشته درس گرفته، از بروز بحران جلوگيری 
  .کنند

 جلوی بحران جديدی عليه ايران را  وقتی می توان به گونه ای ساده تر و با هزينه کمتر،صدابه نوشته 
گرفت، نبايد گذاشت بهترين زمانها از دست برود و تا کشور مجبور شود در مقابل فشار جامعه جهانی 

  .کوتاه بيايد
نويسنده با اشاره به شرطهای يک سال پيش اتحاديه اروپا در زمينه گسترش رابطه با ايران نوشته 

  .گسترش رابطه به تداوم رابطه تبديل شداست که اين شرايط چهارگانه به جای 
شفافسازی برنامه هسته ای، رعايت حقوق بشر، همگامی با صلح خاورميانه و عدم حمايت از 

  .تروريسم چهار شرط اتحاديه اروپا بود
 پرونده حقوق بشر ايران در سازمان ملل متحد را بررسی کرده و با اشاره به تصويب ايران جمعه

کميسيون حقوق بشر اين سازمان نوشته که الزم است مسئوالن کشور با قطعنامه هفته پيش 
  .اقدامات مناسب از محکوميت احتمالی ايران در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگيری کند

هفته پيش، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به قطعنامه ای رأی داد که در آن، ايران به نقض حقوق 
  .بشر متهم شده است

طرح مسائل مربوط به حقوق بشر را سياسی دانسته اما نوشته برخی موارد نيز به خاطر  ايران جمعه
مسائل حقوقی و قانونی است و بايد در سطح داخلی تغييراتی ايجاد شود تا راه طرح اين گونه مسائل 

  .در مجامع بين المللی بسته شود
د نماينده اصفهان در مجلس  ارگان جمعيت موتلفه اسالمی به سخنان احمد شيرزاشماهفته نامه 

  .شورای اسالمی انتقاد کرده و آن را خيانت آشکاری خوانده است که بسادگی نمی توان از آن گذشت
آيا اين نماينده می دانسته که اين خيانت آشکاری عليه منافع و مصالح ملت ايران است : "شما نوشته

  ".اسرائيل و غربيها کمک می کندو سخنان او در جريان ماجرای پروتکل الحاقی به امريکا، 
 ارگان انصار حزب اهللا آقای شيرزاد را عنصری نفوذی درون حاکميت و ستون پنجم دشمن يالثارت

آيا مسئوالن کشور نبايد چاره ای بينديشند که در اصلی ترين ارکان حکومت، : "معرفی کرده و نوشته
  ".چنين عناصری نفوذ نکنند؟

ا انتقاد از عملکرد دولت ايران در زمينه حقوق بشر و انرژی اتمی، مقامات هفته گذشته، آقای شيرزاد ب
  .ايران را متهم کرده بود که با شيوه های نامطلوب، زمينه فشار بين المللی عليه ايران را فراهم کرده اند

 در گزارش هفتگی خود به بررسی قتل چند تن از نويسندگان و فعاالن سياسی اميد جوانهفته نامه 
 پرداخته و نوشته که پس از گذشت چهار سال، اين پرونده همچنان بحث انگيز است و ٧٧ر پائيز د

پسلرزه های آن قتلها هنوز فرو ننشسته است، زيرا همه در آن محکوم شده اند، هم قاتل هم مقتول، 
  .هم وکيل هم موکل و هم بازجو

سيون حقوق بشر سازمان ملل، احتمال  با اشاره به شکايت پرستو فروهر به کمياميد جواننويسنده 
داده است که بار ديگر و حتی زودتر از آنکه گزارش مربوط به حقوق بشر در ايران منتشر شود، نام 

  .فروهرها دوباره مطرح گردد
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پرستو فروهر دختر داريوش و پروانه فروهر، دو تن از منتقدان دولت ايران است که همراه با محمد 
 به فاصله چند روز به دست برخی ٧٧پوينده، دو نويسنده ايرانی در آذر ماه سال مختاری و محمد جعفر 

