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  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   ايران بازگردانده نخواهند شد  خلق به  پل برمر  اعالم آرد مجاهدين: خبرگزارى فرانسه
  2003 دسامبر 20 –1382 آذر 29شنبه 

اعضاى گروه : منابع خبرى گزارش مى دهند آه پل برمر فرماندار غيرنظامى آمريكا در عراق اعالم آرد
برمر . خلق هرگز به ايران تحويل داده نخواهند شد و آنها را به يك آشور ديگر منتقل مى آنيم  مجاهدين

  . نام آشور ثالث را ذآر نكرد
تإآيد آرد آه آار انتقال , گو با تلويزيون عراق صحبت مى آرد پل برمر  آه در گفت  به گزارش خبرگزاريها

متحد و شوراى حكومت انتقالى عراق صورت   ملل  با همكارى سازمان, اعضاى اين گروه به آشور سوم
دادن آميسارياى عالى پناهندگان   ما قصد داريم با همكارى و شرآت: گيرد، وى تأآيد آرد  مي

  .ه اعضاى مجاهدين در اين آشور اقامت بدهيمملل در اين مورد، ب  سازمان
وى  گفت ما براى بررسى چگونگى ترك عراق توسط اعضاى اين گروه و اينكه به آجا منتقل شوند با 

وجه امكان ندارد آه   به هيچ: شوراى حكومت انتقالى عراق در حال همكارى هستيم، وى تصريح آرد
  .توانند به جاهاى ديگرى غير از ايران بروند  آنها را به ايران تحويل دهيم و آنها فقط مي

شد به دشوارى اجراى آار انتقال اعضاى اين   برمر آه سخنان وى همزمان به زبان عربى ترجمه مي
, تعداد آن دسته از   اعضاى مجاهدين آه زير نظر ما هستند: گروه به خارج از عراق اشاره آرد و گفت

نجام اين انتقال اعالم نكرد ولى گفت اين آار تا سال آينده ميالدى وى زمانبندى براى ا.   نفر است3800
  . ادامه خواهد يافت

  
رهبران قبايل و شخصيت هاى سياسى عراقى  در يك آنفرانس مطبوعاتي در پارلمان انگلستان توطئه 

  هاى رژيم ايران عليه مجاهدين در عراق را محكوم آردند
  /http://www.damavand.org.uk .نقل از سايت دماوند

بزرگترين تهديدات وچالشهاى امنيت و رفاهى : شرآت آنندگان در اين آنفرانس خبرى تصريح آردند
مردم عراق همانا دخالتهاى رژيم حاآم بر ايران در امور داخلى عراق و عملياتى است آه اين رژيم 

مردم عراق اين . م ميدهدبمنظور ايجاد يك رژيم وابسته به خويش در ميهن ما به شيوههاى مختلف انجا
دخالتها را محكوم نموده و خاطرنشان مى سازد آه آينده عراق را فقط مردم عراق و از بشيوه 

  دمكراسى واقعى و نه چيزى ديگر مقرر ميكند
 نفرى از رهبران قبايل و شخصيت هاى سياسى عراقى از اقشار مختلف جامعه شامل 16يك هيئت 
در يك آنفرانس مطبوعاتى در , د آه به تازگى از عراق به لندن آمده اندسنى ها و جوامع اآرا, شيعيان

در اين آنفرانس مطبوعاتي آه از طرف آقاى لرد رابين آوربت از اعضاى . پارلمان انگستان شرآت آردند
مجلس اعيان از حزب آارگر و آقاى وين گريفيث نماينده پارلمان از مجلس عوام انگلستان از حزب آارگر 

آقاى على شيخ على برهان الطيف رئيس , برگزار شد ”  Westminsterوست مينستر ”ختمان در سا
شيخ عماد الرماهى , آقاى السيد صالح ابوخمره رهبر حزب صلح عراق, شوراى رهبران عشاير عراق

دآتر ثريا محمد البرزنجى عضو دفتر سياسى حزب صلح عراق و , رئيس اتحاديه انجمنهاى خيريه عراق
  .لى ابراهيم فارس رئيس شوراى مرآزى شيوخ عراق و عرب شرآت آردندشيخ ع

همچنين بدعوت نمايندگان پارلمان آقاى فريد سليمانى از اعضاى ارشد آميسيون خارجى شوراى ملى 
مقاومت در اين آنفرانس مطبوعاتى شرآت نموده و براى اولين بار اطالعات جديدى مبنى بر مداخالت 

را در اختيار مطبوعات و شرآت ,  را آه منابع مقاومت در داخل بدست آورده بودندرژيم آخوندى در عراق
  .آنندگان در اين آنفرانس مطبوعاتى قرار داد

ابتدا آقاى وين گريفيث ضمن خوشامدگويى به شرآت آنندگان در اين آنفرانس مطبوعاتى سخنانى 
شوراى حكومتى عراق در قبال حضور حول حضور نيروهاى رژيم درعراق ايراد نمود و سپس موضع گيرى 

وى در ادامه از فريدون درخواست آرد آه هيئت عراقيان را به مدعوين معرفى , مجاهدين را تقبيح نمود
  .آه او نيز معرفى آرد, نمايد

, ضمن تشكر از اعضاى پارلمان آه اين آنفرانس مطبوعاتى را ترتيب داده اند, آقاى شيخ عماد الرمحى
  . از سوى هيئت عراقى قرائت نمودقطعنامه اى را 

شيخ على , خانم دآتر البرزنجى, سخنرانان بعدى به ترتيب شامل آقاى الشيخ على برهان الطيف 
  . شيخ صالح ابوخمره بودند, ابراهيم فارس
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آقاى آوربت سپس سخنان خود را مطرح نمود و سپس سئوال از طرف خبرنگاران رسانه ها صورت 
يكى ديگر از . رنگاران مطرح نمودند در مورد نقش رژيم در عراق و چگونگى آن بودسئواالتى آه خب. گرفت

  .خبرنگاران نقش و تاثيرات رژيم در ميان شيعيان عراقى و جنوب عراق را مطرح نمود
آقاى فريد سليمانى را معرفى نموده آه وى سخنان خود را در زمينه اطالعاتى , در ادامه آقاى آوربت

اى رژيم آخوندى در عراقكه اخيرًا از طريق نيروهاى مقاومت در داخل بدست آمده است مبنى بر فعاليته
  .را در اختيار رسانه هاى قرار داد و در پايان آن خبرنگاران سئواالت خود را مطرح نمودند

  . بعدازظهر به پايان رسيد1اين آنفرانس مطبوعاتى در ساعت 
  

با اعضاى هيئت مقاومت و همچنين هيئت عراقى مصاحبه بعد از پايان آنفرانس مطبوعاتى رسانه ها 
  :هاى اختصاصى برگزار آردند منجلمه

راديو بى بى سى با آقاى فريد سليمانى و همچنين شيخ على البرهان و شيخ عماد الرماحى وخانم 
ى دآتر ثريا البرزنجى وشيخ صالح ابوحمزه مصاحبه نمود راديو بى بى سى عربى با آقاى سنا برق زاهد

  .و همچنين تعدادى از هيئت عراقيان مصاحبه نمود
  .تلويزيون الجزيره با آقاى صالح ابوخمره مصاحبه نمود

  
  : در اين آنفرانس مطبوعاتى رسانه هاى خبرى گسترده اى شرآت آرده بودند آه شامل

  خبرگزارى رويتر از انگليس
  خبرگزارى آنسا از ايتاليا
  خبرگزارى آيودو از ژاپن

  
اسكاى , بى بى سى-:  تلويزيونى آه در اين آنفرانس شرآت آرده بودند عبارت بودند ازشبكه هاى

  الجزيره,  فرانسهTF1, نيوز
  :متن قطعنامه هيئت عراقى آه در اين آنفرانس مطبوعاتى قرائت گرديد

ما امضاء آنندگان اين بيانيه نمايندگان عشاير وطيفهاى مختلف سياسى وقومى ومذهبى مردم عراق 
  : به دعوت از پارلمانترهاى انگليس به لندن آمده ايم مواضعمان را بشرح زير اعالم ميكنيمآه
از اين رو ما ,  آرمان هر عراق آزاده ميهن دوست رسيدن به عراقى آزاد ومستقل وشكوفاست-1

معتقديم آه بزرگترين تهديدات وچالشهاى امنيت و رفاهى مردم عراق همانا دخالتهاى رژيم حاآم بر 
ايران در امور داخلى عراق و عملياتى است آه اين رژيم بمنظور ايجاد يك رژيم وابسته به خويش در 

مردم عراق اين دخالتها را محكوم نموده و خاطرنشان مى . ميهن ما به شيوههاى مختلف انجام ميدهد
  .قرر ميكندسازد آه آينده عراق را فقط مردم عراق و از بشيوه دمكراسى واقعى و نه چيزى ديگر م

 ما تآسف عميق خودمان ر از شهادت دهها تن از اعضاى سازمان مجاهدين خلق در عراق بواسطه -2
همچنين توطئه هاى مختلف رژيم حاآم بر ايران عليه حضور سازمان . عمليات تروريستى اعالم ميكنيم

ياسى و ميهمانان مجاهدين خلق در عراق را محكوم نموده و اعالم مى آنيم آه اينها پناهندگان س
عزيز مردم عراق هستند و بايستى در عراق مانند هرآشور متمدن ديگر از آليه حقوق عادالنه و زندگى 

  .در امن و امان در آشورمان برخوردار باشند
بعنوان يك شهادت تاريخى خاطرنشان ميكنيم آه به خالف ادعاهاى دروغين آه ساخته وپرداخته 

ت مجاهدين مطلقا در امور داخلى عراق دخالت نكرده اند و آنها از دستگاههاى امنيتى ايران اس
بنا بر . حضورشان در عراق هدفى جز ادامه مبارزه براى برقرارى آزادى و دمكراسى در ميهنشان ندارند

سنتهاى اسالمى وعربى و عراق و بنا به روابط برادرانه وتاريخى بين مردم عراق و مقاومت ايران و 
در .  از ميهمان وظيفه هر عراقى آزاده و شريف است و به آنان خوش آمد گفته ميشودمجاهدين حفاظت

اين چارچوب ما خواستار تجديد نظر در بيانيه منسوب به شوراى حاآميت عراق آه خواهان اخراج 
بويژه اينكه اين بيانيه نقض آشكار قوانين و آنوانسيونهاى ژنو است . هستيم, مجاهدين از عراق ميباشد

