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 ۲۰۹ بند -زندان اوين                يشيوا نظرآهار

زندان سخت است نه به 
 که فکرش را يآن سخت

ميکنيد اما سخت تر از 
در . آنچه فکر ميکنيد 

 يطول اين مدت چيز
که زياد آزارم ميداد اين 
 يبود که آيا به راست

   رژيم را ندارد؟ ي توان مقابله با اين گونه برخوردهايهيچ مرجع
 او را دربرابر اين نقض آشکار حقوق بشر يهيچ نهاد يا ارگانآيا 

  محاکمه کرده است؟ 
 برخورد مسئولين را ميديدم بيش از پيش به اين باور يو بعد وقت

  . ميرسيدم که هيچ کس پشتيبان ما نيست
 که او را چندين روز است از ديدار ي مادري گريه هاياينجا صدا

يا )  نژاديهمسر اميد عباسقل(دو فرزند کوچکش محروم کرده اند
 را بر ي که به خاطر شوهرش رنج سلول انفراديداستان مقاومت زن

همسر امير ( پس دهدي بازجوييو حاضر نشد کالم خود خريد
 که چهار فرزندش را در خانه ي مادري هاي تابي بيويا حت)ساران

خانم ( دفاع از حق برادر همسرش به اينجا آمديرها کرد و برا
 خودت و رنج سلول يهمه و همه عذاب آورتر از تنهاي) ... يشقاق
يک  " يزنده باد آزاد " ي فريادهاياينجا اما صدا.  است يانفراد

يا حديث ) يبهروز جاويد تهاران( پسر از جمع قهرمانان ميهنت
 که از ي مردي ناله هاي همسرش يا صدايمقاومت يک زن برا

آن ... ر تو تزريق ميکند شدت درد ضجه ميزند، شيره مقاومت را د
 عمرت را نيز محکوم ي اگر تمام روزهاي انديشيموقع است که م

  . ي شوي در هدفت متزلزل نمي ، ذره ايبه ماندن در اين سلول شو
 که وسعتشان به اندازه يسلولهاي.. ۲۰۹ بند ،اينجا زندان اوين است

 آسمان که از گوشه ياينجا رنگ آب..  توست ي هايتمام تنهاي
 قابل ديدن است و يا تاللو امواج خورشيد ي يک پنجره فلزيها

و يا ..  از سلولت را روشن ميکند يکه هر روز بعد از ظهر گوشه ا
 وزوزشان کالفه ات ميکند و مورچه ي که صداي پشه هاييحت
 تو نويد ي ، براي از دستشان در امان نيستي که هر چه ميکنيهاي

  . د دارد  وجويبخش اين است که هنوز زندگ
 که مدال ي را ميشنوي زندانباناني فريادهاي که صداييا هنگام

 را ي رضازاده را جشن گرفته اند و به تو خبر اين پيروزيطال
 شما را در کنار هم قرار داده ي که چگونه عرق مليميدهند و ميبين
 رضازاده سبب شده که يکديگر را در آغوش بگيريد يو مدال طال
  . هنوز انسانيت نمرده است که ي، باز ميفهم

 ي خبريدو هفته ب..  ما ميگذرد ي هفته از زمان دستگير۲اما امروز 
 وقت بهروز ي وقت و بيدر اين مدت تنها سرگرميمان فريادها.. 

 به ما بفهماند که هست و البته ي خواست به نحويبود که م
  .. خودمان ي هايدلگرم

فت که قرار است چه بر  نگيدر اين مدت کس  يدو هفته بالتکليف
:  بيرون آمد اين بودي که از زبان قاضيتنها جمله ا.. سر شما بيايد 

 کوچکترين حقوق يک انسان يبدون حت. حاال حاالها مهمون ماييد
يک اتاق که دو .  وجود نداردي به نام هواخورياينجا چيز... 

 نام ي است که از آن به عنوان هواخوريگلدان در آن است مکان
 نفست ي هوايي از بيبرند که البته هر وقت به آنجا ميرومي

  . ميگيرد
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 دلت هم ميگيرد اما باز به ي خبري اوقات از اين همه بيگاه
 را تحمل کنم و ي که در راه آرمانم بايد هر سختيخودت ميگوي

 سالها در اين سلولها ي که ماهها و يا حتي از کسانيياد ميکن
 که ياينجا بيشترين کلمه ا. عقب ننشسته اند  يسرکرده اند و قدم

 .. يتشکل غير قانون .. يتجمع غير قانون...  قانون است يميشنو
  .. قانون، قانون، قانون
حال ..  اين کلمه مثل پتک بر سرت ميخورد يهر وقت حرف ميزن

 آورند ي در مقابلت کم مي که از در قانون وارد ميشويآنکه زمان
  .. ميدانندو خودشان را قانون 

 اگر مسئولين مملکتت اينقدر مقيد به قانونند پس چرا يفکر ميکن
  . حال و روز سرزمينت اينگونه است

 آموزد و آن حقانيت ياينجا يک چيز را بيشتر از قبل به تو م
اگر تا پيش از آمدن به اينجا ذره ..  آرمانت است يراهت و درست

، آمدن به اينجا شما  که انتخاب کرده ايد شک داريد ي در راهيا
و رسيدن به مقصود   رساند که راه را درست ميرويديرا به يقين م
  . نزديک است

 را دوست يهمه دروغ گوي.. اينجا همه از صداقت وحشت دارند 
، رفتارشان خوب است اما اگر با ياگر به آنها دروغ بگوي.. داردند   

  ۸بقيه در صفحه 

اينجا بيشترين کلمه اي که ميشنوي قانون 
تشکل غير.. تجمع غير قانوني  ... است

  .. قانون، قانون، قانون.. قانوني 
هر وقت حرف ميزني اين کلمه مثل پتک بر

حال آنکه زماني که از در.. سرت ميخورد 
قانون وارد ميشوي در مقابلت کم مي آورند

حرف اول
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  ون اتحاديه اروپانتايج سفر اخير هيات اعزامي کميسي
 نهادهاي مستقل مدافع 
حقوق بشر و حقوق مدني 

 که يدر ايران، از نهادهائ
ات يندگان آنها با هينما

دار کردند گرفته تا يه اروپا ديون حقوق بشر اتحاديسي کمياعزام
ات ين هيات فراخوانده نشدند، از نتايج سفر ايدار با هيآنها که به د

عمادالدين باقي، رئيس انجمن . رسندبه تهران راضي به نظر نمي 
 متاسفانه  ":دي گوي ماين رابطهانيان در ايران، در دفاع از حقوق زند

 يردولتي مستقل و غيند، با نهادهاي آيران مي که به ايات هائيه
 محمد علي دادخواه، سخنگوي ".رندي گيحقوق بشر تماس نم

ره احضار و قصد داشت در با" :دي گويکانون مدافعان حقوق بشر، م
 ي از او برايان صحبت کند، وليسندگان و دانشجوي نويريدستگ

 فريده غيرت، عضو اصلي هيات ".ات دعوت نشديمالقات با ه
ندگان يدار نمايد" :معتقد است کهي مرکز، مديره کانون وکال
  ". داشتيفاتيات جنبه تشري هيکانون وکال با اعضا

 به كارگران  يورش امنيتي
اه اتمي حراست نيروگ

بوشهر، در يورش به 
نمازخانه اين نيروگاه، 
كارگران معترضي را 

كارگران به عدم . كه در آنجا پناه گرفته بودند مضروب كردند
تحقق وعده هائي كه درجريان اعتراض و تحصن قبل مقامات داده 

عدم , اخراج كارگران. بودند در مسجد نيروگاه جمع شده بودند
عدم اجراي راي هيات حل اختالف , انبود شور, پرداخت حقوق 

مبني بر بازگشت به كار و پرداخت مطالبات قانوني كارگران پس 
پيگير نبودن مسووالن اداره ,  روز از سوي مديريت نيروگاه۱۵از 

كار شهرستان بوشهر در اجراي آراي صادره  از جمله مسائلي است 
  .نندكه كارگران نيروگاه بوشهر با آن دست و پنجه نرم مي ك

  باند قاچاق اعضاي بدن و كودك در پاكدشت۲۲قتل 
  شيرين عبادي برنده جايزه صلح 

حادثه پاكدشت و "نوبل در ميزگرد 
 نكات و سواالت "حقوق شهروندي

 ۲۲اي را درباره پرونده قتل  تازه
. كودك در پاكدشت بيان كرد

از ابعاد حقوقي، سياسي، ا دي در تحليل جامع و همه جانبهعبا
 با ،رواني و فرهنگي فاجعه كوه دشت ارائه داد تماعي، اقتصادي، اج

اشاره به تعارض فقر اقتصادي خانواده بيجه با موضوع به همراه 
عالوه بر ": داشتن تراول چك در دست برادر كوچك بيجه، گفت

هايي كه پشت   وسايلي مثل سيانور در دست بيجه و تعداد قتل،اين
من از «اي بيجه كه   و اين حرف كليشهافتاده است سر هم اتفاق مي

نبايد ما را به اين فكر بيندازد كه » بردم ها لذت مي كشتن بچه
خوانيم، يك جنايت  ها مي ممكن است در وراي آنچه در روزنامه