  .نيروهای وزارت اطالعات به قتل رسيدند
برای جلوگيری از اجماع جهانی عليه ايران در قبال جنگ با : " در پايان گزارش می نويسداميد جوان

 سال بعد برای جلوگيری از اجماع  شورای امنيت سازمان ملل را پذيرفتيم، ده۵٩٨عراق، قطعنامه 
جهانی عليه ايران به پذيرش پروتکل الحاقی تن داديم، حال برای جلوگيری از اجماع جهانی عليه حقوق 

  ".بشر چه خواهيم کرد؟
هفته نامه های منسوب به محافظه کاران، وزارت کشور را که در اختيار اصالح طلبان قرار دارد به تالش 

ود مجلس در انتخابات آينده متهم کرده و از رئيس جمهور خواسته اند برای برای حفظ وضعيت موج
  .اجرای سالم انتخابات و امانتداری رأی مردم اقدامات عملی انجام دهد

حزب حاکم با طرح موضوعاتی مانند قهر مردم از : " ارگان جامعه اسالمی مهندسين نوشتهجام
  ".ين رأی جناح منتقد را القا می کندصندوقهای رأی، کاهش مشارکت مردم و درصد پائ

به عقيده محمود عباسزاده مشگينی، نويسنده اين مطلب، ممکن است با اين فرض مجريان انتخابات 
برای کاهش مشارکت مردم به صورت کلی و کاهش آرا نامزدهای غيرهمسو به صورت ويژه، تهميدات 

  .الزم انتخاباتی را فراهم نکنند
 ارگان انصار حزب اهللا، وزارت کشور را يالثارات در مقاله ديگری در هفته نامه آقای عباسزاده مشگينی

  ".به نظر اين جماعت، ماندن در قدرت ولو با تقلب مشروع است: "وزارت حزب مشارکت خوانده و نوشته
ايد  شهروندانی که نگران سالمت انتخاباتند و بر امانتداری مجريان اطمينان ندارند بيالثاراتبه نوشته 

  به کجا بايد مراجعه کنند؟
  

  گوناگون
  

گزارش تشييع جنازه حجت االسالم صادق خلخالي، نخستين حاآم شرع دادگاه هاي انقالب، از ديد يك 
  روزنامه نگار

  2003 نوامبر 28 –1382 آذر 7 جمعه - راديو فردا -)قم(ماه منير رحيمي، مصاحبه با پيام فضلي نژاد 
حدود نيم . هاي شرع در سال هاي اول انقالب، شب گذشته فوت آردصادق خلخالي حاآم دادگاه 

: پيام فضلي نژاد، روزنامه نگار از قم گزارش ميدهد. ساعت پيش مراسم تشييع جنازه وي برگزار شد
آل خيابان هاي . تدابير شديد امنيتي در خيابان هاي منتهي به حرم حضرت معصومه برقرار شده است

از مقامات رسمي و مدرسان حوزه علميه قم تنها چهره اي آه .  پارك نداده اندمنتهي به حرم را اجازه
 نفر در اين تشييع جنازه شرآت 600 تا 500حول و حوش . قابل شناسايي بودند، آيت اهللا صانعي بودند

آقاي خلخالي عليرغم اختالالت حواس از گذشته خودش در مصاحبه هاي رسمي : وي مي گويد. دارند
  .د ولي اين به اين معنا نيست آه به اشتباهات خودش واقف نبوددفاع ميكر

  سكوت مقام هاي رسمي جمهوري اسالمي درباره درگذشت حجت االسالم صادق خلخالي
در سخنراني امروز نماز جمعه، آيت اهللا جنتي هيچ اشاره اي به درگذشت يكي از رقيبان سياسي خود 

مراسم به خاآسپاري حجت االسالم خلخالي در قم . كرداز جناح چپ، حجت االسالم صادق خلخالي، ن
نخستين حاآم شرع جمهوري اسالمي چهارشنبه شب، به علت آهولت سن و بيماري . برگزار ميشود

