
  2004   مارس13  -1382  اسفند 23 هشنب  -)332(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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين المللي مهمرويدادهاي 

  
  خانم مريم رجوي حمالت تروريستي در مادريد را به شدت محكوم آرد

 )2004 مارس 12 (1382 اسفند 22 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 
رد و جنايت تروريستي در مادريد را قويا محكوم آ, خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران

طي تلگرامي به آقاي خوزه ماريا آزنار نخست وزير اين ضايعه اسفناك را به ايشان و به عموم مردم 
خانم . وي براي خانواده هاي داغدار صبر و براي مجروحان بهبودي سريع آرزو آرد. اسپانيا تسليت گفت

نواده هاي هزاران هزار خا, رجوي در تلگرام خود تاآيد آرد در اين لحظات سخت و در اين مصيبت بزرگ
  .با مردم اسپانيا سهيم هستند, شهيد مقاومت ايران

  
   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا

  2004  مارس 12  -1382 اسفند  22جمعه 
 تن قربانيان انفجار های تروريستی روز پنجشنبه در ترن های ١٩٨مردم اسپانيا روز جمعه به احترام 

 سکوت کردند و نخست وزير گفت مقامات در جستجو برای يافتن مسئوالن در باره مسافری، يک دقيقه
نيمروز جمعه هنگامی که رانندگان اتومبيلهای خود را متوقف .  هر برگه و سرنخی تحقيق خواهند کرد

ساختند، مردم برای شرکت در يک دقيقه سکوت مغازه ها و ادارات را خالی کردند و در خيابان ها جمع 
خوزه ماريا آزنار نخست وزير اسپانيا می گويد در جريان تحقيقات . ، جريان زندگی کامال متوقف شدشدند

  . هيچ امکان و احتمالی ناديده گرفته نخواهد شد
يک گروه وابسته به . مقامات به يقين نمی دانند که چه کسی در پشت سر بمب گذاری ها قرار داشت

حمله را بر عهده گرفته است، اما سوء ظن متوجه گروه جدائی شبکه تروريستی القاعده مسئوليت اين 
  .  نيز هست– اتا –خواه باسک 

  
وزير کشور افغانستان می گويد نيروهای امنيتی دو مهندس ترک را که اواخر سال پيش به وسيله 

نس علی احمد جاللی روز جمعه در يک کنفرا. ستيزه جويان مظنون طالبان ربوده شدند، نجات داده اند
به گفته او، دو نفر از آدم . خبری در کابل گفت دو مرد و مترجم افغانی آنها در حمله پليس آزاد شدند

مهندسان هنگامی که ربوده شدند سرگرم اجرای يک .  ربايان از پای درآمدند و دو پليس مجروح شدند
ن هنوز در جستجوی يک نيروهای امنيتی افغانستا. طرح حفاری چاه در روستائی در نزديکی کابل بودند

مقامات افغان بقايای . مهندس ديگر اهل ترکيه هستند که در شبيخونی در اوائل ماه جاری ربوده شد
نيروهای طالبان را مسئول حمله، که در جريان آن يک ترک ديگر و يک گارد امنيتی افغانستان کشته 

  . کابل و قندهار فعاليت داشتنداتباع ترکيه در باز سازی بزرگراه اصلی بين .  شدند، می دانند
  

 هيون، رئيس جمهوری را استيضاح کرده و او را به اتهام نقض قوانين -پارلمان کره جنوبی، روه مو
 ۵ سال دارد روز جمعه، در سيزدهمين ماه دوره ٧۵روه که .  پارلمانی به حال تعليق در آورده است

عنوان رئيس موقت کشور زمام امور را به ساله رياست جمهوری استيضاح شد و نخست وزير او به 
دادگاه رسيدگی به مسائل قانون اساسی کره جنوبی بايد ظرف شش ماه در اين مورد .  دست گرفت

پارلمان، که در کنترل مخالفان است، با . که آيا استيضاح به قوت خود باقی بماند يا نه، رای بدهد
ری پس از آن صورت گرفت که گاردهای امنيتی رای گي.  اکثريتی عظيم به سود استيضاح رای داد

آنها تريبون سخنران را اشغال کرده . هيون را به زور از تاالر جلسه خارج کردند-تعدادی از طرفداران روه مو
پيش از رای گيری، رئيس جمهوری به دليل به وجود . بودند و قانونگزاران را از رای دادن باز می داشتند

  .  خواستآمدن بحران سياسی پوزش
  

رسانه های ترکيه گزارش می دهند دو مردی که به يک حمله انتحاری به يک مرکز متعلق به 
. فراماسيون ها در استانبول دست زدند، در افغانستان آموزش ديده بودند و قصد داشتند به چچن بروند

نون مدرکی که آنها را مقامات ترکيه گفته اند بمب اندازان، شهروندان ترکيه بودند و پليس می گويد تاک
روزنامه حريت و يک ايستگاه .  به يک گروه تروريستی بين المللی ارتباط دهد به دست نياورده است

 سال ۴تلويزيونی مستقل، هويت بمب اندازان را اعالم کرده اند و گزارش می دهند که پليس آنها را 
وهای روسيه در چچن می جنگند، پيش به اتهام جمع آوری پول برای چريک های مسلمان که با نير

 سعی کردند به چچن بروند، اما در ١٩٩٨گزارش ها حاکی است که دو بمب انداز در سال . دستگير کرد
  . گرجستان به دام افتادند و اخراج شدند

  
وزير امنيت داخلی آمريکا می گويد بمب گذاری های مرگبار روز پنجشنبه در مادريد، اراده و قاطعيت 

تام ريج اين نظر را روز جمعه در بانکوک، در آخرين مرحله . ه نبرد با تروريسم تقويت خواهد کردجهان را ب
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ددمنشی و ناانسانی حمالت مادريد تنها موجب تقويت اين :  روزه به آسيا ابراز داشت و گفت١٠سفری 
تروريسم به آسيا تام ريج، که برای تاکيد بر همکاری بين المللی در جنگ با .  پيکار جهانی خواهد شد

رفته است، در اين باره که آيا شبکه تروريستی القاعده در انفجار های مادريد دست داشت يا نه، اظهار 
در همين حال در آمريکا، مقامات بر اقدامات احتياطی در ترن های مسافری و قطارهای زير .  نظر نکرد

نيت داخلی تهديدهای مشخصی وجود زمينی افزوده اند، هر چند که به گفته يک سخنگوی وزارت ام
حمالت روز پنجشنبه در مادريد تا کنون موجب باال رفتن سطح آماده باش تروريستی در آمريکا .  ندارد

  . نشده است
    

وزير امور خارجه اندونزی انتقاد بين المللی از تصميم ديوانعالی کشور به کاهش مدت محکوميت ابوبکر 
حسن ويراجودا روز جمعه در جاکارتا به خبرنگاران .  را رد کرده استبشير، روحانی مسلمان افراطی 

او از . گفت بين ارتباط دادن کسی به تروريسم و جمع آوری شواهد قاطع برای اثبات آن تفاوت وجود دارد
بشير که به .   ماه دفاع کرد١۵تصميم ديوانعالی اندونزی به کاهش مدت زندان ابوبکر از سه سال به 

مقررات مهاجرت و جعل اسناد متهم است، رهبر روحانی گروه افراطی منطقه ای جماعت تخلف از 
وزير امور خارجه اندونزی .  او هرگونه در گيری در تروريسم را رد کرده است. اسالمی تلقی می شود

گفت اطالعات و شواهدی که آمريکا عليه ابوبکر بشير ارائه داد، بر مصاحبه هائی که با همبلی 
با اين حال او ياد آور شد چنين مدارکی نمی تواند در . ست متهم انجام گرفته است استوار بودتروري

  . دادگاه مورد استفاده قرار گيرد
    

از بخش هندی کشمير گزارش می رسد که در تيراندازی بين سربازان دولت و شورشيان مسلمان 
قامات محلی، زدوخورد روز جمعه به گفته م.   سرباز و دست کم يک شورشی کشته شدند٤مظنون، 

علی رغم مذاکرات جاری .  در نزديکی خط کنترل ، که کشمير را به دوبخش تقسيم می کند، در گرفت
 ساله دو طرف بر منطقه، خشونت در کشمير هند ادامه ۵٠بين هند و پاکستان برای حل ادعاهای 

 داشته است

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   آه گذشتايران در هفته اى
  2004  مارس 12  -1382 اسفند  22 جمعه - راديو آلمان -جواد طالعى

تشديد بحران ميان آژانس بين المللى انرژى اتمى و جمهورى اسالمى، درگيرى هاى خشونت آميز در 
چند شهر آردستان و آغاز فعاليت امدادگران آلمان در زمينه بازسازى روستاهاى منطقه زلزله زده بم، 

  . ن رويدادهاى خبرى اين هفته ايران را تشكيل مى دادمهمتري
  

افشاى تازه ترين گزارش بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى،  بار ديگر مناسبات ايران و جهان غرب 
بازرسان، فوريه امسال در ايران سانتريفوژهائى را آشف آردند آه براى . را به شدت بحرانى ساخت