آما اينكه ماندن اين سازمان در . ه مجاهدين را شامل ميشود و حامى آنها در عراق تحت اشغال استآ
 .عراق بنفع مردم عراق است

  
  ستاد خبری کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی  -اطالعيه خبری شماره یازده 

  ٢١:، ساعت ١٣٨٢ بيست و نهم آذر ماه-کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی 
  ! بی موقتا آزاد شداحمد باط

  ! هم ميهنان ، جوانان و دانشجویان آگاه و مبارز
دادستانی تهران پس از سه هفته شکنجه، تهدید و حمله به منازل دوستان احمد باطبی ، سرانجام 

  . ناچار شد تا وی را موقتا آزاد و به مرخصی بفرستد
قاومت خانواده وی و احمد باطبی در بی شک اعتراضات گسترده شما در داخل و خارج از کشور و نيز م

  . برابر تهدیدات ، نقش مهمی در نقش بر آب کردن نقشه های شوم دادستانی داشته است
مرتضوی با توجيه آنکه احمد باطبی اشتباها دستگير شده است ، تالش کرد تا سه هفته شکنجه ، 

به منازل دوستان وی و دستگيری تهدید ، پرونده سازی و تالش برای اعتراف گيری از وی و نيز حمله 
  . آنها را پرده پوشی کند
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کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی با ابراز مسرت فراوان از این امر که بی شک سبب خوشحالی همه 
ایرانيان شده است ، به تالش خود تا آزادی احمد باطبی  از زندان و اعالم جرم عليه دشمنان حقوق 

  . بشر ادامه خواهد داد
http://www.freebatebi.com /  

info@freebatebi.com   
 

  اي در سنندج اقدام به خودسوزي آردند  دو عضو خانواده
  2003 دسامبر 20 –1382 آذر 29شنبه 

 نفري در محله عباس آباد سنندج، اقدام به خودسوزي آردند و در دم جان 5 نفر از اعضاي يك خانوده 2
  .سپردند

 ساله بودند با رفتن به حمام خانه و ريختن بنزين به روي 20 و 17ختر و پسري به گزارش ايلنا، آنها آه د
  .هاي آتش جان سپردند  خود، در ميان شعله
 3مان بسيار بد است، با داشتن   شوهرم بيكار است و چندين سال است وضع مالي: مادر خانواده گفت

از اين لحاظ دچار افسردگي " ر فوت شدهدختر و پس" فرزندم 2فرزند اداره زندگي برايمان مشكل بود و 
  .شديد شدند و تحصيل را رها آردند

 آه مشغول تماشاي فيلم بودم، به ناگاه فريادهاي پي در پي مرا 9ديشب ساعت : وي در ادامه گفت
  .هاي آتش ديدم  به حياط آشاند و فرزندانم را در ميان شعله

برد و   م براي آار آردن در جنوب آشور به سر ميهمين اينك شوهر:  ساله در ادامه گفت40اين مادر 
  . ساله5ام يك دختر   من مانده

  .اي شهر سنندج است  گفتني است؛ محله عباس آباد سنندج از مناطق محروم و حاشيه
  پايان پيام

 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  چراآمدند؟
  2003 دسامبر 21 –1382 آذر 30 يكشنبه -روزنامه اعتماد

،   شده  رايج  ايراني  سياستمداران  در بين  جديد آه المثل  ضرب  يك  حكم به:   مهرگان ، آيوان  سياسي گروه
 و   را تحليل پيشه  سياست  رفتار جماعت  نيستندأ شايد نتوان بيني  پيش  قابل  در ايران  و سياست فوتبال
،   رسمي گيري  موضع  و در يك  پيش  چند وقت  مشارآت  حزب رآل دبي محمدرضا خاتمي.  آرد ارزيابي
   مصوبات  براي  الزم  اجرايي  آزاد و ضمانت  انتخابات برگزاري« را   در انتخابات  شرآت  براي  حزب  اين شروط
   بانگ بات تنور انتخا  شدن  با داغ  نيز همگام مذهبي  ملي  نيروهاي برخي.  بود  آرده اعالم»   هفتم مجلس
 در سر دارد   تغيير و تحول  سوداي  آه  طلبي  اصالح  چهره  هيچ  به  استصوابي  تيز نظارت تيغ«: برآوردند
  فشردند آه  مي  باور پاي  ديگر بر اين اما برخي» .  است فايده  بي  حضور در انتخابات  نخواهد آرد، پس رحم

 اگر  حتي.   است  راي هاي  صندوق  عبور آن  دروازه  بهترين شود  بايد انجام  دموآراتيك  آه هر تغييري
 اميد   ديگر به  سر باز زد و جماعت نام  آند باز نبايد از ثبت  را ردصالحيت ، همه  نگهبان شوراي
   پا در نخستين  مبهم ها با دورنمايي  تاييد صالحيت  براي  و مقننه  مجريه  دو قوه  روساي هاي زني چانه
 آمدند،   آانديدا شدند، آنان طلبان  اصالح  همه  شد آه ها چه ها و گمانه  تحليل  اين سواي.  گذاشتندآارزار

   را  آنان  واآنش ، آدام  تحليل چرا؟ آدام
 مبارز   روحانيون  مجمع  ستاد انتخاباتي نيا، رييس منتجب رسول االسالم  آنند؟ حجت نام  ثبت  آرد آه ترغيب
 انتظار   و قابل  طبيعي  امري  آنند اين نام  ثبت  و شايسته  افراد صالح طلبان  از اصالح اينكه:  ت گف  باره در اين
   است  آردند طبيعي  را دنبال  اصالحات  جريان  و مجلس  در دولت  گذشته  سال  از شش  آه آساني. بود

   قبول  قابل  رقيب  براي  و شروط  شرط ن آغاز آردند گذاشت  آه  راهي  ادامه  آنند و براي گيري نبايد آناره
 بسيار   منتقد اصالحات رقبا و جناح. نهند  نمي  وقعي  و شروط  شرط  اين  آنها اصال به  چون نيست
 و   صالحيت  صاحب هاي  آنند اما حضور چهره  را خالي  صحنه  خودشان  با پاي طلبان  اصالح مندند آه عالقه

نيا در  منتجب.  حضور را نداشتند  آنها اصال انتظار اين  آرد چون  آنها را خنثي ت معادال  اصالحات شايسته
   بودند ولي  پيدا آرده  آمادگي  از گذشته  بيش  مجلس  تصرف  ما براي  رقباي  آه  نكنيم فراموش:  افزود پايان

  . ايجاد آرد يي  جدي هاي  آنها چالش  براي طلبان حضور اصالح
  :  سياسي  گروه  تحليلي گزارش

   معناي  را به  مذهبي  ملي  نيروهاي  برخي نام  ثبت  علت  مذهبي  ملي  فعال هاي نگار از چهره محمد بسته
 را   باز باشد و حضور در انتخابات  دستمان  آه خواستيم ما مي:  نكرد و افزود  ارزيابي  در انتخابات شرآت
 و   سياسي  زندانيان  بر آزادي  ما مبني  توقعات  هر حال به.   حاآميت العمل  عكس  به آنم  مي موآول

  شرآت.   است  خود باقي  قوت  هنوز به  استصوابي ، لغو نظارت  مطبوعات  از آليه  توقيف ، رفع مطبوعاتي
   تصميم  در يك  شروط  اين  تحقق  عدم  دارد و در صورت  با رفتار حاآميت  پيوند عميقي ما در انتخابات

  . آنيم  مي  را اعالم  با شرايط  متناسب  موضع معيج
   باوجود همه طلبان اصالح:   گفت  مشارآت  حزب  مرآزي  شوراي  و از اعضاي  تهران  نماينده  سعيدي ميثم
   اصالحات  راه  جز پيمودن  راهي  هيچ  رسيدند آه  نتيجه  اين  خود ديدند به  بر سرراه  آه  و مشكالتي موانع

   آنها را به هاي  و مشي  خط  اصالحات  مخالف  جريان  توسط  مجلس تصرف.  وجود ندارد  راي هاي صندوقاز 
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 آشور،   ارضي  تماميت از طرفي:  افزود سعيدي.  خواهد آرد  تبديل طلبان  و اصالح  اصالحات  عليه برنامه
  ، عناصر موثري  در منطقه  بيگانگان مع و ط  اصالحات ، فرجام  اسالمي  جمهوري  ذات ، صيانت  ملي امنيت
   مشارآت  حزب  مرآزي  ديگر عضو شوراي  آقاجري زهره.  بود طلبان  اصالح  فعال  مشارآت  به  ترغيب براي

  طلبان  اصالح  هدف در واقع:  و تاآيد آرد  ندانست  حضور در انتخابات دهنده  را نشان  در انتخابات نام نيز ثبت
   پرداخت يي  هزينه  نگذارند و اگر قرار است  رقيب  را بدون  بازي  زمين  آه  است  اين در انتخابات  نام از ثبت

 مورد   در اين  موتلفه  جمعيت  عضو دفتر سياسي حميدرضا ترقي.  را بپردازد  هزينه  اين  مقابل شود، جناح
  بندي  داشتند اما در جمع يي نه عجوال  قضاوت  نگهبان  برخورد شوراي  از نوع طلبان اصالح:  گفت
،   قضاوتشان  بر اين اند عالوه  آرده  قضاوت  زود و اشتباه  رسيدند آه  نتيجه  اين  به هايشان تحليل

   هد ترقي.  است  بوده يي  عجوالنه پيشداوري
 اگر تاييد  طلبان صالحا:   آرد و گفت ها ارزيابي  از ردصالحيت  سياسي برداري  را بهره طلبان  اصالح نام  ثبت ف

 از  دآتر محمد ملكي. باشد  انتخابات  عليه  خواهند برد آه  سمتي  را به  سياسي  نشوند، فضاي صالحيت
  دانم  نمي  آردند، من نشيني  عقب  گام  به  گام طلبان اصالح:  نيز تاآيد آرد  مذهبي  ملي  فعال هاي چهره

   شوراها عبرت  انتخابات  از تجربه  آنان خواه  تماميت  جناح ه برجست هاي  چهره چرا با وجود تهديدات
 عضو   آواليي  شوراها را تكرار آنند؟الهه  انتخابات  رسوايي  انتخابات خواهند در اين گيرند، چرا مي نمي

