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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  

  

  ض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نق
  

   اپوزيسيون خارج از آشور و بسيارى از مردم در داخل ايران با ما همبستگى دارند:فرزاد حميدى
 بهنام باوندپور: مصاحبه گر
  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه :راديو آلمان

  
دانشجويان، آه مى خواستند به  ر واينك عده اى از خانواده هاى زندانيان سياسى، فعاالن حقوق بش

ملل متحد در تهران جمع شوند دستگير شده  نشانه اعتراض به نقض حقوق بشر در برابر دفتر سازمان
جبهه دمكراتيك ايران آه خود تا چندى پيش در زندان به  مصاحبه با دآتر فرزاد حميدى سخنگوى. اند

دآتر حميدى آه خود اينك جزو . م گرفتاز تجمع مزبور انجا سر مى برد، حدود يك ساعت پيش
با انعكاس فراخوان به تجمع و خانواده هايى آه احتمال شرآت آنها در  دستگيرشدگان است، در رابطه

 .مى رفت، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است اين تجمع اعتراضى
ده است، چه انعكاسى مان دآتر حميدى، تا اين لحظه آه حدود يكساعت به برگزارى تجمع: دويچه وله

تاآنون از فراخوان شما حمايتى شده  اعالميه ى جمعى از خانواده هاى زندانيان سياسى داشته و آيا
 است يا نه؟
 يك هفته پيش در  حدودا از. است بيانيه ى صادر شده بازتاب بسيار گسترده اى داشته :فرزاد حميدى

و راديوها صورت گرفته است و همچنين اين بيانيه  ونىاين رابطه تبليغات بسيارى در ماهواره هاى تلويزي
بسيارى هم اعالم آمادگى آرده اند و همين طور به خانواده  دوستان. در اينترنت هم منتشر شده است

 .داده شده است آه در اين تجمع شرآت مى آنند هاى زندانيان سياسى اطالع
همه آشنا است، خانواده  ، آه نامشان براىآيا مشخصا از خانواده هاى زندانيان سياسى: دويچه وله

 باشند؟ هاى هستند آه براى شرآت در اين تجمع اعالم آمادگى آرده
زرافشان، اآبر گنجى، امير ساران، نصرت اله  ما از خانواده هاى طبرزدى، دآتر ناصر. بله :فرزاد حميدى

 آه به دليل عدم حضور ذهن نمى پيمان پيران و بسيارى ديگر، بيات، اسد شقاقى، اميد عباسقلى نژاد،
 .دعوت آرده ايم آه در اين تجمع شرآت آنند توانم نامشان را ببرم،

 آرد؟ و اين خانواده ها اعالم آرده اند آه شرآت خواهند: دويچه وله
 .اين تجمع شرآت خواهند آرد تا آنجايى آه من اطالع دارم، بسيارى از آنها در :فرزاد حميدى
 اين تجمع داريد؟  چگونه مشاهده مى آنيد؟ آيا انتظار فضاى آرامى را درفضا را: دويچه وله

حمله رژيم به ما وجود دارد و يا اين  احتمال. فعال هيچ چيزى را نمى توان پيش بينى آرد :فرزاد حميدى
ن در اي. ندهند آه ما در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع آنيم فرض آه خيابان محل تجمع را ببندند و اجازه

نيروهاى انتظامى آه محل را مسدود مى آنند، تجمع خود را برگزار خواهيم  صورت ما در مقابل همان
 .آرد

خانواده هاى  دآتر حميدى، حس شما به عنوان زندانى سياسى سابق و همين طور: دويچه وله
 عنوان گروهى آرده اند، به زندانيان سياسى، فعاالن حقوق بشر و دانشجويانى آه اين اعالميه را صادر

تا به » اصالح طلبان راست«اعم از  آه به هيچ يك از گروههاى معترض درون حكومتى تعلقى ندارد،
 تنهايى يا بى پشتوانه بودن نمى آنيد؟ چيست؟ آيا احساس» اصالح طلبان پيگير«اصطالح 

مردم در داخل ايران آشور و بسيارى از  اپوزيسيون خارج از. ما به هيچ عنوان تنها نيستيم :فرزاد حميدى
گروههاى اصالح طلب مشكل تر است، چرا آه حبس  البته وضعيت ما نسبت به. با ما همبستگى دارند

ما يك نيروى مخالف رژيم هستيم و طبيعى ست آه رژيم با  .و شكنجه هاى طوالنى در انتظار ما است
 .آند شدت عمل بيشترى با ما برخورد

ى خانم شيرين عبادى  آه رياست آن به عهده» حقوق بشر در ايرانآانون مدافعان «آيا : دويچه وله
 مسئله داريد؟ ست، بيانيه اى در دفاع از شما داده اند و يا اطالعى از اين

منتشر آرده است، خانم شيرين   «آانون مدافعان حقوق بشر«بله، طى بيانيه اى آه  :فرزاد حميدى
درخواست آرده اند آه اعتصاب غذاى خود را   طبرزدىعبادى و تعدادى ديگر از وآال از آقاى مهندس

اما در رابطه با اين تجمع . طبرزدى هم اعالم همدردى آرده اند بشكند و در اين رابطه با خانواده ى آقاى
 .گروههاى داخل آشور و بويژه اصالح طلبان صورت نگرفته است هيچ حمايتى از سوى

در مورد » رويداد«خبرى  ى طبرزدى اخبارى را آه در سرويسطبق اطالعاتى آه من دارم، آقا: دويچه وله
 اين اطالع درست است؟ آيا. پايان اعتصاب غذايشان منتشر آرده است، تكذيب آرده اند

از زبان همسر » رويداد«در سايت  آقاى طبرزدى با من تماس گرفتند و گفتند مطالبى آه :فرزاد حميدى
طبرزدى به همسرشان اين بود آه بيانيه اى   گفته ى آقاىتنها. ايشان منتشر شده است، دروغ است
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االن . هيچ صحبتى در مورد شكستن اعتصاب نكرده بودند اما. خواهند داد و وضع را اعالم خواهند آرد
 .طبرزدى ست و ايشان در وضعيت بحرانى به سر مى برند  مين روز اعتصاب غذاى مهندس٢١

آماآان ادامه مى   مهندس طبرزدى به اعتصاب غذاى خودمعناى اين حرف اين است آه: دويچه وله
 .دهند

خود ادامه مى دهند تا زمانى  آقاى طبرزدى همچنان به اعتصاب غذاى. همينطور است :فرزاد حميدى
آرد، با درخواست هاى مكررى آه مى آنيم،  البته ما تالش خواهيم. آه اطالعات جديدترى آسب آنيم
 مين روز ٢١فعال در . دارند اين اعتصاب غذا را بشكنند سبى آه ايشانبه خاطر وضعيت جسمانى نامنا

 .هستيم اعتصاب غذاى آقاى طبرزدى
پس از يكساعت و نيم، با  تحصن خانواده ها و دوستان زندانيان سياسى مقابل دفتر سازمان ملل
ن دآتر فرزاد جبهه دمكراتيك ايرا دستگيرى عده اى از جمله على فرزند حشمت اله طبرزدى و سخنگوى

دمكراتيك آه ناظر بر تحصن و دستگيرى ها بوده  آقاى حسن زارع از اعضاى جبهه.حميدى به پايان رسيد
  .مورد تجمع روز سه شنبه داد در گفتگويى تلفنى توضيحات بيشترى در

  مهيندخت مصباح :گفت و گو
انجام گرفت و چه تعداد  گونهآقاى زارع زاده، تظاهرات امروز مقابل دفتر سازمان ملل چ: دويچه وله

  جمعيت در اين تجمع شرآت آرده بودند؟
تعدادى از اين افراد را . شروع شد  نفر۵٠ بعدازظهر با حضور حدود ٣تحصن در ساعت  :حسن زارع زاده

جمله خانواده ى آقاى طبرزدى، آقاى عباسقلى  خانواده هاى زندانيان سياسى تشكيل مى دادند از
اين تحصن در برابر سازمان ملل به آرامى پيگيرى شد . ى ديگر  و همينطور چند خانوادهنژاد، آقاى ساران

تقريبا يك ربع بعد . بعدازظهر مالقاتى با نمايندگان سازمان ملل انجام گرفت ۴تا اينكه حدودا ساعت 
دفتر   تعداد ديگرى مقابل  آمى بعد هم. ازافرادى آه از محل دور شده بودند، دستگير شدند تعدادى

نيست و   دوستان ما هنوز مشخص   مرجع دستگيرى و محل بازداشت .سازمان ملل دستگير شدند
 .دفتر سازمان ملل هم تا آنون هيچ واآنشى نشان نداده است

  ملل خارج شد؟ آن مامورى آه به مالقات تحصن آنندگان آمد، از دفتر سازمان: دويچه وله
از داخل ساختمان خارج شد و يك نفر   مسئول دفتر سازمان ملل،يك نفر به عنوان . بله :حسن زارع زاده

متحصنين صحبت آرد آه از آن محل دور شوند و اعالم  هم به عنوان نماينده ى نيروى انتظامى آمد و با
نداريد، صالح نيست آه بيشتر از اين در اين مكان بمانيد و بهتر است از  آرد آه چون شما مجوز قانونى

شان  اما متحصنين اصرار داشتند آه در محل بمانند و اين نهايتا منجر به دستگيرى. يدبشو اينجا دور
فضاى پليسى و  البته تعداد زيادى هم از هموطنان در اطراف آن منطقه حضور داشتند و به خاطر. شد

  . بشوند ملل حاضر حضور باالى نيروهاى انتظامى و امنيتى نتوانستند در برابر دفتر سازمان
و بدل شد و آيا چيزى به   اطالع داريد چه صحبتى بين آن مامور سازمان ملل و متحصنين رد :چه ولهدوي

 آن مامور داده شد؟
نامه اى به ايشان در خصوص  قطعنامه ى متحصنين به ايشان داده شد و همينطور :حسن زارع زاده