او آه نماينده مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان نيز بود، بخاطر اعدام هاي . قلبي درگذشت
  . م داده بود، چهره تندرو و خشن شناخته ميشدانبوهي آه در سالهاي نخست پس از انقالب انجا

پيام فضلي نژاد، روزنامه نگار از قم به راديو فردا گفت، رسانه هاي رسمي جمهوري اسالمي خبر 
  .درگذشته آقاي خلخالي را چندان منتشر نكردند و مراسم خاآسپاري او در سكوت و خلوت برگزار شد

سم به خاآسپاري آيت اهللا خلخالي، نخستين حاکم شرع دادگاه مرا): روزنامه نگار، قم(پيام فضلي نژاد 
انقالب اسالمي امروز از مسجد حسن به سمت حرم حضرت معصومه انجام خواهد شد، و در حرم 

بعد از آن مراسم ديگري برگزار خواهد شد در منزل آيت اهللا خلخالي و . ايشان به خاك سپرده ميشوند
  . و سپس در زادگاه ايشان در خلخال مراسم ديگري خواهد بودبعد فردا يك مراسم در تهران هست

آقاي فضلي نژاد آيا از مقام هاي رسمي هم براي خاآسپاري آقاي ): راديو فردا(شيرين فاميلي 
  خلخالي به قم آمده اند؟

شبكه استاني قم در يكي دو . شبكه هاي صدا و سيما زياد به اين خبر نپرداخته اند: پيام فضلي نژاد
. بت خبري اين خبر را اعالم آرد و حتي بسياري از مردم قم در جريان درگذشت آقاي خلخالي نيستندنو

 صبح به منزل ايشان رفتم و 11به هر حال من ساعت . و فكر ميكنم يك عمدي در اين قضيه وجود دارد
داشتند و با فرزندان و خانواده ايشان صحبت آردم، در حقيقت بستگان درجه يك ايشان انجا حضور 

من تصور ميكنم با يك جمعيت اندك امروز ساعت سه پيكر ايشان از مسجدامام . خبري از عزاداران بود
  . حسن به حضرت معصومه تشييع خواهد شد

يكي از همفكران صادق خلخالي، يا يكي از هم حزبي هاي او مهدي ): راديو فردا(سياوش اردالن 
 او هنوز نگفته است آه آيا در مراسم تشييع جنازه آقاي .آروبي، دبير مجمع روحانيون مبارز است

خلخالي در تهران يا درجاي ديگر حاضر خواهد شد يا نه اما در پيامي به مناسبت درگذشت آيت اهللا 
خلخالي، مهدي آروبي اطالعيه اي را صادر آرد و در اين اطالعيه گفت خدمات و مجاهدات اين روحاني 

 پس از انقالب اسالمي و در صفحات زرين تاريخ پر شكوه انقالب اسالمي عظيم القدر در دوران قبل و
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مهدي آروبي رييس آنوني مجلس شوراي اسالمي، همچنين اظهار داشت ارادت اين . متجلي است
عزيز به امام بزرگوار خميني آبير و عالقه حضرت امام به ايشان از نقاط برجسته تاريخ حيات اين روحاني 

  .واالمقام است
  دم ذآر خبر درگذشت حجت االسالم خلخالي در نماز جمعه تهرانع

بحث بر سر برنامه هاي اتمي ايران از موضوعاتي بود آه مي شد پيش بيني آرد در نماز جمعه امروز 
آيت اهللا جنتي، دبير شوراي نگهبان امروز سخنران . تهران از سوي خطيب امروز نماز جمعه عنوان شود

   .مراسم نماز جمعه بود
آيت اهللا جنتي امام جمعه موقت تهران از بيانيه آژانس بين المللي ): روزنامه نگار، تهران (آرش قويدل 

انرژي هسته اي و عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابراز خرسندي آرد وآنرا 
  .رهايي از خطري بزرگ قلمداد آرد

من خيلي با احتياط صحبت . وراي حكام قطعنامه را صادر آردروز چهارشنبه ش: صداي آيت اهللا جنتي
يعني اينها اگرچه صد در . اين خاصيت را اين داشت آه ما را از اين مرحله خطرناك عبورمان داد. مي آنم

