
  2004 مارس 25 -1383 فروردين 6 شنبهپنج   -)344(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

  
  

سازمان آارگران  و به  رياحي درگذشت مادر رياحي را به خانواده- ايران نبردبولتن خبري
 . تسليت مي گويد)راه آارگر( انقالبي ايران 

  
  2004  مارس24  -1383  فروردين5چهار شنبه 

  2004  مارس25 -1383  فروردين6پنجشنبه 
  پيام تسليت راه کارگر به مناسبت فوت مادر رياحي ها

  1383 فروردین 2 -)راه آارگر( ان آارگران انقالبي ايران آميته مرآزي سازم
در آستانه , مادر صادق و جعفر رياحي از زندانيان سياسي دو رژيم شاه و واليت فقيه, مادر رياحي ها 

صداي فرياد او در نزديك به سه دهه از اعتراض به ستم و آزادي آشي در . سال جديد از ميان ما رفت 
  . يت فقيه خاموش شدرژيم هاي شاه و وال

صدايي آه همواره طنين پايداري و مقاومت و قوت قلب درميان خانواده هاي زندانيان سياسي و در 
سازمان . مراسم مختلف اعتراضي آنان و تاييد آرمانخواهي فرزندانش در مبارزه در راه آزادي و برابري بود

آه خبر خاموشي او را , بزرگ زندانيان سياسيما جاي خالي مادر رياحي را به خانواده او و به خانواده 
و به خانواده رزمندگان راه آزادي و برابري و به اعضاي سازمان و هم رزمان , وسيعا منتشر آرده اند

  . صادق و جعفر تسليت ميگويد
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  اي ميل ارسالي به وسيله –اخبار راديو آمريكا 
  2004 مارس 24  -1383 فروردين 5 چهار شنبه -راديو آمريكا 

برود و برنياز به  رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد او قصد دارد اوائل ماه آينده به ايران
کشور جريان دارد، بار ديگر تاکيد  همکاری کامل جمهوری اسالمی با تحقيقاتی که درباره برنامه اتمی

از گفت و گو با حسنی مبارک، رئيس جمهوری   محمد البرادعی روز چهارشنبه در قاهره پس .بگذارد
 قرار  .کارهای زيادی باقی مانده است که بايد انجام گيرد مصر اظهار داشت در مورد برنامه اتمی ايران

می سفر آنها جمهوری اسال. المللی انرژی اتمی روز شنبه، به ايران باز گردند است بازرسان آژانس بين
  .محمد البرادعی تاريخ ديدار از ايران را مشخص نساخت. هفته به تاخير انداخت را چندين

   
رهبران افراطی  در حالی که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سياست اسرائيل در ترور

  . می زندغزه دست فلسطينی را محکوم می کند، ارتش اسرائيل به عمليات بيشتری در باريکه
 ممتنع اسرائيل را به ١٨ و -استراليا   آمريکا و– رای موافق، دو مخالف ٣١کميسيون روز چهارشنبه با 

اعضای شورا شامگاه سه شنبه پس . محکوم کرد دليل کشتن شيخ احمد ياسين رهبر روحانی حماس
ه ای که عمليات توافق برسند و آمريکا گفت از قطعنام  ساعت بحث نتوانستند به٤از نزديک به 

  .نکند پشتيبانی نخواهد کرد تروريستی فلسطينيان را نيز محکوم
قبول کند که از گروه های فلسطينی نام برده  ناصر الخدوه، نماينده فلسطينی می گويد او نمی تواند

 سفير اسرائيل او را   .ياسين را يک جنايت جنگی ناميد خدوه در جريان بحث ها، ترور شيخ. شود
 عضو ٤از آن، ده ها نفر از نمايندگان کشورهای اسالمی و نيز ژاپن و  پيش. انده تروريسم ناميدپدرخو

خانه   در همين حال در غزه، نيروهای اسرائيل دو .امنيت، اقدام اسرائيل را محکوم کردند دائمی شورای
طينی را که به گفته فلس سربازان همچنين دو. را منهدم کردند و به تبادل آتش با فلسطينيان پرداختند

  .کشتند آنها، سعی داشتند وارد يک محله يهودی نشين در غزه بشوند،
   

ابوظبی، در  آمريکا با استناد به آنچه آنرا يک تهديد مشخص می نامد، فعاليت های سفارت خود در
محلی از می گويند پليس   مقامات سفارت .امارات متحده عربی، را موقتا به حال تعليق در آورده است

شدن کنسولگری آمريکا در دوبی را نيز  مردی که روز چهارشنبه در ارتباط با تهديد دستگير شد و بسته
 وزارت امور خارجه  .دستگيری يا تهديد توضيحی ندادند آنها در مورد. به دنبال آورد، باز جوئی می کنند
 آماده باش کامل قرار دارند و آمريکا در سراسر جهان همچنان در حالت می گويد تاسيسات متعلق به

 در اين هشدار  .دوشنبه در پی کشته شدن شيخ احمد ياسين صادر شد، تکرار کرد هشداری را که روز
ادامه فعاليت  آمريکائيان خواسته می شود هرچه زودتر از باريکه غزه خارج شوند و به دليل آنچه آنرا از

  .کنند  غربی و غزه خودداریهای نظامی می نامد، از سفر به اسرائيل، کرانه
   

آمريکا در  در دومين روز جلسه کميسيونی که برای تحقيق درباره ناتوانی سازمان های اطالعاتی
رئيس سازمان   سپتامبر در آمريکا تشکيل شده است، جرج تنت١١جلوگيری از حمالت تروريستی 
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بوش عهده دار اين مقام بود،  ينتون و او که در هر دو دولت کل .مرکزی اطالعات آمريکا توضيح می دهد
 چند  .آگاه بودند و عميقا به آن توجه داشتند روز چهارشنبه گفت هر دو رئيس جمهور از تهديد تروريسم

ضد تروريسم کاخ سفيد در کميسيون توضيحاتی خواهد  ساعت ديگر ريچارد کالرک، کارشناس سابق
 سپتامبر چندان توجهی به تهديد القاعده ١١از است که پيش  او پرزيدنت بوش را متهم کرده. داد

 پرزيدنت بوش و مقامات ارشد دولت اين اتهام را  .اندازه به عراق پرداخت نداشت و پس از آن، بيش از
  .کرده اند به شدت رد

   
يک مقام . خواهد کرد دولت بريتانيا تائيد کرده است که تونی بلر نخست وزير روز پنجشنبه از ليبی ديدن

کوشش هماهنگ بريتانيا و آمريکا  ريتانيائی به خبر گزاری آسوشيتد پرس می گويد اين ديدار بخشی ازب
 روز سه   .المللی را به ليبی نشان دهند است که می خواهند نتايج مثبت همکاری با نهادهای بين

. فت و گو نشستآمريکا، در طرابلس با معمر قذافی به گ شنبه، ويليام برنز، معاون وزارت امور خارجه
مقامات آمريکا . است که يک مقام بلند پايه آمريکا به ليبی سفر می کند پس از سالها اين نخستنين بار

مناسبات زمانی امکان پذير شد که معمر قذافی اعالم کرد کشور او برنامه های توليد  می گويند بهبود
  .افزار کشتار جمعی را کنار می گذارد جنگ

   
مارس با  ١١ ن رسمی تشييع و خاکسپاری پيکرهای قربانيان انفجارهای تروريستی روزدر مادريد آئي

امور خارجه آمريکا، تونی بلر   کالين پاول وزير  .حضور رهبران سياسی از آمريکا و سراسر اروپا برگزار شد
ليسای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در ک نخست وزير بريتانيا، ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه و

خوان کارلوس پادشاه و ملکه سوفيا و خانواده های  بزرگ شهر به مقامات ارشد اسپانيا از جمله
 ترن مسافری را در هم کوبيد، دست ۴هفته پيش، زمانی که انفجار ها   نزديک به دو  .قربانيان پيوستند

ريگز زاپاترو، نخست در اين ميان، خوزه لوئيس رود.  نفر مجروح شدند١٨٠٠باختند و   تن جان١٨٠کم 
از جمله  برگزيده اسپانيا، سلسله ديدارهائی را با شماری از رهبرانی که در مراسم حضور داشتند، وزير

 تونی بلر نخست وزير بريتانيا، آغاز کرده است
  

جنبش حماس اعالم آرد عبدالعزيز رنتيسي آه رهبري شاخه سياسي حماس را بر عهده داشته به 
  .ز تشكيالت اين گروه فلسطيني برگزيده شدرهبري جديد بخشي ا
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سي، عبدالعزيز  بي ي خبري بي ، به نقل از شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ي سياسي حماس بخشي از وظايف شيخ احمد ياسين، رهبر روحاني حماس را  رنتيسي، رهبر شاخه
آوپترهاي رژيم صهيونيستي قرار گرفت  هاي هلي  مارس، در شهر غزه هدف موشك22ه، آه روز دوشنب

  .گيرد و به شهادت رسيد، بر عهده مي
رنتيسي رهبري حماس را در شهر غزه، مقر شيخ احمد ياسين، بر : ي حماس آمده است در بيانيه
  .واهد داشتي باختري رهبري مستقلي را خ گيرد اما تشكيالت حماس در آرانه عهده مي