اسى و دانشجويان و فعاالن سي  برخوردهايى آه با وضعيت سياسى و اجتماعى آشور در زمينه
البته متاسفانه . اين زمينه اقدام آنند  و درخواست آردند آه در روزنامه نگاران مى شود ارائه شد

دستگيرى دوستان ما واآنش مناسبى نشان نداد و در پى  نماينده ى سازمان ملل در تهران پيرامون
موضوع است و حتا يكبار در تماس آه عنوان آرده اند، قول پيگيرى  تماس هاى تلفنى تنها موضوعى را

در حالى آه ايشان در دفتر هستند و . دستگيرى دوستانمان اظهاربى اطالعى آردند هاى مكرر ما از
توانند شاهد  هاى مدار بسته ى سازمان ملل مى تواند تصوير خارج از دفتر را بردارد و آن ها مى دوربين

نظر دارد و من تعجب مى   تحرآات مقابل دفتر را زيراين مناظر باشند و بخش حفاظت اين سازمان تمام
 .نسبت به اتفاقات پاسخگو باشند آنم آه اين ها چطور نمى توانند در برابر دفتر سازمان ملل

 هم بودند؟ آيا تنها ماموران انتظامى در محل حضور داشتند يا لباس شخصى ها:دويچه وله
به ادب و رفتارى آه از خود  شتند، اما با توجهنيروهاى لباس شخصى هم حضور دا :حسن زارع زاده

امنيتى هستند و طرز حرآت هايشان  نشان مى دادند، مشخص بود آه از نيروهاى اطالعاتى يا
 امنيتى يا وزارت اطالعات يا -نهادى اطالعاتى  مشخص مى آرد آه مطمئنا از طريق يك نهادى، مانند

 .اطالعات ناجا به آنجا آمده اند
 آسانى هستند؟  مى توانيد به طور مشخص نام ببريد آه در ميان دستگيرشدگان چه:دويچه وله

در بين . دستگير شدند  نفر و شايد هم بيشتر٢٠فكر مى آنم نزديك به  :حسن زارع زاده
حميدى، آقاى فرزاد حميدى، خانم  دستگيرشدگان بايد اشاره آنم به آقاى بينا داراب زند، آقاى تقى

 پسر آقاى طبرزدى،  عباسقلى نژاد، على طبرزدى اآرم اقبالى، خانم ساران، خانمشيوا نظرى، خانم 
 .نفر ديگر حسن قيصرى، بهروز جاويد تهرانى و چند

 آرده ايد؟ در چند ساعتى آه از دستگيرى ها گذشته، شما چه پيگيرى هايى: دويچه وله
سازمان ملل در تهران تماس گرفته  همينطور با دفتر. ما تنها اطالع رسانى آرده ايم :حسن زارع زاده

اما اين تماس . البته آنها اظهار بى اطالعى آرده اند .ايم و درخواست آرده ايم موضوع را پيگيرى آنند
پيگيرى اين سازمان و همينطور پيگيرى ما منجر به آزادى هرچه زودتر  ادامه دارد و اميدواريم آه شايد

 . آزادى دوستانمان اميدوارمضمن آنكه من بسيار به .دوستان ما شود
شعارهايى آه بر روى  ممكن است بفرماييد شعارهايى آه متحصنين اعالم مى آردند و يا: دويچه وله
 پالآارد ها نوشته شده بود، چه بود؟ تراآت ها يا
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روى پالآارد هايشان نوشته شده  بيشتر حول و حوش آزادى زندانيان سياسى بود آه :حسن زارع زاده
همينطور تصاويرى از زندانيان سياسى را نيز  .و شعارهايى مشابه» دانى سياسى آزاد بايد گرددزن«بود 

 .در دست داشتند
 واآنش مردم هنگام دستگيرى اين افراد چه بود؟: دويچه وله

با توجه . و بسيار شگفت زده بودند مردم در واقع با تعجب به اين واقعه مى نگريستند :حسن زارع زاده
به منطقه ى پاسداران و دروس، به خاطر همين   دفتر سازمان ملل هم جديدا منتقل شده استبه اينكه

. لذا بسيار با تعجب اين اتفاقات را تماشا مى آردند. اند هنوز اهالى آنجا به اين مسايل عادت نكرده
 را زير نظر به خاطر تحصن در صحنه حاضر شده بودند و دورادور اين تحصن منتها آن تعداد هموطنانى آه

  .آنها دستگيرى ها قابل انتظار و قابل پيش بينى بود داشتند، براى
بازداشت  سرو ناز، شاهد ديگر دستگيرى ها در پاسخ اين سوال آه مردم چه واآنشى هنگام

  :تظاهرآنندگان داشتند، گفت
اين و آن زنگ زدن و شاهدين شروع آردند با تلفن همراه به  تنها ديدم آه اغلب. مردم آار خاصى نكردند

  .ميگفتند ماموران انتظامى اينجا تعدادى را بازداشت آردند من ميشنيدم آه به ديگران
 

بخشي از حاآميت آمر به حذف ":مرادي  شاه" بيانيه شوراي عمومي دفتر تحكيم در اعتراض به حكم
  اند    جريانات آزادي خواهانه بسته

  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه 
دانشجوي "مرادي  بنياد شاه" شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت در اعتراض به حكم صادر شده در مورد

  .اي صادر آرد  زنداني همدان بيانيه
  : متن آامل اين بيانيه به اين شرح است, "ايلنا"به گزارش خبرنگار 

دات بين جاي بسي تاسف است آه حاآميت جمهوري اسالمي آه در مقابل اندك فشارها و تهدي
اللملي سر تعظيم فرود ميآورد و بدور از چشمان نظاره گر افكار عمومي با دول اروپايي سر منافع و 

تابد و   هاي عمومي مردم و دانشجويان را بر نمي  پردازد، آوچكترين خواست  مصالح ملي به زد و بند مي
هاي   ب هر چه بيشتر خواستبا ابزارهايي همچون زندان، تهديد، ارعاب و حتي اعدام در جهت سرآو

  .نمايد  بحق مردم ايران برخورد مي
دستگاه قضايي سياسي جمهوري اسالمي نيز به عنوان بازوي نظام در چند سال اخير بيشترين سهم 

متأسفانه آقاي هاشمي شاهرودي آه خود . را در برخورد با دانشجويان و فعالين سياسي داشته است
 قضايي ميدانست و همگان انتظار داشتند با اجراي اصالحات قضايي اين را وارث ويرانهاي در دستگاه

و اينك ... ويرانه را به سامان برساند، چنان باليي بر سر اين ويرانه اورد آه اذا زلزلت االرض زلزالها 
خواهان دارد و نه   را در سرآوب اهالي فكر و انديشه و آزادي! دادگستري همدان آه تجربه درخشاني

در اقدامي آامًال ,  زندان بلكه اعدام انديشمندان را نيز در پرونده خود به ثبت رسانيده استتنها
از اعضاي سابق دفتر تحكيم و از " مرادي  بنياد شاه"سياسي و غير انساني زمينه به زندان افكندن آقاي 

يم پس از صدور فعالين سياسي اين شهر را فراهم آورده است، و اين خود در حالي است آه شاهد بود
 دانشجو اين 6 سال زندان براي 15احكام سنگين براي عده اي از دانشجويان دانشگاه همدان 

  .دانشجويان در اقدامي نمايشي و در بحبوحه سفر رهبري به اين استان مورد عفو قرار گرفتند
 به حذف مرادي خود مويد اين موضوع است آه برخي از حاآميت آمر  نگاهي به پرونده آقاي شاه

اند و عفوهاي نمايشي نيز جز از براي فريب افكار عمومي، سرابي بيش   جريانات آزادي خواهانه بسته
 دوبار 80نيست و گرنه چگونه است آقاي شاهمرادي آه در طول روند رسيدگي به پرونده خود از سال 

  دان به سر مي برند؟هاي زن  اند ولي هنوز در پشت ميله  تاآنون اصطالحًا مورد عفو قرار گرفته
هاي اسالمي دانشجويان امضاء آنندگان اين بيانيه و عضو دفتر تحكيم وحدت ضمن محكوم   ما انجمن

آردن آليه احكام قضايي آه هدفي جز سرآوب آزادي خواهان ندارد، خواهان آزادي بي قيد و شرط اين 
آنيم آه حداقل بر عهد و   صيه ميباشيم و به مسئولين نظام جمهوري اسالمي نيز تو  عزيز در بند مي

  پيمان خويش پايبند، باشند
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  امريكا به فشارهاي سياسي خود عليه ايران ادامه مي دهد
  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه 

ن وزيرامورخارجه امريكا گفت آه دولت بوش براي متوقف ساختن ، معاو "جان بولتون "  :خبرگزاري فارس
تالش هاي ايران در جهت دستيابي به تسليحات اتمي همچنان از شيوه هاي سياسي و ديپلماسي 

  . آند  استفاده مي
دولت بوش براي : گفت" جان بولتون "به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اسوشيتدپرس از واشنگتن، 

 دستيابي ايران به تسليحات هسته اي همچنان به دنبال استفاده از شيوه هاي متوقف ساختن
اي آه ايران تصميم گرفته باشد شيوه ليبي را اتخاذ  سياسي و ديپلماسي است، اما هنوز هيچ نشانه

  . نموده و از اهداف خطرناك خود دست بردارد، وجود ندارد
  .  دراين زمينه دنبال مي آنيم راه سياسي است راهي آه ما: معاون وزيرامورخارجه امريكا افزود

www.iran-archive.com 



دولت بوش در حال رايزني و همكاري با آشورهاي اروپايي و ديگر آشورهاي جهان  : افزود" بولتون "
سال گذشته 18است تا راه مسالمت آميزي براي پايان دادن به برنامه هاي گسترده دولت تهران در 

عليه خاورميانه و فراي آن به شمار مي آيد،  "تهديد جدي  "براي دستيابي به تسليحات هسته اي آه 
  . اتخاذ آنند