   آنگره  را به  در انتخابات  شرآت  براي  متبوعش  حزب  قطعي  نيز تصميم  مشارآت  حزب  مرآزي شوراي
 نيز   همبستگي  حزب  فراآسيون  ، رييس  حضرتي الياس. آرد  اعالم ماه  در بهمن  حزب  اين العاده فوق
 بيشتر،   مشارآت  براي  طلبان  حضور اصالح شد، چرا آه  مي آمدند بايد سوال  نمي  طلبان اگر اصالح:  گفت
   از اعتقادات  رفتارها جزو الينفكي  اين  واقعدر.  بهتر بود  فعاليت  به  حضور بيشتر و تشويق  به  زدن دامن
   و برنامه يي ، مرحله  آرام  حرآت  اصالحات  اصلي جوهره:  آرد  اضافه  تهران نماينده.  ها است طلب اصالح

 رفتار   ادامه  آه  است طبيعي.  روبرو شوند  زيادي  و مشكالت  سخت  با موانع  مگر اينكه  است درازمدت
    وصف  با شور و شوق  آه ان طلب اصالح

.  دارد  نهاد بستگي  عملكرد اين  و نوع  نگهبان  رفتار شوراي اند به  را آغاز آرده  انتخابات  داستان ناشدني
  ها همان  صالحيت  به  و رسيدگي  استعالم  مراجع خواهند آه  مي  ندارند آنان  زيادي  توقع  طلبان اصالح

  .  است ، ذآر شده  فعلي  ناقص ن در قانو  باشد آه مراجعي
   سليقه  اعمال  به  دست  تاثير فشار افراطيون  و تحت ، فراتر از قانون  نگهبان اگر شوراي:  تاآيد آرد حضرتي
:  يادآور شد  در پايان حضرتي. خواهد شد ها تعريف طلب  اصالح  براي  جديدي  وظيفه  آه  است وقت بزند آن
 نيز   آوچك هاي  بايد از روزنه  پيشبرد اصالحات  براي  بود چرا آه  درست  اقدام يك   طلبان  اصالح اقدام

  ? ? ?.  است  بزرگ  پارلمان  و يك  نيست  آوچك  روزنه  يك  مجلس  آه  آرد، در حالي استفاده
   چه  قافله  اين ران رو دارد، آاروانساال  خود را پيش  سياسي هـاي  گـردنـه العبـورتـريـن  از صعـب  يكـي ايـران
  ، اتخاذ خواهند آرد؟  گردنه  از اين  گذشتن  سالمت  به  براي تدبيري

 
  اسامی بعضی از ثبت نام کنندگان زن انتخابات مجلس

  2003 دسامبر 21 –1382 آذر 30 يكشنبه -سايت زنان ايران
د انتخابات کشور اعالم کرد با پايان گرفتن مهلت ثبت نام براي کانديداتوري انتخابات مجلس هفتم، ستا

  . درصد ثبت نام کنندگان زن هستند) 9/89 (10که حدود 
 زن وکيل و قاضي، 7 نفر زني که در سراسر کشور براي انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند، 806در ميان 

 162 بازنشسته و 21 کارمند دولت، 535 استاد دانشگاه و عضو هيات علمي، 44 روحاني، 1 پزشک، 27
  .شغل بقيه نامعلوم است. زن با شغل آزاد وجود دارد

 نفر تحصيالت 11 نفر ليسانس، 510 نفر فوق ايسانس، 112هفتاد نفر از داوطلبان زن مدرک دکترا، 
 نفر 3 نفر زير فوق ديپلم است و ميزان تحصيالت 8مدرک تحصيلي .  نفر فوق ديپلم دارند93حوزوي و 

  .معلوم نيست
و سمنان 2در استان يزد .  و کهکيلويه و بوير احمد تنها يک نفر زن ثبت نام کرده انددر استان هاي ايالم

از ميان اقليتهاي مذهبي نيز تنها يک زن ثبت نام کرده .  زن نامنويسي کرده اند7زن، بوشهر و قم 
  .است

ع از فهرست زير، اسامي کساني است که تا اين لحظه خبرنگار سايت زنان ايران موفق به کسب اطال
  :ثبت نام آنها براي نمايندگي مجلش شده است

  
  :نمايندگان زن مجلس

  فاطمه حقيقت جو، الهه کواليي، فاطمه راکعي، فاطمه خاتمي، اکرم مصوري منش، اعظم ناصري پور
  

  :حزب مشارکت
  :تهران

  شهال شرکت، مدير مسئول مجله زنان
  کشورفخرالسادات محتشمي پور، مشاور سابق امور بانوان وزارت 

  فريده ماشيني، عضو حزب مشارکت، فعال امور زنان
  هاله مجردي، عضو حزب مشارکت، همسر محسن ميردامادي

  فاطمه کريمي، آموزش و پرورش، عضو حزب مشارکت
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  فاطمه کمالي احمدي سرايي، مديرمسئول نشريه جامعه نو، همسر عمادالدين باقي
  اصفهان، کتايون غفاري، همسر مهدي شيرزاد

  ، ام البنين چابکيبيجار
  اروميه، دکتر بشيري
  آبادان، زهره آغاجري

  
  :ملي مذهبي ها
  اعظم طالقاني

  طاهره طالقاني، دختر آيت اهللا طالقاني، همسر محمد بسته نگار
  

  :اصالح طلبان، مستقل
  زهرا اشراقي، نوه آيت اهللا خميني، همسر محمدرضا خاتمي

  نزهرا ابراهيمي، خبرنگار پارلماني مجله زنا
  عذرا فراهاني، روزنامه نگار، اراک

  ميرگلو بيات، ساوه
  

  :کارگزاران
  طاهره طاهريان، معاون سابق ورزش بانوان

  روشنک سياسي
  

  :محافظه کاران
  اجتماعي رنان-منيره نوبخت، رييس شوراي فرهنگي 

  مريم بهروزي، نماينده مجلس در دوره پنجم
  اصفهان، نيره اخوان، نماينده دوره پنجم

  ، جواهرياراک
همچنين گفته مي شود سوسن شريعتي، فرزند دکتر علي شريعتي، ميمنت چوبک، قاضي سابق 

دادگستري، مستشار دادگاههاي تجديد نظر، فاطمه بيگلري، عضو سابق دفتر تحکيم وحدت و فعال در 
 ،،.ي نمايندگي ثبت نام کرده اند تير نيز برا18وقايع 

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   هزار دالر از يك ايراني گرفتم  50الدن صبحانه خوردم،   با بن: گذاري استانبول مدعي شد  عامل بمب
  2003 دسامبر 21 –1382 آذر 30يكشنبه 

ام و    هزار دالر از يك منبع ايراني دريافت آرده50« :گذاري استانبول در ترآيه ادعا آرد  يكي از عوامل بمب
  ».اري ماه گذشته در ترآيه را تأمين مالي آردگذ  همين منبع ايراني، بمب

بر اساس گزارش پليس ترآيه، عدنان ارسوز تأآيد آرده است آه يك  به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 
  .المللي تروريستي، آموزش و تأمين مالي اعضاي گروه اسالمي ترآيه را بر عهده دارد  سازمان بين

المللي تروريستي را فاش نكرده اما ارسوز در   اين سازمان بينبه نوشته روزنامه حريت، پليس نام 
گذاران ترآيه، قبل از يازده   الدن رهبر القاعده و يكي از بمب  بن  هاي خود گفته است آه با اسامه  بازجويي

  .سپتامبر صبحانه خورده است
ه آنند آه من تعيين مقدار در آنجا بود آه تصميم گرفتيم به مراآز آمريكايي ترآيه حمل: وي افزوده است

آردم آه اين مبلغ عليه مراآز آمريكايي   مبلغ الزم براي اين عمليات را پيگيري آردم و فكر مي
  .گذاري خواهد شد  سرمايه

در مورد مبلغ صدهزار دالر :  هزار دالر از يك ايراني دريافت آردم، افزود50ارسوز با بيان اينكه من مبلغ 
  شود يا خير؟    مشخص نبود آه آيا اين پول فراهم ميديگر نيز بحث بود اما
گذاري در مراآز انگليسي و يهودي پشيمان است چرا آه   ارسوز از چهار بمب: حريت در ادامه نوشت

  .اي بودند  ها مسلمانان ترآيه  ها و زخمي  بيشتر آشته
در جنوب ترآيه بوده آه هدف اصلي حمالت، پايگاه نظامي اينجرليك : وي در اعترافات خود گفته است
  .دهي براي نظاميان آمريكايي در جنگ عليه عراق بود  مرآزي آليدي و ايستگاه سوخت

  .دانم، در استانبول صورت گرفت  اين حمله به داليلي آه من نمي: ارسوز در ادامه گفته است
ند و از اين شو  گونه مي شود و مسلمانان ترآيه هم آشته مي  دانستم آه اين  من نمي: وي گفت

  .موضوع پشيمانم
  .وگريز، دستگير شد   دسامبر بعد از تعقيب15ارسوز روز : پليس اعالم آرده است

  پايان پيام. وي قصد داشت از ايران به ترآيه برود: است  پليس مدعي شده

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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  دها تن از عراقيان وفادار به رهبر مخلوع منجر شددستگيری صدام حسين به دستگيری ص

  2003 دسامبر 21 –1382 آذر 30 يكشنبه -راديو آمريكا 
يک ژنرال بلند پايه نظامی اياالت متحده می گويد ، دستگيری صدام حسين که در هفته گذشته روی 

ورشيان ضد آمريکائی ، داد ، به دستگيری صدها تن از عراقيان وفادار به رهبر مخلوع، از جمله رهبر ش
  . منجر شد

گفت ، دستگيری صدام " فاکس" روز يکشنبه، ژنرال ريچارد ماير، در يک مصاحبه با برنامه خبری تلويزيون 
حسين، اطالعاتی را در اختيار نيروهای نظامی آمريکا ، قرار داده است که برآن اساس درک بهتری از 

  . ساختار تشکيالتی شورشيان بدست آمده است
اين ژنرال که رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح اياالت متحده آمريکا است، اضافه می کند ، صدام با 