  . تواند جانشين شيخ احمد ياسين شود در اين بيانيه تاآيد شده است آه هيچكس نمي
هاي حماس در غزه متمرآز است و از اين شهر است آه اين گروه فلسطيني عالوه  بخش اعظم فعاليت

هاي  هبر اقدامات سياسي خود، شبكه گسترده ارايه خدمات آموزشي و درماني رايگان و آمك به خانواد
  .آند نيازمند فلسطيني در غزه و آرانه باختري را اداره مي

رهبر جديد حماس در غزه سوگند خورده است آه از رژيم صهيونيستي به خاطر ترور شيخ احمد 
  .ياسين، بنيانگذار اين گروه انتقام خواهد گرفت

ها در  ونيستوي گفته است آه جنبش حماس چنان درسي به رژيم صهيونيستي خواهد داد آه صهي
  .هيچ آجا امنيت نداشته باشند

 به نوار غزه 1948 در نزديكي يافا متولد شد و خانواده وي در سال 1947عبدالعزيز الرنتيسي در سال 
  .نقل مكان آردند

  .وي در رشته پزشكي در مصر تحصيل آرد و متخصص اطفال است
ن المسلمين، آه در مصر شكل  به غزه بازگشت و به شاخه فلسطيني اخوا1976رنتيسي در سال 
  .گرفته بود، پيوست

شيخ احمد ياسين نيز فعاليت سياسي خود را با پيوستن به شاخه اخوان المسلمين در فلسطين آغاز 
  .آرده بود

دآتر رنتيسي در دانشگاه اسالمي غزه به تدريس پرداخت و به رياست بخش اطفال بيمارستان دولتي 
  . حفظ آرد1986را تا سال خان يونس منصوب شد و اين سمت 

  .اند گذاري جنبش حماس دانسته رنتيسي را از جمله همكاران شيخ احمد ياسين در پايه
آغاز انتفاضه فلسطين همزمان با شروع فعاليت گروهي است آه به جنبش حماس موسوم شد و به 

  .رهبري شيخ احمد ياسين به فعاليت پرداخت
  .هاي رژيم صهيونيستي بوده است رنتيسي هم چنين يكبار هدف حمله موشك

 از زندان تشكيالت خودگردان فلسطيني آزاد شد به عنوان نزديكترين 1999زماني آه رنتيسي در سال 
  .مشاور و همكار شيخ احمد ياسين آغاز به آار آرد
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هاي بعد، رنتيسي به عنوان سخنگوي حماس و سرپرست شاخه سياسي اين گروه شناخته  در سال
  .لي آه شيخ احمد ياسين رهبري روحاني آن را برعهده داشتشد در حا مي

هاي  اند آه مستقيما در عمليات مقامات رژيم صهيونيستي رنتيسي را از جمله افرادي قلمداد آرده
  .شهادت طلبانه دست داشته است

هاي پرتاب شده از سوي  ، عبدالعزيز الرنتيسي در شهر غزه هدف موشك2003در ژوئن سال 
هاي رژيم صهيونيستي قرار گرفت و زخمي شد و دولت رژيم صهيونيستي تاييد آرد آه هدف آوپتر هلي

از اين حمله، آه طي آن دو نفر آشته شدند، ترور رنتيسي بوده آه چند روز پيشتر مخالفت خود را با 
  .طرح صلح آمريكا ابراز داشته بود

  ."آسب پيروزي و آزادي سرزمين ماستمقاومت و اسلحه تنها راه براي "رنتيسي در آن زمان گفت آه 
  انتهاي پيام

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  سفر آتى البرادعى به ايران
  2004 مارس 24  -1383 فروردين 5 چهار شنبه -راديو آلمان 

به گزارش خبرگزارى فرانسه، رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى محمد البرادعى قصد دارد، در ماه 
ده با سفر خود به جمهورى اسالمى ايران، شخصآ در جهت روشنتر شدن برنامه اتمى ايران آوريل آين
  . بكوشد

به ” اوايل ماه آوريل“ البرادعى شب گذشته در قاهره گفت، او Menaبه گزارش خبرگزارى آشور مصر 
رى جمهورى او در نظر دارد، طى گفتگوهائى  با نمايندگان رهب. جمهورى اسالمى ايران سفر خواهد آرد

با مقامات آژانس بين المللى انرژى اتمى تاآيد ورزيده و در اين ” يك همكارى آامل“اسالمى،  بر لزوم 
  . البرادعى، تاريخ مشخصى را براى انجام اين سفر اعالم نكرد. زمينه به سران ايران هشدار دهد

ده، بيست و هفتم ماه مارس بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى، اجازه دارند در روز شنبه آين
ابتدا سران جمهورى اسالمى ايران  زمان انجام عمليات .جارى، به ماموريت خود در ايران ادامه دهند 

بازرسى اين مقامات آه براى اواسط ماه جارى در نظر گرفته شد بود را به اواخر ماه آوريل معوق نمودند 
سران اياالت متحده آمريكا بر اين گمانند آه، .  ن آردندو دليل آنرا برگزارى مراسم جشن عيد نوروز عنوا

  .جمهورى اسالمى ايران به توليد و تهيه سالحهاى هسته اى مشغول است
البرادعى گفت، در مقايسه با آشور ليبى پرونده برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران، بخاطر ابعاد 

الزم به تذآر است . ميباشد”  اتمى پيچيده ترآمبود همكارى با آژانس بين المللى انرژى“وسيعتر آن و 
آه ليبى در اواسط ماه دسامبر سال گذشته ميالدى، پس از انجام ماههاى متمادى مذاآرات سرى با 

اين . سران آمريكا و بريتانياى آبير اعالم آرد آه، از سالحهاى آشتار همگانى صرف نظر خواهد آرد
 .  بين المللى انرژى اتمى همكارى داردآشور از اين تاريخ،  با بازرسان آژانس 

  
  تيم اعزامي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازرسي تاسيسات نطنز و اصفهان عازم ايران شد

  2004 مارس 24  -1383 فروردين 5چهار شنبه 
مقامات سازمان بين المللي انرژي اتمي روزچهارشنبه اعالم کردند تيمي ): راديوفردا(مسعود ملك 

  . ازرسان اين سازمان براي بازرسي ازتاسيسات اتمي ايران روزشنبه راهي اين کشورهستندازب
مليسا فلمينگ، سخنگوي سازمان بين المللي انرژي اتمي اعالم کرد ): راديوفردا(علي سجادي 

بازرسان اين سازمان براي بازرسي تاسيسات غني سازي گريز از مرکز نطنز ومرکزپژوهش هاي اتمي 
 12بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي دراصل قراربود روز . روز شنبه عازم ايران هستنداصفهان 

ماه مارس براي ديدار تاسيسات نطنز و اصفهان راهي ايران شوند، اما تهران سفرآن ها را درپاسخ به 
يير داد و اعالم با اين حال ايران بعدا تصميم خود را تغ. طرح قطعنامه هيات مديره اين سازمان لغو کرد

  . ماه مارس به ايران بيايند27کرد بازرسان مي توانند روز
 مارس به تصويب رسيد، ازاين که ايران موضوع 13قطعنامه سازمان بين المللي انرژي اتمي که روز

 براي غني سازي اورانيوم را که 2تاسيسات بالقوه تسليحاتي خود نظير دستگاه گريز ازمرکز پي 
پلونيوم دارد به اطالع سازمان بين المللي انرژي اتمي نرسانده است، ابرازتاسف کرده توانائي ساخت 

  . بود
ايران . آمريکا مي گويد ايران برنامه اتمي خود را پوششي براي توليد يک بمب اتمي قرارداده است
راي توليد موکدا اين اتهام را تکذيب مي کند ومي گويد برنامه اتمي اين کشورمسالمت جويانه وصرفا ب

  . برق است
برخي ازديپلمات هاي غربي ابرازنگراني کرده اند که تهران برنامه ديدار بازرسان ازنطنز و اصفهان را به 

سال گذشته نيز ايران پيش از آن که به سازمان . عقب انداخت تا بتواند فعاليت هاي خود را پنهان دارد
  سيسات کارخانه برق کاليه را بدهد، گام هاي بين المللي انرژي اتمي اجازه نمونه برداري ازتا
المللي انرژي اتمي آثاري ازاورانيوم غني  سازمان بين. عمده اي دربازسازي اين کارخانه برداشته بود

  . شده را درکاليه پيدا کرد که عقيده براين است که منشا آن روسيه بوده است
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 از اورانيوم غني شده را که قابل استفاده براي عالوه بر کاليه، سازمان بين المللي انرژي اتمي آثاري
ايران اعالم کرد آثار اورانيوم غني شده . توليد بمب در دستگاه هاي گريز از مرکز است، در نطنز پيدا کرد

  . تهران دراين مورد پاکستان را معرفي کرد. ناشي از آلودگي درکشور منشا بوده است
 انرژي اتمي نزديک هستند، مي گويند منظورازبازديد بازرسان هائي که به سازمان بين المللي ديپلمات