آن ها، جمهورى اسالمى را متهم ساختند آه در . استفاده قرار مى گيرندغنى آردن اورانيوم مورد 
  .گزارش برنامه هاى انرژى هسته اى خود، به موضوع در اختيار داشتن سانتريفوژها اشاره نكرده است
دآتر محمد البرادعى سرپرست آژانس بين المللى انرژى اتمى، با طرح جزئيات اين گزارش، نسبت به 

اين مساله سبب شد آه دولت آمريكا قطعنامه شديد اللحنى . اسالمى ابراز ترديد آردصداقت جمهورى 
را عليه جمهورى اسالمى تسليم شوراى حكام آژانس انرژى اتمى آند و خواستار ارجاع مساله  به 

رهبران جمهورى اسالمى، اياالت متحده آمريكا را متهم ساختند . شوراى امنيت سازمان ملل متحد شد
  . آوشد اروپائى ها را براى تصويب قطعنامه پيشنهادى خود زير فشار قرار دهدآه مى

. نشست  شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، از روز دوشنبه اين هفته در وين تشكيل شد
روز پنجشنبه، خبرگزارى آلمان گزارش داد آه شوراى حكام، تصميم گيرى درباره مساله ايران را به 

تا روز پنجشنبه، آمريكا، اروپا و استراليا، متن مشترآى را  . معه خود موآول آرده استنشست روز ج
 آشور غير متعهد ٣۵تسليم شوراى حكام آرده بودند آه با مخالفت نمايندگان جمهورى اسالمى و 

آمال خرازى وزير خارجه ايران در يك واآنش رسمى به صراحت اعالم آرد آه جمهورى . روبرو شد
  قصد ندارد برنامه غنى ساختن اورانيوم را براى هميشه متوقف آند و پس از حل بحران با اسالمى

  .آژانس انرژى اتمى به اين آار ادامه خواهد داد
جمهورى اسالمى مدعى است آه قصد دارد از انرژى هسته اى در زمينه هاى غير نظامى استفاده 

پا و استراليا،  به اين نكته اشاره شده است آه اما در قطعنامه پيشنهادى مشترك آمريكا، ارو. آند
  .بيشتر مراآز تحقيقاتى انرژى هسته اى ايران، متعلق به نيروهاى مسلح است

در اوج اين بحران، خبرگزارى فرانسه به نقل از روزنامه هاى ژاپنى گزارش داد آه در ماه ژانويه امسال، 
مالى، قراردادى را براى غنى ساختن اورانيوم با اين يك مقام بلندپايه نظامى ايران، در سفر به  آره ش

اگر اين خبر درست باشد، ماجراجوئى هاى رهبران جمهورى اسالمى، ايران را . آشور امضا آرده است
  .وارد مرحله بسيار خطرناآى خواهد ساخت

  
  درگيرى در آردستان
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دستان، رويداد مهم ديگر اين درگيرى هاى خشونت آميز ميان مردم و نيروهاى انتظامى در چند شهر آر
به گزارش روزنامه هاى داخلى، پس از امضاى قانون اساسى موقت عراق، آه اصل . هفته ايران بود

فدراليسم و حق خودمختارى براى آردها را تضمين آرده است، در چند شهر آردستان ايران، مردم  به 
موران انتظامى، اين شادمانى ها را به دخالت ما. خيابان ها ريختند و به رقص و پايكوبى پرداختند

 مامور ٨خشونت آشاند و به موجب گزارش روزنامه جمهورى اسالمى در پيرانشهر به زخمى شدن 
همين گزارش نشان مى دهد آه مردم به مراآز نيروهاى انتظامى، راهنمائى و . انتظامى انجاميد

شهرهاى بوآان و مريوان .  بار آورده اندرانندگى، بانك ملى و بسيج منطقه حمله برده و خساراتى به
گزارش ها نشان مى دهند آه در درگيرى هاى بوآان نيز دهها نفر زخمى . نيز، صحنه ناآرامى ها بود

  .شدند
  

  آلمانى ها در بازسازى بم
خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داد آه ده هفته پس از زلزله ويرانگر بم، دو نهاد مددآارى وابسته به 

ى آاتوليك و پروتستان آلمان، اجراى طرح هاى بازسازى خود را در سه روستاى بم آغاز آرده آليساها
 خانواده خانه ساخته مى ٢٠٠ هزار يورو،  براى ٢٠٠ ميليون و ٢در چارچوب اين طرح ها، با هزينه . اند

ندگان دو نهاد نماي. اين خانه ها مى بايست تا پائيز سال  جارى ميالدى تحويل زلزله زدگان شود. شود
آليسائى آلمان، روز چهارشنبه اين هفته،  در يك آنفرانس مطبوعاتى آه در اشتوتگارت تشكيل شد 

عالوه بر خانه هاى مسكونى، چند ساختمان عمومى، از جمله مدرسه و آودآستان نيز، : اعالم آردند
  .در روستاهاى بم ساخته خواهد شد

  
در حالى آه على اآبر هاشمى رفسنجانى .  از هستى ساقط آرد هزار خانواده را٧۵زلزله بم، بيش از 

قول داده است آه بم ظرف دو سال زيباتر از گذشته باز سازى شود، زلزله زدگان، در هفته هاى اخير 
بارها شكايت آرده اند آه حكومت ايران آن ها را به حال خود رها آرده و حتى دسترسى به مواد غذائى 

  .ندارند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،راق عرويدادهاي 
  

  آوردند    هاي آمريكايي قراردادهاي بيشتري در عراق به دست  شرآت
  2004  مارس 12  -1382 اسفند  22جمعه 

هاي    ميليون دالر را به آنسرسيوم130وزارت دفاع آمريكا هفت قرارداد بازسازي عراق به ارزش
  .رده استهاي آمريكايي اعطا آ  شرآت

هاي مديريتي   به نقل از بي بي سي،اين قراردادها شامل پروژه, ايلنا,به گزارش خبرگزاري آار ايران
 5هاي   آه بخشي از طرح,گيرد  هاي نفتي و برق را در برمي  شود و حوزه فعاليت اين قراردادها، بخش  مي

  .دهد  ميليارد دالري را تشكيل مي
 ميليارد دالري آمريكايي آه براي عراق در 6/18 قراردادها از بودجه بر اساس اين گزارش،هزينه اين

  .شود  نظرگرفته شده، تامين مي
هاي آشورهايي آه با جنگ عراق مخالف بودند، اجازه شرآت در   شرآت, اين گزارش حاآي است

  .اند  مناقصه براي اين قراردادها را نداشته
به طوري , اند  ه اصلي قرار دادهاي بازسازي عراق بودههاي آمريكايي برند  گفتني است،تاآنون شرآت

  .مداران اروپايي و نااميدي ميان آنان شده است  آه اين موضوع باعث اعتراض سياست
  انفجار مين در بغداد جان دو تن را گرفت  

ه و دو سرباز آمريكايي آشت,  آيلومتري غرب بغداد60" حبانيه"درپي انفجاريك مين درجاده اي واقع در 
  .يك تن نيز به شدت زخمي شد

پنتاگون طي اطالعيه اي چگونگي حادث شدن اين انفجار را عبور يك , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
 60" (حبانيه" خودروي نظامي آمريكا از مين آاشته شده در مسير اين خودرو در جاده اي واقع در

  .اعالم آرد) آيلومتري غرب بغداد
  .به گفتة منابع آگاه وضعيت عمومي فرد زخمي شده وخيم است, ي فرانسهبه گزارش خبرگزار

با آشته شدن اين .واقع شده است" فلوجه"و " رامادي"حملة حبانيه در منطقه اي بين , گفتني است
رئيس جمهور آمريكا پايان جنگ در " جرج بوش" نكه  دو سرباز آمريكايي شمار آشته شدگان پس از آ

  . تن رسيده است268به , عراق را اعالم آرد
  پايان پيام 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند22: هفته نامه های ايران

www.iran-archive.com 



  2004  مارس 12  -1382 اسفند  22 جمعه -بي بي سي 
يک هفته مانده به آغاز سال جديد هفته نامه های چاپ تهران، انتخابات مجلس و پيوستن ايران به 

گسترش سالح های هسته ای را مهمترين وقايع سال معرفی کرده و از اختصاص مکان پروتکل منع 
  .هايی برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری خبر داده اند

با پيروزی : " را بررسی کرده و نوشته است٨٢ ارگان انصار حزب اهللا، مهمترين وقايع سال يالثارات
ل، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض در سال نو آغاز می در پايان سا» شعار«بر گفتمان » خدمت«گفتمان 
  ."شود

 از قول محافظه کاران انتخابات مجلس را مهمترين واقعه سال دانسته و در مقابل اصالح طلبان يالثارات
  .امضای پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای را مهمترين حادثه سال معرفی کرده اند

معه اسالمی مهندسين که در انتخابات اول اسفند به مجلس راه يافته در محسن يحيوی قائم مقام جا
بسياری از کسانی که مجريان و پياده کنندگان قوانين در : "جلسه هفتگی انصار حزب اهللا گفته است