  . بازپرسان همکاری نمی کند
در همين زمان ، روزنامه نيويورک تايمز، گزارش می کند صدام حسين برای اجتناب از دستگيرشدن بين 

 . به خود در رفت و آمد بوده است خانه امن در قلب منطقه سنی نشينان وفادار ٣٠ تا ٢٠
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر30: روزنامه های تهران
  2003 دسامبر 21 –1382 آذر 30 يكشنبه - بي بي سي 

روزنامه های يکشنبه تهران موافقت ليبی با بازرسی های بين المللی از زرادخانه های آن کشور را بی 
 مقابل در گزارش های مختلف از استقبال کشورهای مختلف دنيا از امضای پروتکل اهميت ديده و در

  .الحاقی پيمان منع گسترش سالح های هسته ای توسط ايران خبر داده اند
 هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در ماه های گذشته رسالتبه نوشته 

ايران اعالم داشته بود در نماز جمعه تهران گفته است مخالفت خود را با امضای پروتکل الحاقی توسط 
اينک توپ در زمين اروپا ست و آن ها هستند که پس از امضای پروتکل توسط ايران بايد تعهدات خود را 

  .انجام داده و به ايران در جهت دست يافتن به صنايع صلح آميز اتمی ياری برسانند
نتخاباتی، روزنامه های تهران در گزارش ها و مقاالت خود به با پايان گرفتن مهلت ثبت نام نامزدهای ا

  .انتخاباتی پرداخته اند که بيشتر گروه های سياسی نگران آنند که مردم از آن استقبالی به عمل نياورند
خبر داده که هشت هزار نفر در کل کشور برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرده اند که در ميان ياس نو 

ای مشهور محافظه کاران مانند عسگراوالدی و بادامچيان و محمدرضا باهنر ديده می آن ها چهره ه
  .شوند

نوشته است محافظه کاران از نتيجه ای که در ياس نو احمد شيرزاد نماينده اصفهان در مقاله ای در 
 به آن انتخابات شوراها به دست آمد چنين می پندارند که مردم از جناح مقابل آن ها خسته شده اند و

ها روی می آورند در حالی که آن ها بايد در نظر داشته باشند که مانند بازی فوتبال اگر تيمی می 
  .خواهد برنده شود بايد در زمين بازی کند، لگد زدن به پای حريف فقط بازی را خراب می کند و بس

باره فعاليت های هسته به نظر اين نماينده اصالح طلب که در روزهای اخير و پس از افشاگری هايش در
ای کشور با مخالفت های جدی محافظه کاران روبروست گروه مخالف اصالحات قادر به تغيير رفتار خود 

نيست و با بگير وبنند و تهيد و وارد کردن اتهام به رقيب و تهيه پرونده های قطور برای رد صالحيت ها 
  .کاری می کند که مخالف بازی انتخاباتی است

ه اصالح طلبان تاکيد می کنند که در صورت رد صالحيت گسترده نامزدهای انتخاباتی توسط در حالی ک
در مقاالت خود با استفاده از گفته های جمهوری اسالمی  و کيهانشورای نگهبان نبايد تن به آن داد، 

يبه هستند روحانيون اصرار دارند که مجلس بايد از مخالفان خالی باشد و افرادی که به نوشته آن ها غر
  .به آن راه پيدا نکنند
 نوشته چراغ سبز اصالح طلبانی آه دارای مسئوليت های اجرائی هستند، موجب جمهوری اسالمی

تشويق افراد وابسته به گروهكهای غيرقانونی برای ثبت نام داوطلبی شرآت در انتخابات مجلس هفتم 
 صالحيت افراد وابسته به گروهك های شده ولی هيئت های اجرائی طبق قانون موظف هستند از تاييد

  .غيرقانونی خودداری نمايند
 در گزارشی با عنوان چرا آمدند با طرح اين سدوال که اصالح طلبان و نيروهای مشهور به ملی اعتماد

  هـای  گـردنـه  العبـورتـريـن  از صعـب   يكی مذهبی با چه اميدی در انتخابات شرکت کرده اند نوشته ايـران
   از اين  گذشتن  سالمت  به  برای  تدبيری  چه  قافله  اين  رو دارد، آاروانساالران  خود را پيش سیسيا
  ، اتخاذ خواهند آرد؟ گردنه

،   آرام  حرآت  اصالحات  اصلی  يکی از نمايندگان تهران در مجلس گفته است جوهرهاعتمادبه نوشته 
   روبرو شوند بنابراين ادامه  زيادی  و مشكالت  سخت  با موانع  مگر اينكه  است  درازمدت  و برنامه مرحله ای
   و نوع  رفتار شورای نگهبان اند به  را آغاز آرده   مبارزات انتخابات  با شور و شوق  آه  طلبان رفتار اصالح

  . دارد عملكرد آن ها بستگی
 تاثير فشار   و تحت  از قانون، فراتر  نگهبان اگر شورای: تاآيد آرداعتماد الياس حضرتی به نوشته 

  ها تعريف  طلب  اصالح  برای  جديدی  وظيفه  آه  است وقت  بزند آن   سليقه  اعمال  به  دست افراطيون
  . خواهد شد
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 علی مشکينی امام جمعه قم در نماز اين هفته آن شهر از شورای نگهبان ايرانبه نوشته روزنامه 
به گفته رييس مجلس خبرگان . ک سوراخ دو بار گزيده نشودخواسته شدت عمل به خرج دهد و از ي

جلوگيری از ورود افراد غير مطمئن به مجلس از آن رو الزم است که دشمن با کنترل از راه دور می 
  .خواهد مجلس شورای اسالمی را درست کند

جربه مجلس  در سرمقاله يکشنبه خود همين مضمون را تکرار کرده و نوشته شورای نگهبان به تکيهان
ششم که اکثريت اصالح طلبان در آن حضور داشتند توجه کند و اين بار سخت گيری بيشتری به کار 

  .گيرد
در سرمقاله خود با اشاره به گفته های آيت اهللا مشکينی يادآوری کرده که سخت گيری آفتاب يزد 

در انتخابات گذشته اين های شورای نگهبان در دو دوره مجلس اثر منفی خود را نشان داد تا آن که 
شورا در روش های خود تجديد نظر کرد و می توان اين سئوال را مطرح کرد که اگر رد صالحيت های 

  . درست بود چرا در سال های بعدی در آن تجديد نظر شد٧١گسترده سال 
تخابات رياست در پايان مقاله خود به يادآورده که يکی از روحانيون يک هفته قبل از انآفتاب يزد سردبير 

جمهوری قبلی در اشاره مستقيم به محمد خاتمی گفته بود گناهی بدتر از اين نيست که زمام کشور 
را به دست فردی ناصالح و بی تقوا و بی کفايت بدهيم و در حالی که در چند سال گذشته بيش ترين 

اين هم .  مردم شده استدرآمد نفتی عايد کشور شده بيش ترين تورم، فقر، بيکاری بدبختی گريبانگير
  .از بابت آخرتمان که هيچ گاه بی اعتنائی جوانان به مسائل معنوی به اين اندازه نبوده است

 در مقاله ای با يادآوری درد و رنج مردم از جنگ هشت ساله ايران و عراق نوشته هنوز اقدامی شرق
ق صورت نگرفته و از سوی ديگر،  ميليارد دالری ملت ايران از عرا١٠٠٠شايسته برای دريافت غرامت 

شورای حكومتی انتقالی عراق به انحای مختلف می آوشد از زير بار مسئوليت پرداخت غرامت به ايران 
  .شانه خالی آند

 سخن اخير آقای حكيم مبنی بر مسئوليت شخص صدام در راستای اقدام شرقبه نوشته تحليگر 
 در بهره گيری از متجاوز شناخته شدن عراق در پيشين وزير خارجه عراق و حمايت آشورهای عربی

جنگ با ايران در آنفرانس اسالمی مؤيد اين نكته است که زمامداران فعلی و آينده عراق هم قصد 
  .جبران خسارات ايران را ندارند

روزنامه های مختلف تهران خبر آزادی احمد باطبی دانشجوئی را که از چهار سال پيش در زندان است 
ت اول خود نقل کرده و نوشته اند که اين آزادی بعد از مالقات محمد شريعتمداری وزيربازرگانی در صفحا

  .و دادستان تهران با وی صورت پذيرفته است
سعيد مرتضوی دادستان تهران گفته است دستگيری آخرين بار که بعد از مالقات ياس نو به نوشته 

  .زمان ملل صورت گرفت، اشتباهی بوده استاحمد باطبی با گزارشگر کميسيون آزادی بيان سا
 محمد شريعتمداری همچنين با اکبر گنجی روزنامه نگاری که از چهار سال و اعتمادبه گزارش روزنامه 

نيم پيش در زندان به سر می برد مالقات کرده است بدون آن که خبری درباره نتيجه اين مالقات منتشر 
  .شود

 رفسنجانی معاون وزير اطالعات بود سه ماه قبل از سوی دولت وزير بازرگانی که در دولت هاشمی
  .مسوول پی گيری کار زندانيان سياسی شد

مذهبی ، روز _  نوشته خانواده های تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی از زندانيان ملی شرق
ه در بازداشت چهارشنبه پس از گذشت پنجاه روز، توانستند با اين افراد آه پس از حوادث خرداد ما

اين خانواده ها اعالم آردند آه عوامل دادستانی با انجام اين مالقات . موقت به سر می برند، ديدار آنند
  .مخالف بوده اند

 مذهبی آه با دو همفكر خود و همچنين با حسين - يكی از بازداشت شدگان ملی شرقبه نوشته 
تاق نگهداری می شوند، فضای محل نگهداری قاضيان جامعه شناس و مديرعامل موسسه آينده در يك ا

اتاق نگهداری ما از شرايط بند عمومی برخوردار نيست، ساعت : خود را اين گونه شرح داده است
خاموشی وجود دارد و در ساعت های مشخص در اتاق بسته می شود و تنها روزنامه آفتاب يزد به آنان 

  . قات هفتگی برای آنان وجود ندارداو گفته آه دسترسی به تلفن و مال. داده می شود
خانواده زندانيان ملی مذهبی با اشاره به اقداماتی آه تاآنون از طريق سه قوه انجام ياس نوبه نوشته 

اآنون وضعيت پرونده ها مشخص نشده است بنابراين چنانچه اين وضعيت متاسفانه ت: داده اند، گفت
ادامه پيدا آند به اتفاق وآيل پرونده به دنبال تهيه شكايت بين المللی برای ارجاع به آميته حقوق بشر 