به گفته معاون وزيرامورخارجه امريكا، اقدامات سياسي دولت بوش براي اعمال فشار بيشتر به ايران در 
سازمان ملل متمرآز مي شود آه شوراي امنيت اين سازمان قدرت آن را دارد آه تحريم هاي اقتصادي و 

  . حريم ها را عليه ايران اعمال آندديگر ت
در جهان  "سياست خارجي منزوي و انفرادي بوش  "بولتون با رد اتهامات دموآرات ها و منتقدين در باره 

تالش دولت بوش براي ترغيب ديگر آشورها به مشارآت در حمايت از اعمال تحريم هاي : تاآيد آرد
  . شوراي امنيت با اين اتهام ها منافات دارد

جان آري، نامزد دموآرات انتخابات رياست جمهوري آينده امريكا و بسيار از منتقدين، سياست خارجي 
 توصيف  "تك روانه  "دولت بوش را، به خصوص در جريان اقدام نظامي عليه عراق سياستي منزوي و 

  . آردند
توجيهي ندارند، مگر بولتون با برشمردن تعدادي از فعاليت هاي ايران، مدعي شد آه اين فعاليت ها 

  . اينكه بخشي از برنامه ايران براي توليد تسليحات اتمي باشند
معاون وزيرامورخارجه امريكا از جمله به فعاليت ايران در زمينه غني سازي اورانيوم و دستيابي به 

  . پلوتونيوم اشاره آرد
مه هسته اي خود به آژانس بين ايران هرگز توضيح آافي از برنا : بولتون در ادامه ادعاهاي خود افزود

  . المللي انرژي اتمي و ميانجيگران اروپايي ارائه نداده و آنچه ارائه داده دروغ و فريب است
، يك گروه تحقيقي خصوصي و مجله نيو  "هودسون  "بولتون در آنفرانسي آه امروز از طرف موسسه 

ريب ايران بيشتر ادامه يابد ديگر دير خواهد اگر اجازه دهيم ف :ريپابليك ترتيب داده شده بود تاآيد آرد
  . شد

  .  اين رژيم بايد به خاطر رفتارهاي بد خود منزوي شود :معاون وزيرامورخارجه امريكا افزود
بولتون در آخر گفت آه نه ايران و نه آره شمالي آه از سوي جرج دبليو بوش به عنوان بخشي از محور 

ي در زمينه توقف برنامه دستيابي به تسليحات هسته اي اتخاذ شرارت لقب گرفته اند، تصميم راهبرد
  . نكرده اند

ادعاهاي امريكا و متحدان اروپايي او درحالي تكرار مي شود آه تا آنون هيچ گزارش مستندي از سوي 
 يا حتي پروتكل الحاقي از سوي NPTآژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص عدم رعايت معاهده 

  . شده و فقط به اظهار نگراني بسنده شده استايران منتشر ن
تا آنون دهها گروه بازرس از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي از همه مراآز مورد نظر خود بازرسي 

  . آرده اند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آند هاي عراق دخالت مي يريگ آمريكا همچنان در روند تصميم: رئيس حزب آمونيست عراق
  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه 

آنفرانس ملي «: رئيس حزب آمونيست عراق در مصاحبه با يك نشريه فرانسوي گفت: خبرگزاري فارس
  » .آن دخالت نكند هاي  گيري آميز خواهد بود آه آمريكا در روند تصميم عراق هنگامي موفقيت

چاپ فرانسه درباره اهميت برگزاري آنفرانس ملي عراق " اومانيته"با روزنامه در مصاحبه " نوح الربيعي"
در . آند ، اين نخستين بار است آه عراق روند دمكراسي را تجربه مي1958بعد از انقالب سال «: گفت

آنند و   نماينده انتخاب خواهند شد آه قرار است عملكرد دولت موقت عراق را نقد 80اين آنفرانس 
  » . تصميماتي آه بايد براي پيشرفت و بازسازي عراق اتخاذ شود بحث و تبادل نظر خواهد شددرباره

هاي يك دمكراسي  ما در صدد هستيم آه در اين گردهمايي سياسي، بنيان«: الربيعي در اين باره افزود
  » .دمكراسي آه عاري از وجود عناصر حزب بعث باشد. ريزي آنيم نوين را براي عراق پي

فزود، عناصر حزب بعث بايد به طور آلي از همه فرآيندهاي سياسي عراق طرد شوند زيرا آنان وي ا
  . عامل جنگ، اشغال و ويراني آشور هستند

با توجه به اينكه هدف اصلي برگزاري «: نوح الربيعي درباره نقطه ضعف آنفرانس ملي عراق نيز گفت
موقت است؛ شورايي آه بايد منتخب همه اين آنفرانس فراهم آردن مقدمات تشكيل شوراي ملي 

گيريهاي دولت نظارت  اقشار ملت عراق باشد و با توجه به اينكه اين شورا وظيفه دارد بر روند تصميم
 تن از آنها 19 نماينده اين شورا، 100اما از . آند، الزم است خود مردم عراق نمايندگان آن را انتخاب آنند

سابق عراق هستند آه آمريكا آن را تشكيل داده بود و اين نشان از از اعضاي شوراي حكومت انتقالي 
هاي اين آنفرانس نيز به طور غير مستقيم  گيري خواهد در روند تصميم آن دارد آه آمريكا همچنان مي

  » .دخالت آند و اين نقطه ضعف اين آنفرانس است
تواند  تخابات عمومي در عراق ميرئيس حزب آمونيست عراق در پاسخ به اين سئوال آه آيا برگزاري ان

اگر به مردم عراق امكان داده شود به طور آزاد و . بستگي دارد«: ها در عراق پايان دهد گفت به ناامني
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دمكراتيك نمايندگان خود را انتخاب آنند و آنها احساس آنند آه خودشان در روند سياسي آشورشان 
  » .يابد ها نيز در آشور پايان مي  ناامنيتاثير گذار هستند، قطعا با برگزاري انتخابات،

  
  صدها تن از شرآت آنندگان در آنفرانس ملي عراق به ترك آن تهديد آردند

  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه 
صدها تن از شرآت آنندگان در آنفرانس ملي عراق امروز تهديد آردند در صورت عدم : خبرگزاري فارس

 تشكيل نهاد قانونگذاري موقت عراق، اين آنفرانس را تحريم و ترك خواهند تغيير روند راي گيري براي
  .آرد

آه به نمايندگي از جنبش ملي دمكراتيك عراق " عزيز الياسري"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
احزاب سياسي عمده عراق نقش بسيار بيشتري در اين  « :در اين آنفرانس شرآت آرده، گفت

  » .اند  و فهرست دلخواه خود را براي عضويت در شوراي ملي ارائه آردهآنفرانس داشته
ما با اين روند مخالفيم و «: آه خود نامزد عضويت در شوراي ملي عراق است در ادامه افزود" الياسري"

اگر امروز با اين مشكل برخورد نشود، اين آنفرانس لغو شده و من به همراه صدها تن ديگر از اين 
  » .ارج خواهيم شدآنفرانس خ

دولت موقت عراق .  آرسي آنگره ملي عراق به اعضاي دولت موقت عراق تعلق دارد100 آرسي از 19
 2003، ديكتاتور سابق عراق در ماه مارس سال "صدام حسين"مدت آوتاهي پس از سقوط رژيم 

  . آردند ه ميمبارز" صدام"هايي است آه در تبعيد با رژيم  تشكيل شده و شامل بسياري از شخصيت
گرايان،  ها و احزاب مختلف عراق اعم از اسالم با توجه به قوانين اين آنفرانس، نمايندگان قوميت

 نامزدهاي مورد نظر خود را  هاي اين آشور قرار است فهرست سكوالرها، آردها، اعراب و ساير قوميت
  .  آرسي ديگر در آنگره ملي عراق ارائه آنند81براي مشخص آردن صاحبان 

 درصد آرا 51 گذاشته خواهد شد و هر فهرست آه بيش از  سپس اين فهرست براي تاييد نهايي به راي
  . را به خود جلب آند، به عنوان فهرست منتخب شناخته خواهد شد

  
  نيروهاي آمريكايي وارد ساختمان سازمان بدر در نجف شدند

  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه 
  . مقام آگاه از حمله نيروهاي آمريكايي به ساختمان سازمان بدر در نجف خبر داديك: خبرگزاري فارس

اين مقام آه خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، با اعالم 
بعد از ظهر امروز همزمان با وقوع انفجاري در حوالي ساختمان سازمان بدر در نجف، : اين خبر افزود

  . وهاي آمريكايي وارد ساختمان سازمان بدر در نجف شدندنير
اين انفجار بر اثر اصابت خمپاره به اين ساختمان روي داد آه در همين زمان نيروهاي : وي در ادامه افزود

  . آمريكايي آه در نزديكي محل حضور داشتند، وارد ساختمان شدند
ن سازمان و زخمي شدن يك نفر ديگر در جريان اين مقام آگاه همچنين از شهادت يك نفر از اعضاي اي

  . اي نكرد اين حمله خبر داد ولي به جزييات ديگري در اين زمينه اشاره
  . نيروهاي آمريكايي در حال حاضر نيز اين ساختمان را در تسخير خود دارند

 ساختمان پيدا دو جسد با سرهاي بريده نيز در بيرون اين: اين مقام آگاه در ادامه به خبرنگار ما گفت
  . اند آه هويت آنها هنوز مشخص نيست شده

در مرآز شهر نجف نبرد سنگين روي داده و ) ع(شايان ذآر است آه امروز در نزديكي حرم امام علي 
  .  صبح در اين شهر جريان داشته است9:30تيراندازي شديد و شليك خمپاره از ساعت 

  
  آماده ميانجيگري در نجف هستيم   :واتيكان

  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه 
  .هاي درگير در نجف است  واتيكان آماده ميانجگيري بين طرف

: ، نخست وزير دولت آاتوليك واتيكان، اعالم آرد"آنخلو سودانو"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
هاي درگير   ، بين طرفها در نجف و نجات اين شهر  واتيكان آماده است به منظور پايان دادن به درگيري