  ."کشور بودند اصال اعتقادی به اين امر نداشتند اما بعد از دوم خرداد،پرده از چهره هايشان برداشته شد
فکر می کردند نظام به آخر خط رسيده و سرمست از ) اصالح طلبان(ته آقای يحيوی، برخی به گف

پيروزی دوم خرداد، برای عمل به نيت های خود حرکتی را آغاز کردند تا بتوانند تمام موانع را از سر راه 
  .خود بردارند

ارت اطالعات و قوه قضائيه  سخن در ياداشتی اصالح طلبان را نفوذی و متخلف معرفی کرده و از وزپرتو
  .خواسته همه کسانی را که در انتخابات مجلس سنگ اندازی کرده اند تنبيه کنند

 سخن هشدار داده است که اگر امروز غفلت کنيم چه بسا در فردايی نه چندان دور باز گرفتار پرتو
  .نفوذهايی شويم که هدفی جز نفی ارزش ها ندارند

هنوز است به درستی معلوم : "ف کردن آينده اصالحات نوشته است با مبهم توصيصداهفته نامه 
نيست محافظه کاران چه تدبيری برای آينده اصالحات در ايران انديشيده اند و هواداران اغلب تندروی 

  ."آنها چه واکنشی در مقابل احتمال پيگيری روند اصالحات سياسی در اين نشان خواهند داد
اری اصالح طلبان از نهادهای رسمی قدرت، آينده و سرنوشت اصالحات با خروج اجب:" می نويسدصدا

  ."به ويژه گروه ها و جريانات سياسی اصالح طلب در شرايط ابهام آميزی قرار گرفته است
 اختالف نظر محافظه کاران در برخورد با اصالحات را نشانه ديگری از سرنوشت صداياداشت نويس 

خورد شديد با اصالح طلبان و در پيش گرفتن راه احتياطی در مقابل مبهم اصالح معرفی کرده و از بر
  .جريانات اصالح طلب به عنوان دو گزينه محافظه کاران نام برده است

بگذاريد تعطيالت : " را سالی پر ماجرا ارزيابی کرده و نوشته٨٢ ارگان حزب موتلفه اسالمی سال شما
  ."اول سال مردم با آرامش و شادی شروع شود

اصالح طلبان که ديروز شعار شادی می دادند امروز : " نوشتهشماسداهللا بادامچيان مدير مسئول ا
  ." کارهای غم انگيز می کنند و دوست ندارند شادی ملت را ببينند

 ۵٠به عقيده آقای بادامچيان، اصالح طلبان هر روز در مجلس، با اهانت و ناسزا روح ملتی که بيش از 
  .ق های رای آمدند را می خراشنددرصد آنها پای صندو

 روند پيوستن ايران به پروتکل منع گسترش سالح های هسته ای را بررسی و از آن به ايران جمعه
  . ياد کرده است٨٢عنوان مهمترين پرونده ديپلماسی سال 

ر وزرای  آبان بعد از چند ماه در حالی پروتکل الحاقی را امضا کرد که در يک ماه پيشت٢٩ روز ايران جمعه
کشورهای آلمان، فرانسه و انگليس با حضور در تهران ايران را متقاعد کرده بودند فعاليت های هسته 

  .ای خود را به تعليق در آورد و به پروتکل الحاقی بپيوندد
 به مراسم چهارشنبه سوری توجه نشان داده و آن را در عناوين اصلی  اميد جوان وهمشهری جمعه
  .خود چاپ کرده اند
 با چاپ عکسی ازبرگزاری مراسم چهارشنبه سوری در صفحه اول خود که جوانان در همشهری جمعه

  ."بی خطر شادی کن: "حال آتش بازی و پريدن از روی آتش هستند، تيتر زده است
 در باره نحوه مراسم چهارشنبه سوری با رسول خادم عضو شورای شهر تهران گفتگو کرده اميد جوان

تفاهم نامه هايی با دستگاه های اجرايی امضا کرده ايم تا با هماهنگی بين : " استو قول وی نوشته
  ."دستگاه ها، سوانح کاهش يابد و ايمنی مراسم استقبال از بهار بيشتر شود

آقای خادم گفته، مردم در مراسم سنتی استقبال از بهار در فضاهای خاصی تجمع می کنند و با 
ين مکان ها نيروهای اورژانس، آتش نشانی، شهرداری و نيروی انتظامی هماهنگی انجام شده در کنار ا

  .حضور خواهند داشت
آقای خادم هدف از اين کار را ساماندهی مراسم سنتی و ملی معرفی کرده و گفته عالوه بر مکان 

  .هايی که مردم تجمع می کنند ما نيز فضاهايی را برای برگزاری اين معرفی خواهيم کرد
اسم چهارشنبه سوری در سال های گذشته با مخالفت مقامات مذهبی روبه رو بوده اما اين برگزاری مر

مخالفت و حتی ممانعت تاثيری در برگزاری اين مراسم نداشته است به همين دليل شورای شهر تهران 
برای کاهش خطرات ناشی از پرتاپ ترقه و آتش بازی سعی دارد آسيب ها و خطرات احتمالی آن را 

  . دهدکاهش

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
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ده آمبئی ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امر آزادی عقيده و بيان در گزارشی که هفته آين
و " سرکوب سازمان يافته"رسما در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد، از 

  . در ايران خبر داده است" ايجاد فضای رعب و حشت"
در گزارش آقای ليگابو از مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقالب فرهنگی 

تراشی در فرايند های دولتی پارلمانی و قضايی نام برده شده و رئيس قوه قضاييه به عنوان عوامل مانع 
  .است

  ." نهاد های غير منتخب، فعاليت اصالح طلبان را متوقف کرده اند"در اين گزارش گفته شده که 
آقای ليگابو که در ماه نوامبر از ايران بازديد کرده و با تعدادی از مردم، از جمله فعاالن سياسی، گفتگو 

 مارس در مقر 10گزارش خود در باره وضعيت حقوق بشر در ايران را مقدمتًا روز چهارشنبه کرده است، 
  . اروپايی سازمان مل در ژنو منتشر کرد

آقای ليگابو روز جمعه در گفتگويی با بخش فارسی راديوی بی بی سی گفت که طی اقامتش در ايران 
  . ت کرده استبا افرادی با باورها و انگيزه های متفاوت سياسی مالقا

به گفته آقای ليگابو، منتقدان حکومت ايران اعتقاد داشتند که هر چند در بسياری از موارد ممکن است 
آزادی بيان وجود داشته باشد، ولی در اکثر موارد آزادی پس از بيان نيست و حکومت پس از اظهار 

  . عقيده توسط منتقدان، آزادی آنان را سلب می کند
آنچه من مطرح کرده ام اين است که نهاد های زيادی در : "باره محتوای گزارش خود گفتآقای ليگابو در 

ايران هستند، بخصوص دفتر دادستان تهران و دادگاه مطبوعات که بنظر می رسد مانع استيفای حق 
  ." آزادی بيان و عقيده می شوند

باشد، نويسندگان، استادان، به گفته آقای ليگابو، در جايی که ترس از ابراز عقيده وجود داشته 
اين وضعيت به خودی خود، به حق آزادی . سخنوران، همه ناچارند در گفتار و نوشتار خود احتياط کنند

  .بيان ضربه می زند و ترس از عواقب بيان عقيده، به خودسانسوری می انجامد
ميثاقهای حقوق سياسی در اين مورد که آيا ايران به تعهدات خود نسبت به جامعه بين المللی بموجب 

من گزارش خود را ارائه می دهم اما قضاوت در اين مورد : و مدنی عمل می کند يا نه، آقای ليگابو گفت
ايران اين ميثاقها را امضا کرده و تعهداتی به جامعه حقوق بشر و . با کميسيون حقوق بشر خواهد بود

  . جامعه بين المللی دارد
اما بين آنچه . ته است که آماده همکاری با کميسيون حقوق بشر استدولت ايران به من گف: او گفت

  . گفه می شود و آنچه عمل می شود تفاوت وجود دارد
بايد ديد آيا پس از ارائه شدن گزارش من به کميسيون حفقوق بشر، دولت ايران به : آقای ليگابو افزود

  . تصميم کميسيون احترام می گذارد يا نه
  

  ملل درباره ايران    بشر سازمان  ر ويژه حقوقاظهار نظر گزارشگ
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يافته در ايران از   برخورد سازمان: متحد با انتشار گزارشي، ادعا آرد  ملل  بشر سازمان  گزارشگر ويژه حقوق
  .  سوي جريانات تندرو، در حال ايجاد جوي از رعب و وحشت است

ماه گذشته به ايران آمده بود، ديروز با انتشار    آار ايران، ايلنا، آمبيي ليگابو، آه آبانبه گزارش خبرگزاري
هاي عالي دولت حضور   طلبان، در رده  هرچند اصالح: متحد در ژنو، تصريح آرد  ملل  گزارشي در مقر سازمان

   ها را در منگنه قرار دادهشود، آن  دارند اما با اين همه برخي از نهادها آه به دست تندروها اداره مي
  .است