  .سازمان ملل خواهم بود
د روزنامه به دنبال انتشار خبر دستگيری کسانی که در ميهمانی سفارت ساحل عاج شرکت داشته ان

 از قول سخنگوی دادستانی تهران نوشته که افراد دستگير شده که ايرانی بوده اند در خارج از ايران
سفارت دستگير شده اند و دستگيری آن ها بدون تعرضی به سفارت با هماهنگی وزارت خارجه صورت 

  .گرفته است
ر گزارش اين دستگاه از آن خبر داده به دنبال اعالم خبر حمله نيروهای دادستانی تهران که اول بار د

شد، اين سئوال مطرح شده بود که مصونيت سياسی سفارتخانه چطور نديده گرفته شده و اعالم 
  .گماردن افراد نفوذی در داخل سفارتخانه ها تا چه حد می تواند در روابط خارجی ايران اثر بگذارد

ستار محدود کردن فعاليت های سفارت ژاپن در خبری برای چندمين بار خواجمهوری اسالمی روزنامه 
به ) او. جي . ان (در تهران شده و نوشته همچنان اين سفارت با تزريق دالر به سازمانهای غيردولتي 

  . فعاليت های مشکوکی مشغول است
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با اشاره به اين که هفته گذشته سفارت ژاپن برای آمك به تعدادی از اين جمهوری اسالمی 
 اختصاص داده نوشته با توجه به سابقه سو سفارت ژاپن آه طی دهه گذشته اقدام سازمانها مبالغی

به اجير آردن جاسوس و خريد اطالعات محرمانه در داخل آشورمان آرده است، برخورد با اقدامات اين 
  .سفارت الزم به نظر می رسد

   
  در انتظار محاآمه ديكتاتور

  2003 دسامبر 21 –1382 آذر 30 يكشنبه -شرق : عبداهللا خاتمي فر
بي ترديد هيچ يك از اعضاي هيأت نمايندگي حكومت عراق در آنفرانس تاسيس ديوان آيفري بين 

 آنها ١٩٩٨در ماه ژوئن .  سال به اين دادگاه فراخوانده شوند۶المللي، تصور نمي آردند آه در آمتر از 
سازمان خواروبار جهاني بودند ) FAO(يكي از ده ها آشور شرآت آننده در نشست رم به ميزباني فائو 

آه مقر آن، محل برگزاري اجالس آشورهاي مختلف جهان براي ايجاد اولين دادگاه دائمي آيفري و بين 
 ١٩٩٨ ژوئيه ١٧آنوانسيون مربوط به اساسنامه ديوان آيفري بين المللي آه در . المللي تعيين شده بود

آنفرانس رم رسيده بود، دقيقًا چهار سال بعد در ژوئن به تاييد اآثريت نمايندگان آشورهاي حاضر در 
گرچه حكومت .الزم االجرا شد) ٢٠٠٢ آوريل ١١در ( و با تصويب آن توسط شصتمين آشور جهان ٢٠٠٢

را تصويب و حتي امضا نكرد، اما اين موضوع ) G.C.I(عراق هيچ گاه اساسنامه ديوان آيفري بين المللي 
ه جرايم سه گانه ارتكابي توسط حاآمان عراقي و نيروهاي تحت فرمان مانع از شمول صالحيت ديوان ب

 اساسنامه ديوان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اجازه مي ١٣زيرا بند ب ماده . آنها نمي شود
ارتكاب يافته است، به منظور ] در هر جايي[دهد تا وضعيتي را آه به نظر مي رسد يك يا چند جنايت 

اين بند شامل تمام آشورهاي عضو و . لل متحد به دادستان ديوان ارجاع نمايدفصل هفتم منشور م
غيرعضو ديوان و اتهامات منتسب به آنان در چارچوب جنايت نسل آشي، جنايت عليه بشريت و جنايات 

در اين ميان دو مشكل اساسي .  اساسنامه ديوان مي شود٨ و ٧، ۶جنگي به شرح مندرج در مواد 
؛ محدوديت زماني صالحيت ديوان آيفري بين المللي است آه جرائم ارتكابي پس از اول: وجود دارد

در واقع در بهترين حالت و با توجه به بي سابقه بودن فعاليت ديوان، . زمان آغاز به آار آن را دربرمي گيرد
 در دادگاه چنين ايرادي.  در اين مرجع قضايي امكان پذير نيست٢٠٠٢رسيدگي به جنايات تا قبل از ژوئن 

هاي نورنبرگ و توآيو هم وجود داشت آه جرائم پس از شروع جنگ دوم جهاني تا پايان جنگ را دربرمي 
دوم؛ ديوان در صورتي مي تواند به محاآمه متهمان عراقي بپردازد آه دادگاه هاي داخلي عراق . گرفت

. سي بي طرفانه و بدون تاخير باشداز رسيدگي به اتهامات آنها خودداري آنند و يا ناتوان از انجام دادر
مانع از محاآمه هم زمان يا ) Neb is in Idem(در اين صورت قاعده پذيرفته شده منع تعقيب مجدد 

آه از قاعده » اصل قانوني بودن جرم و مجازات«عالوه بر اين . دوباره متهمان محاآمه شده مي شود
ود و از حقوق داخلي به تدريج به قوانين آيفري ناشي مي ش» عطف به ماسبق شدن«اساسي 

عرصه حقوق بين الملل وارد شده است، انتساب اتهامات جديدالتعريف و به آارگيري مجازات هاي از 
نكته جالب توجه عدم الحاق حكومت انتقالي عراق .قبل اعالم نشده را درباره متهمان ناموجه مي نمايد
م شرايط آنوني است آه تامل در آن مي تواند به به اساسنامه آيفري بين المللي و تصويب آن به رغ

پرسش هاي مطرح درباره چگونگي محاآمه سران حزب بعث و رويكرد آينده حكومت آنوني عراق به 
اين در حالي است آه افغانستان بدون داشتن نماينده اي در آنفرانس مربوط به . ديوان پاسخ بدهد

سال جاري ميالدي به اساسنامه اولين نهاد آيفري بين  فوريه ١٠تاسيس ديوان آيفري بين المللي در 
 آشور تصويب آننده اساسنامه ديوان، تنها ٩٢شايان توجه اينكه در ميان . المللي ملحق شده است

  . ديده مي شود_ يعني اردن _ نام يك آشور عربي 
  

  از اعدام خبري نيست
  

او نفرت دارند، رئيس جمهور سابق شهامت امروز صدام زنده مانده و به باور بسياري از آساني آه از 
در حالي آه آساني . خودآشي نداشته و با خواري و خفت به دست سربازان آمريكايي افتاده است

درباره آيفيت و فرآيند محاآمه و مبناي حقوقي رسيدگي به اتهامات ديكتاتور سابق به رايزني و ارائه و 
 حتي اگر -ه ديگري نتيجه محاآمه را پيش از انجام آن و بررسي ديدگاه هاي گوناگون مي پردازند، گرو

رئيس .  بدون محاآمه اعالم مي آنند-ژست عدالت منشي و احترام به حداقل حقوق انساني نبود 
جمهور ايران مانند يكي از مقامات وزارت امور خارجه آمريكا از حكم اعدام صدام سخن مي گويد و تلويحًا 

آه سال ها در معرض شكنجه و انواع » حسن يوسف ربيعه«اما .مي آنداز صدور چنين حكمي حمايت 
او آه خود يك بار از اعدام . فشارهاي جسمي و رواني حكومت نظامي عراق بوده، از انتقام بيزار است

دوست دارم آنها را در قفس بيندازند و در تمامي استان ها «: جان سالم به در برده است مي گويد
اما اينكه بخواهم . آنم حسرت قدرت پوشالي و فروپاشيده شان بدتر از مرگ استفكر مي . بگردانند

طنز تلخ اين آه بدانيم نمايندگان حكومت صدام در نشست تاسيس ديوان آيفري » !آنها را بكشم، فعًال
. بين المللي از جمله آشورهاي موافق پيش بيني مجازات اعدام در اساسنامه و مخالف حذف آن بودند

از آنجا آه همسو با . ادگاه نورنبرگ هم تحت شرايطي مجازات اعدام را عادالنه مي دانستحتي د
توسعه حقوق آيفري بين المللي و موازين شناخته شده حقوق بشر تالش براي حذف مجازات اعدام 

در دستور آار نظام هاي حقوق معتبر جهان و حاميان حقوق بشر دوستانه قرار دارد، در اساسنامه 
تشكيل شده براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در قلمرو يوگسالوي ) ad HOG(اه هاي موقت دادگ
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 منشور ٢٩ شوراي امنيت و مطابق ماده ٩۵۵ و ٨٢٧، ٨٠٨آه براساس قطعنامه هاي _ سابق و روآندا 
از اعدام خبري نيست، همين رويه در _ ملل متحد به عنوان رآن فرعي اين نهاد تشكيل شدند 

 ديوان آيفري بين المللي ادامه يافته و سنگين ترين حكم مجازات حبس ابد پيش بيني شده اساسنامه
  .است

  
  منشور بغداد و دولتمردان ايراني

  
دولتمردان ايران آه به تازگي و پس از يازده سال از پيگيري طوالني ترين پرونده تاريخ فعاليت ديوان 

!  درصدد طرح شكايت عليه صدام حسين و دولت اودادگستري بين المللي  رهايي يافته اند، ظاهرًا
آه به دو نوبت حمله نيروهاي آمريكايي به سكوهاي _ در پرونده مربوط به سكوهاي نفتي . هستند

با وجود بهره مندي آشورمان از _  مربوط مي شد ١٩٨٨ و ١٩٨٧نفتي متعلق به ايران در سال هاي 
در . حقوقي و فني از دستيابي به خواسته خود بازماند نماينده، وآيل، مشاور و آارشناس ١٧خدمات 

حالي آه رابطه سياسي ايران با اياالت متحده به صورت رسمي تاآنون قطع بوده و تنها مستند ايران 
براي طرح دعوي عليه آمريكا در ديوان دادگستري بين المللي واقع در الهه هلند، معاهده مودت منعقده 