ريزي شده قاچاق اعضاي بدن در حادثه  هولناك يا باند برنامه
رم كه پاكدشت وجود داشته باشد؟ از مسووالن ذيربط استدعا دا

:  ادامه دادي و. نسبت به اين مساله تحقيقات بيشتري انجام دهند
چگونه است كه براي نوشتن يك كتاب تمام زندگي يك شخص "

بايد كاويده شود اما وقتي كه متهمي براي يك چنين جرم بزرگي 
گونه كه  همان. گويند داليل نبود شود، خيلي راحت مي دستگير مي

كنند  آوري مي نگاري داليل را جمع هدر مسايل سياسي و روزنام
كنند؟ بنابراين نبايد عنوان شود كه  آوري نمي چرا در اينجا جمع

 .»ما نيرو كم داريم«براي پيگيري 

  حكومت دموكراتيك"به � حكومت واليي"تبديل 
دكتر ابراهيم يزدي دبيركل 
نهضت آزادي ايران در گفتگوئي 
كوتاه با خبرگزاري كار ايران، 

 توطئه تشكيل دادگاهي پيرامون
كودتائي براي محاكمه وي به 

طبق قانون  :شيوه محاكمه رهبران نهضت آزادي در زمان شاه گفت
جرايم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت   , اساسي 

علني مورد رسيدگي قرار گيرد و من در هيچ دادگاهي كه بر 
 در : ادامه داديو. كنم  خالف اين شرايط برگزار شود شركت نمي

وگو با   حالي از برگزاري دادگاه امتناع شد كه قاضي در گفت
اين اتهام تالش . وكيلم اتهام جديدي را هم به من نسبت داده است

 .است" حكومت دموكراتيك"به � والييحكومت "بنده براي تبديل 

وكيل دكتر ابراهيم يزدي، شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل  ( 
 .)نگذاران كانون دفاع از حقوق بشر در ايران استو از بنيا

    متهم از سوي سرمقاله نويس کيهان ربازداشت روزنامه نگا
اميد معماريان، روزنامه نگار و فعال 
اجتماعي در دفتر محل کار خود توسط 

اکن که زير نظر دادستاني ماموران اداره ام
 فرودگاه فعاليت مي کنند ۹ناحيه 

 پيش حسين شريعتمداري، مدير مسئول چندي. بازداشت شد
از چند » خانه عنکبوت«روزنامه کيهان در سرمقاله اي با عنوان 

روزنامه نگار داخل و خارج از کشور نام برده بود و آنان را متهم 

اخبار ايران
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نام اميد .  کرده بودCIAبه همکاري با سازمان جاسوسي آمريکا 
حسين .  بودمعماريان نيز به طور اختصاري در اين سرمقاله آمده

 ، !شريعتمداري اگرچه پس از نوشتن اين مقاله به دادگاه احضار شد
اما بازداشت روزنامه نگاراني که وي از آنها در سرمقاله خود نام 

 .برده بود، يکي پس از ديگري ادامه دارد

  راني ا انتشار کتاب روانپزشک سوئدی از زندانهای
ک پزشک و ي �استکهلم 

ل در  شاغيروانپزشک سوئد
مرکز بحران و ضربات "

د يمارستان دانده ريب" يروح
 شکنجه ي و جسمين مراکز درمان آثار روحي از مشهورتريکي(

 که جهت درمان آثار يانيراني شهادت ايبا جمع آور) در جهان 
ن مرکز ي به ا١٩٨٠ دهه ي خود در طي و جسمي روحيشکنجه ها

 و تحت ين سوئد به زبايمراجعه کرده اند  دست به انتشار کتاب
زده است  (Slakten på blommorna) "قتل عام گلها"عنوان 

ران در يت زندانها در ايار مخوف از وضعي بسيريکه در آن تصو
پزشک و ) تا هنراسترانديبر(دکتر . گردديم مي ترس١٩٨٠ دهه يط

 Kris- och) "يمرکز بحران و  ضربات روح"روانپزشک 

Traumacentrum ک ي يد که با همکاريرمارستان دانده يب
, سودابه اردوان (يرانيو سه ا) سا مالمستروم يکا (يسنده سوئدينو

ه و منتشر کرده ين کتاب را تهيا) يا زنگباري  و ثريميمحمود نع
  .است

  زرافشان آزاد بايد گردد
كانون نويسندگان ايران با صدور بيانيه 
اى خواستار آزادى ناصر زرافشان 

. اى زنجيره اى شدوكيل قربانيان قتل ه
در اين بيانيه كه از سوى كانون نويسندگان ايران منتشر شده است 
با اشاره به اينكه فعاالن اجتماعى ايران بارها با صدور بيانيه هايى از 
مسئوالن خواستار آزادى زرافشان شده اند متاسفانه تاكنون همه 

اين الزم به ذكر است صادركنندگان . آنها بى نتيجه مانده است
بيانيه با اشاره به آزادى عليرضا جبارى خواهان آزادى همه زندانيان 

  .سياسى و اهل قلم شدند
روزنامه نگار بازداشت شده، نسبت به » حنيف مزروعي«مادر 

اينكه پس از گذشت بيش از يك ماه هنوز وضعيت فرزندش 
مشخص نشده و حتي طبق قرار قبلي دادگاهي برگزار نشده 

:  گفتيیوگو   مهرماه در گفت۲۵ي روز شنبه و .اعتراض كرد
علي رغم مراجعه مكرر به اداره اماكن هنوز موفق به مالقات 

 بار با منزل تماس گرفته و هر دفعه ۵ام و فقط حنيف  فرزندم نشده

مادر حنيف مزروعي  .به اندازه يك دقيقه با ما صحبت كرده است
اي كه  در مراجعه  :به انتقاد از رفتار قاضي پرونده پرداخت و گفت

خواهر من خودت را نردبان « :داشتم قاضي پرونده به من گفت
 ۴قبل از انقالب من  :كه من نيز در جواب او گفتم» ها نكن بعضي

 چون ساواك دنبالم بود، و همچنين پدرم در ،سال متواري بودم
زمان رژيم شاه در زندان بود چون قصد دستگيري مرا داشتن، و من 

 االن عقلم )اما( بودم  شما از بعضي)ترقی (ن نردباندر آن زما
  ».ها نشوم رسد كه نردبان برخي مي

   قبل از آزادیضربه شالق ۱۷۹
فرزند «ايزابل آلنده كه كتاب معروف او 

توسط عليرضا جباری به » خوشبختي
فارسی ترجمه شده است اخيرا طی نامه 
ای انعكاس دستگيری و دادگاه عليرضا 

ميان روشنفكران جهان برای محمد خاتمی رئيس جباری را در 
جمهوری توضيح داده و خواستار آزادی فوری عليرضا جباری شده 

عليرضا جباری پس از نزديك به دو سال حبس و تحمل . بود
 در اين .آزاد شد) گوهردشت(مصائب آن از زندان رجايی شهر 

طى :  گوهر شميرانى با اعالم خبر آزادى همسرش گفترابطه
اى كه بنا به درخواست ما از سوى هيات پيگيرى و نظارت  مهنا

 ارسال شده بود و  ى عفو و بخشودگى اين قوه ى قضاييه به اداره قوه
 . به دنبال موافقت با اين درخواست، جبارى آزاد شد

 ضربه ۱۷۹شميرانى در ادامه يادآور شد كه همسرش قبل از آزادى 
 . ا نيز تحمل كرده استى محكومى ر  ضربه۲۵۳شالق از مجموع 

  مجاهدين خلق
ــك« ــا » نيوزوي ب

ــى   ــار گزارش انتش
سايه «تحت عنوان   

» هــاى خاكســترى
ــم  ــه قل ــل «ب مايك

، ضمن افشاى اطالعاتی از كمـك       »مارك هوزنبال «و  » ايزيكاف
يك مقام ايـاالت  : های مالی صدام حسين به مجاهدين خلق نوشت       

 اردوگـاه   گفت كه گزارش های جديـد از      » نيوزويك«متحده به   
 تـن از اعضـاى   ۴۰اشرف درعراق حاكى از آنسـت كـه حـدود      

به عنوان افرادى كه قابل پيگرد قانونى هستند شناسـايى   مجاهدين
سازمان  عضو برجسته اين     ۶احتمال انتقال حدود      همچنين .شده اند 

اين پيگرد ظـاهرا بـه دليـل        . در دا وجودبراى محاكمه به آمريكا     
   . می شودفعاليتهاى تروريستى انجام

ار ايراناخب
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 طفل  ملل متحدسازمان
 کاخ سفيد

پطرس غالي دبير کل سابق 
سازمان ملل متحد در گفتگو 
با روزنامه عکاظ عربستان فاش کرد اين سازمان هر روز دستوراتي 

وي ازاينکه اين حقايق را  .را از کاخ سفيد دريافت مي کند
ن ودردوره اي که خود دبيرکل سازما( درچنين زماني فاش مي کند