اين سازمان ازنطنز اين است که روشن شود آيا ايران به وعده خود درمورد متوقف ساختن فعاليت هاي 
  . مربوط به غني سازي اورانيوم عمل کرده است يا نه

 درقاهره صحبت مي کرد، گفت محمد البرادعي رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي که روزچهارشنبه
آقاي البرادعي که يک شهروند مصري است درجريان . دراول ماه آوريل آينده ازتهران ديدن خواهد کرد

ديدارازکشوراصلي خود با حسني مبارک رئيس جمهوري مصرنيزديدارکرد ودرباره ايجاد خاورميانه اي 
  . خالي ازسالح هاي کشتارجمعي با وي گفتگوکرد

ادعي گفت درديدارقريب الوقوع خود از ايران تاکيد به عمل خواهد آورد که نياز به آن هست آقاي البر
کمال همکاري و شفافيت دربرابر سازمان بين المللي انرژي اتمي به خرج داده شود تا بتوان اطمينان 

  .حاصل کرد که برنامه اتمي ايران کامال جنبه مسالت جويانه دارد
  

است ضدتروريستي دولت آمريكا، بر نقش رژيم آخوندي در انفجار تروريستي آميته تحقيق درباره سي
  .خوبر عربستان تصريح نمود
  2004 مارس 24  -1383 فروردين 5چهار شنبه  -سايت همبستگي ملي

  آميسيون ملي در رابطه با حمالت تروريستي به آمريكا«: مارس23سايت ام اس ان بي سي
مورد تالشهاي ديپلماتيك براي مقابله با خطر تروريسم افراطي اسالمي اين آميسيون به نتائج اوليه در 

  قبل از تهاجمات يازده سپتامبر به آمريكا دست يافته است
ما به طور ويژه به تالشهايي آه براي مقابله با خطري آه از سوي القاعده و متحدان آن صورت گرفته 

  . تمرآز مي آنيم
  :ن به دست آمده منعكس مي آنداين گزارش نتائج آاري را آه تاآنو

  ديپلماسي ضدتروريسم در سياست خارجي آمريكا
تروريسم يك استراتژي است روشي آه براي رسيدن به اهداف سياسي توسط برخي سازمانها يا افراد 

  . به آار مي رود آه به طور عمد تالش مي آنند افراد بي گناه يا غيرنظامي را بكشند
وريستها مكررًا به اهداف آمريكايي حمله مي آردند و اغلب نتيجه برخي در دهه هفتاد و هشتاد تر

  تضادهاي بين المللي مانند اعراب و اسرائيل اين گروهها اغلب با يك آشور رابطه داشتند
.  يك تالش براي انفجار برج تجارت جهاني توجهات را به تروريسم از نوع جديدي جلب آرد1993در سال 

 منتشر شد نتيجه گيري آرد آه به احتمال قوي تهديداتي 1995 ملي آه در ژوئيه يك ارزيابي اطالعاتي
در مقايسه با سازمانهايي . از سوي سازمانهاي تروريستي آه چند مليتي هستند، در حال ظهور است

  . آه از طرف آشورها حمايت مي شدند
اي اسالمي مخالف آمريكا بنا به اين گزارش اين تروريسم جديد از سازمانهاي تند رو و خشونت گر

آنها مي توانند تسليحات و پول و حمايتهاي دولتها و .آنها سازماندهي زيادي ندارند. مشاهده مي شود
شبكه گسترده بين المللي در حمايت از آنها توانايي آنها را براي عمليات در . جناحها را به دست بياورند

آه درك از تروريسم اين بود آه يك سري افراد منفرد از آنجا . هر منطقه از جهان امكان پذير مي آند
هستند، نحوه برخورد با آنها از سوي نيروهاي مجري قانون ، اما آلينتون نگراني خود را درباره اين 

 آه طي سياست 1995مسأله به عنوان يك مسأله امنيت ملي در يك فرمان رياست جمهوري در ژوئن 
  .دضدتروريسم را توصيف نمود تأآيد آر

  .  صادر شده بود1986اين فرمان پيروي مي آرد از فرماني آه توسط رونالد ريگان در سال 
فرمان . نقش ديپلماسي به دست آوردن همكاري ديگر آشورها در به عدالت سپردن تروريستها بود....

ي هستند، هنگامي آه تروريستها براي نقض قوانين آمريكا در آشورهاي متعدد:آلينتون اين را بيان آرد 
آوردن آنها بايستي در اولويت قرار گيرد و اين موضوع بايد مسأله محوري در روابط دوجانبه با هر آشوري 

  . باشد آه از آنها حمايت مي آند
  :ضدترروريسم و سياست خارجي در عمل

  1996 تا 1995چهار مثال از 
   ـ رمزي يوسف1995

 1995او اوائل .  مرآز تجارت جهاني بوده است1993دولت آمريكا معتقد بود آه او پشت بمب گذاري 
  .براي توطئه بمب گذاري تحت تعقيب بود

آمريكا از اين موضوع مطلع شد و با مقامهاي پاآستان به طور مؤثر همكاري . يوسف به پاآستان گريخت
  . آرد و او را براي محاآمه به آمريكا آورد

   ـ خالد شيخ محمد1996
او . خالد شيخ محمد در دوحه در قطر زندگي مي آند و آارمند دولت است آمريكا مطلع شد 1995در 

سفير آمريكا در دوحه همراه با اف بي . هم مظنون در رابطه با توطئه انفجار به همراه رمزي يوسف بود
آمريكا در نظر داشت بدون آمك . آي و سيا همكاري آردند تا ببينند چگونه مي توانند او را جلب آنند

  .اما اين آار خيلي پرريسك بود. را دستگير آندقطر او 
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و از آمريكا خواستند آه .  آمريكا از دولت قطر آمك خواست آنها گفتند او تحت نظر است1996در 
او سپس يكي از طراحان اصلي يازده . اقدامهايي به عمل آورد آه همكاري آنها با آمريكا را بپوشاند

  …. د دستگير ش2003سپتامبر بود و در سال 
   ـ بن الدن1996

آن زمان او در سودان مستقر . آمريكا عالقه داشت به بن الدن آه فردي سعودي است دست پيدا آند
 ديپلماتهاي آمريكا 1996 اين آشور در ليست آشورهاي حامي تروريسم بوددر 1979از سال . بود

صد به حسني مبارك شوراي خارطوم را ترك آردندبعدها به خاطر تحويل ندادن افراد درگير در سوء ق
  . امنيت تحريمهايي عليه سودان وضع آرد

 تحت تأثير اين ديپلماسي مقامهاي سوداني به آمريكاييها مراجعه آردند و خواستار 1996در فوريه سال 
در آن موقع آمريكا از سودان هشت تقاضا را درخواست آرد . آن شدند آه تنشهاي فيمابين آاهش يابد

  و اين آه چه آساني در سودان با او در تماس هستند؟.  تحويل دادن بن الدن بودآه يكي از آنها
مقامهاي آمريكا خواستند آه بن الدن از سودان اخراج شود ولي خواستار آن نشدند آه سودان او را به 

او بنا به گفته ساموئل برگر مشاور امنيت ملي در آن زمان هيچ مبنايي براي آوردن . آمريكا تحويل دهد
  . به آمريكا وجود نداشت

دو . بن الدن تحت فشار آمريكا راه خروج امني را پيدا آرد و با شرآت هواپيمايي آريانا به افغانستان رفت
روشن نيست آه آيا مقامهاي آمريكا . روز بعد از رفتن او بود آه سودانيها به دولت آمريكا اطالع دادند

  ي آنند يا نه؟بررسي آرده بودند آه از رفتن او جلوگير
   ـ برجهاي خوبر1996

نوزده .  يك آاميون مواد منفجره در مجموعه برجهاي خبر، در عربستان سعودي منفجر شد1996در ژوئن 
اين عمليات اساسًا، اگرچه نه منحصرًا ، توسط حزب اهللا .  نفر زخمي شدند372آمريكايي آشته و 

  . مي آند ـ انجام شدعربستان ـ سازماني آه از دولت ايران آمك دريافت 
. اين اقدام تروريستي از سوي حزب اهللا براي پنج سال بعد در سياست ضدتروريسم آمريكا سايه افكند

رئيس اف بي . بمبگذاري خوبر به عنوان يك مورد قابل پيگيري از سوي مقامهاي مجري قانون آغاز شد
نتيجه تحقيقات منجر به صدور . د آي شخصا تالشهاي زيادي براي گردآوري شواهد در اين زمينه نمو

.  منجر شد2001حكم دستگيري سيزده عضو حزب اهللا عربستان و يك عضو حزب اهللا لبنان در ژوئن 
اگرچه آه جزييات زيادي درباره برخي تماسهاي اين گروهها با دولت ايران بيان شده بود، هيچ ايراني نام 

مصاحبه اش با اين آميسيون ، فري رئيس سابق اف بي در . برده نشده يا مورد اتهام قرار نگرفته است
 1999او ظاهرًا چنين توصيفي را در سال . آي مسئوليت دولت ايران را با عبارتهايي بسيار قوي بيان آرد