ايران بعد از .  صالحيت ديوان براي رسيدگي به دادخواست ايران قرار گرفت بود آه مبناي١٩۵۵در سال 
نزديك به يك دهه تحمل جنگ،خسارت جبران ناپذير و قربانيان بي شمار اآنون در هزاره جديد ميالدي 
خواسته هاي دو دهه پيش را مطالبه مي آند و هنوز اساسنامه ديوان آيفري بين المللي را تصويب 

ميان ايران و عراق قرارداد استرداد مجرمين هم وجود ندارد آه به استناد آن بتوانيم صدام . نكرده است
با اين . يا ديگر نظاميان و غير نظاميان فعال عليه مردم ايران و سرزمين و منابع مادي را تحويل بگيريم

 جهان با اجماع دولت  هاي) ١: وصف سه راه براي رسيدگي به شكايت ايران قابل پيش بيني است
اقدام شوراي ) ٢.هماهنگي سازمان ملل براي ايجاد دادگاه ويژه محاآمه سران حكومت بعث عراق

تشكيل دادگاه ويژه اي در ) ٣.امنيت براي تشكيل دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات حكام سابق عراق
 بوش رئيس سخنان جورج.عراق آه صالحيت رسيدگي به شكايت دولت هاي زيان ديده را داشته باشد

جمهور اياالت متحده مبني بر همكاري آمريكا با عراق براي محاآمه صدام و اظهارات اعضاي شوراي 
و هاشم الشبلي وزير ) رئيس آنوني شورا(حكومت انتقالي عراق از جمله سيدعبدالعزيز حكيم 

 آشورها يا دادگستري عراق حاآي از اجراي روش سوم است، بدون آنكه مشخص شود آيا ايران و ديگر
اتباع آشورهاي همسايه متضرر از اقدامات حكومتي بعثي مي توانند شكايتي مطرح آنند يا نه؟مي 

اما واقعيت حكايت از دشواري ) Late Justice _ No Justice(دادي آه دير داده شود بي داد است : گويند
اران او به تبع شكايت چرا آه اگر محاآمه و مجازات شخص صدام و همك. در رسيدن به بي داد است

شهروندان عراق و حكمرانان آنوني عراق محتمل باشد، ترميم خسارات مادي و به ويژه صدمات روحي 
در عرصه .  سال جنگ و سا ل هاي پس از آن تاآنون غيرممكن است٨و رواني وارد بر ايرانيان در طول 

آامًال اعتباري و مبتني بر توان و موقعيت حقوق بين الملل آه ايجاد تعهد و التزام به تعهدات ايجاد شده 
دولتي ) Pacta Sunt Servanda(آشورها در زمان ايفاي تعهداتشان است، نمي توان به وفاي به عهد 

به ويژه در _ ديگر با توجه به دگرگوني هاي سياسي و تحوالت غيرقابل پيش بيني در روابط بين الملل 
براي (اقدام موثر و قاطعي همچون تدوين اعالميه لندن مگر آن آه . دل بست_ منطقه خاورميانه 
با پشتيباني و هم پيماني آشورهاي مورد ) براي دادگاه توآيو(و منشور توآيو ) محاآمات نورنبرگ

اعتماد و داراي اعتبار بين المللي به همراه سازمان ملل متحد اتخاذ شود ولو اين آه چنين اقدامي با 
اد به ميزباني آنها انجام شود تا بلكه منشور صلح و امنيت خاورميانه طراحي و ابتكار عراقي ها و در بغد

 .در عمل تحقق يابد
 
   
 
 
  
  

  گوناگون
  
  

  متن آامل گزارش آميسيون اصل نود در خصوص شكايت هاشم آقاجری
   ٢٠٠٣ دسامبر ٢١ – ١٣٨٢ آذر ٣٠يکشنبه : ايسنا
ی  ی رسيدگی به پرونده در خصوص نتيجهگزارش آميسيون اصل نود مجلس شورای اسالمی : ايسنا

ی علنی امروز مجلس شورای اسالمی توسط جميله آديور مخبر  شكايتی هاشم آقاجري، در جلسه
  . اين آميسيون قرائت شد

  
  :متن آامل اين گزارش به شرح ذيل است

  :موضوع و طرف شكايت«
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 دادگاه ١٤  رمضانی رييس شعبه ای خود، دادگستری همدان و آقای  صفحه١٢ آقای آقاجری در شكواييه 
 خود در تاالر ٢٩/٣/٨١ عمومی همدان را طرف شكايت قرار داده و با ضميمه نمودن متن سخنرانی مورخ 
گناهی شده و صدور  معلم همدان تحت عنوان دآتر شريعتی و پروژه پروتستانتيسم اسالمی مدعی بي

ه مزبور را غيرقانونی دانسته و ضمن تاآيد بر از شعب) ٨١/٧٠٢ آالسه  (٨١/١٦١٨ دادنامه بدوی شماره 
اند از جمله، موارد اعتراضی به قرار زير  مسلمان و شيعی بودن خود، نسبت به مسايلی اعتراض نموده

  : است
روی از مفاهيمی آه توسط  هايی مثل رسالت و آيهان و دنباله  تبعيت دادگاه از خط تبليغاتی روزنامه-١ 

های تبليغاتی توسط دادگستری همدان با ذآر   صدور اطالعيه-٢ طرح شده بود ها م اين قبيل روزنامه
 اهانت قاضی در هنگام -٣ اتهامات اثبات نشده و عدم پاسخگويی توسط وی در راديو و تلويزيون 

 قانون اساسی ٢٣ ها و طرح سواالتی آه عمدتا از مصاديق تفتيش عقايد بوده و خالف اصل  بازجويي
 تغيير -٥ ها و عدم حضور وآيل در مراحل تحقيق  ضور مامورين امنيتی در جلسات بازجويي ح-٤ باشد  مي

آه موارد قانونی رد دادرس وجود داشته باشد و ارجاع پرونده به آقای  شعبه رسيدگی آننده بدون اين
  صدور قرار تامين نامناسب دويست ميليون تومانی و سپس تبديل غيرموجه قرار مزبور-٦ رمضانی 
 عدم حضور هيات منصفه در -٨ العموم و در نتيجه نداشتن فرصت و امكانات تهيه دفاعيه دقيق  مدعي

های گروهی به  آه موضوع اتهامات قبال توسط رسانه محاآمه و تشكيل دادگاه غيرعلني، با وجود اين
بی و ساير الن  عدم استفاده از آارشناسان تخصصی در موضوع اتهام سب-٩ اطالع مردم رسيده بود 

 انتشار حكم بدوی قبل از قطعيت در بعضی جرايد مشخص و نقض -١٠ اتهامات مندرج در دادنامه بدوی 
 آه صراحتا انتشار حكم در ١٣٧٨  قانون آيين دادرسی آيفری مصوب ١٨٨ حكم مقرر در تبصره يك ماده 

داند  ازات مفتری ميهای گروهی قبل از قطعی شدن را مجاز ندانسته و متخلف را مستحق مج رسانه
 مصاحبه قاضی مربوطه در شبكه سراسری سيمای جمهوری اسالمی ايران راجع به ماهيت پرونده -١١ 

 نداشتن عنوان مجرمانه در متن سخنرانی مورد نظر و تفسير موسع عليه متهم به -١٢ و اتهامات وارده 
آی خصوصی مشخص و غيرموجه  نبودن شا-١٣ های سنگين را توجيه نمايد  نحوی آه اعمال مجازات

 ايجاد رعب در بين وآالی دادگستری همدان به نحوی آه هيچ آس از وآالی -١٤ بودن تعقيب آيفری 
مقيم همدان راضی به قبول وآالت نشد و به ناچار از وآيلی آه مقيم تهران است دعوت به همكاری 

فنی وی در هنگام محاآمه با  عدم استقالل واقعی قاضی رسيدگی آننده و ارتباط تل-١٥ گرديد 
  .اند و غيره مقاماتی آه در هدايت مسير پرونده نقش داشته

  
  :اقدامات آميسيون

 م مورخ ٤٩٠٧/١٤٨٧٢/٩٠ آميسيون پس از وصول شكواييه و تشكيل پرونده، بدوا طی نامه شماره 
 آورد تا در ی رای دعوت به عمل  از رياست محترم دادگستری همدان و قاضی صادر آننده٢١/٩/٨١ 

 آميسيون شرآت نمايند تا با حضور آنها موضوعات شكواييه مورد رسيدگی قرار ٢٦/٩/٨١ ی مورخ  جلسه
ی مزبور با حضور همسر و خواهر شاآی وآيل مدافع وی و بدون حضور مسوولين دعوت  جلسه. گيرد

نقض مقررات شده از دادگستری همدان تشكيل شد و مطالب مشروحی توسط وآيل شاآي، راجع به 
ها و محاآمه و صدور حكم بدوی به استحضار اعضا محترم آميسيون اصل  و قوانين در هنگام بازجويي
ی آقای دآتر آقاجری با توجه به مستندات قانونی و مشاهدات شخصی وی  نود رسيد و موارد شكواييه

ری قبل از شروع توضيح داده شد و توسط وآيل وی تاآيد شد آه هجوم تبليغاتی عليه آقای آقاج
محاآمه و برگزاری جلسات دادگاه زياد بوده، هويت مشخص شاآيان، برابر قانون به طور دقيق احراز 

نشده و بسياری از شكايات از سوی اصناف و مجامع صنفی و جمعی از بازاريان بوده و موادی از قانون 
های سنگين   به موجب آن مجازاتمجازات اسالمی آه در دادنامه بدوی مورد استناد قرار گرفته است و

برای آقای آقاجری مقرر شده ارتباطی با اتهام وارده ندارد و صرفا به جهت انتخاب مجازات شديدتر به 
چنين گفتند آه ابتدا  وآيل شاآی در قسمتی از توضيحات خود هم. مواد قانونی استناد شده است

النبی و نفی  تر مثل سب ی اتهامات سنگيناتهام توهين مطرح بود ولی بعدا به علت فشارهای سياس
  .ضروريات دين اضافه گرديد

  
در جلسه مذآور همسر شاآی نيز مواردی به عنوان شكواييه مطرح آرد از جمله اينكه آقای احمدی 
اند  رييس دادگستری همدان در جلو فرزندان من و مادر آقای آقاجری آه مادر شهيد هم هستند، گفته