  .ميانجيگري آند
پل دوم، رهبر   پاپ ژان: به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد، يك مقام بلندپايه واتيكان گفت

  .هاي جهان هم با اين پيشنهاد واتيكان مبني بر وساطت اين دولت در نجف موافقت آرد  آاتوليك
هاي نجف،   هاي واتيكان براي پايان دادن به بحران  ز اين تالشهدف ا: اين مقام بلندپايه واتيكان تاآيد آرد

  .قداست اين شهر بين مسلمانان است
  .ها و خشونت در نجف را به شدت محكوم آرد  هاي جهان همچنين درگيري  رهبر آاتوليك

  مقتدا صدر از پيشنهاد پاپ ژان پل دوم استقبال آرد  
  .   نجف موافقت آردهاي جهان در  صدر با وساطت رهبر آاتوليك

ضمن اعالم موافقت با پيشنهاد پاپ ژان پل دوم مبني " مقتدا صدر"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
هاي جهان خواست تا به منظور پايان دادن به   بر وساطت و ميانجيگري در اوضاع نجف، از رهبر آاتوليك

يگري اعضاي منتخب آنفرانس ملي عراق است آه ميانج  اين درحالي.اوضاع بحراني نجف اقدام آند
  .است  براي پايان دادن به بحران نجف به تعويق افتاده
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، به نمايندگي از وي "مقتدا صدر"، سخنگوي "احمد شيباني"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد، 
  .آردها در نجف استقبال   از پيشنهاد واتيكان مبني بر وساطت براي حل درگيري" صدر: "گفت

آماده وساطت و ميانجيگري در حل اوضاع بحراني : گفتني است؛ نخست وزير واتيكان نيز اعالم آرد
  .نجف است

  
  ي صدر از ديدار با هيئت ميانجي مقتديخوددار

  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه  -بي بي سي 
 ي از سويهيئت اعزام از مالقات با ي گويد وي صدر، مي شيعه، مقتدي تندروي روحانييک سخنگو
  .  پايان دادن به بن بست پديد آمده در نجف سرباز زده استي عراق برايکنفرانس مل

 يک روز ديگر ي عراق که قرار بود روز سه شنبه به کار خود پايان دهد براي ديگر کنفرانس ملياز سو
  .تمديد شده است
  . نجف اين شهر را ترک کرد پس از ورود بهي سه شنبه شب تنها ساعاتيکاروان هيئت ميانج

 صدر گفت که اين گروه ي مقتدي در نجف، يک سخنگوي سي بي موريس، خبرنگار بيبه گزارش کايل
 صدر ناکام ي مالقات با آقاي عراق در تالش خود براي و مذهبيشش نفره متشکل از رهبران سياس

  .ماند
 که آنها را پيک و نه يه اين هيئت ميانج صدر درباريبه گفته خبرنگار ما اين سخنگو اظهار داشت که آقا

  . داشتي دانست، ترديدهاييمذاکره کننده م
 هنگام ي به شهر نجف منتقل شده بود، اما حتي آمريکايي کوپتر نظامي توسط يک هليهيئت ميانج

  . رسيدي خمپاره به گوش مي گلوله هايورود آنها به شهر، از دور صدا
 ي صدر، رهبر شورشيان شيعه، کند که در آن هواداران ويليم مقتد را تسياين گروه قرار بود نامه ا

  .ترغيب شده اند به قيام خود پايان دهند
  . صدر و حاميانش به رسميت شناخته شودي مقتديدر مقابل قرار بود تعهد شود مشروعيت سياس

  ين تحوالت عراقتازه تر
 ي اخير با نيروهاي صدر، که نيروهايش در روزهاي شيعه، مقتدي از اقوام روحانيحسين صدر، يک

  . عراق در شهر نجف در نبرد بوده است، رياست اين هيئت را برعهده داشتي و امنيتيآمريکاي
به شهر نجف سفر  عراق ي و قبيله ايپيشتر قرار بود يک هيئت پنجاه نفره متشکل از رهبران مذهب

  .کنند
 ي صدر، روحاني کردن ميان شبه نظاميان هوادار مقتدي گري ميانجيتصميم به اعزام اين هيئت برا

توسط بيش از هزار نماينده )  اوت16( آمريکا، روز دوشنبه ي به رهبري، و نيروهايتندرو شيعه عراق
  .  عراق در بغداد اتخاذ شديشرکت کننده در کنفرانس مل

  . صدر قبال گفته بود که حاضر به ديدار با اين هئيت خواهد بوديقتدظاهرا م
 از حمله غافلگيرانه ي نگراني گويد علت کوچک کردن هيئت اعزامي در بغداد مي سي بيگزارشگر ب
  . آن در راه نجف بوده استيبه اعضا

خته شدن  خواهد از ريي موقت عراق، گفته است که دولت اين کشور مي ياور، رئيس جمهوريغاز
  . کندي جلوگيري يک قطره خون عراقيحت
 عراق ي ها پايان دهند و به روند سياسي از شبه نظاميان شيعه در شهر نجف خواست تا به درگيريو

  .ملحق شوند
 و انفجار خمپاره در سراسر اين شهر شنيده ي تيراندازي گويد صداي در نجف مي سي بيگزارشگر ب

  . کوپترها بر فراز آسمان در حرکت هستندي خيابان ها و هل دري آمريکايي شود و تانکهايم
 به ي عراق و نيروهاي صدر و مقامات دولتيکه مذاکرات ميان هواداران مقتد)  اوت15(از روز يکشنبه 

  .  پراکنده در شهر نجف ادامه داشته استي هاي آمريکا با شکست مواجه شد، درگيريرهبر
 ي ميانجي عراق را از نتيجه تالش براي به نجف کنفرانس مليامبنابر گزارش ها از عراق، هيئت اعز

  . ميان دو طرف مذاکره کننده آگاه خواهد کرديگر
 جنگند بايد بدون قيد و ي که در نجف مي عراق گفته است که شبه نظامياني رئيس جمهورياياد عالو

  .شرط خلع سالح شوند
  يادامه کار کنفرانس مل

 عراق که قرار بود روز سه شنبه به کار ي و مذهبيمايش رهبران سياس ديگر اعالم شد که هياز سو
  . يک روز ديگر تمديد شده استيخود پايان دهد برا

.  عراق را که نقش مجلس موقت را ايفا خواهد کرد، انتخاب کندي ملياين کنفرانس تالش دارد شورا
  . نجف اين روند را تحت الشعاع قرار داده استي هاياما درگير

 ي و قبيله اي، سياسي از رهبران مذهبير نماينده حاضر در اين کنفرانس که از جمله شامل بسيارهزا
  . را تا روز چهارشنبه تمديد کردي صد نفره مليعراق است فرآيند انتخاب شورا

 بر فهرست ي مبتني، اکثريت نمايندگان از انتخاب شورا با استفاده از نظاميپس از يک مناظره توفان
  . بودندي اين شورا به صورت انفرادي خواهان انتخاب اعضايبرخ.  حمايت کردندي حزبيها
 به ي به طور غيرمنصفانه اي حزبي بر فهرست هاي از نمايندگان شکايت داشتند که نظام مبتنيبعض

 ي هستند و گروه هاي غربي سابق در کشورهاي هاينفع احزاب بزرگ که عمدتا متشکل از تعبيد
  . شودي دادند تمام ميم را تشکيل ممخالف حکومت صدا
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 که قرار است در ماه ژانويه انجام شود نقش پارلمان عراق را ي انتخاباتي موقت تا زمان برگزاريشورا
  . خواهد کرديباز

  . توصيف کرده استي را تاريخي ملي عراق همايش جاريرئيس جمهور
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ر عراقفرصت ايران براي گسترش نفوذ د
  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه  -همبستگي ملي 

روزنامه يو اس اي تودي گزارش داد مقامات آمريكايي مي گويند در طي سال گذشته آنها شاهد 
اميدهاي رژيم ايران براي ديدن دولتي . افزايش جاسوسان و شبه نظاميان ايراني در عراق بوده اند

 عالوي ضربه خورده است و ايران ترس از آن دارد آه دولتي ضد رژيم ايران دوست در عراق با انتخاب اياد
  . در عراق بر سر آار آيد

 حمايت شديد ايران از شورشيان شيعه در عراق درگيري هاي نجف را -83 مرداد 27 -يو اس اي تودي 
تان سعودي به گونه اي نشان مي دهد آه جنگ بين دست نشاندگان ايران با آمريكا و اردن و عربس

  .است
ايران اتهامات مقامات عراقي مبني بر دخالت در عراق را رد مي آند اما به تالشهاي آمريكا براي خارج 

  . ...نمودن مقتدي صدر از مكان هاي مقدس شيعه اعتراض نموده است
ت مقامات آمريكايي مي گويند آه در اآثر طول سال جاري آنها نظاره گر افزايش جاسوسان و ميليتان

ما مطلع «شان مك آورمك سخنگوي آاخ سفيد در روز دوشنبه گفت . هاي ايراني در عراق بوده اند
ما همسايگان عراق را تشويق نموده . هستيم آه ايرانيان در جنوب عراق به فعاليت مشغول هستند

  .»ايم آه در فعاليت هاي بازسازي در عراق در مسير توسعه ياري رسانند
ر مسلمان شيعه فرصتي را براي گسترش نفوذ خود در عراق مي بيند جايي آه ايران بزرگترين آشو

دولت . شيعيان اآثريت را دارند همچنين ايران تالش مي آند آه تالشهاي دولت بوش را خنثي آنند
واشنگتن نيز تالش مي آند آه حمايت بين المللي براي . تلقي مي آند» محورشر«بوش ايران را جزو 

  .ايران جهت توقف برنامه اتمي را آسب آندفشار آوردن به 
جوديث ياپه متخصص امور خاورميانه در دانشگاه دفاع ملي در واشنگتن و تحليل گر سابق سازمان سيا 

ايران روش برخورد تهاجمي را در عراق در «آه تحوالت در عراق و ايران را دنبال مي آند مي گويد 
از جمله ارتش » به عناصر مختلفي در عراق آمك مي آنندآنها . تمامي زمينه ها در پيش گرفته است