جوانب مختلف اين آيس، . بمبگذاري خوبر يك آيس اطالعاتي بود. براي آاخ سفيد نيز ارائه آرده است
ه دخالت ارگانهاي آليدي و مقامهاي رسمي برجسته دولت ايران را ارائه مي اطالعات قابل توجهي دربار

  . آند
آيس خوبر يك . رئيس سازمان سيا، جرج تنت، اين آيس را براي ما با عبارتهايي قوي توصيف آرد

وزير امور خارجه مادلين .رابطه بين شواهد و عمل:مشكل محوري در ضدتروريسم را برجسته مي آند
ي مثال به ما تأآيد آرد آه حتي اگر يك مقام رسمي ايران در اين انفجار دخيل بوده است، آلبرايت برا

اين به اين معني نيست آه اثبات آند آه دولت ايران در تماميتش در مقابل بمب گذاري مسئوليت 
  .داشته است

محرز براي او هم بر ضرورت به دست آوردن اطالعات . مشاور امنيت ملي برگر، ديدگاه مشابه داشت
شواهد . شواهد نيز ممكن است توسط دولتهاي خارجي به چالش طلبيده شود. قضاوت تأآيد آرد

ممكن است مبنايي براي شروع جنگ باشد بنابراين او توضيح داد رئيس سازمان سيا و رئيس اف بي 
  . آي بايستي قضاوت محرز براساس نقطه نظرات حرفه يي متخصصانشان انجام دهند

 سپتامبر ما دريافتيم آه سازمان سيا و اف بي آي در مورد منتسب 11رد، و ديگر موارد قبل از دراين مو
  …. آردن اقدامهاي تروريستي بسيار محتاط بوده اند

  مسأله افغانستان
 آمريكا ميلياردها دالر آمك مخفيانه به گروههاي شورشي در افغانستان 1991 تا 1980بين سالهاي 

ارتش پاآستان به آموزش شورشيان و توزيع تسليحات .يق پاآستان منتقل مي شداين آمك از طر. نمود
داوطلبان عرب به افغانستان .جنگ عليه شوروي جهادي براي مسلمانان شد.اشتغال داشت

آنها . آسي آه براي اين موضوع آار مي آرد وآمك مالي گردآوري مي آرد، اسامه بن الدن بود.رفتند
  . اما ارتباطاتي با رهبران افغاني و پاآستاني داشتند. افت آردندپول آمكي از آمريكا دري

و داوطلبان خارجي دنبال هدف جديدي .  شوروي نيروهاي خود را ازافغانستان خارج آرد1989در سال 
  . برخي از آنها به آشورهاي خود بازگشتند و به گروههاي افراطي پيوستند. مي گشتند

  .  وجود آورد آه هدف آن پيش بردن مبارزه جهاني بود بن الدن القاعده را به1988در 
 طالبان آشور را فتح آرد و بخش اعظم افغانستان را تحت آنترل گرفت و امارت 1996در سپتامبر 

  .اسالمي در افغانستان را بوجود آورد
م جهاد ، بن الدن آه به افغانستان رفته بود، عليه نيروهاي آمريكايي مستقر در عربستان ،اعال1996در 
  .آرد

، او فراخوان داد آه تمامي مسلمانان ، آمريكائيان ـ چه نظامي چه غيرنظامي ـ را در هر 1998در فوريه 
  گوشه از جهان بكشند
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 دولت آمريكا اطالعات قابل اتكايي درباره وجود القاعده به عنوان يك سازمان تروريست 1997در اوائل 
 عرضه 1995تصويري را آه از تروريسم جديد در گزارش سال اين اطالعات . بين المللي به دست آورد

  .اما اين تصوير به طور آامل شناخته شده نبود. شده بود، به شدت تغيير داد
 آنگره قانوني را گذراند آه به وزير خارجه اجازه داد آه سازمانهاي تروريستي خارجي را آه 1996در 

  . در اين ليست نبود1999لي القاعده تا پائيز ولي ع. امنيت ملي را تهديد مي آند، مشخص آند
يك مقام به ما گفت . اما منافع آمريكا در افغانستان محدود بود. افغانستان پناهگاهي براي القاعده بود

  . شايد ثبات به افغانستان بياورند. برخي ديپلماتها مي گفتند به طالبان بايد فرصت داد
د از اين آه ثبات اجازه مي دهدخط لوله نفت از اين آشور خارج موضوع ديگري آه در ميان بود عبارت بو

  . پروژه يي آه قرار بود مديريت شود. آند
 وزارت خارجه خواست آه به افغانستان برود وتحقيقاتي در مورد اردوگاههاي رزمندگاني 1997در سال 

  .طالبان اجازه نداد. آه در آنجا بودند، تحقيقف آند
……  

  :نتيجه گيريها
 دولت آمريكا تالش مي آرد طالبان را به اخراج بن الدن به آشوري آه او 2001 تا سپتامبر 1997بهار از 

  .اين اقدامها شامل تحريم و هشدار مي شد. را در مقابل عدالت قرار دهد، تشويق آند
 به بن دولت آمريكا به دو دولت پي در پي پاآستان فشار آورد تا از طالبان بخواهند دست از پناه دادن

قبل از يازده سپتامبر آمريكا نتوانست مجموعه يي از انگيزش ها يا فشارها . الدن و سازمان آن بردارد
  . دست پيداآند آه پاآستان را تشويق به تجديد نظر در روابطش با طالبان نمايد

لبان به دنياي  آمريكا به امارات متحده عربي، تنها مرآز و راه نفس مالي طا2001 تا اوائل 1999از سال 
 سپتامبر پيشرفت داشته 11اين تالشها مدت آوتاهي قبل از . خارج، فشار آورد آه روابطش را قطع آند

  . است
دولت عربستان سعودي با مقامهاي آمريكايي همكاري بسياري نزديكي براي حل مشكل بن الدن 

ن در زمينه تبادل آامل اطالعات اما از طرفي قبل از يازده سپتامبر دولتهاي آمريكا و عربستا. داشتند
مهم و انجام اقدام مشترك مؤثر براي رديابي افراد القاعده و اخالل در منابع مالي القاعده پيشرفت 

 .آمي داشتند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  روز باقيمانده١٠٠سخنان پال برمر درباره تشريح هدف های دولت در 
  2004 مارس 24  -1383 فروردين 5چهار شنبه  -اديو آمريكا ر

مدير آمريکائی امور غير نظامی عراق می گويد در سال گذشته پيشرفت های عمده ای صورت گرفته 
  .  ژوئن، هنوز بايد کارهای زيادی انجام گيرد٣٠است، اما پيش از انتقال قدرت به عراقی ها در 

 روز باقيمانده پرداخت و ١٠٠نی به تشريح هدف های دولت خود در پال برمر روز چهارشنبه در سخنا
  . گفت تامين امنيت مردم عراق همچنان ارجحيت عمده ای است

او طرح هائی را برای تاسيس وزارت دفاع در اواخر هفته جاری اعالم کرد، به ارائه موفقيت هائی که در 
آمده است پرداخت و قانون اساسی جبهه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی در عراق به دست 

  . موقت را که اخيرا امضا شد ستود
 ٤در اين ميان، در انفجار بمب و تيراندازی کوتاه مدت در شهر فلوجه سه غير نظامی از پای در آمدند و 

  . نفر ديگر، از جمله دو سرباز آمريکائی مجروح شدند
ه سربازان ائتالف اندکی پس از نيمه شب يک سخنگوی نظامی آمريکا گفت زدوخورد زمانی در گرفت ک

شورشيان بمبی را که در کنار خيابان کار گذاشته شده بود منفجر کردند، با . مورد حمله قرار گرفتند
  . سالح های سبک به تيراندازی پرداختند، دو سرباز را مجروح ساختند و يک خود رو را منهدم کردند

به گفته پليس، در يک انفجار . مال عراق منفجر شدچند ساعت بعد، دو بمب در شهر موصل در ش
  . دست کم سه نفر از ماموران نيروی انتظامی مجروح شدند

  
به يك خودروي آمريكايي در فلوجه، سه نفر آشته ) چهارشنبه(ي امروز  شاهدان اعالم آردند، در حمله
  .و سه تن ديگر زخمي شدند

  2004 مارس 24  -1383 فروردين 5چهار شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ، اين حمله چند ) ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

ساعت پس از تيراندازي به خودروي حامل پليس عراق در جنوب بغداد روي داد آه در اين حمله نه 
  .پليس آشته شد

  .چنين دو پليس ديگر در شمال بغداد مورد هدف قرار گرفته و آشته شدند هم
  .سربازان آمريكايي در حال گشت زدن بودند آه به آنها حمله شد:  از ساآنان فلوجه اظهار داشتيكي

اما . اين در حالي است آه مقامات آمريكايي در بغداد اعالم آردند، آنها هيچ اطالعي از اين حمله ندارند
  .گر مجروح شدندپزشك بيمارستان عمومي فلوجه اعالم آرد، در اين حمله سه نفر آشته و سه تن دي

هاي بغداد و  چندين راآت را به يكي از مشهورترين هتل) چهارشنبه(امروز : يك مقام آمريكايي اعالم آرد
  . آار خارجي مجروح شد مقر اصلي نيروهاي آمريكايي در اين شهر پرتاب و در پي آن يك مقاطعه
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رويتر، اين مقام آمريكايي آه خواست به نقل از خبرگزاري ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
محل اسكان دولتمردان نيروهاي ائتالف در “ ي سبز منطقه“يك راآت در : نامش فاش نشود اظهار داشت