يافته افرادي آه   برخورد سازمان: به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي در گزارش خود ادعا آرده است
هاي انتقادي در خصوص عقايد سياسي، ديني، رسمي و نحوه عملكرد نهادها دارند، جوي از   ديدگاه

  .وحشت و خفقان را بر جامعه ايران حاآم آرده است
هاي سنگين و   موارد مزبور به عالوه تحميل مجازات: ابو در ادامه ادعاهاي خود اضافه آرده استليگ

نامتناسب بر ضد منتقدان، باعث شده اين جو فراگير خفقان، به خودسانسوري از سوي خبرنگاران و 
  .طورآلي همه مردم منجر شود  نگاران، روشنفكران، سياستمداران، دانشجويان و به  روزنامه

متحد در ادامه اين گزارش، برخي از نهادها از جمله مجمع   ملل  بشر سازمان  گزارشگر ويژه حقوق
قضائيه را به فشارها و   عالي انقالب فرهنگي و قوه  نگهبان، شوراي  تشخيص مصلحت نظام، شوراي

  . بر ضد فرايندهاي پارلماني، دولتي و قضايي متهم آرده است  يافته  تضييقات سازمان
  

در ايران، : "اند  بسياري از آساني آه ليگابو با آنها ديدار آرده بود به وي گفته: افزايد  اين گزارش مي
  .از بيان وجود ندارد  بيان وجود دارد ولي آزادي پس  آزادي

بشر   دان آنيايي آه قرار است هفته آينده در نشست ساالنه آميسيون حقوق  گزارش اين حقوق
  .ماه گذشته به ايران، تدوين شده است  حد ارائه شود بر اساس مأموريت وي در آبانمت  ملل  سازمان
  پايان پيام

  
  گوناگون
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 شاخه جوانان جبهه مراسم چهارمين سالگرد ترور سعيد حجاريان با عنوان نفي خشونت توسط

  .  مشارآت ايران اسالمي برگزار شد
شنبه و با حضور جمعي از فعاالن سياسي و   در اين مراسم آه عصر روز پنج" ايلنا" به گزارش خبرنگار

دانشجويي و اعضاء جبهه مشارآت در محل دفتر مرآزي اين حزب برگزار شد ، مجيد فراهاني ، محسن 
مادالدين باقي، هادي خانيكي، سعيد حجاريان و محمد نعيمي پور به ترتيب آديور، عليرضا علوي تبار، ع

  .سخناني را با محوريت نفي خشونت و ترور بيان داشتند
هايي از مطالب روزنامه هاي دوم خردادي در زمان ترور حجاريان توسط   همچنين در اين مراسم بخش

  .مجري مراسم قرائت شد
گرد ترورش در محل دفتر مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي سعيد حجاريان آه در چهارمين سال

بازتواني ام از اين آه هست، بيشتر : اظهار داشت, همچنان با لكنت و به سختي سخن مي گويد
  . مگر اين آه در رشته پزشكي جهشي اتفاق بيفتد, نخواهد شد

 علل عدم شكايت از عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي در پاسخ به پرسشي مبني بر
حتمٌا شكايت مي آردم، البته نه از ضاربان , شود   اگر اعتقاد داشتم آه عدالت پروري مي: ضاربانش گفت

  . بلكه از آمرين قضيه
بعد هم فاقد پيشينه آيفري شده، , آقايي آمده در روز روشن جلوي پليس ترورآرده و رفته: وي گفت

  اين وضع ماست، به آجا شكايت آنم؟ 
جاريان در ابتداي سخنانش با درخواست اين آه از سال آينده مراسمي در سالروز ترورش برگزار ح

 سال، ديگر بس است، سال ديگر مثٌال در سالمرگ زهرا آاظمي مراسم برگزار آنيد، 4: افزود, نشود
  . گذشته است, گذشته ها 

داخت و در رابطه با علل ترور خود حجاريان به ذآر خاطراتي از جريان ترورش و مسايل حاشيه اي آن پر
آانون نويسندگان , اي و خصوصٌا قتل پوينده و مختاري و شريف  پس از قتل هاي زنجيره: ابراز عقيده آرد

نامه اي به خاتمي نوشتند آه؛ ما را يكي يكي مي آشند، يك وقتي براي ديدار به ما بده يا باديگاردي 
  .براي ما بگذار

, ن نامه را خاتمي به او به عنوان مشاور رئيس جمهوري ارجاع داد تا بررسي آندوي با اظهار اين آه اي
دسته , آنها را يك بار هم پيش از آن هم مي خواستند آنها را در سفري آه به ارمنستان داشتند: افزود

  .جمعي با اتوبوس به دره بفرستند آه موفق نشدند
ه صبح امروز به مدير مسئولي خودش در رابطه با قتل هايي آه در روزنام  حجاريان با اشاره به پيگيري

لذا . آردند  اين خاري در چشم آساني بود آه ترغيب به خشونت مي: هاي زنجيره اي صورت داد، گفت
  .ما را هم ترور آردند

: ادامه داد, وي با اشاره به پيام هاي زيادي آه در تبري از ترور او توسط افراد مختلف داده مي شد
وزارت خارجه ,  بار زنگ زد و از خاتمي قضيه را پيگيري آرد 2نلسون ماندال ,  در داخل پيام دادندخيلي ها

اند و   اند، سكوت آرده  ولي برخي در آشور ما هنوز الم تا آام حرف نزده... فرانسه بيانيه داد و 
  !آور است  سكوتشان براي ما تعجب

 پخش مكرر اخبار مربوط به ترورش توسط صدا و حجاريان در پاسخ به پرسش يكي از حضار آه علت
سعيد " حتي روزنامه عصر به من مي گفت . آن موقع خيلي عزيز شده بودم: گفت, سيما را جويا شد

  "عزيز
  .صدا و سيما هم مجبور بود آه پخش آند. آرد   دم به دم از من ريپورت پخش ميCNN: وي افزود

آاران پس از به دست گرفتن قدرت   گيري محافظه  ال انتقامحجاريان در پاسخ به پرسشي در مورد احتم
  .بايد فعٌال آن را هضم آنند, اند  آنند، يك لقمه خورده  آنها اين آار را نمي: گفت

موسوي الري را از وزارت آشور مي : وي در مورد تعامل مجلس هفتم و دولت خاتمي پيش بيني آرد
  . بگيرنداندازند، وزارت اطالعات را هم مي خواهند

++++++++  
براي پيشبرد اصالحات به راهبردهاي مسأله : عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي گفت 

  .بنياد نياز داريم و براي اين آار محتاج به آنيم آه در پيش فرض هاي گذشته مان به سر نبريم
آه توسط " نفي خشونت" ن به گزارش ايلنا، هادي خانيكي در مراسم سالروز ترور حجاريان تحت عنوا

براي ادامه مسير اصالحات بايد بر : شاخه جوانان جبهه مشارآت ايران اسالمي برگزار شد، افزود
  .دوگانگي ها و سوءظن هايمان غلبه آنيم و براي اين غلبه نياز به تحول روحي و اخالقي داريم

اگر اين امر صورت : افزود,  و سوءظنوي با تأآيد بر تغيير در عرصه نظر و عمل براي پرهيز از دوگانگي
  . تبديل به چيزي مي شويم آه نوعي عوام زدگي جديد در آن است , نپذيرد

از آن , دوگانگي وقتي به شكل تند و خشن در مي آيد : وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت
  .ترور هم بيرون مي آيد

انديشه : افزود, ه حامالن آن نظريه بستگي داردب, خانيكي با بيان اين آه پذيرش يك نظريه در جامعه
بخشي از آن مديون آساني است آه دگم هايي مثل , هاي اصالحي آه در آشورمان پا گرفت

  .دوگانگي را شكستند
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  .آساني مي توانند پيوند بين حوزه نظر و عمل ايجاد آنند آه ا ز متهم شدن نمي هراسند: وي افزود 
اين آه براي ديگري حق قايل .  نه تنها يك روش آه منش نيز هستمرد مساالري: وي تصريح آرد

  .باشيم و اين موارد جزء نيل به دموآراسي است
  

+++++++  
اصالح طلبان اخالق و شرع را زير پا نگذاشتند و سربلند : رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت

  . حذف شدند
آه در چهارمين سالگرد ترور سعيد حجاريان " نفي خشونت"به گزارش ايلنا، محسن آديور در مراسم 

مي شود اين ايرادات را از , مي شود به آفايت برخي اصالح طلبان ايراد بگيريم : افزود, برگزار شد
ا به ظاهر همچون ديگران دروغ نگفت و ناحق ر, هايش  اما خاتمي به رغم همه ضعف. خاتمي هم گرفت
  .به حق تبديل نكرد

توانيم شرعا دروغ بگوييم و تقلب آنيم و آيا تزوير ديني در جامعه   آيا مي"وي با طرح اين پرسش آه 
شمارد و اگر   برخي معتقدند قرائتي از اسالم اين گونه امور را مجاز مي: .اسالمي مجاز است؟ گفت

در اين . شود  هرآاري مجاز مي,  براي حفظ خودشانحفظ نظام در گرو اقتدار آنها باشد، در اين صورت
صورت اين قابليت خواهد بود آه حفظ نظام در برخي از مواقع در گرو حذف فيزيكي فرد، حزب يا جريان 