  .مهدي متعلق به صدر
است و » دشمن شماره يك عراق«حازم شعالن وزير دفاع عراق در ماه گذشته ايران را تهم نمود آه 

  .» دمكراسي را از بين ببرد«تالش مي آند با اعزام جاسوس و تسليحات به عراق در اين آشور 
در هفته گذشته مقامات عراقي ده ها تن از ايرانياني آه در آوت در جنوب عراق دستگير نمودند و گفتند 

  ....آنها در چهارشنبه گذشته دو آاميون پر از تسليحات را در مرز ايران و عراق گرفته اند
ه اند و تعداد از زمان سرنگون شدن دولت صدام حسين دهها هزار ايراني به ادعاي زيارت وارد عراق شد

  .نامعلومي در اين آشور مانده اند
ايران روابط خود را با شوراي عالي انقالب اسالمي در عراق آه گروهي ضد صدام مستقر در ايران بود 

ايران . .... همچنين با حزب الدعوه و گروه شيعه مهم ديگري و احمد چلبي رابطه دارد. حفظ آرده است
اق بعنوان بخشي از آمك اقتصادي جهت رقابت با آمريكا ايجاد آرده آلينيك ها و مدارسي را در عر

  .است
مانند يك البي آننده در واشنگتن عمل مي «جان آول تاريخ نويس در دانشگاه ميشيگان مي گويد ايران 

تا تضمين آند آه هر آس آه در عراق سرآار مي آيد دشمن » آند آه به همه طرف ها پول مي دهد
  .اهد بودرهبري ايران نخو

اميدهاي ايران براي ديدن دولتي دوست در عراق با انتخاب اياد عالوي بعنوان اولين نخست وزير دوران 
  ...پس از صدام ضربه خورده است

ايرانيان بسيار ترس از اين دارند آه آمريكا راهي براي برسر آار آمدن دولتي ضد ايراني «آول مي گويد 
از اين مي ترسند آه انتخابات برگزار نشود و عالوي جناح هاي طرفدار او مي گويد ايرانيان » پيدا آند

  .ايران را بيرون براند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مردادماه27:  تهرانيروزنامه ها 

  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27 سه شنبه -بي بي سي 
 خود ياع در نجف را همچنان در صدر گزارش ها اوضي خارجي صبح امروز از ميان خبرهايروزنامه ها

 بيش از همه اعتراض شديد دولت به تغييرات در برنامه توسعه کشور يآورده اند و از ميان اخبار داخل
  .توسط اکثريت محافظه کار مجلس را منعکس کرده اند

 در يهرهمش صدر به شرايط چهارگانه دولت تن داده و ي خبر داده که مقتدجام جم که يدر حال
و "  و گلوله باران حرميسانسور خبر" با عنوان رسالت احتمال داده که آرامش به نجف باز گردد، يخبر
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به نقل از "  و قتل عام مردمي آمريکا به حرم حضرت عليتهاجم تانک ها"  با تيتر ي اسالميجمهور
نگاران جنگ را شدت داده و منابع ناشناخته خبر داده اند که ارتش آمريکا با استفاده از خارج شدن خبر

  .  را گلوله باران کرده استيحرم امام عل
سيد "و " مبارز پر افتخار " ي صدر با عنوان هاي در سرمقاله خود از مقتدي اسالميجمهورروزنامه 
 سيد يياد کرده و نوشته ظهور جنبش جوانان شيعه در عراق به رهبر"  بديل ي بيانقالب"و " جوان
  . ا را دچار حيرت کرده و همه معادالت طراحان بلعيدن عراق را به هم ريخته است صدر، آمريکيمقتد

 صدر سينه فتنه را شکافته و او چه بماند يمواضع برحق مقتد ي اسالميجمهوربه نوشته سرمقاله 
 خواهد بود و اين مبارزات در تاريخ ي هميشه راه جوانان غيور عراقيو چه به شهادت برسد، راهش برا

  . رات شيعه در عراق ثبت خواهد شدافتخا
 که با وجود ي خود نوشته در حالي در گزارش اصلي اسالمي جمهوري نشريه صدا و سيماجام جم

 در اين شهر بحران ي و رسانه اي شديد ، با اخراج خبرنگاران از شهر نجف ، سکوت خبري هايدرگير
 حل بحران شهر مقدس نجف ي برايه ا توان آن را روزني مخابره شد که ميزده حکمفرما بود ، خبر

 پايان دادن به بحران نجف ي عراق براي صدر با شرايط کنگره مليمقتد: " کرد و آن خبر اين بوديارزياب
  ."موافقت کرد

 از نمايندگان محافظه کار مجلس امضا شده و در آن از ي داده که توسط عده اي خبر از دو نامه اشرق
 با ي اسالمي جمهوري کنسول کربال و خبرنگار خبرگزاري دستگيردولت خواسته اند تا نسبت به

  .قاطعيت رفتار کند
 تبليغات وسيع ي اين نامه زير فشار گذاشتن دولت براي از طراحان نامه گفته است که قصد از امضاييک

 ي نوشته شده که سخنگوينامه نمايندگان در زمان. تر درباره ربوده و دستگيرشدگان اين افراد است
  .  کندي ممکن مساله اتباع خود را دنبال ميدولت اعالم داشته است که وزارت خارجه از تمام راه ها

 درباره خبرنگار ربوده شده خود هم ي اسالمي جمهوري شده که خبرگزاري مدعي در خبررسالت
  . دهدي نشان نميحساسيت تبليغات

   دستگير شده  خبرنگاران ي نگهدار ته محل از کارکنان سفارت ايران در بغداد نوشي از زبان يکاعتماد
صدا و .  شده و معلوم گرديده که آن ها توسط پليس وزارت کشور دستگير شده اند  مشخص يايران

 را پخش کرده که خبرنگار ي خود از دو روز پيش بارها فيلمي در برنامه عربي اسالمي جمهوريسيما
 دهد ي در نجف بود نشان مي بام ساختماني باال که مشغول پخش مستقيم ازياين رسانه را در حال

  . کندي را دستگير مي ويکه پليس عراق
   در کربال همچنان  ايران، ي اسالم ي جمهور  شده ، کاردار ربوده ي جهان  فريدون  وضعشرقاما به نوشته 

  .  است مبهم
 ايران با ي اسالميهور، جمي از زبان يک استاد دانشگاه نوشته در عراق تخليه شده از انرژجام جم

به گفته .  رود ي، مانع استراتژيک آمريکا به شمار مي و فرهنگي ، سياسيظرفيت قابل مالحظه اقتصاد
 همسايه پيوند بخورد، آمريکا بيشتر مشکل خواهد ي ، اگر اين ظرفيت ايران با توان کشورهايدکتر ملک

  . داشت، پس لبه تيز تيغ آن به سمت ايران نشانه خواهد رفت
 ي احياي برايا  گزارش داده که در عراق همزمان با جنگ، تالش گسترده  اقتصاديدنيااما روزنامه 

. شود ي تخريب شده، ساخته مي گذار اقتصاد در جريان است و روزانه چند برابر آنچه بر اثر جنگ و بمب
 که ي، مسيرياد عراق هنوز چندان روشن نيست، اما از نظر اقتصي و نظاميگرچه چشم انداز سياس

روز رونق  توليد نفت ادامه دارد و کسب و کار روز به . رسد ي بازگشت به نظر مياند ب ها آغاز کرده يعراق
  . گيرد ي ميبيشتر

 ٨ يرشد اقتصاد" با تيتر  آفتاب يزدو"  غير قابل اجرا شدي رفاه عموميبرنامه ها" با عنوان حيات نو
 که محافظه کاران مجلس در يولت را نسبت به تغييرات دياعتراض سخنگو"  غيرممکن شديدر صد

  .برنامه چهار سال توسعه به وجود آوردند، منعکس کرده اند
 را  يي  کشور برنامه ساله  انداز بيست   چشم  گفته ما براساس زاده  عبداهللا رمضانشرقبه نوشته 

   کاهش  از نظر درآمد سرانه  و ترکيه ي مالز  چون ي با کشورهاي  را حداقل  مان  فاصله  که  کرديم تنظيم
 و  ي خارج يها  سرمايه   بر دو محور جذب  چهارم برنامه:   گفت  در ادامه يو.   آنها برسيم  سطح  و به دهيم
کند و  ي م  کشور را متوقف ي درصد٨ داد رشد  ي رو  که ي بود و تغييرات  استوار شده ي ساز يخصوص
   که  است ي کسان  گردن  به  موضوع  اين  خواهد شد و مسووليت  متوقف ندان درآمد شهرو  سرانه يارتقا
  . باشند  مردم يماندگ  عقب ي را رد کردند و بايد پاسخگو آن

 شانه ي به معناي دولت پرسيده اند که آيا سخن وي خبرنگاران خطاب به سخنگواعتمادبه نوشته 
 داند و از ي داده که دولت خود را تابع قانون م جوابي کردن دولت از مسئوليت ها نيست و ويخال

  . بندديهمين جهت مصوبه مجلس راه را بر دولت م
 چشم ي آورده که محافظه کاران چون به انتخابات رياست جمهوري به ياد مسئوالن دولتآفتاب يزد

همين پاشنه  تواند از ي کنند و دولت مي مردم شود حذر مي که باعث ناراحتيدوخته اند از هر نوع خبر
 از برنامه توسعه که حذف شد به ي حل مشکل مواديآشيل استفاده کند و با سردمداران مجلس برا

  .تفاهم برسد
 است که در ي دولت که با اعتراض محافظه کاران روبرو شده اين گفته وي از سخنگويسخن ديگر

 گرفته ي آموزشيفضاها دختران و پسران در ي جدا سازي شود براي که گفته مياشاره به تصميمات
  .ي اسالمي نزديک تر است تا قرائت حاکم بر جمهوري طالبانيشده گفته اين ها به ديدگاه ها
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 دولت برآشفته و سخنان ي سخنگوي از سوي از به کار بردن چنين تعبيري اسالميجمهورروزنامه 
 واقعيت ي را به رو دولت چشم خودي خوانده و نوشته سخنگوي افراطي و موضع گيري را غير اصوليو
 اين معضل و پاسخ مناسب به ي ارائه راه حل براي بسته و به جاي تلخ و مفاسد دردناک اجتماعيها