  .عراق شليك شد
  .آار مجروح را اعالم نكرد وي هويت اين مقاطعه

  .مه نديده استدومين راآت نيز به هتل شرايتون در بغداد اصابت آرد اما در اين حادثه هيچ آس صد
  .در اين واقعه هيچكس مجروح نشده است: حسين هادي، مدير اين هتل اظهار داشت

  . مايلي بغداد تخريب شدند32به دنبال پرتاب اين راآتها چندين خانه در 
  .چنين صبح امروز دو بمب در شمال شهر موصل منفجر شد هم

يس عراق مورد هدف قرار گرفته شده بود، سه پليس عراق اعالم آرد، در اولين انفجار آه يك آاروان پل
  .پليس عراقي مجروح شدند

 در انفجار دومين بمب آه در غرب موصل روي داد يك خودروي آمريكايي منهدم و  شاهدان اعالم آردند،
  .ي عراقي آن مجروح شد راننده

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

 يت از زندان تبريزانصافعلی هدانامه سرگشاده  
 ٢٠٠۴ مارس ٢۵ – ١٣٨٣ فروردين ۶ پنجشنبه -اخبار روز 

  !سالم به مردان و زنان آزاد و آزاده 
 !سالم به مردان و زنانی آه به آنچه ايمان دارند ، عمل می آنند 

ايمان دارند و برای رسيدن به آن  سالم به انسانهايی آه به آزادی انديشه، عمل و دمــــــوآـراسي
 !ارزشها، از همه چيز خود می  گذرند 

 !ســـــــــالم به همـــــــه آزاد زنان و آزاد مــــــــردان  دربـنــد
 

در ابتدا، فرا رسيدن نوروز را به همه تبريك گفته و از آسانی آه در بيرون از زندان، برای اينجانب متحمل 
همان ! باز هم، اين منم. دانی می آنــمزحمــــت شده اند و همچنين از ساير افراد، تشكر و قدر

من همان انصافعلی هدايت . نگار آزاد و مستقل از تبريز ـ ولی اينبار نه در آزادی ام آه در زندانم روزنامه
نگارم آه پليس  من همان روزنامه. هستم آه بارها خطاب به رئيس جمهور ايران، نامه سرگشاده نوشتم

مرا در مقابل دانشگاه تبريز به بادآتك گرفت ) 1382(رداد همين سال  خ26تبريز، در لباس شخصی و در 
 روز در زندان انفرادی، نگهم داشتند و بعد بدون 28.  لباس شخصی از زدن من خسته شدند18 ـ 17تا 

اين آه دادگاه به دنبال ضاربان من باشد، با اخذ ضامن و وثيقه سنگين از من، مرا آزاد آرد تا همان گونه 
  ... خاتـمی هشدار داده بودم، شش ماه بعد، يا بكشندم يا از سرزمينم، برانندم يا مثل اآنونآه به

اگر چه او . از خاتمی تشكر آنم) مندم اگر چه از خاتمی؛ رئيس جمهور ايران گله(جا دارد در همين جا 
های اطالعات نتوانست به بسياری از شعارهای خود عمل آند، اما همين اندازه آه او توانست اداره 

اگر چه، از اين اداره . به قانون پايبند آند، تبريك بگويم» تا حدودی«سراسر آشور را اصالح آرده و آنان را 
مشروح ! آمين! افتد و آيندگان به سرنوشت من مبتال نشوند هم خون خواهم گريست تا شايد، مثمرثمر

در اين مجال، .  آنكه زنده و سالم از بند وارهمبه شرط. جريان را به بعد از آزادی از زندان حواله می آنم
  :به چند نكته عمده اآتفا می آنم

   
 :الف ـ در حوزه عمل قوه مجريه

نمی دانم و برايم چون شب تار، تاريك است آه آيا جناب آقای خاتمی از وزارت اطالعات سؤال آرده . 1
 44تهم به جاسوسی آرده و او را به مدت اند آه چرا و به چه عنوان و با آدام مدارك، يك خبرنگار را م

  اند؟                                                                        روز  در بازداشت انفرادی نگه داشته) چهل و چهار(
جاسوسی من، بدست   بر  ها و ادعاهای رنگارنگ، دليل و مدرآی دال آيا بعد از اين همه بازجويي. 2

 ست؟آمده ا
ملت ايران، به دفاع از حقـــوق  يك  ) تك ـ تك ( نمی دانم، آيا خاتمی به عنوان حامی حقوق آحاد . 3

  نتيجه چه بوده است؟ نگار بر آمده يا نه؟  اگر سؤالی آرده، شهروند روزنامه
انها، به هر آيا خاتمی و ديگران می دانند آه بسياری از آارآنان وزارتخانه اطالعات، همانند ديگر سازم. 4

توهين «آلمه و تفسير ذهنی خود دست می يازند تا به هر طريقی شده، يك مقاله يا بخشی از آن را 
جلوه دهند تا بتوانند، نويسنده آن مقاله را به عنوان آسی آه به رهبر آشور يا مقدسات توهين » آميز

ا يك تفكر انتقادی را طبق آرده، معرفی آنند؟ در حالی آه نويسنده در نهايت، يك عقيده سياسی ي
اصول قانون اساسی مطرح آرده است، اما چون مأموران می خواهند به آشف يك پديده نادر و آمياب، 
دست يافته و به عنوان بيالن آار خود، عرضه آنند، آنچه خودشان در دل دارند و آرزو می آنند را به زبان 

آاری به آلمات واضح .  به نويسنده، نسبت می دهند می آورند و ذهنيات خود را) در بازجويی ها(و قلم 
  .و روشن با معنای دقيق لغوی نويسنده، ندارند

) سيصد و پنجاه (350نمی دانم آيا خاتمی فرصت آرده تا از عوامل زير فرمان خود بپرسد آه از حدود . 5
  يوها يا اينترنت نبود؟سؤال بازجويی من، چند سؤال مربوط به مقاله ها و خبرهای منتشر شده من از راد
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آيا خاتمی آه داعيه دار آزادی انديشه است، تاآنون از عوامل زير قدرت قانونی خود پرسيده آه چرا . 6
) و به من(برای سرآوبی نويسندگان و خبرنگاران و وادار آردن آنان به همكاری با خودشان، به آنان 

تصور می آنم به خاطر (شه و عرصه قلم است؟ اتهامهايی را زده اند آه در راستای محدود آردن اندي
 .)اين بند باز هم دستگير شوم يا بازداشتم ادامه يابد

آيا خاتمی از وزير خود سؤال آرده است آه چرا متهمی سياسی ـ مطبوعاتی همچون من، نمی . 7
 اصرار هم تواند در طول بازجويی ها از داشتن آتابهای حقوقی در سلول انفرادی محروم باشد و حتی با

را » قانون و مقررات و آيين نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی آشور«نتوانند، متن 
زندانها و ) بدون استثناء(هم بدست بياورند؟ در حالی آه يكی از مواد اين قانون با صراحت از همه 

ود زندانی و بازداشتی به محل بازداشتگاههای زيرنظر حكومت و نظام، خواسته است تا به محض ور
  .بازداشتگاه، اين آيين نامه و قانون را در اختيار او قرار دهند

می دانم آه رياست جمهوری ايران نمی داند آه بدترين و الينحل ترين اتهام و جرم در اين آشور؛ . 8
قعيت استقالل فكری، آزادی خواهی، دموآراسی خواهی، سكوالريسم خواهی، فدرال خواهی و وا

چرا آه در چهل و چهار روز بازداشتم در سلول انفرادی حدود شش متری . است) خبر(های تلخ را گفتن 
تا آنجا آه من متوجه (اداره اطالعات، يك قاچاقچی اسلحه و يك آالهبردار را برای بازجويی آورده بودند 

 ...د اما من اما يكی از آن دو، هشت و ديگری شش يا هفت روز در بازجويی ماندن) شدم
نگار و نويسنده به خارج از  نمی دانم آيا مسئوالن اين آشور در جريان هستند آه سفر يك روزنامه. 9

است و او نمی تواند يك شهروند عادی » جاسوسانه«آشور، از نظر مأموران امنيتی ـ انتظامی، عمل 
بايد اعتراف آند آه با چه با سرويس های جاسوسی ارتباط برقرار آرده است؟ و ! باشد بلكه حتمًا

  آسانی ديدار داشته است؟
نگار يك القبا، پاسخگوی سؤالهای  آيا خاتمی می داند آه بايد در دوران حكومت او، من روزنامه. 10

متعدد مأموران او درباره افرادی آه در سميناری شرآت آرده بودند و ممكن بود، من با آنها تماسی 
                       داشته باشم، بدهم؟          

يا من بايد مثل يك سازمان اطالعاتی تاريخ تولد، محل زندگی، نوع آار، نوع گرايش سياسی و . 11
عقيدتی آسانی را آه ممكن است در اينترنت با آنها رابطه داشته باشم را بدانم و پاسخگوی اعمال 