  . مجاز است-چه قانوني و چه غير قانوني-اجتماعي از صحنه سياسي به هر قيمتي 
قطعا با يك صبغه ديني , ه دست به ترور زدندآساني آ: وي با اشاره به سالروز ترور حجاريان گفت

  .دست به اين آار زدند
بايد با , اگر آسي متهم شود: گفت, آديور با اشاره به مراتبي آه صدور و اجراي حكم قضايي دارد

در حضور هيأت منصفه و يك قاضي رسمي دادگستري و با رعايت موازين آيين , استفاده از حق وآيل
توسط ضابط قضايي اجرا شود ولي ترور , در صورتي آه حكم تاييد شد, مراحل دادرسي آيفري و ساير 

  .حايز هيچ آدام از اين شرايط نيست
جان آس ديگري , اين آه آسي به خود اجازه دهد. ترين پديده بشري است  ترور ضداخالقي: آديور افزود
پسندد، اين نهايت عجز يك ا نسان   نمياش را   تنها به اين دليل آه با او مخالف است و يا عقيده, را بگيرد
  .رساند  را مي

ردصالحيت هاي غير قانوني , پيروزي آه به قيمت تقلب: وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت
  و بستن 

  .افتخار نيست, دهها روزنامه و مجله به دست آيد
 اين جريان در قدرت مهم نيست آه. حجاريان سند مظلوميت يك جريان اخالق گراست : آديور افزود

هاي سياسي آشور را جريان مقابل تصرف آند و   مهم نيست آه همه قطب, اي نداشته باشد   نماينده
  .آنند  دفاع مي, اند  مهم اين است آه آيا در مقابل وجدان عمومي از آنچه آرده, مستانه بخندد

 حداقل اين قدر سربلندند آه آار   ,اند  به نظر مي رسد اصالح طلبان با هر ضعفي آه داشته: وي افزود
  .بودند و هستند و نه چيز بيشتر   ,همان چه آه نشان دادند. دستور پنهاني صادر نكردند, پنهاني نكردند

در چهارمين سالگرد ترور حجاريان خدا را سپاس مي گوييم آه در دست داشتن : آديوردر خاتمه افزود
  .تن ضوابط ديني و اخالقي نبرددوستان ما را به سمت زير پا گذاش, قدرت 
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به گزارش ايلنا، مجيد فراهاني در مراسم روز نفي خشونت در چهارمين سالگرد ترور حجاريان با توصيف 

در پروژه بستن فضاي سياسي جامعه : اين واقعه به عنوان پرهزينه ترين اتفاق در جريان اصالحات گفت
طبوعات، ردصالحيت ها، خشونت، حبس فعاالن سياسي و اي م  از تمام روش ها از جمله توقيف فله

  .دانشجويي براي پيشبرد اهداف استفاده شد
همچنين محمد نعيمي پور، رئيس فراآسيون مشارآت در مجلس شوراي اسالمي در سخنان آوتاهي 

من شهادت مي دهم آه آقا سعيد از روزي آه وارد اين عرصه شده با : در رابطه با حجاريان گفت
  .ت هر چه تمام تر آارهايش را انجام مي دهدسخاو

او همچنان با سخاوت هر چه را تجربه آرده در اختيار : وي با اشاره به وضعيت جسماني حجاريان گفت
  .ديگران قرار مي دهد

+++++++  
  . رفتارها و آنش هاي سياسي بيش از آنكه عقالني باشند، عاطفي اند: عليرضا علوي تبار گفت

" ا، اين آارشناس مسائل سياسي در مراسم چهارمين سالگرد ترور حجاريان تحت عنوانبه گزارش ايلن
مدت ها پيش در متني : در دفتر مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي اظهار داشت" روز نفي خشونت

آن موقع اين مطلب . جامعه شناسي مي خواندم آه آنش هاي بشر، بيشتر از جنس احساس است
ور بود آه چرا اين جامعه شناس آنش هاي سياسي را آنش هاي عقالني نمي خيلي برايم تعجب آ

  .داند
 گروه آنش هاي 4توسط ماآس وبرآه به " در رفتارهاي معنادار انسانها"وي با اشاره به طبقه بندي 

 آنش را عقالني مي 2ماآس وبر تنها : سنتي، عاطفي ،ابزاري و ارزشي تقسيم مي شوند، افزود
اري آه مخصوص عرصه اقتصاد است و آنش ارزشي آه بيشتر مخصوص عرصه فرهنگ آنش ابز. داند

  . آنش ديگر را غيرعقالني مي داند2است و 

www.iran-archive.com 



بعدها در تجربياتم و مشاهده توام با مشارآتم در عرصه سياست برايم مسجل شد : علوي تبار افزود
  .الني باشند، عاطفي اندآه آن طبقه بندي درست است و رفتارهاي ما در سياست بيش از آنكه عق

ما در عرصه سياست، اقداماتمان بيشتر تابع دوست داشتن و نفرت هايي است : علوي تبار تصريح آرد
آه داريم به همين دليل امروز براي فهم اقدامي آه عليه حجاريان اتفاق افتاد نه اين آه انكار آنم آه 

  .ي بفهممنقشه اي بوده، اما سعي مي آنم آن را در يك فضاي عاطف
وي با بيان اين آه سعي شده بود تا از امثال حجاريان چهره هاي وحشتناآي در ذهن افراد ساده لوح 

اقدام به ترور، حاصل اين آينه ها و ذهنيت هايي بود آه آاشته شده بود و اين داستان : بسازند، افزود
  .عرصه سياست ماست

چرا آه مجموعه ناهمگون ما را با يك پيوند . ا داشتترور حجاريان يك پيامد ديگر هم براي م: وي افزود
عاطفي قدرتمند، از چندگانگي نجات داد و اين قافله پراآنده، انسجام پيدا آرد و اين بر ضد هدف ترور 

  .بود آه مي خواست مجموعه اي را متالشي و پراآنده آند
 عاطفي همه را نگران آرد، اما اين سنت الهي است و اين ترور اگر چه به لحاظ: علوي تبار تاآيد آرد

  .هم به لحاظ انديشه اي و هم به لحاظ ارتباطات وضع اصالحات را سامان داد
بايد محبت و دلبستگي بيشتري را براي هم در عرصه سياست بكاريم و اصالحات : علوي تبار ادامه داد

 را به گفتمان گفتگو و اين آه گفتمان آينه و دشمني و آشتن. آمابيش در اين زمينه موفق بوده است
نقد و دوست وهمراه تبديل آرد ،اين جهش بزرگي در تاريخ ايران است و اين چيزي است آه اصطالحات 

  .مي تواند به آن ببالد
ملت ما در آغاز انقالب زشتي خشونت را اين طور آه امروز احساس مي آند، احساس نمي : وي افزود

 ترورهايي اتفاق مي افتاد، تا اين ملت برايش مملوس شود آه آرد و بايد جنگي اتفاق مي افتاد ،بايد
  .اين تجربه تاريخي ملت ماست آه بر هم انباشته شده است. خشونت چقدر چهره پليدي دارد

اصالح طلبان در ايران مشغول مسابقه : وي با توصيف عرصه سياست در ايران به مسابقه شطرنج گفت
ر لحظه صحنه را به هم مي ريزد و ميز را مي شكند و اين آه گوريلي آه ه. شطرنج با گوريل بودند

اصالح طلبان توانستند آه دوام بياورند و بازي شطرنج را به بازي ديگري تبديل نكردند، موفقيت بزرگي 
  .است

تمام دوستاني آه امروز در زندان داريم نشان دادند آه گر چه انسان هاي انديشمند : وي در پايان گفت
ستند،اما دلهايي دارند آه مي تواند دوست داشته باشد و مي تواند به موقع براي اين و بزرگي ه

  .اينها بيشتر از همه ما عاطفه ازخود نشان دادند. دوست داشتن فداآاري آند
+++++++  

ها همچون خاتمي از چشم  طلبان به دنبال اين بودند تا برخي چهره خشونت: عمادالدين باقي گفت
  . مراآزي همچون مجلس بدون آارآردي مثبت براي مردم تلقي شودمردم بيفتند و 

: گفت، افزود  باقي آه در چهارمين سالگرد ترور حجاريان سخن مي" ايلنا" به گزارش خبرنگار 
معتقد بودند؛ همانگونه آه در صحنه جنگ " تهاجم فرهنگي" طلبان با نظريه خود مبني بر خشونت

زان و سرداران خود، به جنگ نظامي با آشور و نظام آمده بود و در اين دشمن با استفاده از تمامي سربا
آشتند و در پايان هم دشمن شكست خورد، اآنون به جنگي   آشتي، تو را مي  جنگ هم اگر آنها را نمي

  .فرهنگي روي آورده و با سربازان و سرداران فرهنگي خود به ميدان آمده است
در اين جنگ هم از بين بردن سربازان و سرداران فرهنگي :  افزودعضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات

دشمن را هدف گرفتند و معتقد بودند؛ بايد دشمن را از پا درآورد، بايد در عرصه فرهنگي نيز همچون 
اي از روشنفكران الئيك و حتي  عرصه نظامي برخورد مشابهي داشت، از اين همين رو طيف گسترده

  .اي اتفاق افتاد  هاي زنجيره  آردند و ماجراي قتل  را دشمن تلقي ميدلسوزان نظام در حكومت
گرايي آه پيش   براي طرفداران خشونت بود، جريان خشونت  دوم خرداد يك واقعه غير منتظره: باقي افزود

طلبي به  از دوم خرداد مجهز به سازمان قدرت شده بود، معتقد بود آه جريان اصالحات و روند اصالح
آنان با اين تصور آه پروژه دوم خرداد . محه آنان در قلع و قمع اين طيف صورت پذيرفته استعلت مسا

شان را به انجام برسانند و اين آار را با  فقط مختص به عده محدودي است، تصميم گرفتند تا آار معوقه
  .ترور حجاريان آغاز آردند

س آرده بودند احساس تنفري آه به خشونت طلبان احسا: عضو شوراي سردبيري روزنامه خرداد گفت
آنند، به نفع آنها  شان ايجاد مي  آفرينند و مظلوميتي آه براي طيف مقابل اين طريق براي خود مي

نخواهد بود، پس از آن، برخي فعاالن سياسي و مطبوعاتي، محكوم و تعدادي از مطبوعات توقيف 
  .شدند

حالي تحمل نشد آه مضمونش در دوران انتشار سالم در : باقي به روزنامه سالم اشاره آرد وگفت
توان از آن به عنوان يك جريان خودي   آاران نزديك بود و مي هاي امروزي محافظه بيشتر به مضمون روزنامه

تر از دشمن خارجي  دروني ياد آرد آه آن هم حتي تحمل نشد و به عنوان جريان نفاق و حتي خطرناك
  .معرفي شد

طلبان از دست رفت اما در آنار    آه در پي اقدامات محافظه آاران، مقبوليت اصالحباقي با بيان اين نكته
هاي جدي   با در دست گرفتن مجلس هفتم هم چالش: آن مشروعيت و مقبوليتي براي آنها نياورد، گفت

 داند، آاران پديد خواهد آمد و يك گرايش بنيادگرا آه امنيت را در گرو حذف و سرآوب مي  بين محافظه
طلب را به نقطه صفر برساند تا مبادا بار  خواهد همچنان همين روش را ادامه دهد و نيروي اصالح مي
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آاران معتقد است آه   است آه گرايش ديگر در درون جبهه محافظه  ديگر تاريخ تكرار شود، اين در حالي
  .اين پيروزي را بايد به هر ترتيب حفظ آرد
گيري هيچ آلترناتيو ديگري را  هان حذف مخالفان بود و اجازه شكلباقي نسبت به وجود جرياني آه خوا

يي، و ايجاد زمينه محكوم آردن فعاالن  هاي زنجيره داد و به اقداماتي همچون ترور حجاريان، قتل نمي
بعيد است آه آنان دست از : سياسي و مطبوعاتي و توقيف مطبوعات دست زد، هشدار داد و گفت

رو شوند، اميدوارم فعاالن سياسي زنداني بار ديگر به عرصه جامعه برگردند،  ميانهشان بردارند و   مواضع
  .محيط امن و آرامي براي تمامي ملت فراهم شود و مردم همگي با هم آزادي را در آغوش بگيرند

  پايان پيام
  گزارش آامل ايلنا از مراسم نفي خشونت در سالروز ترور حجاريان  

  2004  مارس 12  -1382 اسفند  22جمعه 
مراسم چهارمين سالگرد ترور سعيد حجاريان با عنوان نفي خشونت توسط شاخه جوانان جبهه 

  .  مشارآت ايران اسالمي برگزار شد
شنبه و با حضور جمعي از فعاالن سياسي و   در اين مراسم آه عصر روز پنج" ايلنا" به گزارش خبرنگار

تر مرآزي اين حزب برگزار شد ، مجيد فراهاني ، محسن دانشجويي و اعضاء جبهه مشارآت در محل دف
آديور، عليرضا علوي تبار، عمادالدين باقي، هادي خانيكي، سعيد حجاريان و محمد نعيمي پور به ترتيب 

  .سخناني را با محوريت نفي خشونت و ترور بيان داشتند
 زمان ترور حجاريان توسط هايي از مطالب روزنامه هاي دوم خردادي در  همچنين در اين مراسم بخش

  .مجري مراسم قرائت شد
سعيد حجاريان آه در چهارمين سالگرد ترورش در محل دفتر مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي 

بازتواني ام از اين آه هست، بيشتر : اظهار داشت, همچنان با لكنت و به سختي سخن مي گويد
  . ق بيفتدمگر اين آه در رشته پزشكي جهشي اتفا, نخواهد شد

عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي در پاسخ به پرسشي مبني بر علل عدم شكايت از 
حتمٌا شكايت مي آردم، البته نه از ضاربان , شود   اگر اعتقاد داشتم آه عدالت پروري مي: ضاربانش گفت

  . بلكه از آمرين قضيه
بعد هم فاقد پيشينه آيفري شده، , ده و رفتهآقايي آمده در روز روشن جلوي پليس ترورآر: وي گفت

  اين وضع ماست، به آجا شكايت آنم؟ 
حجاريان در ابتداي سخنانش با درخواست اين آه از سال آينده مراسمي در سالروز ترورش برگزار 

 سال، ديگر بس است، سال ديگر مثٌال در سالمرگ زهرا آاظمي مراسم برگزار آنيد، 4: افزود, نشود
  . گذشته است , گذشته ها

حجاريان به ذآر خاطراتي از جريان ترورش و مسايل حاشيه اي آن پرداخت و در رابطه با علل ترور خود 
آانون نويسندگان , اي و خصوصٌا قتل پوينده و مختاري و شريف  پس از قتل هاي زنجيره: ابراز عقيده آرد

وقتي براي ديدار به ما بده يا باديگاردي نامه اي به خاتمي نوشتند آه؛ ما را يكي يكي مي آشند، يك 
  .براي ما بگذار

, وي با اظهار اين آه اين نامه را خاتمي به او به عنوان مشاور رئيس جمهوري ارجاع داد تا بررسي آند
دسته , آنها را يك بار هم پيش از آن هم مي خواستند آنها را در سفري آه به ارمنستان داشتند: افزود

  .به دره بفرستند آه موفق نشدندجمعي با اتوبوس 
هايي آه در روزنامه صبح امروز به مدير مسئولي خودش در رابطه با قتل   حجاريان با اشاره به پيگيري

لذا . آردند  اين خاري در چشم آساني بود آه ترغيب به خشونت مي: هاي زنجيره اي صورت داد، گفت
  .ما را هم ترور آردند

: ادامه داد, زيادي آه در تبري از ترور او توسط افراد مختلف داده مي شدوي با اشاره به پيام هاي 
وزارت خارجه ,  بار زنگ زد و از خاتمي قضيه را پيگيري آرد 2نلسون ماندال , خيلي ها در داخل پيام دادند

و اند   اند، سكوت آرده  ولي برخي در آشور ما هنوز الم تا آام حرف نزده... فرانسه بيانيه داد و 
  !آور است  سكوتشان براي ما تعجب

حجاريان در پاسخ به پرسش يكي از حضار آه علت پخش مكرر اخبار مربوط به ترورش توسط صدا و 
سعيد " حتي روزنامه عصر به من مي گفت . آن موقع خيلي عزيز شده بودم: گفت, سيما را جويا شد

  "عزيز
  .صدا و سيما هم مجبور بود آه پخش آند. آرد   دم به دم از من ريپورت پخش ميCNN: وي افزود

آاران پس از به دست گرفتن قدرت   گيري محافظه  حجاريان در پاسخ به پرسشي در مورد احتمال انتقام
  .بايد فعٌال آن را هضم آنند, اند  آنند، يك لقمه خورده  آنها اين آار را نمي: گفت

موسوي الري را از وزارت آشور مي :  آردوي در مورد تعامل مجلس هفتم و دولت خاتمي پيش بيني
  .اندازند، وزارت اطالعات را هم مي خواهند بگيرند

++++++++  
براي پيشبرد اصالحات به راهبردهاي مسأله : عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي گفت 

  .سر نبريمبنياد نياز داريم و براي اين آار محتاج به آنيم آه در پيش فرض هاي گذشته مان به 
آه توسط " نفي خشونت" به گزارش ايلنا، هادي خانيكي در مراسم سالروز ترور حجاريان تحت عنوان 

براي ادامه مسير اصالحات بايد بر : شاخه جوانان جبهه مشارآت ايران اسالمي برگزار شد، افزود
  . اخالقي داريمدوگانگي ها و سوءظن هايمان غلبه آنيم و براي اين غلبه نياز به تحول روحي و
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اگر اين امر صورت : افزود, وي با تأآيد بر تغيير در عرصه نظر و عمل براي پرهيز از دوگانگي و سوءظن
  . تبديل به چيزي مي شويم آه نوعي عوام زدگي جديد در آن است , نپذيرد