  .منتقدين به برچسب زدن به ديگران مشغول است
  

  ديدگاه در مورد حقوق بشر
  

سياسي ـ دفاع از زندانيان «هاي اين آانون را بر سه محور  رييس آانون مدافعان حقوق بشر، فعاليت
ي فعاالن  حمايت از خانواده«و » اعالم موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر«، »عقيدتي

  .متمرآز دانست» سياسي زنداني
  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27سه شنبه 

شيرين عبادي، رييس آانون مدافعان ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي صورت گرفته در طول  ي هدف تاسيس اين آانون و فعاليت ر در پاسخ به سوالي دربارهحقوق بش

ي  ريزي اين آانون، ضرورت انجام فعاليت بيشتر در زمينه علت پي: تاسيس اين آانون اظهار داشت
با آردند اما فعاليت آنها  هايي در اين زمينه آمابيش فعاليت ميNGOالبته . حقوق بشر در ايران بود

  . خواستيم طرحي نو در اندازيم در واقع ما مي. آرد چه مدنظر ما بود فرق مي آن
هاي مادي آامال شخصي بوده  خصوص در زمينه امكانات موجود در آانون به: چنين تصريح آرد وي هم
خط البته . آنيم آنيم خط قرمزهاي موجود را رعايت مي از نظر قانوني نيز چون در ايران فعاليت مي. است

خط قرمز است اما به هر حال » قانون« چون براي ما  .توانستيم رد آنيم واقعا رد آرديم قرمزهايي آه مي
ترين  مهم. ها را براي خود در نظر داريم آنيم و يك سري محدوديت ي قانون فعاليت مي در محدوده

  .زارت آشور استمشكلي آه در اين زمينه داريم به اتمام نرسيدن آار ثبت آانون مدافعان در و
ي تاسيس، فعاليت اين آانون براي جامعه بسيار مفيدتر  آه در صورت اخذ پروانه عبادي با تاآيد بر اين

 پرونده از سوي اعضاي آانون مورد دفاع قرار 70طي اين مدت بيش از : خواهد بود، خاطرنشان آرد
يزه از سوي آميسيون ملي ـ ي جا  آانون برنده2003اين مساله باعث شد آه در سال . گرفته است

هاي چشمگير ما باعث شد آه فدراسيون  عالوه فعاليت به. مشورتي حقوق بشر فرانسه شود
 آانون را به - آشور عضو آن هستند100آه بيش از -المللي جوامع حقوق بشر مستقر در پاريس  بين

  .مللي شديمال اي هستيم آه قبل از ثبت داخلي، ثبت بينNGOعضويت بپذيرد و ما تنها 
ي فعاليت بگيريم، در  درصورتي آه رسما و علنا اجازه: رييس آانون مدافعان حقوق بشر تاآيد آرد** 

آنيم فرهنگ اعتقادي به حقوق بشر و  ي آموزش حقوق بشر فعاليت و از اين طريق سعي مي زمينه
  .فرهنگ رفتاري طبق موازين حقوق بشر را بين مردم اشاعه دهيم

هاي  ي فعاليت اعالم موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر خارج از ايران در حيطه: ردعبادي تصريح آ
  .ما بوده است

وضعيت حقوق بشر در ايران نسبت به : او در ارزيابي از وضعيت حقوق بشر در ايران، اظهار داشت
رفت ، پيش»طرفدار حقوق بشر غربي«گفتند  خواستند به آسي ناسزا بگويند مي گذشته آه اگر مي

آاران ضدارزش نيست و همه  اآنون حقوق بشر از نظر مردم حتي محافظه خوبي داشته است اما هم
هايي به  ها گام طبيعتا طي اين سال. آه بعضا ناقض آن باشند مدعي طرفداري از حقوق بشرند، ولو اين

رفع شده است؟ ايم اما اين گام به جلو تا آجا ارزشمند است؟ آيا مشكالت حقوق بشري  جلو برداشته
  . ي حقوق بشر داريم قطعا هنوز مشكالت زيادي در زمينه

: خاطرنشان آرد» ترازوي من براي سنجش حقوق بشر در ايران، قانون است«عبادي با بيان اين آه 
المللي حقوق اقتصادي ـ  المللي حقوق مدني ـ سياسي و ميثاق بين  به ميثاق بين54ايران در سال 

ها تبعيض  در مواردي با نقض بارز و علني حقوق بشر مواجيهم؛ چرا آه در ميثاقاجتماعي پيوست اما 
آه در قوانين ايران تبعيض بر اساس جنسيت وجود  بر اساس جنسيت و مذهب ممنوع است و حال آن

تواند بدون داشتن عذر موجه زنش را طالق  آه مرد مي ي زن و مرد و اين دارد؛ مانند عدم تساوي ديه
ي حق ارث   تعدد زوجات در قانون ما پذيرفته شده است و يا در قانون مدني نكاتي درباره نينچ دهد، هم

بينيد آه تمام اين موارد ناظر به حقوق مدني است و هيچ ارتباطي به مسايل  مسلمان آمده است؛ مي
  .سياسي ندارد

 اما چون معموال اين اي است انساني و فراسياسي معتقدم حقوق بشر مقوله: اين حقوقدان ادامه داد
آنند، طبيعي است خطاب حقوق بشر در هر جاي دنيا  ها هستند آه به حقوق مردم تجاوز مي حكومت

  .دهند به اعتبار مخاطب آن است اي آه به حقوق بشر مي ي سياسي بنابراين صبغه. هاست به حكومت
ي آشور  انند در ادارهيعني مردم بايد بتو. حق مشارآت جزو حقوق مدني است: عبادي عنوان آرد

آه  پس براي مثال، انتخاب آزاد نمايندگان مجلس يكي از مباني حقوق بشر است و حال آن. شرآت آنند
اگر قرار شود قبال صالحيت نمايندگان در جايي تاييد شود و بعد مردم آزاد باشند به آن افراد راي دهند، 

راي نگهبان آه آامال درست است، نظارت شو. در حقيقت حق مشارآت مردم صدمه خورده است
. نظارتي اجرايي است و آن قانوني آه نظارت استصوابي را تاييد آند منطبق با قانون اساسي نيست

ي حقوق بشر در جهان رايج شده، حقوق بشر فراتر از  عالوه طبق جديدترين نظرياتي آه در زمينه به
البته نبايد فراموش . از حقوق بشر باشديعني قانون اساسي بايد ملهم . قانون اساسي آشورهاست
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ساز است چگونه  قتي خود قانون مشكلآار قاضي اجراي درست قانون است؛ و: عبادي ادامه داد
توان به موضوع سن مسووليت  ي خوب از يك دادرسي داشت؛ در اين باره مي توان انتظار يك نتيجه مي

 9 سالگي و دختران تا 15آيفري اشاره آرد؛ با توجه به اين آه طبق قوانين فعلي آشورمان پسران تا 
 ساله مرتكب جرمي شود، از ديد 10 اگر يك دختر سالگي فارغ از مسووليت آيفري هستند، بنابراين

. المللي بود  ساله است، اين امر مورد اعتراض مجامع بين40ي يك انسان بالغ  قانون، مجازاتش به اندازه
شد آه قانوني هم بود اما در عمل، سيستم  ها صادر مي طبق اين قانون حتي حكم اعدام براي بچه

ه شد آه ظاهر اين احكام بسيار خوب است اما متاسفم آه بايد بگويم مجازات جايگزين براي اطفال پياد
اند، در محاآم تجديدنظر نقض و شكسته  اين احكام چون مبناي قانوني ندارند و در قانون ذآر نشده
ي  شود، لذا تا قانون درست نشود قطعا نتيجه شده و حكمي آه در قانون آمده براي آودآان صادر مي

  .ي قضايي نخواهيم بود د شد و ما شاهد توسعهمطلوب حاصل نخواه
متاسفانه در ايران و بسياري از آشورهاي اسالمي موارد : رييس آانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد
اي است براي  گونه نيست و اين بهانه آه اين دانند، حال آن نقض حقوق بشر را ناشي از مذهب مي

فرهنگ «به نظر من اين تنها وجود . مخالفتي نداردنقض حقوق بشر؛ زيرا اسالم با حقوق بشر 
است آه منشأ ظلم عليه اقشاري مانند آودآان و زنان در آشور ما شده است و همين » پدرساالر

اي بيان  اين فرهنگ تفسير خود را از مذهب و هر ايدئولوژي به گونه. گويد فرهنگ همواره سخن مي
تابد آه اساسا با  ه فقط برابري زن و مرد را برنمياين فرهنگ ن. آند آه به نفع خودش است مي

  .ها مخالف است دموآراسي و برابري انسان
هاي مختلف  ها و آرامت انساني را قبول دارد و اين نگرش اسالم برابري انسان: اين حقوقدان متذآر شد

  .آورد به ايدئولوژي است آه قوانين متضاد بيرون مي
مي، وآالت مادر وي را بر عهده داشت، درخصوص اظهارات اخير وزير ي زهرا آاظ عبادي آه در پرونده

ي زهرا آاظمي را به مجمع عمومي سازمان ملل  ي آانادا آه عنوان آرده بود، آانادا پرونده امور خارجه
من به عنوان يك وآيل ايراني از تمام امكانات قانوني براي اجراي عدالت : ارجاع خواهد داد، اظهار داشت

هاي قانوني به اجراي عدالت نرسيدم و   پرونده استفاده خواهم آرد، اما اگر با وجود طي تمام راهدر اين
اي آه وجدان عمومي را اقتناع آند حاصل نشد، براي خود اين حق را قائلم آه به هر دادگاه  نتيجه
  .المللي، از جمله سازمان ملل مراجعه آنم بين