 .، ابرازتاسف کرد )ملل بود چنين افشاگري نکرده بود

 بر ضد سودان به اين ١٥٦٤غالي درواکنش به تصويب قطعنامه 
نکته اشاره کرد که گسترش جنگهاي کوچک در جهان و افزايش 
آن تاحدودي دنيا را در مقابل تمايالت آمريکا قرارمي دهد زيرا 

: وي تصريح کرد .دواشنگتن مي خواهد نقش ژاندارم را بازي کن
آمريکا در آستانه غرق شدن در باتالق عراق است و سلطه جويي 

 . سال ديگر دوام خواهد داشت٢٠اين کشور بر جهان تنها 

دبير کل سابق سازمان ملل متحد با انتقاد شديد از عملکرد اتحاديه 
اتحاديه : اروپايي و تبعيت اين اتحاديه از آمريکا و اسرائيل گفت 

به رغم داشتن امکانات مادي قادر به ايفاي نقش سياسي اروپايي 
خود حتي در خاورميانه نيست و هر گونه ايفاي نقش آن تنها 

 .منوط به موافقت اسرائيل و آمريکا است

 )٢٠٠٤ سپتامبر ٢١(پيام کوفي عنان به مناسبت روز جهاني صلح 

روز بين المللي صلح همواره مناسبتي 
ت بيشتري ويژه است اما امسال اهمي

به دليل اينکه روز بين المللي صلح . دارد
امسال مصادف است با پنجاهمين 

که ما هر ساله " ناقوس صلح"سالگرد 
 .آوريم  آن را در اين روز به صدا در مي

 ٦٠هاي اهدايي کودکان    اين ناقوس به وسيه سکه١٩٥٤در سال 
 گري و سپس از طرف انجمن ملل متحد ژاپن به  کشور، ريخته

از آن پس طي نيم قرن اين ناقوس پيام  .سازمان ملل اهدا شد
محکمي درباره آمال بشريت براي صلح به سراسر جهان ارسال 

همواره از هنگام اوج دوران جنگ سرد تا ظهور . کرده است
هاي درون کشوري، از زمان بحران گسترش بيماري ايدز   درگيري

، رسا و واقعي باقي تا تشديد تروريسم، آواي اين ناقوس، مستمر
کنيم، امروز   در حالي که به فجايع سال گذشته فکر مي .مانده است

دهيم و همچنان   به زنگ اين ناقوس به عنوان تسلي گوش فرا مي
کنيم،   که خود را جهت حرکت در مسير پيش رويمان آماده مي

همزمان با گردهمايي . نگريم  آن را به عنوان منبع کسب نيرو مي
ي جهان در اين هفته در پنجاه و نهمين اجالس مجمع کشورها

براي . هاي بسيار زيادي پيش روي ما است  دانيم چالش  عمومي، مي
هاي اساسي   ها، معتقدم تعدادي از اولويت  مواجه شدن با اين چالش
ما نيازمند تالش براي تحکيم نظام امنيت .شايسته توجه ويژه هستند

 به منظور رويارويي با تهديدها دسته جمعي و تضمين تقويت آن
اي که اينجانب سال   هيأت عالي رتبه.  و يکم هستيم  در قرن بيست

اي در   گذشته تعيين کردم در حال تالش سخت براي ارائه ايده
تر بين   ما بايد همبستگي عظيم .جهت دستيابي به اين اهداف است
نند هاي اضطراري انساني ما  المللي براي برخورد با وضعيت

ما نيازمند تحکيم بهتر مشارکت  .رخدادهاي دارفور داشته باشيم
واقعي جهان براي توسعه،مبارزه با گرسنگي ، جهل ،فقر، بيماري و 
رسيدن به اهداف توسعه هزاره هستيم يعني آنچه که کشورهاي 
عضو ملل متحد به عنوان نقشه اصلي براي ايجاد جهاني بهتر در قرن 

ما نياز داريم تا بردباري و درک  .اند  دهبيست و يکم ترسيم کر
هيچ چيز در برابر تالش  .بيشتري را ميان مردم جهان ترويج کنيم
تر از جهان متفرق از نظر   ما براي برقراري صلح و توسعه، خطرناک
ما بايد درون هر ملت و در  .خطوط مذهبي، قومي و فرهنگي نيست

 .ترکمان ترويج کنيمميان تمام ملل اتحادي بر اساس انسانيت مش

  افزايش گرسنگی در دنيا
دبيرکل " کوفى عنان 

سازمان ملل که در 
گردهمايى اقدام عليه فقر 

که در آن " و گرسنگى
رئيس " ژاک شيراک"

جمهورى فرانسه، 
رئيس جمهورى " داسيلوا"

نخست " زاپاته رو"برزيل، 
وزير اسپانيا و گروه 
ديگرى از سران 

شمار :  داشتند، تاکيد کردکشورهاى مختلف جهان حضور
گرسنگان در حال افزايش است و پيشرفتها در زمينه محو فقر 

در بسيارى از کشورها :  افزودوی. گسترده ناهموار بوده است
معيارهاى زندگى رو به وخامت گراييده و بر تعداد فقراى گرسنه 

 . جهان افزوده شده است

  چهارده ميليون کودک زير خطر فقر
ان سازمان ملل متحد، صندوق کودک

يونيسف، اعالم کرده است که 
 ميانه زير خط فقر بسر يميليون ها کودک در شرق اروپا و آسيا

 است که اين مناطق اخيرا شاهد رشد ي برند، اين در حاليم

اخبار جهان
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 افزايد که ميزان مرگ و يگزارش يونيسف م. هم بوده اندياقتصاد
 يش يافته و بسيار از کشورها افزاييمير در ميان کودکان در بعض

 ٢٧در نه کشور از . از کودکان به سوء تغذيه شديد مبتال هستند
 ميليون کودک زير ١٤ شده، ي که توسط يونيسف بررسيکشور

 نگران کننده ترين مساله ن رابطه يدر ا.   کنندي ميخط فقر زندگ
 .  يونيسف موضوع آموزش کودکان استيبرا

 اسراييل  جنايات جنگي
المللي حقوق بشر   سازمان بين

مستقر در پاريس در گزارشي 
عمليات اسراييل با نام : نوشت

كه با هدف � رنگين كمان�
هاي قاچاق سالح  تخريب تونل

در مرزهاي مصر و رفح روي داد، يك سياست مجازات دسته 
هاي  المللي چنين نقض قوانين بين. جمعي عليه مردم فلسطين بود

 .دهد گي قرار ميي جنايات جن آشكاري را در زمره

ي اين عمليات قانع كننده  اين گروه اعالم كرد، هدف اعالم شده
ي منازل شخصي  نبوده و اين رژيم خودسرانه به تخريب گسترده

ي مرتبط با الزامات نظامي  فلسطينيان بدون هيچ دليل قانع كننده
در جريان اين حمالت كه يك هفته به طول انجاميد  .پرداخته است

اه مه به پايان رسيد، صدها خانه از منازل فلسطينيان  م٢٥و در 
 . فلسطيني به شهادت رسيدند٤٠تخريب و بيش از 

كه تحقيقات مشتركي را ) MDM(در همين راستا گروه بهداشت 
المللي حقوق  با اين سازمان بين� رنگين كمان�درخصوص عمليات 

 ژيمامان ارتش ر بشر انجام داده، با انتشار گزارشي حمالت بي
در اين گزارش آمده  . عليه غير نظاميان را محكوم كرداشغالگر

است، تخريب و اشغال منازل توسط اسراييل پيامدهاي رواني جدي 
 .بر اين مردم داشته است

  از بوشپوتين
  .ت ميکندحماي

 در والديمير پوتين
 حمایت از بوش
هشدار داده است که 

گيری از انتخاب هرگاه تندروهای عراقی به هدف خود که جلو
مجدد آقای بوش است دست يابند، چنين موفقيتی باعث تقويت 

در نخستين  .گروه های تروريستی در سرتاسر جهان خواهد شد
مناظره بين آقايان بوش و کری، جورج بوش بر روابط نزديک با 

والديمير پوتين تاکيد ورزيد و آن را عاملی در تاثير گذاری مثبت 
  . دولت روسيه قلمداد کردبر سياست های داخلی

در همين مناظره، جان کری سياست داخلی والديمير پوتين را 
مورد انتقاد قرار داد و گفت که دولت روسيه تمامی ايستگاه های 

 . تلويزيونی را تحت کنترل دارد و مخالفان را به زندان می اندازد

  آمريکاکشتار مردم عراق بدست ارتش اشغالگر
 در ي آمريکايينيروها

 فلوجه يکناره شرق
مشغول در نبرد سنگين 
با شبه نظاميان مسلح اين 

 .شهر بوده اند

 تحکيم موقعيت ي آمريکا براي از تالش هاي بخش کهاين نبرددر
تانک ها و ، دولت موقت عراق در آستانه انتخابات ماه ژانويه است

 را در نهضت مقاومت مردم عراق مواضع ي آمريکاييهواپيماها
. يپ. آري گلوله هاپاسخ خود را از  بمباران کردند ولوجهشرق ف

 .نديافت نمود مقاومت عراق دريروي ن و خمپارهيج

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :کميته دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر کرده است
، گزارش کامل ناظران حقوق "مثل مرده در تابوت" -١