ز آن ا, دوگانگي وقتي به شكل تند و خشن در مي آيد : وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت
  .ترور هم بيرون مي آيد

انديشه : افزود, به حامالن آن نظريه بستگي دارد, خانيكي با بيان اين آه پذيرش يك نظريه در جامعه
بخشي از آن مديون آساني است آه دگم هايي مثل , هاي اصالحي آه در آشورمان پا گرفت

  .دوگانگي را شكستند
  . نظر و عمل ايجاد آنند آه ا ز متهم شدن نمي هراسندآساني مي توانند پيوند بين حوزه: وي افزود 

اين آه براي ديگري حق قايل . مرد مساالري نه تنها يك روش آه منش نيز هست: وي تصريح آرد
  .باشيم و اين موارد جزء نيل به دموآراسي است

  
+++++++  

 نگذاشتند و سربلند اصالح طلبان اخالق و شرع را زير پا: رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت
  . حذف شدند

آه در چهارمين سالگرد ترور سعيد حجاريان " نفي خشونت"به گزارش ايلنا، محسن آديور در مراسم 
مي شود اين ايرادات را از , مي شود به آفايت برخي اصالح طلبان ايراد بگيريم : افزود, برگزار شد

مچون ديگران دروغ نگفت و ناحق را به ظاهر ه, هايش  اما خاتمي به رغم همه ضعف. خاتمي هم گرفت
  .به حق تبديل نكرد

توانيم شرعا دروغ بگوييم و تقلب آنيم و آيا تزوير ديني در جامعه   آيا مي"وي با طرح اين پرسش آه 
شمارد و اگر   برخي معتقدند قرائتي از اسالم اين گونه امور را مجاز مي: .اسالمي مجاز است؟ گفت

در اين . شود  هرآاري مجاز مي,  اقتدار آنها باشد، در اين صورت براي حفظ خودشانحفظ نظام در گرو
صورت اين قابليت خواهد بود آه حفظ نظام در برخي از مواقع در گرو حذف فيزيكي فرد، حزب يا جريان 

  . مجاز است-چه قانوني و چه غير قانوني-اجتماعي از صحنه سياسي به هر قيمتي 
قطعا با يك صبغه ديني , آساني آه دست به ترور زدند: لروز ترور حجاريان گفتوي با اشاره به سا

  .دست به اين آار زدند
بايد با , اگر آسي متهم شود: گفت, آديور با اشاره به مراتبي آه صدور و اجراي حكم قضايي دارد

ازين آيين در حضور هيأت منصفه و يك قاضي رسمي دادگستري و با رعايت مو, استفاده از حق وآيل
توسط ضابط قضايي اجرا شود ولي ترور , در صورتي آه حكم تاييد شد, دادرسي آيفري و ساير مراحل 

  .حايز هيچ آدام از اين شرايط نيست
جان آس ديگري , اين آه آسي به خود اجازه دهد. ترين پديده بشري است  ترور ضداخالقي: آديور افزود
پسندد، اين نهايت عجز يك ا نسان   اش را نمي  و مخالف است و يا عقيدهتنها به اين دليل آه با ا, را بگيرد
  .رساند  را مي

ردصالحيت هاي غير قانوني , پيروزي آه به قيمت تقلب: وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت
  و بستن 

  .افتخار نيست, دهها روزنامه و مجله به دست آيد
مهم نيست آه اين جريان در قدرت . ريان اخالق گراست حجاريان سند مظلوميت يك ج: آديور افزود

هاي سياسي آشور را جريان مقابل تصرف آند و   مهم نيست آه همه قطب, اي نداشته باشد   نماينده
  .آنند  دفاع مي, اند  مهم اين است آه آيا در مقابل وجدان عمومي از آنچه آرده, مستانه بخندد

 حداقل اين قدر سربلندند آه آار   ,اند  لبان با هر ضعفي آه داشتهبه نظر مي رسد اصالح ط: وي افزود
  .بودند و هستند و نه چيز بيشتر   ,همان چه آه نشان دادند. دستور پنهاني صادر نكردند, پنهاني نكردند

در چهارمين سالگرد ترور حجاريان خدا را سپاس مي گوييم آه در دست داشتن : آديوردر خاتمه افزود
  .وستان ما را به سمت زير پا گذاشتن ضوابط ديني و اخالقي نبردد, قدرت 

+++++  
به گزارش ايلنا، مجيد فراهاني در مراسم روز نفي خشونت در چهارمين سالگرد ترور حجاريان با توصيف 

در پروژه بستن فضاي سياسي جامعه : اين واقعه به عنوان پرهزينه ترين اتفاق در جريان اصالحات گفت
اي مطبوعات، ردصالحيت ها، خشونت، حبس فعاالن سياسي و   روش ها از جمله توقيف فلهاز تمام 

  .دانشجويي براي پيشبرد اهداف استفاده شد
همچنين محمد نعيمي پور، رئيس فراآسيون مشارآت در مجلس شوراي اسالمي در سخنان آوتاهي 

ي آه وارد اين عرصه شده با من شهادت مي دهم آه آقا سعيد از روز: در رابطه با حجاريان گفت
  .سخاوت هر چه تمام تر آارهايش را انجام مي دهد
او همچنان با سخاوت هر چه را تجربه آرده در اختيار : وي با اشاره به وضعيت جسماني حجاريان گفت

  .ديگران قرار مي دهد
+++++++  

  . شند، عاطفي اندرفتارها و آنش هاي سياسي بيش از آنكه عقالني با: عليرضا علوي تبار گفت
" به گزارش ايلنا، اين آارشناس مسائل سياسي در مراسم چهارمين سالگرد ترور حجاريان تحت عنوان

مدت ها پيش در متني : در دفتر مرآزي جبهه مشارآت ايران اسالمي اظهار داشت" روز نفي خشونت
وقع اين مطلب آن م. جامعه شناسي مي خواندم آه آنش هاي بشر، بيشتر از جنس احساس است
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خيلي برايم تعجب آور بود آه چرا اين جامعه شناس آنش هاي سياسي را آنش هاي عقالني نمي 
  .داند

 گروه آنش هاي 4توسط ماآس وبرآه به " در رفتارهاي معنادار انسانها"وي با اشاره به طبقه بندي 
آنش را عقالني مي  2ماآس وبر تنها : سنتي، عاطفي ،ابزاري و ارزشي تقسيم مي شوند، افزود

آنش ابزاري آه مخصوص عرصه اقتصاد است و آنش ارزشي آه بيشتر مخصوص عرصه فرهنگ . داند
  . آنش ديگر را غيرعقالني مي داند2است و 

بعدها در تجربياتم و مشاهده توام با مشارآتم در عرصه سياست برايم مسجل شد : علوي تبار افزود
  .هاي ما در سياست بيش از آنكه عقالني باشند، عاطفي اندآه آن طبقه بندي درست است و رفتار

ما در عرصه سياست، اقداماتمان بيشتر تابع دوست داشتن و نفرت هايي است : علوي تبار تصريح آرد
آه داريم به همين دليل امروز براي فهم اقدامي آه عليه حجاريان اتفاق افتاد نه اين آه انكار آنم آه 

  .ي مي آنم آن را در يك فضاي عاطفي بفهممنقشه اي بوده، اما سع
وي با بيان اين آه سعي شده بود تا از امثال حجاريان چهره هاي وحشتناآي در ذهن افراد ساده لوح 

اقدام به ترور، حاصل اين آينه ها و ذهنيت هايي بود آه آاشته شده بود و اين داستان : بسازند، افزود
  .عرصه سياست ماست

چرا آه مجموعه ناهمگون ما را با يك پيوند . جاريان يك پيامد ديگر هم براي ما داشتترور ح: وي افزود
عاطفي قدرتمند، از چندگانگي نجات داد و اين قافله پراآنده، انسجام پيدا آرد و اين بر ضد هدف ترور 

  .بود آه مي خواست مجموعه اي را متالشي و پراآنده آند
 است و اين ترور اگر چه به لحاظ عاطفي همه را نگران آرد، اما اين سنت الهي: علوي تبار تاآيد آرد

  .هم به لحاظ انديشه اي و هم به لحاظ ارتباطات وضع اصالحات را سامان داد
بايد محبت و دلبستگي بيشتري را براي هم در عرصه سياست بكاريم و اصالحات : علوي تبار ادامه داد

 آه گفتمان آينه و دشمني و آشتن را به گفتمان گفتگو و اين. آمابيش در اين زمينه موفق بوده است
نقد و دوست وهمراه تبديل آرد ،اين جهش بزرگي در تاريخ ايران است و اين چيزي است آه اصطالحات 

  .مي تواند به آن ببالد
ملت ما در آغاز انقالب زشتي خشونت را اين طور آه امروز احساس مي آند، احساس نمي : وي افزود

بايد جنگي اتفاق مي افتاد ،بايد ترورهايي اتفاق مي افتاد، تا اين ملت برايش مملوس شود آه آرد و 
  .اين تجربه تاريخي ملت ماست آه بر هم انباشته شده است. خشونت چقدر چهره پليدي دارد