ت و تكرار ساير اتهامات پرونده آه باعث وحشت و اضطراب خانواده شده است و آه آقاجری مرتد اس
  .ايم دادند و هر بار با تحمل مشكالتی موفق به ديدار وی شده اول اجازه مالقات با آقای آقاجری نمي

  
  : ای از دادنامه بدوي خالصه

مه غيرضروری آه معموال در  دادگاه عمومی همدان بعد از ذآر يك مقد١٤ ای شعبه   صفحه١٢ دادنامه 
آقای سيدهاشم آقاجری فرزند (های قضايی مرسوم نيست، اتهامات متهم پرونده  صدور دادنامه

 ساله، اهل آبادان، ساآن تهران و عضو مرآزی سازمان ٤٥ سيدجابر، مدرس دانشگاه تربيت مدرس، 
  :را چنين برشمرده است) مجاهدين انقالب اسالمي

يف اسالم و تشبيه آن به مسيحيت منحرف و منسوخ و ارتجاعی خواندن آن، سياه  اهانت به دين حن-١ 
های دين مقدس اسالم و ضرورت تغيير دين مبين اسالم با پروتستانتيزم  و تاريك و عتيقه دانستن آموزه

اسالمی و انكار ضروريات اسالمی و استهزا و مسخره آردن احكام نورانی اسالم از قبيل اجرای مراسم 
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ی عقد نكاح و ازدواج شرعی و انكار تقليد از مجتهدان عادل و تعبير از آن به عمل ميمون آه از  بهخط
و در نتيجه ) اصل حجيت فتوای فقها و لزوم تقليد از آنان(مسلمات فقه همه مذاهب اسالمی است 

ستناد صدور ماده انكار اصل دين و از بابت اين اتهامات آه نقل قول مستقيم از متن دادنامه بوده، به ا
  . قانون مجازات اسالمی برای متهم محكوميت اعدام مقرر شده است٥١٣ 

السالم و انكار مقام قدسی و الهی آنان آه متهم به استناد ذيل ماده   اهانت به ائمه طاهرين عليهم-٢ 
  . سال حبس در زندان شهرستان گناباد محكوم شده است٥  قانون مزبور، به تحمل ٥١٣ 

انت به ساحت علمای اسالمی و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام آه به اين جهت و  اه-٣ 
 قانون مجازات اسالمی متهم به تحمل يك سال حبس تعزيری در زندان شهرستان ٦٩٧ به استناد ماده 
  . ضربه شالق محكوم شده است٧٤ طبس و تحمل 

انی بلكه ايجاد تشنج در سراسر آشور اسالمی  اتهام آخر اخالل در نظم و آرامش شهروندان همد-٤ 
 سال حبس تعزيری در شهرستان زابل ٢  قانون مذآور، متهم به تحمل ٦٩٨ است آه با استناد به ماده 

 قانون مجازات اسالمي، متهم به ده سال ١٩ محكوم شده و از باب تتميم مجازات و به استناد ماده 
  .و مراآز آموزشی محكوم گرديده استها  محروميت از تدريس در آليه دانشگاه

ی موارد اتهامی و برای استدالل توجه اتهام، صرفا از متن ادعانامه استفاده شده، و سراسر  در آليه
هايی از دادنامه عين  در قسمت. نقل قول از ادعانامه است) غير از چند جمله از مدافعات متهم(دادنامه 

ا تفسيرهای بسيار موسع و مضامين بعيد از متن، و بدون ذآر جمالت متهم در سخنراني، موضوع اتهام ب
در خصوص «  استدالل شده است آه ٤ مقدمه و موخره بحث، نقل قول شده است، و حتی در صفحه 

اتهام اول، با توجه به تهاجم متهم در طول چند سال با يك سناريو حساب شده و از قبل طراحی شده 
ی فتح  آشور آه به دعوت احزاب سياسی به عمل آمده، با پروژهها در شهرهای مختلف  در سخنراني

های مختلف از دين و با ايجاد ترديد و  سنگر به سنگر باورهای دينی مردم مسلمان شروع و با قرائت
شبهه افكنی و سپس تغيير دين، شالوده شكنی و ويران سازی آن برای ارايه دين جديد و متفاوت با 

هاست، اين اظهارات در  ها و دولت  افيون ملت٧٩ ی وی در سال  آه به گفتهاسالمی يعنی همان دينی 
العموم و يا قاضی دادگاه اين  بعد مدعي» ...ترين احتمال منكر منشا الهی بودن دين است و  بينانه خوش

اگر دين تخديری است وحشت آمريكا و استكبار جهانی از « : آند آه پرسش را در دادنامه مطرح مي
  »چيست؟ 
شكی نيست آه در اين عبارات ... متهم اصوال با مبانی تشريع الهی موافق نبوده« : دهد آه و ادامه مي

شود آه ايشان  باشد و به وضوح از اين بيان استفاده مي انكار همه احكام و ساير ضروريات دين مي
» باشد   اصلی جرم ميتعريف اصالحات را در تغيير دين ديده است و قبول و تبليغ اين موضوع خود عنصر

گونه استدالل آرده آه چون ايجاب و قبول در عقد  ازدواج اين» خطبه طوالنی « و در مورد انتقاد متهم به 
آند  ازدواج طوالنی نيست لذا منظور متهم مقدمه خطبه و آيات و رواياتی است آه عاقد معموال ذآر مي

و مسايلی از اين قبيل آه برای » اديث نبوی دارد اين صراحت در تمسخر آيات و اح« و نتيجه گرفته آه 
  .شود ی گزارش از شرح بقيه خودداری مي جلوگيری از اطاله

  ايرادات حقوقی بر داليل مورد استناد قاضی به قرار زير است؛
دهد آه سخنران هدفی جز تبيين افكار و آثار مرحوم   مطالعه دقيق سخنرانی مورد نظر نشان مي-١ 

عتی نداشته است و در سراسر سخنرانی عمدتا انتقادات مرحوم شريعتی را به اسالم دآتر علی شري
نام اسالم شناسانده شده است، انتقاد به سازمان روحانيت سنتي،  تاريخي، خرافات موجود آه به

ی تاريخی سير  انتقاد به تلقی برخی روحانيون سنتی نسبت به رسالت اسالم اصيل و ذاتي، مقايسه
ايالت روحانيون مسيحی و اسالمي، پرهيز از عواقب سويی آه گريبانگير روحانيون مسيحی تحول و تم

های  شده، انتقاد به عدم توجه روحانيون مسيحی و اسالمی به مقتضيات زمان و مكان در برداشت
ها را در شرايط فعلی نيز  ی دينی برشمرده است و آن دغدغه فقهی و ساير مسايل مبتالبه جامعه

رسد با توجه به سوابق متهم و اصرار و تاآيد وی بر مسلمان شيعی  داند، و لذا به نظر مي يمحقق م
ها و شهرت وی در محافل علمی و  بودن و اطاعت وی از مراجع تقليد وقت برای شرآت در جبهه

توان اساسا اتهامات وارده را منطبق با مواد  سياسی به مسلمانی و تعهد به موازين شرعي، نمي
مطالبی آه وی بيان آرده است، با تعابيری مشابه در آتب مرحوم شريعتی و بعضا در . نی دانستقانو

نسبت به ) ره(آثار ساير متفكران نوانديش همانند مرحوم شهيد مطهری و حتی انتقادات امام خميني
ور قاطع تواند عنوان دقيق مجرمانه داشته باشد، و آنچه به ط برخی روحانيون سنتی موجود است و نمي

النبی نبوده و حتی با  آدام از عبارات سخنرانی مصداق جرم سب توان گفت اين است آه هيچ مي
 ٢٩/٣/٨١ العموم و قاضی دادگاه نيز چنين اتهامی از متن سخنرانی مورخ  تفسيرهای موسع مدعي

  .گردد مستفاد نمي
ی قرارهای بازداشت   آه آليه مقرر داشته است١٣٧٨  قانون آيين دادرسی آيفری مصوب ٣٧  ماده -٢ 

موقت بايد مستدل و موجه بوده، و مستند قانونی داليل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذآر شود، 
 همين قانون مقرر آرده است آه تامين بايد با اهميت جرم، شدت مجازات و داليل و ١٣٤ ی  و ماده

ی متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت  جرم و سابقهاسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار 
 قانون مزبور مقرر داشته در مواردی آه آزاد بودن متهم موجب از ٣٢ ماده ” دال“او متناسب باشد، و بند 

بين رفتن آثار و داليل جرم شده و يا باعث تبانی با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا 
چنين هنگامی آه بيم فرار يا مخفی شدن  ادای شهادت امتناع نمايند، همسبب شود آه شهود از 

باشد و در مواردی  متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيری نمود، صدور قرار بازداشت جايز مي
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ياد شده “ دال“ از جمله بند ٣٢  صدور قرار بازداشت الزامی است، رعايت قيود ماده ٣٥ آه طبق ماده 
 ٢٩/٣/٨١ های وارده و تمام داليل موجود، فقط متن سخنرانی مورخ   دارد، و از آنجا آه تمام اتهامضرورت

متهم بوده و تصور تبانی و از بين رفتن آن منتفی بوده و بيم فرار يك استاد دانشگاه نيز با توجه به حضور 
بازداشت و تمديد مكرر آن را، توان صدور قرار  های به عمل آمده، بعيد بوده، نمي مكرر وی در بازجويي

آه ممنوعيت در خروج از آشور نيز جز دستورات  مضافا اين. موجه و منطبق با قوانين موضوعه دانست
  .قاضی بوده است

 قانون ياد شده به تبعيت از قانون اساسي، اصل را بر علنی بودن محاآمات دانسته، مگر ١٨٨  ماده -٣ 
علنی بودن محاآم مخل امنيت يا احساسات : رد مزبور اين است آهدر موارد استثنا شده، يكی از موا

ی بدوي، توسط  مذهبی باشد، در اين پرونده آه حتی قبل از رسيدگی قضايی و قبل از صدور دادنامه
االنتشار در  هايی با ذآر اتهامات متهم صادر گرديده و از طريق جرايد آثير دادگستری همدان اطالعيه

ای غيرقانونی و  ثل راديو و تلويزيون به اطالع مردم رسيده است، آه خود رويههای عمومی م رسانه
 بوده و مخل ١٨٨  ماده ٣ تواند منطبق با بند  ی غيرعلنی دادگاه نمي باشد، تشكيل جلسه ناصواب مي