مند هستند و  ا منطقه زادگاه خودشان، عالقهدنبال آن بروم آه چرا آنان به اخبار ايران ي آنان باشم و به
 ؟      )مثًال به من خبرنگار(چرا مايلند بابت بدست آوردن اخباری از آشور و زادگاه خودشان پول بدهند 

آيا خاتمی می داند آه خبرنگاران و نويسندگان ايران حق ندارند همانند ديگر شغلهای رايج آشور، . 12
 داشته باشند و اگر به اين عمل اقدام آردند بايد به دهها سؤال پاسخ در ديگر آشورها حساب بانكی

مند به مسايل  چه در داخل ايران چه خارج ايران، از طرف افراد عالقه(دهند و اگر پولی به حسابشان 
واريز ) داخلی ايران آه مايل نيستند همه اصول اخالقی، حرفه ای و قوانين آپی رايت را زير پا بگذارند

  از طرف مأموران او به عنوان دليل جاسوسی قلمداد می شود؟                 شود،
آيا خاتمی می داند آه مأموران او آه بايد حامی حقوق شهروندان باشند، عطش بازداشت موقت . 13

متهمان را دارند و چه تالشهای گسترده ای برای تداوم بدون دليل بازداشت موقت متهمان انجام می 
گاهی يك آتاب و در هر هفته، دو سه  زداشت موقتی آه بعد از مدتها، در آنار قرآن، هرازدهند؟ با

البته . می دهند) البته در مقابل اصرار فراوان(هم به او  » جمهوری اســــــالمی«روزنامه تاريخ گــذشته 
 هم جای خود را غذای بسيار گرم، متنوع و به موقع. آردن راديو را نبايد فراموش آنم تشكر از روشن

شش و نيم . اما فشار روانی بخصوص در روزهای اول، بسيار شديد بود. بی ادبی را شاهد نبودم. دارد
 .ساعت مالقات حضوری بـــــا خانــــواده هــــــــــم از جمــــله مـــــوارد تـــشكر است

 مدرك صد در صد مطمئن نمی دانم، خاتمی از عوامل خود، خواسته است آه بدون داشتن سند و. 14
آننده و اثباتگر، به دستگيری يك شهروند اقدام آنند يا به آنها اجازه داده شده، فقط به خاطر شك و 
سوء ظن هم آه شده، آنان را بازداشت آرده و به بازجويی بپردازند تا شايد در طول بازجويی ها، چند 

. ل به همان چند جمله، او را وادار به اعتراف آنندآلمه و جمله، از زير زبان متهم بيرون بكشند و با توس
 چهارده –سيزده در مورد من هم، روند جريان به همان شكل بود آه گفتم اما چون من در دوران انقالب 

ساله بودم و با افراد وابسته به گروههای سياسی و احزاب، آشنايی نداشتم و از طرف ديگر به هيچ 
در آشور دسترسی نداشتم، چيزی برای تناقض گويی و اعتراف مقام سياسی، نظامی و امنيتی 

  .نداشتم
نمی دانم آيا نمی داند آه اگر سازمانهای گسترده امنيتی او، دليل و مدرك مهم و محكمی در . 15

دست دارند، چرا بايد بدون حضور وآيل متهم، بازجويی ها ادامه يابد و چرا مدارك خود را به دادگاه عرضه 
ا دادگاه و قاضی، بازجويی آنند؟ در حقيقت، همان سازمانی آه مدعی و شاآی است، نمی آنند ت

هم متهم را از دادگاه تحويل می گيرد و هم . يعنی هم عليه آسی شكايت می آند. بازجو هم هست
پس آيا آسی هست آه . او را بازجويی می آند و محاآمه را به سمتی سوق می دهد آه می خواهد

 حقوق متهم دفاع آرده و برای بطالن مدارك جمع آوری شده، اطالعات و مدارك ارائه در همان مدت از
آند؟ عجيب است آه در ايران ما، مقامها به آوچكترين تخلف خالف نظر خودشان در اروپا جار و جنجال 

  .دبه راه می اندازند اما به بدترين بی قانونی های خود، توجه نمی آنند و آنها را ناديده می گيرن
قانون آشور ما به . اگر داستان را ساده آنم، چنين می شود آه شخصی از فرد ديگری شاآی است

، )شاآي(شاآی اجازه می دهد آه به طور قانونی متهم را از دادگاه گرفته و برای اثبات ادعای خود 
 همان شاآی حق دارد عالوه بر آن،. متهم را مدتها در شديدترين فشار روانی قرار داده، از او اقرار بگيرد
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را در اختيار خود ) آسی آه خود عليه او شكايت آرده(تا هر وقت آه خود تشخيص می دهد، متهم 
با . رسانه ها دسترسی ندارد اخبار به. در اين مدت، متهم از دنيا، قطع رابطه شده است. داشته باشد
همان . ا و تنها در اختيار شاآی استن وخانواده اش  بريده است و تنه از دوستا. آند نمي وآيلش ديدار

شاآی آه می خواهد از خود طرف دعوا، مدارآی را بدست آورده و بر اساس همان مدارك و اعترافها، 
آيا اين عادالنه ترين . را محكوم آند) متهم(» شاآی عنه«قاضی را در مسير خودخواسته براند تا 

شايد هم عين عدالت و اسالم است اما ! آنمسيستم حكومتی يا اسالمی است؟ من نمی توانم باور 
  من نمی خواهم باور آنم؟                                                  

در اين آشور، اتهام را چنان سنگين جلوه ! آيا خاتمی می تواند باور آند آه در دوران حكومت قانون. 16
اما در عمل، تفتيش عقايد و زاويه نگاه به ) حتی خود متهم، يخ می زند(می دهند آه خون در رگ همه 

در سايه جاسوسی، فقط در رابطه با اخبار، مقاالت . (اخبار و حوادث به بازجويی ها حاآم می شود
 .)سياسی ـ انتقادی، دوستان و همشهريان و دوستان اينترنتی و مشتری ها بازجويی می آردند

  
                                                        :               ب ـ در حوزه عمل قوه قضائيه

به معنی داشتن روح آهنين و غيرقابل نفوذ در   »استقالل«. قضات بايد استقالل داشته باشند. 1
سای واين نفوذ، می تواند از طرف ديگر قضات، آارآنان دادگستری، ر. محاآمات و صدور حكم است

 از ديگر ارگانها و سازمانها مثل ضابطان قوه قضائيه از قبيل پليس، اداره دادگستری و قوه قضائيه باشد يا
ولی متأسفانه اغلب قضات جوان ما فاقد روح آهنين در قبال . اعمال شود... اطالعات، پزشكی قانونی و 

... درخواستها و سفارشهای سياسی مسئوالن باال دست و گزارشهای پليس، اداره اطالعات و 
 .بوده و فاقد استقاللند... گلوله مومی در دست پليس و) متأسفانه(ی از آنان بسيار. هستند

قاضی نه می تواند و نه بايد مطيع خواست اطرافيان، و ضابطان، باشد اما در نهايت تأسف، اغلب . 2
قضات جوان، چشم بسته، تسليم گزارشها و خواستهای پليس و اداره اطالعات می شوند و به اجرای 

بدون اينكه واقعًا در پی بدست آوردن اسناد و مدارك و يقين پيدا آردن به . ان فرمان می دهندخواست آن
  .باشند... ضرورت دستگيری، بازداشت، زندانی آردن در سلول انفرادی و 

اداره اطالعات، قاضی جوان پرونده مرا وادارآرده آه ! نمی دانم بر اساس آدام اسناد و مدارك واهی. 3
اشت من و ضبط هزاران برگ يادداشت، آارت ويزيت، آامپيوتر، موبايل، پاسپورت، شناسنامه، دستور بازد

  .اقدام آند... آارتهای شناسايی، سی دی ها و 
نمی دانم بر پايه آدام عكس، سند، مدرك قاضی جوان را وادار آرده اند آه مرا به جاسوسی متهم . 4

می آه بسيار سنگين است، بايد ماه ها مدارك جمع آوری در حالی آه برای وارد آوردن چنين اتها. آند
شود تا قاضی از مشاهده ده ها  عكس، فيلم و سند، به وجود روابط مشكوك به جاسوسی ايمان 

 سفر من به ترآيه را  بياورد اما قاضی جوان من آار بسيار عظيم و بی سابقه ای آرده است و صرفًا
البته در اين . ستور بازداشت يك ماهه ام را صادر آرده استدليل جاسوسی اين جانب فرض گرفته و د

به طور مستقيم بازجويی مرا ) بازپرس شعبه اول دادگاه انقالب تبريز؛  آقای نقوی(مدت آه بايد خود وی 
او در روز دوم بازداشتم آه ) حتی برای يكبار(گرفت، به سراغ مهمترين پرونده خود نيامد  به عهده مي

 در دفتر وی رخ داد، پنج ـ شش اتهام را متوجه من آرد اما هرچه من اصرار آردم، 30/18حدود   ساعت 
يعنی چيزی در پرونده من نبود و قرار . از ارائه تنها يك دليل و سند برای جاسوسی من خودداری آرد