 )۱۳۸۲خرداد  (۲۰۰۴ ژوئن -بشر  در ايران 

، گزارش کامل "ماموريت در جمهوري اسالمي" -٢
آمبئي ليگابو نماينده ويژه سازمان ملل در مورد 

   در ايرانآزادي عقيده و بيان
   حقوق بشر مهمترين قراردادهاي بين المللي -٣

 سازمان عفو بين۲۰۰۴متن کامل گزارش سال  -۴
 المللي در مورد حقوق بشر در ايران

 سازمان عفو بين ۲۰۰۳متن کامل گزارش سال  -۵
 المللي در مورد حقوق بشر در ايران

 سازمان عفو بين ۲۰۰۲متن کامل گزارش سال  -۶
 ر در ايرانالمللي در مورد حقوق بش

 سازمان عفو بين ۲۰۰۱متن کامل گزارش سال  -٧
 المللي در مورد حقوق بشر در ايران

نامه ها و بيانيه هاي کميته دفاع از حقوق قرباتيان -٨
 قتلهاي زنجيره اي

  زرافشان در دادگاه تجديد نظر متن کامل دفاعيه -٩

www.polpiran.com 

اخبار جهان
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 علی فياض: برگردان  -جان پيلجر

 هنگامی که دولت ها ديوانه می شوند
هنگامي که دولت ها ديوانه مي شوند، 

 توان کرد؟  چه مي 

 تقسيم شدن به دو جبهه جهان در حال 
اين پيام ". ما"اسالم و : است  متخاصم 

 دولت يکه از سو  است يترديدناپذير
 غربي، از قبيل راديو و يها و رسانه ها

 اسالم به کار يکلمه تروريست ها به جا.  شوديتلويزيون ارائه م
اين موضوع يادآور جنگ سرد است که جهان بين .  شوديگرفته م

 دفاع از يدر آن هنگام ما برا. و ما تقسيم شده بود" کمونيست ها"
 ي نابود کننده را قابل قبول ميخود، به کار گرفتن يک استرتژ

 که بخش - و يا بهتر است بدانيم - دانيم يما اکنون م. دانستيم
 شده ي عمومياسناد رسم.  بودي از آن، تنها يک ظاهرسازيعظيم

 يناحيه شوروي، تنها برا دهند که مطرح نمودن تهديد از ينشان م
 .  بوده استيايجاد تاثير بر افکار عموم

هر روز، درست همانند زمان جنگ سرد، ما با تصاوير فريبنده، 
اين .  مواجه هستيمي جهاني از رويدادهايتوجيه شده و يکجانبه ا

 جهان ي که در هر جايتهديد جديد همراه با هر عمليات تروريست
 ي دهد، مورد تاکيد قرار ميجاکارتا روو چه در ) ١(چه در بسالن

 يکجانبه، رهبران ما مرتکب يبر اساس يک نگرش اخالق. گيرد
هرگز مورد " نيات نيکشان"، اما . شوندي مياشتباهات بسيار جد

 ايجاد شده در ي يوناني که تراژديهنگام.  گيرديپرسش قرار نم
شته  به بحث گذاي انگليسي بلر در رسانه هايسقوط وضعيت سياس

او توسط همکاران دورو و " تناسب جهاني"و " ايده آليسم" شود، يم
 .  گيردي ميانه مورد ستايش قرار ميمورد قبولش در بلوک سياس

 سهيم ي غير نظامي عراق٣٧٠٠٠ چون يبلر در کشتار تعداد زياد
 است که موضوع ي وياما اين نه قربانيان وي، که آشفته گ. است

 خود، وزير ي سياسي با کپيقابت مرموز واز ر:  گيرديخبر قرار م
 موضوع مربوط به يبرنامه و بودجه، جورج براون، تا وارونه ساز

دمشق تا شعور و دانش مربوط به خطرات محيط زيست پيرامون 
 بدون � گذاشت، بلر ياگر خشونت و ترور در بسالن م. کره زمين

يسم بين اين ترور"  گفت که ي م�طعنه و طنز يا زير سئوال بردن 
 بالفاصله پس ي که موسولينيهمان کلمات".  نبايد پيروز شوديالملل

 . را بمباران کرد، بيان نمود) ٢(ازاينکه غير نظاميان آبسينين

 کامل را در وجود بوش و يکه فريبکار" از راه به در شدگاني"آن 
 به ي بينند و آنها را به عنوان جنايتکار جنگيبلر و همدستانشان م

 اثبات ي دانند، و داليل و اسناد را براي آن مي و حقوقيغو ليمعن

 ي نيستند، اما آنها از حمايت گسترده اي دهند، تعداد زياديارائه م
 بنا به - و دانش آنان ي که آگاهي اروپاييدر ميان افکار عموم

 هرگز تا بدين حد گسترده نبوده است، - ام يتجارب شخص
 يکسان نگرانه، و ي عموميدوستاين عشق و نوع . برخوردار هستند

 و عالقه به شدت رشد ي روزمره قديمي از سياست بازيرويگردان
 شود ، ي چگونه اداره مي اينکه جهان به راستييابنده آنان برا

 . صاحبان قدرت را نگران ساخته است

 يک مقايسه ي تاريخي� 
 ي تصوير ارائه شده از جهان نظريبگذاريد با چند مثال به چگونه گ

بيان " بحراني"اشغال عراق . بيفکنيم و اينکه در واقعيت چگونه است
 به ييک ارتش شلخته و فاقد لياقت که با متعصبين اسالم:  شوديم

اما در واقعيت امر اين اشغالگري، يک تهاجم . نبرد مشغول است
 ي غيرنظامي عليه مردمي آمريکاييخونين حساب شده سران نظام

 يرهبران خود در واشنگتن هدايت م ياست که با چراغ سبزها
 ي آمريکا از تانک و هليکوپتر براي درياييدر ماه مه نيرو. شود

آنها، به گفته .  فقيرنشين شهر فلوجه استفاده نموديحمله به محله ها
 که در مقايسه با کل ي نفر را به قتل رساندند؛ رقم٦٠٠خودشان، 
  ته شده بودند، در آن سال کش" شورشيان" که توسط يتعداد افراد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ياين کشتار ب: فرماندهان بسيار منضبط بودند. بسيار باالتر است
 سال پيش، هنگ دس ٦٠.  بودي سرباز آمريکاي٣معني، انتقام قتل 

 -  را در اورادورسوري فرانسوي غير نظام٦٠٠نازيست ها، ) ٣(ريش
 ييروها توسط نيبه انتقام ربوده شدن يک افسر آلمان) ٤(گالن

  شود؟ ي مشاهده ميآيا تفاوت. مقاومت، قتل عام کردند

کلمه تروريست ها به جاي اسالم به کار
اين موضوع يادآور جنگ سرد. گرفته مي شود

و ما" کمونيست ها"است که جهان بين 
در آن هنگام ما براي دفاع. تقسيم شده بود

از خود، به کار گرفتن يک استرتژي نابود
ما اکنون. دانستيمکننده را قابل قبول مي 

 که- و يا بهتر است بدانيم -مي دانيم 
بخش عظيمي از آن، تنها يک ظاهرسازي

اسناد رسمي عمومي شده نشان مي دهند. بود
که مطرح نمودن تهديد از ناحيه شوروي، تنها
. براي ايجاد تاثير بر افکار عمومي بوده است

ديدگاه
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 فلوجه و ديگر ي ها به طور منظم به سويدر حال حاضر آمريکاي
 يآنان تمام.  کنندي مي پر جمعيت اطراف، موشک پرانيشهرها
اگر کلمه تروريسم مفهوم .  رسانندي خانواده ها را به قتل مياعضا
 ي صنعتين را بايد در تروريسم دولت را در بر داشته باشد، آيمدرن

  .جستجو نمود
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 مورد ٤٠بيش از .  در پيش گرفته اندي ها شيوه ديگريانگليس
 توان ي مي ها توسط سربازان انگليسي شده از قتل عراقيشناساي

 . تنها يک سرباز به دادگاه فرا خوانده شده است. ذکر کرد

، روزنامه )٦( گوردوني، ل)٥(در آخرين شماره مجله روزنامه نگار
 در عراق کار کردن با يبه عنوان انگليس: "  نويسدينگار آزاد، م

 يريسک همراه است، به خصوص در جنوب عراق که روش ها
 که يمورد( باشد يخشونت آميز سربازان ما، زبانزد خاص و عام م

 ي هاي نارضايتيحت)."  شوندي ما گزارش نمي داخليدر رسانه ها
 يتقريبا تمام.  شودي نيز گزارش نمي سربازان انگليسرو به رشد
 که در عراق کشته شده اند، اشغال عراق، و ي سربازانيخانواده ها

 . و استثناييي تاريخيبلر را محکوم کرده اند؛ رويداد

 تروريسم دولتي� 
 است که امکان يتنها در صورت به رسميت شناختن تروريسم دولت

 اجرا شده توسط گروه يمليات تروريستدرک و فهم، و مقابله با ع
 که هر چقدر هم وحشتناک باشند، يعمليات. ها و افراد وجود دارد