نقض حقوق بشر در يك آشور، نبايد مجوز نقض حقوق بشر : رداين وآيل دادگستري در پايان تصريح آ
  .در آشوري ديگر باشد

ي نشست آانون مدافعان حقوق بشر در خبرگزاري دانشجويان ايران،  به گزارش ايسنا در ادامه** 
عضو ديگر اين آانون در ارزيابي از ميزان رعايت موازين حقوق بشر در ايران اظهار » محمدعلي دادخواه«

چهار نسل حقوق بشر در جهان وجود دارد آه نسل اول بر حفظ حقوق فردي، عدم تفتيش : تداش
ها را مخاطب خود قرار داده و نسبت به  عقايد و حفظ امنيت فرد در جامعه تاآيد دارد، نسل دوم دولت

آند؛ نسل سوم به محيط زيست و ميراث فرهنگي و نسل چهارم به امنيت  ضوابط اجتماعي بحث مي
  .پردازد اآي و تامين نيازهاي معيشتي انسان ميخور

ي جهاني حقوق بشر،  المللي و پذيرفتن آليت اعالميه هاي بين وي با اشاره به الحاق ايران به ميثاق
المللي در حكم قانون   قانون مدني معاهدات بين9ي  آه بر اساس ماده با توجه به اين: خاطرنشان آرد

المللي به عنوان قانون  هاي بين است آه چرا هريك از مفاد ميثاقداخلي آشور است ايراد ما اين 
  .شود داخلي آه حافظ حقوق بشر است رعايت نمي

قانون اساسي برتر از قانون عادي است و تفسير شوراي نگهبان از اصل نظارت اين : دادخواه ادامه داد
 و بر اين اساس انتخابات آه شورا بر انتخابات مغاير اصول بنيادين حقوق بشر و قانون اساسي است

  .ي مشارآت مردم در سرنوشت خود است، بايد با توجه به ضوابط فراتري مورد بررسي قرار گيرد وجهه
آند آه  سياست اصوال بر اين مبادي حرآت مي: سخنگوي آانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان آرد

انديشد و   حقوق بشر فراتر از اين ميخواهد به دست بياورد، قدرت است اما هايي آه مي يكي از اهرم
  .به هيچ وجه در پي آسب قدرت نيست

 قانون اساسي محاآمات سياسي بايد در محاآم عمومي، با 168به استناد اصل : وي خاطرنشان آرد
ها در دادگاه انقالب  ي ملي مذهبي بنابراين محاآمه. حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود

  . قانون اساسي است168منصفه نقض آشكار اصل  ي و بدون حضور هياتبه طور غيرعلن
هاي قضايي توسعه پيدا  ي قضايي اين نيست آه صرفا مجتمع قطعا توسعه: چنين عنوان آرد دادخواه هم

آنند، بلكه اين است آه قضات به حقوق فردي و اجتماعي باور داشته باشند و تا زماني آه اين باور در 
هاي عمومي و   قانون تشكيل دادگاه5ي  رغم ماده وجود نيايد و برخي از قضات عليدرون قضات به 

گيرند را محاآمه آنند، بنابراين  انقالب به خود اين جرأت را بدهند آه افرادي آه در آن حوزه قرار نمي
  . توان چندان خوشبين بود نمي

ي دادگستري  داشت توسعه ا نشود، چشمتا زماني آه اين موارد مهم اجر: وي در ادامه ابراز عقيده آرد
  .به جاي ويرانه، رفتن به سوي تل خاك است

، ديگر عضو هيات موسس آانون »زاده محمد سيف«ي اين نشست  بنا به اين گزارش در ادامه** 
اعضاي موسس : ي اعضا براي تاسيس اين آانون اظهار داشت مدافعان حقوق بشر درخصوص انگيزه
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اين يك واقعيت است آه بسياري از قوانين : عيت حقوق بشر در ايران اظهار داشتي وض وي درباره
جزايي و بعضي از قوانين مدني با قانون اساسي مغايرت دارد گرچه در برخي موارد نيز قانون اساسي 

ي جهاني حقوق بشر مطابقت ندارد آه اگر باور داريم آه به سمت جهاني شدن پيش  ما با اعالميه
  .ها را رفع آنيم تر اين تعارض  بايد هرچه سريعرويم، مي

ي جهاني حقوق بشر را معيار قرار دهيم بايد  اگر قانون اساسي و اعالميه: اين حقوقدان ادامه داد
دادرسي عادالنه داشته باشيم، زيرا هرآس آزاد است عقايدش را بيان آند و صرف بيان عقيده را 

هاي  ي جهاني حقوق بشر آف خواسته  بايد توجه داشت اعالميهالبته. توان مورد تعقيب قرار داد نمي
  .بشري است، نه تمام آن

ي جهاني حقوق بشر  آه تبعيض ديني و جنسي به هيچ وجه مورد پذيرش اعالميه زاده با بيان اين سيف
  .متاسفانه تبعيض جنسي، ديني و حتي طبقاتي در قوانين ما پذيرفته شده است: نيست، عنوان آرد

در قانون اساسي به صراحت ذآر شده آه انتخابات، يك : عضو آانون مدافعان حقوق بشر ادامه داداين 
ي  عالوه در نحوه شوندگان نيست، به اي است و مقصود از نظارت بر انتخابات، نظارت بر انتخاب مرحله

ون اساسي تفسير بايد حداقلي رفتار شود، نه حداآثري و قطعا شوراي نگهبان حق ندارد مغاير قان
  .تفسير آند

زاده، سياسي شدن دادگستري، طرد نيروهاي متخصص، تصويب قوانين غيرآارشناسانه و  سيف
ي قضاييه را از مشكالت اساسي دستگاه قضايي برشمرد و تصريح  مديريت آالن غيرتخصصي در قوه

د و بايد امنيت قضايي خواهيم وارد جهان مدرن شويم، نبايد حقوق مردم مورد تعدي قرار گير اگر مي: آرد
در جامعه برقرار شود؛ قطعا بدون داشتن يك دادگستري مورد قبول و مطابق معيارها و استانداردهاي 

  .جهاني و اسالمي به اين نتايج نخواهيم رسيد
ي قضاييه براي تشكيل شوراهاي حل اختالف  اين عضو آانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به تاآيد قوه

هاي انصاف و شوراي داوري سابق مقايسه آرد و اظهار داشت  خير، اين شوراها را با خانههاي ا در سال
اي بود آه در ابتداي  خورده هاي انصاف و شوراهاي داوري در رژيم سابق سياست شكست آه خانه

ي قضاييه با اين استدالل آه اين موضوعات ماهيت دعاوي ندارد،  انقالب حذف شد و در حال حاضر قوه
آنم هدف  عالوه احساس مي به. آه اينها ماهيت حقوقي دارند دام به تشكيل اين شوراها آرد؛ حال آناق

  . از تشكيل اين شوراها واگذار آردن آار مردم به مردم نيست
اين ماده قانوني در واقع : ي سوم توسعه تاآيد آرد  برنامه187ي  زاده با انتقاد نسبت به ماده سيف

رسد هدف اصلي آن از بين بردن استقالل آانون  آند آه به نظر مي ومت تربيت ميوآالي وابسته به حك
 قانون اساسي 159ي شوراهاي حل اختالف آه مغاير اصل  ي قضاييه درباره آه قوه به اميد آن. وآالست

  .ي سوم توسعه، تصميم عاجلي بگيرد  برنامه187ي  چنين در جهت الغاي ماده است و هم
ي نشست اعضاي هيات  در ادامه) ايسنا(گار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبرن** 

موسس آانون مدافعان حقوق بشر، محمد شريف، ديگر عضو اين هيات بر ضرورت توجه به موضوع 
  .حقوق بشر در آشور تاآيد آرد

اردارند آه هايي قر ي اول حكومت اند؛ در دسته هاي ناقض حقوق بشر دو دسته به اعتقاد وي حكومت
آنند و برهمين اساس با اقدامات خود به صورت  حقوق بشر را در راستاي منافع ملي خود تعريف مي

ي دوم  پردازند و در دسته مستقيم يا غيرمستقيم به نقض حقوق بشر در ساير آشورها مي
  .آنند ي اول، در آشور خود نقض مي هايي قرار دارند آه حقوق بشر را بر خالف دسته حكومت

حقوق بشر در حال حاضر : اين عضو آانون مدافعان حقوق بشر در تبيين ديدگاه فوق اظهار داشت
قابليت بااليي براي سوءاستفاده دارد؛ در دنياي امروز تعدادي از آشورها با سوءاستفاده از حقوق بشر، 

كومت در برابر آنند، اين امر ناشي از اصل پاسخگويي ح آن را در راستاي منافع ملي خود تفسير مي
مردم است، به عبارتي هر حكومتي از سوي مردم خود، ماموريت دارد آه رفاه آنان را تامين آند، در 

هاي فراواني وجود دارد آه اين قبيل آشورها براي تامين منافع ملي خود به منافع ساير ملل  تاريخ نمونه
ين آشورها، آشورهايي قرار دارند آه در برابر ا. آنند توجه چنداني نكرده و حقوق آنان را نقض مي
ترين حقوق را از مردم خود  ترين و مبنايي آنند يعني بديهي حقوق بشر را در مورد مردم خود نقض مي

  .آنند ي نقض حقوق بشر يكديگر را تقويت مي آنند و اين دو نوع حكومت در راستاي اشاعه دريغ مي
حقوق بشر را از مردم خود دريغ آرده و مردم را در برابر گروه دوم آه موازين : وي در ادامه اظهار داشت

دهند، همواره مدعي هستند آه اين حقوق در معرض  ترين موازين حقوق بشر قرار مي نقض بديهي
گيرد و آشورهاي دسته اول نيز آه براي تامين منافع مردم خود،  ي سياسي قرار مي سوءاستفاده

  .پوشانند ي عمل مي به اين ادعا جامهگيرند  منافع ساير ملل را در نظر نمي
 را براي ناديده گرفتن حقوق بشر،  شريف با مقدس خواندن حقوق بشر، تالش اين دو نوع حكومت