  !بود، آنها در طول بازجويی اسناد و مدارك مورد نياز خود را بدســـــــت آورند
 سؤال پاسخ دادم و بازداشت 320ش از يك ماه در سلول انفرادی به سر بردم و به حدود با آن آه بي

  .موقت يك ماهه به پايان رسيد ، قاضی جوان بسراغ من  نيامد
قاضی را قانع » ادعاها«مأموران ناچار بودند تا در مقابل اتهامات سنگينی آه به من وارد آرده و با همان 

حدود يك و نيم . بازهم من را به حضور وی آوردند. ر بازداشت من اقدام آنندآرده بودند، به تمديد قرا
او حتی در جريان نبود آه پرونده من چه سيری را . ساعت و در حضور مأموری با قاضی به بحث پرداختم
  .طی آرده است و چه تعداد سؤال از من شــــده است

وی در آمال صراحت اين را قبول .  اقدام آندخود وی به بازجويی من من از وی خواستم، طبق قانون،
حتی  من از وی خواستم،. آرد اما تعداد زياد پرونده هايش را  مانع حضور خود در بازجويی ها عنوان نمود

. اين را در برگه جداگانه ای نوشتم. يم آند آمده و بازجويي در ساعات بسيار دير، به سراغ من شب ها و
 هم بر   موقت در ادامه اعتراض به حكم بازداشت تور تمديد قرار بازداشت و عالوه بر آن آه در زير دس

صدا بود آه سيستم قضايی ايران دارای نقص  او هم با من هم. تأآيد آردم  جوان حضــــور خود قاضی 
اما ! بسيار است اما او ناچار است طبق همان قانون، به گزارشهای ضابطان قوه قضائيه ترتيب اثر دهد

گفته خود وی آن گزارشها گرچه در مراحل دستگيری و بازداشت، دارای حجيت است اما در مراحل به 
  .رسيدگی و محاآمه، دارای آن قطعيت نيست

را بدست شاآی می دهد آه هيچ ) من(عالوه  بر آن، بازپرس نقوی با من هم داستان بود آه متهم 
رد تا شاآی از من بازجويی آند تا شايد بتواند در دليل و سندی عليه من و برای اثبات ادعاهای خود ندا
  .شرايط سلول انفرادی، ادعاهای خود را به اثبات برساند

. به همين دليل هم خود وی قانع شد آه او و قانون در حق من روزنامه نگار آزاد و مستقل ظلم آرده اند
و به يكی ديگر از قضات دادگاه آرده  برای همين هم تالش آرد و می آند تا پرونده را از سر خود باز

چرا آه او بايد مسئوليت صدور دستور . انقالب بسپارد اما من با اين شيوه مخالف بودم و هستم
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از طرف . را بدوش داشـــته باشد) بدون دليل و سند محكمه پسند(بازداشت موقت اوليه از منزل 
  .دديگـــــر بايد پاسخگوی مــن و دادگاه ها در آينده هم باش

الوه بر آن دو، اگر پرونده من  به شعبه ديگری حواله می شد، دوران بازداشت انفرادی من طوالنی تر ع
ما . را تهديد به مرخصی يكماهه آرد) عباس جمالی(او، من و وآيلم . می شد و من مايل به اين نبودم

رار بازداشتم می گذرد و با اين فرض وی هم مخالفت آرديم ولی در عمل، حدود يك ماه از زمان تمديد ق
  .هنوز از نتيجه اعتراض من به تمديد قرار بازداشت، خبری نيست

گرچه من اصرار آرده بودم؛ او شخصًا در بازجويی های بعدی من حضور داشته باشد اما از آن لحظه تا 
  .نكرده ام گذرد، هنوز او را زيارت آن درخواستم مي آه حدود يك ماه از  آنون

او در مقابل اصرار من برای  آزاديم، مقاومت . شديم» معامله«تمديد قرار بازداشتم، وارد يك در همان روز 
می آرد و دليل می آورد آه پس از نقض بازداشت موقت، نمی تواند مرا جهت بازجويی فرا خواند اما 

. حضار آندداديم آه هر وقت بخواهد، آافی است يك تلفن به من زده و مرا ا» قول«من و وآيلم به او 
من بدون مقاومت و عذری در محضر وی حضور خواهم يافت اما او نمی توانست در خواست اداره 

وارد شديم و او آه در يكماه » معامله«در نتيجه به مرحله . اطالعات مبنی بر تمديد بازداشت مرا رد آند
حدود پنج ساعت و نيم  (بازداشتم، برای من در دو نوبت، مرخصی حضوری در منزلم را صادر آرده بود،

شش ساعت مرخصی حضوری داد تا مرا به پيش خانواده ام ببرند اما پرچانگی من و اصرارم ) شده بود
بلكه از . برای همين آنان مرا به مالقات با خانواده ام نبردند. به نقض حكم بازداشتم، آار بدستم داده بود

در محيط اداری و در حضور مأمور، . ستاد خبری بيايندخانواده ام خواستند تا به مالقات من در ساختمان 
  ...       يكساعت هم به آندی گذشت و مالقات به پايان رسيد و بدين سان  دستور قضايی بازپرس، 

جناب نقوی به من اجازه دادند تا از دفتر آارشان به منزل تلفن آرده و تمديد قرار بازداشتم را به خانواده 
آقای نقوی اعتراضی به اين خبر .  من تمديد يكماهه قرار را به خانواده اطالع دادم!ممنونم. اطالع دهم

. مخابره شده نكرد ولی آمی بعد آه وآيلم وارد دفتر وی شد، ادامه بازداشـــــت مـــرا ده روز ذآر آرد
ـــــدان تـــــبريز روز ديگر مانـدم و پــــس از چهــــــل و چهــــــــار روز به زنـــ) 14(اما من چهاده 
نمی دانم جناب نقوی جوان آه در ميان انبوه پرونده ها گير افتاده، با گذشت نه تنها . منتقـــــــل شدم

بلكه با گذشت حدود يكماه، بسراغ پرونده من رفته است يا نه؟ آيا او ) چهارده( روز 14و يا ) ده( روز 10
 يك شهروند در زندان بسر برد و چه مدارآی برای تداوم از ضابطان قوه قضائيه سؤال آرده آه چرا بايد

 بازداشت موقت من وجود دارد؟
طبيعی  است آه زندگی نقوی در بيرون از زندان در جريان است و با مشكلی روبرو  نيست  و شايد و 
البته حتمًا نگران آسانی همچون من هم آه در زندان بسر می برند ، نيست  و  اصًال برای او مهم 
نيست آه زندانی تحت امر و نظر او، از نظر جسمی، روانی، خانوادگی و شغلی در چه وضعيتی قرار 

فكر نمی آنم  آه  ذره ای احساس  مسئوليت در قبال سرنوشت افـــرادی آـه بـه زنـدان داده .  دارد
  .است، احسـاس بكنـد

امكان مطالعه مناسبتر از زندان وضعم در انفرادی اداره اطالعات از نظر جسمی، بهداشت، تغذيه و 
در حالی  آه  قانون صراحت دارد آه تمامی نيازهای زندانی بايد از . عمومی در بند مالی زندان تبريز بود

طريق زندان برطرف شود اما جناب نقوی نظارتی بر زندانی بالتكليف سياسی ـ مطبوعاتی خود نداشت 
بايد قاشق و بشقاب، ليوان و . ه قرنطينه زندان منتقل شدمهر زندانی و من هم مانند ديگران ب. و ندارد

در زندان از ميوه هيچ خبری نيست و  زندانی بايد خـودش پول تهيه آرده و آنها . را خود زندانی بخرد... 
اما به زندانيان !) بسيار عالی است(گرچه لباس يكدست زندانيان را حذف آرده اند . را خريداری آند
همان طور آه ميوه و خوراآی هم قدغن .  از بيرون لباس زير برای زندانی داده شوداجازه نمی دهند

چون زندانی )  چه متهم، چه محكوم(اما زنداني. بايد خود زندانی از فروشگاه بند خود بخرد است و
تحمل قيمتـهای بسيار گران فروشگاه  زندان  » ظلم مضاعف« .است بايد ظلم مضاعف را تحمل آند

  .اداره می شود» انجمن حمايت از زندانيان«زير نظر زندان و است آه 
. طبيعی به نظر  می رسد آه قيمت عمده خری فروشگاه زندان، ارزانتر از  فروشگاههای بيرون باشد

چرا آه زندانی آار نمی آند و درآمدی ندارد و  نمی تواند به سهولت پول بدست آورده و نيازهای متنوع 
بسته برآورده سازد اما هرچه در زندان به زندانيان فروخته می شود، بنجل ترين خود را در مكانی سر

از  قيمت ) سی( درصد 30به عنوان مثال حداقل . اجناس بوده و به گرانترين قيمتها  فروخته می شود
) 50(هر پالس تلفن پنجاه ريال . روی آاال و نرخی آه در تابلوی قيمتها نوشته  شده، گرانتر هستند

اگر يك زندانی بخواهد آار آند، روزانه  برای آار تمام وقت   خود، سيصد تومان . اسبه می شودمح
محاسبه می شود و گاهی به ) 100( دقيقه استحمام صد تومان 15هر . دريافت خواهد آرد) 300(