 ي ناچيز به شمار مي تروريسم دولتي هاي رحميدر مقايسه با ب
 يبه عالوه آنها زمينه و سرچشمه خود را از تروريسم رسم. آيند

به همين . ت قادر به بيان آن نيسي گيرند که هيچ زبان واسطه ايم
 را ي از ناظران بيرونيدليل، دولت اسراييل توانسته است بسيار

 که در ي باشند، در حالي تروريسم ميمتقاعد سازد که آنها قربان
 سازش ناپذيرانه و ياصل، اين اسراييل است که با طرح ها

 ي مقابله جويانه فلسطيني خود، زمينه ساز عمليات انتحاريتروريست
 ي ها نسبت به رسانه هايبا اينکه اسراييل. آورد يها را فراهم م

 � ي سي بي باشند، به ويژه در مورد بي خشمناک مي اروپاييعموم
 از ي سي بي با اين حال هرگز ب�با روش ترساننده موفقيت آميز 

 که به طور ي کند؛ اصطالحي ها به عنوان تروريست ياد نمياسراييل
 ها ير خود همچون زندان که در کشوي هاييثابت در مورد فلسطين

تعجب آور نيست اگر نتيجه .  رودي شود، به کار ميبا آنان رفتار م
 دهد که ينشان م) ٧( دانشگاه گالسگوييک تحقيق تازه از سو

 در انگلستان بر اين باورند که اين ي از بينندگان تلويزيونيبسيار
 .  ها هستند که مهاجم و اشغالگرنديفلسطين

 خود در شهر ي با عمل انتحارير يک فلسطين سپتامب٧در تاريخ 
 همه يدر بخش خبر.  را به قتل رساندي، شانزده اسراييل)٨(بيرشبا

 دولت اسراييل اين امکان داده شد که از يتلويزيون ها، به سخنگو
 توجيه ساخت ديوار نژادپرستانه دفاع نمايد؛ چرا ي براياين تراژد

با عمليات خشونت آميز که ايجاد اين ديوار در ارتباط مستقيم 
 .  شودي ها توجيه ميفلسطين

 بر اين امر تاکيد نمودند که اين ي خبريتقريبا همه گزارش ها
توقف خشونت "و " آرامش نسبي"مورد، پايان يک دوره پنج ماهه 

 ي فلسطين٤٠٠ همين پنج ماه آرامش نسبي، تقريبا يط. بود" ها
فيانه به قتل رسيده  نفر مخ٧١کشته شده بودند که در اين ميان 

 به ي کودک فلسطين٧٣ همين مدت توقف خشونت ها، يط. بودند
 که به قلبش ي ساله توسط گلوله ا١٣يک کودک . قتل رسيدند

 که دست در ي ساله هنگام٥يک دختربچه . اصابت کرد کشته شد
 که يدست خواهر دوساله اش در حال قدم زدن بود، با گلوله ا

 ي ساله، هنگام١٤مازن مجيد .  قتل رسيد کرد بهيصورتش را متالش
 ي بود، ميکه همراه با خانواده اش از خانه خود که در حال فروريز

   سوراخ سوراخ شدي گلوله اسراييل١٨گريختند، با 
  
  
  
  

) افکار عمومي( جهت دهنده يهيچکدام از اين موارد در رسانه ها
 گزارش بيشتر اين موارد اصال. به عنوان تروريسم گزارش نشدند

 افتاد، زمان صلح و آرامش ي که اين موارد اتفاق ميهنگام. نشدند
 ي کوپترهاي ماه مه، تانک ها و هل١٩در . و توقف خشونت ها بود

 ٨ يک تظاهرات آرام صلح طلبانه آتش گشودند و ي به روياسراييل
اين کشتار خشونت . نفر از راه پيمايان را به قتل رساندند

 از يک جنبش ي بخشياشت؛ اين راه پيماي ديآميزمفهوم ويژه ا
 رفت که ي رو به رشد به شمار مي صلح آميز فلسطينيدسته جمع

بيشتر اوقات همراه با مراسم نيايش در کنار ديوار نژاد پرستانه 
 اين جنبش متاثر از حرکت گاندي، ياوج گير.  شوديبرگزار م

  ن نيزحقيقت مربوط به چچ.  يابدي نمي در جهان هيچ انعکاسيحت
 هواپيماهای،٢٠٠٠ فوريه ٤در . شوديبه همين شکل ناديده گرفته م

در ماه مه نيروي دريايي آمريکا از تانک و 
هليکوپتر براي حمله به محله هاي فقيرنشين

آنها، به گفته. شهر فلوجه استفاده نمود
 نفر را به قتل رساندند؛ رقمي٦٠٠خودشان، 

ي که توسطکه در مقايسه با کل تعداد افراد
 در آن سال کشته شده بودند،" شورشيان"

 در بر داشتهاگر کلمه تروريسم مفهوم مدرني را
باشد، آن را بايد در تروريسم دولتي صنعتي

  .جستجو نمود
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آنها از . حمله کردند) ٩( کاتير يورتي روسي، به روستاي جنگ
 ي کنند که ريه هاي پخش مي بنزينيکه گازها"  تنفسييبمب ها"

 ي دهد و طبق کنوانسيون ژنو ممنوع ميانسان را مورد هدف قرار م
 را بمباران نمودند که زنده يروس ها کاروان. باشد، استفاده کردند
 کردند عبور ي که پرچم سفيد با خود حمل ميماندگان را در حال

اين تنها .  مرد، زن و کودک را به قتل رساندند٣٦٣آنها .  داديم
 بود که توسط ي بيشماري از عمليات شناخته شده تروريستييک

 و يمراه والديمير پوتين که از هيدولت روسيه به رهبر
  .  برد، به انجام رسيدي بلر نيز بهره ميتون"  کامليهمبستگ"
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 ي از ما ميتعداد کم): "١٠(به گفته درام پرداز معاصر، آرتور ميلر
 اين اعتقاد خود را از دست بدهند ي هيچ مشکلي و بيتوانند به آسان

انديشه اين .  عقالنيت هدايت شده استي به سويکه جامعه به نوع
 گناه ي بي از انسان هايکه دولت دچار جنون شده است و بسيار

 رساند، قابل پذيرش نيست و به همين دليل نيز، يرا به مجازات م
 :توضيحات ." اسناد و داليل بايد پوشيده بمانند

جان پيلجر، روزنامه نگار و مستندساز انگليسي استراليايي االصل مي باشد 
تا کنون صدها مقاله درباره مسائل بين وي . که در لندن زندگي مي کند

المللي، همراه با افشاي روش هاي امپرياليستي و خشونت آميز قدرت 
هاي غربي، به رشته تحرير درآورده و تا کنون چند جلد کتاب نيز 
منتشر نموده است که به زبان هاي ديگر، از جمله سوئدي، ترجمه و 

از ... زي که نگذاشتند بدانيم، و نظم روزانه نامريي ، چي. انتشار يافته اند
وي همچنين فيلم هاي مستند و . جمله آثار شاخص وي به شمار مي روند

   .ساخته است... تکان دهنده اي نيز درباره ويتنام، افغانستان، عراق و 
  ۱ زندان اوين بند ۱ از صفحه 

 من هستم ، من کردم آن وقت ي ، اگر بگوييصداقت برخورد کن
 شود و لحن کالمشان تغيير يايشان در هم ماست که چهره ه

 هم ياينجا همه برا..  يکديگر جان ميدهند ياينجا همه برا. ميکند
 که چقدر يکديگر ي فهمي مي به اين مکان ميآييوقت.. ميميرند 

  . رادوست داريد که چقدر به هم وابسته ايد

 ي برا تواندياينجا با علم بر اينکه به عهده گرفتن تمام تقصير ها م
 ديگران ي و براي داشته باشد ، همه را به جان ميخريتو عواقب بد

..  نيست يهيچ کس حاضر به ماندن ديگر.. ياز خودت ميگذر
اينجا همه با هم ..  نيست يهيچ کس حاضر به فروختن ديگر

  .. پشت هم.. هستند 
 يک رنج ي که داري آورند تنها احساسي حکم آزاديت را ميوقت

 خواهم آزاد شوم ، در زندان ميمانم ، ما با ينم... طاقت فرساست 
بعد به تو ميگويند ...  با هم از زندان خارج ميشويميهم آمديم همگ

بعد از گذشت تمام اين روزها حاال . يکه قانون است ، بايد برو
 که حکم آزاديت صادر ميشود ، اشک در چشمانت حلقه يلحظه ا
 از يوقت ... ي ميکشيه رنجچ .. ي درد آوريچه آزاد.... ميزند 

 ، با اين انديشه که ي خارج ميشويدرب بزرگ اوين به تنهاي
 ي تنگ، در آن تنهاييهاي هنوز همرزمالنت در آن سلولهايميدان

... طاقت فرسا ، روزها را به شب ميرسانند و شب را صبح ميکنند 
 ي تواني اما نميخودت را کنترل ميکن..  فشارد يبغض گلويت را م