  .تالشي ناموفق خواند
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اين عضو آانون مدافعان حقوق بشر به نگرش و نگاه اين آانون به موضوع حقوق بشر اشاره آرد و 
المللي قرا  ي بين پذيرد آه در اسناد بنيادين مورد پذيرش جامعه  ميگونه آانون، حقوق بشر را آن: گفت

ي جهاني اين حقوق از آن ياد شده  گرفته است؛ از ديدگاه ما حقوق بشر همان است آه در اعالميه
  .است

خواهند، تعبير و تفسير  گونه آه مي توانند حقوق بشر را آن ها مي آيا حكومت”وي با طرح اين پرسش آه 
: ها در قبال موضوع حقوق بشر عنوان آرد و گفت ي موضع حكومت پاسخ به آن را روشن آننده“ آنند

از نظر اين آانون حقوق . ها است پاسخ مثبت به اين پرسش به مفهوم ناديده گرفتن حقوق براي انسان
اد دين، سياه و سفيد، اروپايي و آسيايي همان است آه در اسن بشر ميان مسلمان و نامسلمان و بي

المللي و حقوق بشر از آن ياد شده است، بنابراين اول بايد اين پرسش را پاسخ داد  ي بين  شده پذيرفته
المللي است  ي بين نگريم و مورد اجماع جامعه اي آه ما به آن مي آه در آشور ما حقوق بشر به گونه

  مورد پذيرش است يا خير؟
ها آشنايي  د خصوصا آساني آه به نوعي با زنداننقض حقوق بشر براي تمامي افرا: شريف ادامه داد

اي  اند اعم از وآيل و زنداني، امري ملموس و عيني است، بنابراين پاسخ اين پرسش به اندازه داشته
بديهي است آه نياز به توضيح ندارد، از همين رو آانون مدافعان حقوق بشر در صدد است تا اين موضوع 

ي جهاني حقوق بشر از آن ياد شده  تمامي حقوقي آه در اعالميهرا روشن آند آه مردم ايران از 
  .برخوردارند يا نه و اينكه مسووالن ملزم به تامين اين حقوق هستند

ممكن است در : ي اجتماعي و حقوق بشر اشاره آرد و گفت اين حقوقدان به ارتباط مستقيم توسعه
ي اجتماعي همراه نباشد، در حالي آه  دافعهآشوري محروميت زنان از رانندگي امري معقول بوده و با 

شود يا در خصوص زنان افغان به تازگي  اين امر در آشور ما با دافعه و اعتراضات شديدي مواجه مي
توان ارتباط  دولت اين آشور در صدد صدور شناسنامه براي زنان افغاني برآمده است، از همين رو مي

سه آشور ايران، عربستان و افغانستان مقايسه آرد، به تكامل اجتماعي با حقوق بشر را در ميان 
عبارتي مساله حقوق بشر و واآنش اجتماعي در برابر آن با سطح تكامل اجتماعي مردم هر آشوري 

در ارتباطي تنگاتنگ و مستقيم است، از نظر آانون مدافعان حقوق بشر دولت درجايگاه هيات 
 از بخشي از اختيارات خود گذشته و آن را به قدرت عمومي مستخدمين قرار دارد؛ به اين معنا آه مردم

اند تا قدرت عمومي به نمايندگي از طرف مردم به وظايفش عمل آرده و از اين بابت نيز پولي  سپرده
  .دريافت آند

در آشور ما سطح تكامل اجتماعي به : اين عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ادامه داد
لت تنها در جايگاه هيات مستخدمين قرار دارد، اما چنين ديدگاهي در عربستان اي است آه دو گونه

شود يا در عربستان  جاري نيست، بنابراين اين مقايسه آه آيا حقوق بشر در ايران بيشتر نقض مي
  .توان سطح توقعات مردم اين دو آشور را با يكديگر مقايسه آرد مقايسه صحيحي نيست، زيرا نمي

، از ديگر اعضاي هيات موسس آانون مدافعان حقوق بشر آه »عبدالفتاح سلطاني«ايسنا به گزارش ** 
  .در نشست برگزار شده در ايسنا حضور يافته بود، نيز به تشريح ابعاد حقوق بشر در ايران پرداخت

  
  

در يك نگاه “ نقض حقوق بشر“: وي از وضعيت حقوق بشر در آشور ابراز نگراني آرد و اظهار داشت
 خود آنها  ي اول اين حقوق توسط آحاد مردم و در روابط بين افتد؛ در حوزه  در دو حوزه اتفاق ميآلي

آزاري در اين حوزه قرار دارند، وقتي زني توسط  آند، موضوعاتي چون همسرآزاري و آودك تحقق پيدا مي
 نقض گيرد به طور قطع حقوق بشر نقض شده است، اما اين همسرش مورد ضرب و شتم قرار مي
  .توسط حكومت صورت نگرفته است

ها منجر به نقض حقوق  ي دوم عملكرد حكومت اما در حوزه: اين حقوقدان و وآيل دادگستري اضافه آرد
انجامد؛ در حالت اول در  ها نيز در دو حالت به نقض اين حقوق مي شود؛ عملكرد حكومت بشر مي

 مورد تصويب قرار گيرد آه به نحوي ناقض حقوق ي قانونگذاري به اين معنا آه ممكن است قانوني حوزه
المللي از  هاي بين ها و ميثاق بشر باشد و در حالت دوم نيز ممكن است عمال مقررات، قوانين، مصوبه

  .ي اجرا درنيايد ها به مرحله سوي حكومت
ير بنابراين در پاسخ به اين پرسش آه آيا حقوق بشر موضوعي سياسي است يا خ: وي خاطرنشان آرد

ي قانونگذاري و اجراي قانون  هاي غيردولتي به نقد عملكرد حاآميت در حوزه بايد گفت آه وقتي سازمان
نصيب از موضوعات سياسي نخواهد بود، اما از اين حيث آه آيا  پردازند، قطعا حقوق بشر نيز بي مي

 بايد متذآر شد هاي مدافع حقوق بشر در نقد حاآميت، دستيابي به قدرت است يا خير هدف سازمان
هاي غيردولتي از  آه هدف احزاب سياسي از چنين نقدي دستيابي به قدرت است در حالي آه سازمان
  .اند جمله آانون مدافعان حقوق بشر هرگز به دنبال قدرت و جايگزيني در حاآميت نبوده

اجتماعي، اين هاي صورت گرفته از حقوق بشر و ساير مقوالت  سلطاني با اظهار تاسف از سوءاستفاده
بشر در طول تاريخ به انحاء مختلف از تمامي : ي تاريخي خواند و گفت ها را يك رويه قبيل سوءاستفاده

مقوالت زيبا و مقدس سوءاستفاده آرده؛ سوءاستفاده از دين و مذاهب در طول دوران تاريخ امري تجربه 
شود  ذهب سوءاستفاده شده و ميتوان با اين استدالل آه از دين و م شده براي بشر است اما نمي

ها گرايشات خود را بر  توان به اين دليل آه حكومت آنها را آنار گذاشت، در رابطه با حقوق بشر نيز نمي
  .تفاوت بود آنند، حقوق بشر را فراموش آرد و يا نسبت به آن بي حقوق بشر تحميل مي
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ز است، با اشاره به اين آه حتي با ي آانون وآالي دادگستري مرآ چنين عضو هيات مديره وي آه هم
هاي  هاي افراد را تحديد آرد، بر ضرورت توجه به حقوق و آزادي توان حقوق و آزادي وضع قانون نيز نمي

 قانون 9به استناد اصل : سياسي و اجتماعي افراد در تدوين و تصويب قوانين تاآيد آرد و گفت
هاي مشروع را محدود آند، در   حقوق و آزاديتواند حتي با تصويب قوانين، اساسي، هيچ آس نمي

آند و اين بر  هاي قانوني افراد را محدود مي چنين شرايطي شوراي نگهبان گاه با تفسير قانون آزادي
 قانون اساسي است؛ بنابراين از نظر ما تفسيري آه از قانون اساسي در امر نظارت بر 9خالف اصل 

  .شود هاي افراد تضييع مي ه و عمال حقوق و آزاديانتخابات شده است، بر خالف قانون بود
به اعتقاد سلطاني، سيستم قضايي مطلوب نيازمند صالحيت علمي و اخالقي است آه اين امر نيز در 

  .پذير است ي نظارت مستمر امكان سايه
در هاي مذآور است؛  ي اول نيازمند صالحيت آادر قضايي سالم در درجه: وي در همين باره اظهار داشت

ي قضايي  تواند يك مجموعه هر سيستم قضايي امكان تخلف و اشتباه قضايي وجود دارد اما آنچه آه مي
ي بعدي تامين مالي  را سالم نگه دارد وجود افراد برجسته از لحاظ علمي و اخالقي و در مرحله

  .ي قضايي است مجموعه
ه آند، بايد خود نسبت به ي قضايي را ادار خواهد مجموعه آسي آه مي: سلطاني اظهار داشت

  .موضوعات قضايي و حقوقي اشراف آامل داشته باشد
ي مرگ زهرا آاظمي به همراه تعدادي از اعضاي آانون مدافعان حقوق بشر وآالت مادر  وي آه در پرونده

: آاظمي را برعهده داشت، ناتواني در شناسايي عامل مرگ اين خبرنگار را مورد انتقاد قرار داد و گفت
ها دوربين و  دانند وقتي در يك محيط امنيتي همچون زندان اوين آه مجهز به ده چنان آه همگان مي آن

صدها آارمند است، چنين اتفاقي افتاده و متاسفانه دستگاه قضايي از معرفي قاتل يا قاتالن اظهار عجز 
وع را آشف آند آيا اي با اين بعد از آنترل، موض آند، وقتي اين سيستم نتواند در چنين محدوده مي
تواند نگاهي  تواند در عمل پاسخگو باشد؟ و آيا نگاه مردم به اصالح مسائل چنين دستگاهي مي مي

  اميدوارانه باشد؟
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