ندانی از مواد شوينده و بهداشتی خبری نيست و بايد خود ز. تومان هم می رســــــــــد) 200(دويست 
 غذای زندان. خواری برای برخی از زندانيان است برای همين هم زندان محل همه نوع خفت و. بخرد

اغلب آن قدر زود به بندها آورده می شود آه زندانی ناچار  است، غذای . تنوع نداشته و يكنواخت است 
گرچه قوه قضائيه . رم آندغذايش را گ) سی( تومان 30يخ زده ميل آند يا اگر پول داشته باشد، با دادن 

زندانيانی هستند . متهمان و مجرمان را به زندان روانه می آند اما سرعت رسيدگی بسيار آند است
آودآانشان بی سرپرست، . زنانشان طالق گرفته اند. آه ماه ها است، بالتكليف در زندان بسر می برند

دتها است آه عدالت در زندان ها مرده م. است» زندان جای ظلم مضاعف «در يك آلمه . رها شده اند
نه از اجرای عدالت آه عدالت به اسطوره . همه از آاهش اندآی  از ميزان  ظلم سخن می گويند. است

داشته باشد، » رابطه«و  »  پول «در زندان، هر آس . ای تاريخی همچون عنقا، تبديل شده است
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يك طفيلی، يك انگل، يك بيمار .  محروم استزندگی می آند و  آنكه محروم است، از زنده ماندن هم
زندان دانشگاهی برای آموزش قانون شكنی و بی احترامی به اصول اخالقی و ! روانی و عقده ای

. زندان، دانشگاه  تربيت خالفكاران حرفه ای و محل ريزش احساس گناه و خالف است. قانونی است
زندان محل دسترسی آسان به انواع  مواد  مخدر و   زندان محل آشنايی های مبتدی ها با حرفه ای ها،

آيا نمی توان بسياری از متهمان و مجرمان را در خانه  يا در شهر يا در آارخانه يا در پارك يا در . است...  
نگهداشت و فقط  افراد بسيار خطرناك و جانی را به زندان راهی آرد؟ شايد ممكن باشد ... اداره يا در

ز اين ا. آنان در گذشته ها اسير شده و يخ زده اند. آمادگی چنين اعمالی را ندارنداما  مسئوالن ما 
 .                                         بگذرم و سخن ها و خاطره های بيشمار برای آينده بماند  

 
  :ج ـ در حوزه عمل قوه مقننه

.  از حقوق شهروندان آشور باشدحفاظت» بايد«به نظر می رسد، آار اصلی همه ارآان قوه مقننه 
آن قوانين هم » حسن اجرا ي «بلكه نظارت بر اجرا و . البته تنها تصويب قانون، آاری از پيش نمی برد

توجه به نيازهای ضروری مردم هم از  وظايف ديگر مجموعه آن نهاد قانونگذار به حساب . ضروری است
ری بزند و اجازه دهد در دورترين نقاط آشور و به نام تواند خودش را به آری و آو اين قوه نمي. می آيد

  .مصلحت، چه با نبود  قانون يا اجرای بد قانون يا با اعمال نفوذ در اجرای قانون، به شهروندان ظلم شود
اجزای قوه قانونگــذاری نمی تواننــد به بهانه اينكــه فرصت و زمان آــافی برای قانونگــذاری ندارند، از 

اينان در هر ظلمی آه به اتباع آشور و با هر بهانه و عنوانی .  مسئوليت خود شانه خالی آنندزير بار 
. وارد آيد، شريك و مسئولند و نمی توانند خود را دست بسته و ديگران را مانع اقدامات خود عنوان آنند

د و احساس می آنند آه اگر واقعًا چنان است و آنان واقعًا فرصت و امكان آار حتيٰ در يك مورد را ندارن
شريكند، بايد مجالس قانونگذاری را ترك گويند و به   در ظلمی به يك نفر يا  جمعی از اعضای جامعه،

  .مشروعيت نهادهای مسلط، اعتراض آنند تا شريك ظلم، نباشند
 من هنوز متوجه نشده ام آه آيا مجلس نمی داند آه ايران ما دارای تعدادی زندانی سياسی است؟ آه

آنان را در ميان ديگر بندها تقسيم آرده اند تا وجودشان در ميان خيل زندانيان گم و گور شود و بند 
خاصی به جرايم سياسی و مطبوعاتی اختصاص نداده اند؟ آيا مجلس در جريان نيست آه دست 

 قدر باز ضابطان قوه قضائيه را در متهم آردن و بازداشت و زندانی آردن، صورتجلسه ها و گزارشها چه
گذاشته است آه گاهی از فراخی و فرجه آزادی عمل خود، سوء استفاده می آنند و چه ظلم ها آه به 
مردم روا نمی دارنـــــد؟ نمی دانم چرا مجلس به سراغ زندانيان سياسی نمی رود و نمی پرسد آه 

ند؟ چه حقوقی چه بر سر آنان در بازداشتگاهها آمده و می آيد؟ در چه شرايطی نگهداری می شو
استفاده آنند يا ) نه سياسی يا مطبوعاتی و فكری(دارند؟ چگونه می توانند از حقوق يك زندانی عادی 

  چگونه از تحمل ظلمی در زندان و بازداشتگاه ها جلوگيری آنند؟
... طلبی، توهين و  چرا مجلس، دولت را زير سؤال نمی برد آه چرا فالنی را به جرم جاسوسی، تجزيه

داشت آرده اند؟ چه داليلی برای وارد آوردن آن اتهام ها وجود دارد؟ آيا قوه مجريه و قضائيه، قوانين را باز
بطور درست، اجرا می آنند؟ آيا شأن و جايگاه زندانيان در زندان مراعات می شود؟ آيا تعدادی از زندانيان 

عيت های اداره بندها را به عهده آه در برخی از زندانها به خصوص زندان تبريز، برخی از موق(عادی 
  به باند، تبديل نشده و به ديگر زندانيان ظلم نمی آنند؟ ) گرفته اند

از چه روشهای . در چه شرايطی زندانی را بازجويی می آنند و او را در چه شرايطی نگهداری می آنند
 ام آه چرا مجلسيان بهره می گيرند؟ تاآنون، هنوز متوجه نشده» اعتراف«روانی يا جسمی برای اخذ 

متهم، متكی است و اعتراف،   »اعتراف«آه قوانين فعلی جمهوری اسالمی بر اساس  درك نكرده اند
هر ادعايی   بدون ارائه سند و مدرك، ضابطان می توانند،. سند و مدرك اصلی ضابطان قوه قضائيه است

.  شيوه و روشی، از متهم، اعتراف بگيرندرا بكنند و متهم را تحويل گرفته و برای اثبات ادعای خود، با هر
آنان می توانند روند محاآمه را از قبل مشخص آرده و به آن جهت بدهند و متهم را در دادگاه محكوم 

آيا وقت آن نرسيده آه مجلس اين شيوه رسيدگی به اتهامات را آنار بگذارد و آن را غيرقانونی . آنند
دان را مشروط به جمع آوری داليل و شواهدی، غير از اعتراف آرده و هر نوع محاآمه و بازداشت و زن

 متهم، قرار دهد؟
آيا زمان آن نرسيده آه پليس و اطالعات فقط بر اساس مدارك، قضات را برای تعقيب، بازداشت و 

چرا آه . بازجويی، ملزم آنند؟ و هر مقامی آه بر اساس اسناد و مدارك عمل نكرد را مجازات آنند
به تهيه ) درون سازمانی هم(تحت تأثير عوامل درونی و بيرونی   أموران و ضابطان،بسياری از م

  .صورتجلسه ها و گزارشهايی اقدام می آنند آه از پايه و اساس دروغ و غيرقانونی است
  امنيتی و نتظامی آشور ما هم  آيا به نظر مجلس، هنوز زمان آن نرسيده است آه نهادهای قضايی  ـ

 از   درطول بازداشت وق مردم را محترم  بشمارند؟ و به مردم و متهمان اجازه دهند،مدرن شده و حق
لبته مسايل متنوع و زيادی وجود دارد اما زندان محل  مناسبی برای انديشيدن و اشوند؟  مند   بهره وآيل

پيشنهاد می آنم، مجلس آميسيونی را جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در مورد . نوشتن نيست
تهمان و مجرمان تشكيل داده و طبق يك قانونی، به زندانيان اجازه داده شود تا به طور آزادانه با بيرون م

از طرف بخش سانسور زندان، مكاتبه داشته باشند و بتواننـد خاطرات روزانه » سانسور «از زندان و بدون 
اين در حالی است آه اآنون نامه . ندزندان را بنويسند و اجازه داشته  باشند، آنها را از زندان خارج ساز

  ...سانسور بگذرد يا ) بخش(نگاری با بيرون آزاد  نيست و بايد از آانال اداره 

www.iran-archive.com 



آنچه شرط «اما من »  زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد«و » زبان در دهان پاسبان سر است«گرچه 
    »            خواه پند گير خواه مالل بالغ است با تو می گويم تو

 به اميد آزادی                         
 انصافعلی هدايت                      

 روزنامه نگار آزاد و مستقل در بند ـ زندان تبريز
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