 تا هيچ کس يعينکت را به چشم ميزن..  بايد رهايش کرد ..
چشمان اشک آلودت را نبيند و گمان نکند از رنج زندان به ستوه 

  . يآمده ا
 ي اطرافيان دوره ات ميکنند و تو را در آغوش ميگيرند نميوقت
 و شب را تا صبح با اين فکر که االن دوستانت در ي شاد باشيتوان

چه .. آيد ي و خواب به چشمانت نمي ميمانآنجا چه ميکنند بيدار
  " .يآزاد" د اين به اصطالح ر دايرنج

موشي ديگران ، از بي  بيشتر دلت ميگيرد از خايآييبيرون که م
آنها که !  نيست ي که خيالياما باز به خود نهيب ميزن. ..تفاوتيشان

 هم خودشان را به خواب زده ينيستند ، خوابيده اند و البته عده ا
 ، يتاکس..  اتوبوس يصفها .. ي در خيابان راه ميرويحاال وقت. دان

 ي کدام يک از اين مردم ميدانند که تو از کجا ميبا خودت ميگوي
؟ کدام يک ازآنها ميدانند که در اين مدت چه بر سر تو و يآي

 ي کدام يک از آنها مهم است؟ مردميدوستانت آمده است؟ برا
 هايشان را باز کنند و ببينند که  حاضر نشدند درب پنجرهيکه حت

 که با يمردم... تجمع ما در مقابل سازمان ملل به چه دليل است
 ببينند ي ما رويشان را بر ميگرداندند تا نکند چيزيمشاهده دستگير

 چرا اين مردم يبا خودت ميگوي.. که برايشان خطرناک باشد 
م  هي غيرت شده اند؟ بعد باز هم چشمانت را روياينقدر ب
آورده  که ايماني ندارد ، تو به راهي که عيبي و فکر ميکنيميگذار

 است که از زندان با خودت آورده ي واين تنها چيزي ادامه ميدهيا
  .ي، به هر بهايي ادامه ميدهم به هر قيمتي زير لب ميگوييا

 
  

رت به رسميت شناختن تروريسمتنها در صو
دولتي است که امکان درک و فهم، و مقابله با
عمليات تروريستي اجرا شده توسط گروه ها و

عملياتي که هر چقدر هم. افراد وجود دارد
وحشتناک باشند، در مقايسه با بي رحمي هاي

 تروريسم دولتي ناچيز به شمار مي آيند
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 شهال الهيجي ـ مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

 مميزي كتاب برپايه كدام
محمل قانوني در وزارت 

  شود؟  ارشاد اعمال مي
يك ناشر باسابقه درباره نوع  

: مميزي اعمال شده حال حاضر در حوزه نشر كتاب معتقد است
مميزي كتاب ناشر قبل از چاپ، امري غيرقانوني است؛ اين را ما 

داند،  دانند، وزير ارشاد مي دانيم، مسؤوالن وزارت ارشاد مي مي
 .داند  هم ميرييس هيات دولت

شهال الهيجي ـ مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ـ در 
وگو با خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران  گفت
اينكه آيا مميزي كتاب حوزه بزرگسال قانوني است يا غير : گفت

گوييم براساس تفسير  ما مي. قانوني، سالها بحث ما بوده و هست
اي  ه شوراي عالي انقالب فرهنگي، اين ضابطهقانون اساسي و مصوب

. شود، غيرقانوني است كه در حال حاضر در وزارت ارشاد اعمال مي
شود و هيچ راه حلي  اينكه چرا چنين عمل غيرقانوني دارد انجام مي

 .دانيم شود، چيزي است كه ما نمي اعمال نمي

وز ما بخشي از اين امر را به فشارهاي سياسي ر: او توضيح داد
آيد كه هرگاه فشارهاي  اين طور به نظر مي. كنيم تفسير و تعبير مي

شود، مسؤوالن وزارت ارشاد  سياسي روز بر روي دولت سنگين مي
 . كنند اين فشار را به حوزه نشر منتقل مي

درباره مميزي كتاب بدون اينكه هيچ ضابطه : وي يادآور شد
 اوراق نامشخص قانوني اعالم شود، بدون هيچ شناسايي به صورت

اين . كنند كه فالن قسمت كتاب را حذف كنيد به ما اعالم مي
ضابطه و هم بسيار متزلزل  وضعيت است كه نشر كتاب را هم بي

 .شود كند؛ چون اين امر براساس هيچ ضابطه قانوني انجام نمي مي

براي من ناشر، نامعلوم است كه چه چيزهايي نبايد : الهيجي افزود
تواند  ته به اين اعتقاد ندارم كه سانسور يا ضبط ميالب. چاپ شود

اي داشته باشد؛  تواند ضابطه قانوني هرگز نمي امر بي. مند شود ضابطه
كتاب بايد به مرحله عمل برسد و .  است قانوني چون بنايش بر بي

العموم داشته  خالفي در آن واقع شود، شاكي خصوصي يا مدعي
 به حقوق ðمثال. ي قانون باشدباشد، در اين صورت بايد جوابگو

شود كه كتاب  اعالم مي. فرد يا جمع در كتابي توهين شده باشد
اين چه تعريفي دارد؟ من . موجب تشويق اذهان عمومي شده است

از كجا بفهمم كه اين قضاوت از كدام قاضي آمده كه اين كتاب 
وي با تاكيد بر اينكه در حال  موجب تشويش اذهان عمومي است؟

 بين اعمال مميزي و اعمال سليقه رابطه مستقيم وجود دارد، حاضر

. حتا سليقه مميز هم براساس فشارهاي موجود است: عنوان كرد
اگر استنباط كند كه اين . يعني ميز هم براي خودش ذهنيتي ندارد

 قضايي يا  عبارت يا كتاب ممكن است مورد مخالفت سيستم
. كند سور اعمال ميجناحي قرار گيرد، خوش در اين كتاب سان

درحقيقت درگيري ما بر اين اساس است كه چه كسي قضاوت 
 .كرد

وي درباره تاثير روند اعمال فشار بر حوزه نشر كتاب، بر اعتماد 
به همين جهت ما معتقديم اين كار غير : ناشران، اذعان داشت

. مند است؛ به دليل اينكه داليل ذكرشده هميشه مبهم است ضابطه
هايي كه االن در محاق توقف فرآيند انتشار هستند، به  بيشتر كتاب

استنباط بررس يا هيات بررسي از كتاب . همين معضل دچارند
بدون اينكه كتاب چاپ شود و در معرض بررسي افكار عمومي 

كنيم؛  قرار گيرد، اين است كه ما اين كارها را براي منافع شما مي
حافظ منافع خودمان گوييم اجازه بدهيد كه خودمان  ولي ما مي

  .باشيم
  
  
  
  
 

متاسفانه ضابطه مجوز را سيستم : اين مدير انتشارات تاكيد كرد
موضوع اين است كه سيستم .  قبول نداردðقضايي كشور اصال

قضايي كشور وزارت ارشاد را براي دادن مجوز به كتاب متولي 
ها بعد از چاپ مورد مجازات و  دانست كه كتاب داند؛ اگر مي نمي
گويد  استدالل سيستم قضايي مي. گرفتند يگيري قضايي قرار نميپ

ايد، بر چه مبنايي  شما اصالً مجاز به دادن مجوز به يك كتاب نبوده
خواهم بگويم چگونه حتا در درون  ايد، با كدام عمل قانوني؟ مي داده

 سيستم اين تضادها وجود دارد؟ 

ليت خودش چاپ قرار بود ناشر، كتاب را با مسؤو: وي ادامه داد
العموم به عنوان  كند، در صورتي كه شاكي خصوصي يا مدعي

شاكي دفاع از حقوق مردم كتاب را مغاير ديد، موضوع در جلسه 
هاي هر دو  گويند، با استدالل دادگاه مي دادگاهي كه به آن پيش

طرف بررسي شود و آيا اينكه اصالً جرمي اتفاق افتاده است يا نه، 
اي  علوم شد، آن وقت نوع جرم را هيات منصفهوقتي وقوع جرم م

شامل نمايندگان ناشر، قوه قضاييه، وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران 
ها در  كنند و آن نظر در امر كتاب معلوم  و كليه مراجع صاحب 

 يك هيات قضاوت نظر دهند كه آيا حق با شاكي است يا متهم؟

شود، خيلي از مسائل اگر اين فرايند اجرا : الهيجي خاطرنشان كرد
خواننده حق دارد به كتاب من اعتماد نكند؛ چون . حل خواهد شد

مميزي كتاب ناشر قبل از چاپ، امري
دانيم، غيرقانوني است؛ اين را ما مي

دانند، وزير ارشاد مسؤوالن وزارت ارشاد مي

چشم انداز
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داند كه من ناشر،  داند كتاب من جايي مميزي شده است، مي مي
مجبورم در متن كتاب دست ببرم و اعتماد او از من و كتاب من 

توانيم به اين آدم بگوييم برو كتاب  ما چگونه مي. شود سلب مي
 !بخوان؟

در درجه :  با اعالم اينكه تمام اثرات مميزي منفي است، افزودوي
اول شكستن قانون با اين دليل كه چرا وزارت ارشاد مرحله سانسور 