صد ميخواستند در اختيار آمريكا باشند، مسلم مساله به شوراي امنيت آشيده ميشد، و براي ما خيلي 
 فقط حق فناوري هسته اي براي جمهوري اسالمي شناخته شد و اين حق هم .مشكل ايجاد ميكرد

  ...براي هميشه محفوظ خواهد ماند
وي در ادامه به محكوميت اخير ايران در مجمع عمومي سازمان ملل اشاره آرد و اظهار : آرش قويدل

به اين موضوع در داشت نقض حقوق بشر در ايران ادعايي واهي بيش نبوده و سازمان ملل با پرداختن 
به گفته وي آمريكا با بهانه جويي هاي مختلف ول آن جمهوري . امور داخلي آشور دخالت مي آند

  . اسالمي نيست
گفتني است آه آيت اهللا جنتي سالگرد درگذشت آيت اهللا مدرس را تسليت گفت اما از هر گونه اشاره 

  . اسالمي خودداري آرداي به فوت آيت اهللا خلخالي، معروفترين حاآم شرع جمهوري
  

  اولين حاآم شرع جمهوري اسالمي درگذشت
  2003 نوامبر 29 –1382 آذر 8شنبه : شرق

وي آه از بيماري قلبي و مغزي . آيت اهللا صادق خلخالي اولين حاآم شرع جمهوري اسالمي درگذشت
. ان فوت آردرنج مي برد روز پنج شنبه ششم آذر ماه در پي يك عمل جراحي در بيمارستاني در تهر

تشييع جنازه وي نيز روز جمعه در قم از مسجد امام حسن عسگري به سوي صحن حرم حضرت 
در اين مراسم آيت اهللا يوسف صانعي از مراجع تقليد بر پيكر آيت اهللا خلخالي . انجام شد) س(معصومه 
نزديك محل دفن (پيكر اولين حاآم شرع جمهوري اسالمي را در يكي از مقبره هاي حرم . نماز خواند

مقام معظم رهبري طي پيامي به آقاي رسولي محالتي درگذشت آيت اهللا . قرار دادند) آيت اهللا مفتح
در حالي آه ملكا رئيس دفتر مقام رهبري در قم، آيت اهللا توسلي از اعضاي . خلخالي را تسليت گفتند

س دفتر مهدي آروبي در قم و و نماينده رئيس جمهور در تشييع ، ميرهادي رئي) ره(بيت امام خميني
  .سعيد منتظري به نمايندگي از بيت آيت اهللا منتظري در اين مراسم حضور داشتند

همچنين سيدعبدالواحد موسوي الري وزير آشور، شيخ قدرت اهللا عليخاني نماينده مجلس، سيد 
س جبهه سراج الدين موسوي سفير سابق ايران در پاآستان،غالمحسين آرباسچي، هادي قابل رئي

مشارآت قم، جعفري گيالني عضو دفتر تبليغات اسالمي قم از جمله افرادي بودند آه پيكر آيت اهللا 
درگذشت . خلخالي را تشييع آردند، اعضاي دادگاه ويژه روحانيت قم نيز در اين مراسم حضور داشتند

 آخرين مصاحبه BBCسايت خبري . آيت اهللا خلخالي در شبكه هاي خبري بازتاب هاي متفاوتي داشت
شبكه  هاي تلويزيوني . خود با آيت اهللا خلخالي به همراه زندگينامه مختصري از وي را منتشر آرد

در صدا و . ايراني نيز در داخل و خارج از آشور هر يك به گونه اي خبر درگذشت خلخالي را پخش آردند
اي فارسي زبان خارج از آشور اما رسانه ه. سيماي جمهوري اسالمي چندان به اين خبر پرداخته نشد

روزنامه  شرق امروز طي گزارشي ويژه حيات سياسي . با نگاهي انتقادي اين خبر را منعكس آردند
  .آيت اهللا خلخالي را بررسي آرده است
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