اصالح طلبان در ايران مشغول مسابقه : وي با توصيف عرصه سياست در ايران به مسابقه شطرنج گفت
گوريلي آه هر لحظه صحنه را به هم مي ريزد و ميز را مي شكند و اين آه . نج با گوريل بودندشطر

اصالح طلبان توانستند آه دوام بياورند و بازي شطرنج را به بازي ديگري تبديل نكردند، موفقيت بزرگي 
  .است

ه انسان هاي انديشمند تمام دوستاني آه امروز در زندان داريم نشان دادند آه گر چ: وي در پايان گفت
و بزرگي هستند،اما دلهايي دارند آه مي تواند دوست داشته باشد و مي تواند به موقع براي اين 

  .اينها بيشتر از همه ما عاطفه ازخود نشان دادند. دوست داشتن فداآاري آند
+++++++  

ون خاتمي از چشم ها همچ طلبان به دنبال اين بودند تا برخي چهره خشونت: عمادالدين باقي گفت
  . مردم بيفتند و مراآزي همچون مجلس بدون آارآردي مثبت براي مردم تلقي شود

: گفت، افزود  باقي آه در چهارمين سالگرد ترور حجاريان سخن مي" ايلنا" به گزارش خبرنگار 
 معتقد بودند؛ همانگونه آه در صحنه جنگ" تهاجم فرهنگي" طلبان با نظريه خود مبني بر خشونت

دشمن با استفاده از تمامي سربازان و سرداران خود، به جنگ نظامي با آشور و نظام آمده بود و در اين 
آشتند و در پايان هم دشمن شكست خورد، اآنون به جنگي   آشتي، تو را مي  جنگ هم اگر آنها را نمي

  .فرهنگي روي آورده و با سربازان و سرداران فرهنگي خود به ميدان آمده است
در اين جنگ هم از بين بردن سربازان و سرداران فرهنگي : ضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزودع

دشمن را هدف گرفتند و معتقد بودند؛ بايد دشمن را از پا درآورد، بايد در عرصه فرهنگي نيز همچون 
يك و حتي اي از روشنفكران الئ عرصه نظامي برخورد مشابهي داشت، از اين همين رو طيف گسترده

  .اي اتفاق افتاد  هاي زنجيره  آردند و ماجراي قتل دلسوزان نظام در حكومت را دشمن تلقي مي
گرايي آه پيش   براي طرفداران خشونت بود، جريان خشونت  دوم خرداد يك واقعه غير منتظره: باقي افزود

طلبي به  ت و روند اصالحاز دوم خرداد مجهز به سازمان قدرت شده بود، معتقد بود آه جريان اصالحا
آنان با اين تصور آه پروژه دوم خرداد . علت مسامحه آنان در قلع و قمع اين طيف صورت پذيرفته است
شان را به انجام برسانند و اين آار را با  فقط مختص به عده محدودي است، تصميم گرفتند تا آار معوقه

  .ترور حجاريان آغاز آردند
خشونت طلبان احساس آرده بودند احساس تنفري آه به : مه خرداد گفتعضو شوراي سردبيري روزنا

آنند، به نفع آنها  شان ايجاد مي  آفرينند و مظلوميتي آه براي طيف مقابل اين طريق براي خود مي
نخواهد بود، پس از آن، برخي فعاالن سياسي و مطبوعاتي، محكوم و تعدادي از مطبوعات توقيف 

  .شدند
سالم در حالي تحمل نشد آه مضمونش در دوران انتشار :  سالم اشاره آرد وگفتباقي به روزنامه

توان از آن به عنوان يك جريان خودي   آاران نزديك بود و مي هاي امروزي محافظه بيشتر به مضمون روزنامه
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تر از دشمن خارجي  دروني ياد آرد آه آن هم حتي تحمل نشد و به عنوان جريان نفاق و حتي خطرناك
  .عرفي شدم

طلبان از دست رفت اما در آنار   باقي با بيان اين نكته آه در پي اقدامات محافظه آاران، مقبوليت اصالح
هاي جدي   با در دست گرفتن مجلس هفتم هم چالش: آن مشروعيت و مقبوليتي براي آنها نياورد، گفت

داند،  را در گرو حذف و سرآوب ميآاران پديد خواهد آمد و يك گرايش بنيادگرا آه امنيت   بين محافظه
طلب را به نقطه صفر برساند تا مبادا بار  خواهد همچنان همين روش را ادامه دهد و نيروي اصالح مي

آاران معتقد است آه   است آه گرايش ديگر در درون جبهه محافظه  ديگر تاريخ تكرار شود، اين در حالي
  .اين پيروزي را بايد به هر ترتيب حفظ آرد

گيري هيچ آلترناتيو ديگري را  اقي نسبت به وجود جرياني آه خواهان حذف مخالفان بود و اجازه شكلب
يي، و ايجاد زمينه محكوم آردن فعاالن  هاي زنجيره داد و به اقداماتي همچون ترور حجاريان، قتل نمي

ن دست از بعيد است آه آنا: سياسي و مطبوعاتي و توقيف مطبوعات دست زد، هشدار داد و گفت
رو شوند، اميدوارم فعاالن سياسي زنداني بار ديگر به عرصه جامعه برگردند،  شان بردارند و ميانه  مواضع

  .محيط امن و آرامي براي تمامي ملت فراهم شود و مردم همگي با هم آزادي را در آغوش بگيرند
  پايان پيام

  
  :با دآتر سعيد حجاريان" ايلنا" گفت و گوي

  2004  مارس 12  -1382   اسفند22جمعه 
  حسين نوراني نژاد: گفت و گو

اصالحات " سعيد حجاريان شهريور ماه امسال به اردوي شاخه جوانان جبهه مشارآت پيام داد : اشاره
:  بهمن ماه هم همزمان با آنگره ششم جبهه مشارآت به ايلنا گفت13، " زنده باد اصالحات, مرد

، حجاريان همچنين در آن مصاحبه " احتضار اصالحات قديم است  نهنشا"جريانات انتخابات مجلس هفتم 
اما آيا جامعه مدني نوپاي . محوريت اصالحات از حوزه قدرت به جامعه مدني انتقال خواهد يافت: افزود

  ايران توان به دوش آشيدن بار سنگين مطالبات اصالح طلبي را دارد؟  
  :دهد  پاسخ مي" ايلنا" هاي   ين پرسشحجاريان در حاشيه مراسم سالروز ترورش به ا

  
به محوريت جامعه مدني براي , در اصالحات جديدي آه شما به آن اشاره داشتيد! آقاي حجاريان** 

ادامه مسير اصالحات به جاي محوريت حكومت و قدرت پرداختيد، آيا اصال جامعه مدني اي شكل گرفته 
  آه حاال توقع محوريت اصالحات از آن برود؟ 

  . ولي آم جان است, شكل گرفته. يعني اين جامعه مدني به واقع در آغاز راه است, نه  -
اين احتمال وجود , طلبان واگذار شده يا خواهد شد  حاال آه حاآميت و قدرت تقريبٌا از سوي اصالح** 

بان رقم براي اصالح طل, ندارد تا سرنوشتي مثل نهضت آزادي آه از حاآميت به اميد جامعه آنار ماندند
  بخورد؟

  .توده گرا نبودند. دليل اين وضع براي نهضت آزادي اين بود آه آنها نخبه گرا بودند,  نه -
 ولي اصالح طلبان مثل جبهه مشارآت هم در طول سال هاي اخير در همين مسير نخبه گرايي بوده   **
  اند؟

  .گرايي رود  جبهه مشارآت هم بايد به سمت توده,  بله درست است-
ابزار رسانه به عنوان پل ,  به نظر مي رسد آه براي توده گرايي و اميد بستن به جامعه مدني  **

رسانه هم در ايران وابسته به قدرت است، اين مشكل را در بيرون . ارتباطي نقش مهمي داشته باشد
  از قدرت چگونه حل مي آنيد؟

ه مهم و شرط اول براي توده  شما درست مي گوييد، اين مشكلي است آه بايد حل شود، رسان-
  .گرايي است

  هاي مهم در اين خصوص آدام هستند؟  ديگر مولفه** 
هاي غير دولتي در اين ميان   تشكيل صنف و سنديكاها و نهادهاي مدني و تشكل, ها   به جز رسانه-

  .اي دارند  نقش تعيين آننده
  .ت سال، هيچ آار مهمي در اين رابطه نشده اس6البته در اين ** 

الحمداهللا از اين به بعد هم آه اصالح طلبان ديگر بيكار . آاري نكردند اما از اين به بعد بايد آار آنند,  بله-
  . گيرد، منتها وقت مي برد  مي شوند و به اين آارها مي رسند، اين گونه جامعه مدني شكل مي

  در اين ميان، حوزه قدرت چه مي شود؟** 
  .ي آيد حوزه قدرت آم آم به دست م-

  پس فعال از حوزه قدرت مي گذريد؟** 
بايد , اگر جايي آدم جدي و آارآمدي داشتيم و توانستيم.  نه هر جا آه بتوانيم داخل قدرت مي شويم-

  .او را به حوزه قدرت بفرستيم
  پايان پيام
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