كند، اين سؤال است كه اگر قانوني است پس  را پنهاني اعمال مي
كند؟ اين را مكتوب در سربرگ و امضاي  چرا پنهاني عمل مي

دهند كه در وسط   نام و نشان مي يبه ما كاغذهاي ب. مشخص بدهند
اين براي هيچ كس . آن نوشته شده چاپ اين كتاب ممنوع است

تواند باور   كسي نميðگوييم اصال قابل تصور نيست و وقتي مي
خواهيم عضو كنوانسيون  كند، حاال شما تصور كنيد كه ما مي

اش   صفحه٥٠ رايت هم بشويم، فالن كتاب ميالن كوندرا،  كپي
اي كه اصالً خودش خبر  ، ما چه بايد بكنيم با نويسندهحذف شد

ندارد؟ موضوع اين است كه ما با اين برخورد با ادبيات جهان، از 
  . شويم يك جهت باعث افت نشر در ايران مي

  
  
 
  
  

مدير نشر روشنگران و مطالعات زنان درباره عملكرد اتحاديه 
متاسفم، به : اشتناشران به عنوان صنف در قبال اين مساله اظهار د

اگر ما . گردد به اتحاديه ضعيف ناشران نظرم تمام مشكالت ما برمي
اي داشتيم كه به معناي واقعي توان حمايت از ناشران را  اتحاديه

البته بخشي از اين اختيارات را . داشت، وضعمان جور ديگري بود
مطابق تمام قوانين . هم سيستم حكومتي از اتحاديه گرفته است

اش صادر شود و او با  وسيله اتحاديه  پروانه هر شغل بايد بهصنفي،
. در نظر گرفتن منافع صنف به كسي پروانه اشتغال بدهد؛ يا ندهد

دهد، بدون در نظر گرفتن تعداد  در حال حاضر وزارت ارشاد مي
كند و به  ناشران، به علت اينكه در اين بخش اعمال قدرت مي

 .دهد انه نشر ميكسانيكه دلخواه خودش هستند پرو

اين اقدامات باعث سوء استفاده در امر كاغذ و نشر : وي گفت
ناشراني هستند كه فقط . شود كه يك كاالي استراتژيك است مي

توانند  كنند با اين كار مي آيند؛ براي اينكه فكر مي به اين وادي مي
كنم كه  دانم، پيشنهاد مي  ناشر نميðمن آنها را اصال. ثروتمند شوند

 رانت كاغذ را بردارند و نگذارند اين به صورت قده چركين ðاصال
 طوري كه حتا ناشران خوب را به  در درون صنعت نشر بماند؛ به

ماند و  در اين صورت ناشر واقعي مي. شكلي از فساد سوق بدهد

رود؛ چون ديگر سودي  ناشر غيرواقعي از اين وادي بيرون مي
م مساله نشر از شروع تا پايان در تما: وي تاكيد كرد. برايش ندارد

يك زنجيره نامبارك گرفتار شده است و تا كتاب در ايران درگير 
  .گونه است مسائل سياسي و اختالفات جناحي است، وضعيت همين

  
  
 
  
  
  يك . مساله طرح جلد يكي ديگر از مشكالت است: هيجي گفتال

شان هايي كه روي جلد اي گفتند تمام كتاب دفعه از صبح شنبه
تصوير زن است نبايد چاپ شوند و بايد به وزارت ارشاد بروند و 

كنم چند هفته است كه به صورت جدي در وزارت ارشاد  فكر مي
اي هم در اين باره از  هنوز هيچگونه بخشنامه. شود دارد اعمال مي

يعني بايد با مصوبه درون . سوي مقامي مسؤول به ما داده نشده است
اين بايد اعالم شود تا ما بدانيم . شاديا وزارت ارهيات وزيران باشد؛ 

كنيم؟  كه داريم از روي كدام مرجع قانوني اين ضابطه را اجرا مي
ها  كند جلد كتاب ناگهان كسي در يك مكان قدرت اعالم مي

آيد كه حاال جلدهايت  مبتذل است؛ همين تعريف فشار به ناشر مي
 بي ðآلهم بايد مجوز داشته باشد و انتخاب اين مساله هم كام

هاي خصوصي مقامات رهايي  بايد ناشر از گير سليقه. ضابطه است
خواهد مقام مميز باشد، مقام نظارت باشد  حاال اين مقامات مي. يابد

هاي شخصي و فشارهاي  يا مديريت كتاب، ما بايد از شر سليقه
بيروني بدون دليل آزاد شويم و تا نشر گرفتار اين مسائل است، 

. نشر مفلوك و محتاج حمايت دولت هستيمهمچنان داراي يك 
طلبد؛  البته شايد هم سيستم فرهنگي كشور چنين نشري را مي

دانم، اما بدانيم كه اگر ما بناست وارد صحنه جهاني شويم، بايد  نمي
دانم، آقايان و  اين را من ناشر مي. ضوابط جهاني را رعايت كنيم

مريض را به سوي دانند، اما چرا نشر  متاسفانه مسؤوالن هم مي
 برند؟ سقوط مي

كنم اگر يك  فكر مي: هايش گفت الهيجي در بخش پاياني گفته
مسؤول دلسوز در رأس نشر و مسائل فرهنگي مملكت باشد، وقتي 

 تا ببيند، بايد بر خودش بلرزد؛ براي مملكتي ١١٠٠ تيراژ كتاب را 
تيراژ  ميليوني كمترين ٦ تاجيكستان .  ميليون جمعيت٦٠ با بيش از 

 هزار نخسه است و خواننده اينجا از خودش ٣٠  تا ٢٠ كتابش 
كنم   براي چه بخواند؟ فكر ميðپرسد چرا كتاب بخواند و اصال مي

زنيم؛ در  آيد كه ما ساز مخالف مي آقايان اين طور به نظرشان مي
  ما دغدغه فرهنگ اين مملكت را داريم و. حالي كه اينطور نيست

   ۱۲بقيه در صفحه 

شاد مرحله سانسور را پنهانيچرا وزارت ار
كند، اين سؤال است كه اگر اعمال مي

 كند؟ قانوني است پس چرا پنهاني عمل مي

اي داشتيم كه به معناي واقعي اگر ما اتحاديه
توان حمايت از ناشران را داشت، وضعمان

 .جور ديگري بود

چشم انداز
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  عبدالکريم الهيجي     

دومين كنگره جهانى مبارزه با 
  مجازات اعدام در مونترال

 دومين كنگره جهانى مبارزه با اعدام از 
روز ششم اكتبر، پانزدهم مهر ماه، در 
شهر مونترآل كانادا آغاز شد و تا روز 
 .نهم اكتبر، هجدهم مهر ماه، ادامه يافت

 آگاهى از اينكه چه كسانى  براى ي  کيواندخت قهارن رابطهي در ا
كنند و موضوع كانونى بحث در آن  در اين كنگره شركت مى

چيست، از دكتر عبدالكريم الهيجى، رييس جامعه دفاع از حقوق 
هاى حقوق  المللى جامعه بشر در ايران و نايب رييس فدراسيون بين

  .بشر دعوت به مصاحبه كرده است
 ي جهانيومين کنگره ، دي دکتر عبدالکريم الهيجي آقا:ق. ک

.  شوديمبارزه با مجازات اعدام در مونترال برگزار م
   هستند؟يبرگزارکنندگان اين کنگره چه کسان

 ي بين المللي حقوق بشري از سازمانهاي گروه:يعبدالکريم الهيج
 ي جامعه هايفدراسيون بين الملل»، «عفو بين الملل»از جمله . يو مل

 را يجمع» رانيقوق بشر در اجامعه دفاع از ح»، «حقوق بشر
به « همه با هم برضد مجازات اعدام»تشکيل داده اند، زير عنوان 

 ۲ ي جهانينخستين کنگره . خاطر مبارزه با مجازات اعدام در دنيا
سال پيش در استراسبورگ در کاخ پارلمان اروپا و با حمايت 

 امسال دومين کنگره يوسيع پارلمان اروپا تشکيل شد و کنگره 
 حقوق بشر ي از سازمانهاي ست که در مونترال با حمايت بسياريا

کانادا « ليمک ک» و از جمله دانشگاه ي کانادايي مليو سازمانها
  .  شوديدر مونرال برگزار م

 در اين يدهندگان اين کنگره چه کسان به جز سازمان: ق. ک
  کنند؟يکنگره شرکت م

 و ي حقوق بشرينها در اين کنگره تمام سازما:يعبدالکريم الهيج
 کنند، ي لغو مجازات اعدام مبارزه مي که برايتمام سازمانهاي

 کنم که تعداد شرکت کنندگان از نخستين يشرکت دارند و فکر م
بهرحال .  که در استراسبورگ انجام شد، بيشتر باشديکنگره ا
دهندگان کنگره بعدا صورت شرکت کنندگان در اين  سازمان

  .د کردکنگره را منتشر خواهن
   در اين کنگره شرکت کرده است؟يآيا از ايران کس: ق. ک

جامعه دفاع از  »ي متاسفانه از ايران، ما  يعن:يعبدالکريم الهيج
 ي، نتوانستيم به لحاظ نبودن وقت شرکت کنيم، ول«حقوق بشر