  .احساسات مذهبی تلقی شود
از مراجع صاحب فتوا آه ی بدوی برای توجيه صدور حكم اعدام به نظريه يكی   وقتی آه در دادنامه-٤ 
تر توجه  استناد شده است، جا داشت، برای بررسی دقيق“ متهم را بدتر از سلمان رشدی دانسته”

ی  النبی يا توهين به ائمه آه اظهارات متهم در سخنرانی مذآور از مصاديق سب ها و تشخيص اين اتهام
ارشناسان محترم دينی در اين و مراجع عظام تقليد هست يا نه، از نظرات رسمی آ) ع(معصومين 

های روزمره سياسی و يا  نمودند، تا اجرای عدالت آيفری مواجه با ا عمال سليقه خصوص استفاده مي
های علميه،  مقام حوزه آه تعدادی از مراجع و مدرسين عالي مضافا اين. احساسات مذهبی نگردد

شايسته بود “ ی شرعی درء قاعده”قل از باب اند و حدا اظهاراتی در برائت متهم از اتهامات وارده داشته
  .رای بر برائت متهم صادر گردد

 مجلس شورای اسالمی آه به تاييد شورای محترم نگهبان نيز ٤/١٠/٧٨  به موجب تفسير مورخ -٥ 
آار بردن الفاظی آه صريح يا  عبارت است از به... از نظر مقررات آيفری اهانت و توهين و : رسيده است
د و يا ارتكاب اعمال و انجام حرآاتی آه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط ظاهر باش

زمانی و مكانی و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود، و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقی 
  .گردد نمي

دی برای توهين شود آه اساسا نه قص  معلوم مي٢٩/٣/٨١ ی متن سخنرانی متهم در تاريخ  با مطالعه
  .ادا شده است) ع(ی معصومين  ای عليه بزرگان دينی از جمله ائمه وجود داشته و نه آلمه

ی  آنچه مورد نظر دادگاه قرار گرفته نقل روايات مجعولی است آه سخنران با ذآر نمونه قصد دارد سيره
: شود آه ی تصريح ميزدايی مرحوم دآتر شريعتی را تبيين نمايد و حتی از قول دآتر شريعت خرافه

امامان و پيامبران را نبايد موجودات فراانسان نگاه آنيم، يك موجودات غيربشري، غيرانسانی آه اصال ”
آردند آه البته ديگر  اول امام را يك موجود دست نيافتنی و الهوتی مي. آند همه چيز آنها با ما فرق مي

ه آه اتفاقا امامان و رهبران مذهبی به نوعی لذا منظور سخنران اين بود“ شد به او تأسی آرد نمي
  .معرفی شوند آه مردم عادی بتوانند از سيره و سنت آن بزرگواران بهتر و موثرتر پيروی آنند

گيری  العموم و دادگاه بدوی نتيجه لذا محتوا و متن سخنراني، درست برعكس آن چيزی است آه مدعي
خنران با توجه به صراحت عبارات مربوطه، اتفاقا در اثبات اين راجع به موضوع تقليد نيز منظور س. اند آرده

، رابطه بايد رابطه ...ما در اسالم عالم داريم نه روحاني”: گفته مطلب است آه مرحوم شريعتی مي
و رابطه موجود را نقد آشيده و در قسمتی از دفاعيات خود “ ...معلم و متعلم باشد نه مراد و مريدي

بنابراين هيچ . نتقاد از تقليد در اصول بوده آه نياز به تحقيق و بررسی دارد نه فروعمنظور، ا: گفته است
رسد و ذآر  توهينی متوجه مراجع عظام و مقلدين آنها حداقل در متن سخنرانی موصوف به نظر نمي

“ نداند آه از او تقليد آن مگر مردم ميمون”ها جمله، با اين عبارت مشخص آه  در بين ده“ ميمون”آلمه 
مثالی برای تقريب اذهان مستمعين در القا مفهوم ياد شده بوده و داللتی بر قصد سخنران در توهين به 

  .شخص يا اشخاص خاصی ندارد
 راجع به اتهام اخالل در نظم و آرامش شهروندان همدانی و ايجاد تشنج در سراسر آشور، قابل ذآر -٦ 

ا شيوه تبليغاتی خاصی و به نفع تمايالت است آه اگر موضوع سخنرانی موصوف توسط برخی ب
گرفت، با توجه  رسيد و سپس موضوع يك پرونده آيفری قرار نمي ای به اطالع مردم نمي سياسی ويژه

به تعداد معدود شنوندگان در يك مكان سرپوشيده، هيچ اتفاقی در اختالل نظم به فرض اثبات، ايجاد 
گيری  ی بدوی و نيز موضع ويی پس از صدور دادنامهآه اعتراضات وسيع دانشج مضافا اين. شد نمي

انتقادی برخی از مسوولين محترم قوای سه گانه نسبت به حكم صادره، نشان داد آه نفس سخنرانی 
ی سويی برای افكار عمومی و مردم ايجاد نكرده بلكه صدور مجازات سنگين اعدام  مورد بحث، حادثه

عمومی و ايجاد شبهه در استقالل قضات و وهن دستگاه برای چنين متهمي، موجبات تشويش اذهان 
  .قضايی آشور را فراهم نموده است

و صرف نظر از احراز يا  (٦٩٨  و ٦٩٧ ، ٥١٣ ی موارد اتهامی و با استناد به مواد   دادگاه بدوی در همه-٧ 
 به عدم سوء اين امر با توجه. های مقرره را تعيين آرده است حداآثر مجازات) عدم احراز وقوع جرم

 قانون مجازات ٢٢ ی متهم و سوابق جهادي، علمی و مذهبی وی و ساير شرايطی آه در ماده  پيشينه
  ی معمول در محاآم دادگستری بوده و اماره اسالمی برای تخفيف مجازات مقرر شده است، خالف رويه

  .باشد موثری برای عدم استقالل واقعی قاضی دادگاه در محاآمه و تعيين مجازات مي
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دو گونه شدت عمل غيرموجه عليه متهم “ النبي سب” دادگاه بدوی در تعيين مجازات اتهام غير وارد -٨ 
ی   قانون مجازات اسالمی مقرر شده است، اگر اهانت به ائمه٥١٣ چرا آه در ماده . به آار گرفته است

 صورت مجازات مجرم حبس دارد و در غير اين“ اعدام“النبی باشد، مجازات  مشمول سب) ع(معصومين 
النبی هست يا   يا مشمول سب٥١٣ به عبارت ديگر اهانت موضوع ماده . از يك تا پنج سال خواهد بود

ی بدوی هم  نيست، و باالخره اهانت ساده با مجازات حبس مواجه خواهد شد، در حالی آه در دادنامه
 است و هم مجازات پنج سال حبس بر النبی برای متهم در نظر گرفته شده مجازات اعدام از بابت سب

 بوده و مصداق بارز ٥١٣ تواند مطابق صراحت ماده  اين اقدام دادگاه بدوی نمي! وی تحميل شده است
  .تفسيری است آه در قوانين آيفری از آن منع شده است

مقلدان اهانت به ساحت علمای اسالمی و مرجعيت شيعه و انبوه ” دادگاه بدوی برای اتهام غيروارد -٩ 
 قانون مجازات اسالمی متهم را به حداآثر مجازات مقرره يعنی يك ٦٩٧ و به استناد ماده “ مراجع عظام

 همين قانون، ٧٢٧ آه اوال به موجب ماده   ضربه شالق محكوم آرده است، در حالي٧٤ سال حبس و 
ثانيا صراحت ماده  فقط با شكايت شاآی خصوصی قابل اجراست، ٦٩٧ ی  تعقيب متهم به استناد ماده

 مقرر داشته است هر آس به هر وسيله ٦٩٧ به عبارت ديگر ماده . است نه اهانت” افترا“ ناظر به ٦٩٧ 
شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت  به آسی امری را صريحا نسبت دهد آه آن امر جرم محسوب مي

 ضربه شالق يا يكی از آنها ٧٤  تا نمايد، جز در مواردی آه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و
 اساسا ٦٩٧ حسب مورد محكوم خواهد شد، لذا با توجه متن سخنرانی موصوف استناد به ماده 

  .موضوعيت نداشته است
 قاضی محترم دادگاه بدوی در خصوص اتهام اخالل در نظم و آرامش شهروندان همداني، بلكه ايجاد -١٠ 

 سال حبس ٢  قانون مزبور به تحمل ٦٩٨  را به استناد ماده تشنج در سراسر آشور اسالمي، متهم
 ناظر به نشر اآاذيب است نه اخالل در نظم، ثانيا ٦٩٨ در حالی آه اوال صراحت ماده . محكوم آرده است

 ٧٢٧  نياز به شكايت شاآی خصوصی دارد و اين موضوع نيز صريح ماده ٦٩٨ تعقيب متهم به استناد ماده 
 ٦١٨  ثالثا موضوع اخالل در نظم و آرامش جامعه به فرض اثبات جرم مشمول ماده .همين قانون است

هر آس با هياهو و جنجال يا حرآات غيرمتعارف يا : قانون مجازات اسالمی است آه مقرر داشته است
تعرض به افراد موجب اخالل در نظم و آسايش و آرامش عمومی گردد يا مردم را از آسب و آار بازدارد، 

بنابراين با عنايت به صراحت ماده .  ضربه شالق محكوم خواهد شد٧٤  ماه تا يك سال و تا ٣ حبس از به 
ی مزبور نيز  توان نظر داد آه انجام سخنرانی موصوف از مصاديق حكم مقرر در ماده  قاطعانه مي٦١٨ 
نبوده و تعيين مجازات ياد  ٦١٨  و يا ٦٩٨ آدام از مواد  ی بدوی منطبق با هيچ باشد و نهايتا دادنامه نمي

  .شده هم به لحاظ شكلی و هم به لحاظ ماهوی عدم رعايت قانون را دربردارد
توانست در لسان  هايی از سخنرانی فوق استفاده شده است مي ناگفته نماند تعبيراتی آه در بخش

ونی و عناوين های دقيق قان آار برده شود لكن گاليه درعدم رعايت اين نكته مهم، با بحث ديگری به
  .های بسياری دارد های سنگين تفاوت مجرمانه و تعيين مجازات

  راد  حسين انصاري
 »رييس آميسيون اصل نود مجلس شورای اسالمي
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