 را در ي حقوق بشر نقش اصلي جامعه هايچون فدراسيون بين الملل
کانون .  رسدي ما نيز ميابراين صدااين کنگره خواهد داشت، بن

 چون عضو فدراسيون است، يمدافعان حقوق بشر هم نتوانست ول
به خصوص که .  کانون را هم منعکس خواهد کرديفدراسيون صدا
 کنگره فرستاده است که تا ي براي ويدئويي پياميشيرين عباد

 يقرار بود آقا.  که من خبر دارم پريروز پخش شده استيآنجاي
 که دعوت شده  «کانون دفاع از زندانيان»، رييس يالدين باقعماد

 ايشان را گرفتند و ي متاسفانه جلويول. بود، شرکت کند
  .پاسپورتش را توقيف کردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   امسال چيست؟ي کنگره يموضوع کانون: ق. ک

 اين است که ما ضمن آنکه ي موضوع کانون:يعبدالکريم الهيج
 ي کنيم که اين مبارزه در گستره ي مي خوشحال ويابراز اميدوار

 رود و امروز بايد از يکطرف با تاسف يجهان روز به روز پيش م
بگوييم که در دو کشور دمکراتيک همچنان اعدام رواج دارد مانند 

 ي کشورها۷۰٪ ديگر در بيش از ي از سويکا، وليژاپن و آمر
 اعدام يقل اجرا لغو شده يا حدايا اعدام به کليعضو سازمان ملل 
 و ي اروپايي توانم مثال بزنم که در کشورهايم. متوقف شده است
 که اگر مجازات اعدام را ي آفريقايي از کشورهايروسيه و بسيار

 اروپا ياتحاديه . لغو نکرده اند، حداقل اعدام متوقف شده است
 الحاق به اتحاديه اروپا را لغو مجازات اعدام ي از پيش شرطهاييک

 دانيم ترکيه ناگزير شد پارسال يهمچنان که م.  استگذاشته
 ديگر بايد تاسف خود ي باز از سويمجازات اعدام را لغو کند، ول

 آسيا که سياهکارترين يرا اعالم کنيم، بويژه در ارتباط با قاره 
ران، ي مثل ايقاره است از جهت وفور مجازات اعدام، که کشورهاي

 يکشورها هستند، و باز نگران در صدر اين يچين، عربستان سعود
 مانند ايران زير حکومت يخود را اعالم کنيم که در کشورهاي

اط با قاره ي آسيا که سياهکارترين قارهدر ارتب
است از جهت وفور مجازات اعدام، که
کشورهايي مثل ايران، چين، عربستان سعودي
در صدر اين کشورها هستند، و باز نگراني خود
را اعالم کنيم که در کشورهايي مانند ايران زير
حکومت جمهوري اسالمي که حتا نوجوانان زير

به. اعدام مي شوند سال هم محکوم به ۱۸
 نوجوان ايراني،۲۵طوري که اطالع داريم 

نابالغ، محکوم به اعدام شده اند و هر روز در
 انتظار چوبه ي دار هستند

گزارش
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 سال هم محکوم به اعدام ۱۸ که حتا نوجوانان زير ي اسالميجمهور
، نابالغ، ي نوجوان ايران۲۵ که اطالع داريم يبه طور.  شونديم

ما . د دار هستنيمحکوم به اعدام شده اند و هر روز در انتظار چوبه 
با توجه به کنوانسيون حقوق کودک که ايران هم به آن ملحق شده 

 اروپا خواسته ايم که در ي اول از اتحاديه ياست، در وهله 
 ي سازمان ملل درباره ي که ماه آينده به مجمع عموميقطعنامه ا

 ي اسالميوضع حقوق بشر در ايران تقديم خواهند کرد، از جمهور
 که از محکوم کردن اطفال و نوجوانان به طور قاطع خواسته شود

 کنند و بعد هم در ارتباط با محدود کردن ي سال خوددار۱۸زير 
 که مجازات اعدام در ايران لغو نشده است، يمجازات اعدام تا زمان

 ياين موضوع و موضوعهاي.  مجازات اعدام را متوقف کندياجرا
 ست يمسايل کشورها است، جزو ينظير اين که در ارتباط با بقيه 

 صادره يقطعنامه ها. که در اين کنگره به بحث گذاشته خواهد شد
از کنگره هم در پايان کار کنگره که روز شنبه خواهد بود، انتشار 

  .خواهد يافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در کجا؟: ق. ک

 مانند عفو ي حقوق بشري سازمانهايدر سايتها: يعبدالکريم الهيج
 که يحقوق بشر و ديگر سازمانهاي يبين الملل، فدراسيون بين الملل

 .به خصوص در امر مبارزه با مجازات اعدام بسيار فعال هستند

 ...شهال الهيجی  ۱۰ از صفحه بقيه 

. تمام تالشمان در نشان دادن چهره متفاوتي از ايران به بيرون است
گيرند، ما چه   وقتي اينها را مثل آيينه جلوي ما ميðولي عمال

ويند حتا مدير كل اين مملكت هم مبرا نيست از گ بگوييم وقتي مي
اينكه مورد اتهام قرار گيرد كه چرا سانسور اعمال نكرده است، ما 

توانيم بگوييم؟ چيز ديگر جديد اينكه حاال ديگر يك كتاب  چه مي
تواند در بياورد؛ اما ناشر ديگر نه؛ ناشري كه مجوز  را يك ناشر مي

 فشارهاي ðكند؟ احتماال ح مياينها را چه كسي مطر. دايم دارد
كنم درون سيستم آشفتگي بي حد و  بيروني است؛ وگرنه فكر مي

هاي  برنامگي كالن برنامه همچنان مشكل ما بي. مرزي است
 .فرهنگي است

ها و ضوابط نشر كتاب؛ مصوب جلسات   اهداف، سياست٥  ماده *
ي عالي انقالب  شورا٦٧/٠٢/٢٠   و ١٣   و ٦   مورخ ١٤٩   - ١٤٨   - ١٤٧  

فرهنگي، تنها درباره نشر كتاب هاي ويژه كودكان و نوجوانان 
 :تاكيد و صراحت دارد

هاي خاص كتابهاي كودكان و نوجوانان،  نظر به حساسيت و جنبه«
اي به نام هيات نظارت بر نشر كتابهاي كودكان و  هيات ويژه

ه به نوجوانان متشكل از حداقل پنج تن از افراد صاحب نظر و آگا
و مسائل خاص كتابهاي كودكان ) از ديدگاه اسالمي(امور تربيتي 

 .»تشكيل خواهد شد

  ....ا تنها صنعت آمريک ۱۴ بقيه از صفحه
زماني که ما . به کار خودتان برسيد: آمريکا سالها انجام ميداده است

ما قصد کرديم . دست از اين کار کشيديم، سقوطمان آغاز شد
همانگونه که . ي کنيم و اينکار را انجام داديماقتصاد روسيه را متالش

عثامه بن الدن بدون راه انداختن جنجال تبليغاتي نظام سياسي ما را 
بدان ميماند که او همه آنچه را که موجب اينبود که . متالشي کرد

 آنچه را که ما را از ۀما داراي جمهوريت باشيم، از بين ببرد و هم
مي پرسيد . م حفظ ميکرد، واژگون کندياينکه به استبداد مبتال گرد

بر عليه تروريسم چکار مي توان کرد؟ اگر من جاي بوش مي 
به پليس . بودم، هيچ اقدامي بر عليه عراق يا افغانستان نمي کردم

بين المللي اينترپل مراجعه ميکردم، همان کاري را که در مقابله با 
را به خدمت اين درست نيست که کارگران مزارع . مافيا مي کنند

در آورده و بدست آنها اسلحه داده و آنها را به سرزميني بفرستيم 
و به آنها . که تا کنون کوچکترين اطالعي هم از آن نداشته اند

اين نه تنها ظلم . بگوئيم بايد آنجا ترقّ و تروق به راه بياندازند
  .است، که حماقت نيز مي باشد

رئيس جمهور اسبق  شما زماني از نزديکترين افراد به : س
دليل اينکه آنزمان پاي خود را از . آمريکا، جان اف کندي بوديد
 سياست کنار کشيديد چه بود؟

.  من ميخواستم مؤثر باشم و نفود داشته باشم و نه چيز ديگري :ج
آنجا، در مجلس سناي آمريکا، افرادي هستند که من به هيچ وجه 

من . من شهوت مقام ندارم. مراضي نيستم با آنها در ارتباط قرار گير
و من خودم نمي توانستم رئيس . ديدم که کنگره فاقد قدرت بود

  .به همين دليل دست کشيدم. جمهور شوم
 
 
 
 

 سال پيش در۲نخستين کنگره ي جهاني
استراسبورگ در کاخ پارلمان اروپا و با حمايت
وسيع پارلمان اروپا تشکيل شد و کنگره ي

 اي ست که در مونترال باامسال دومين کنگره
حمايت بسياري از سازمانهاي حقوق بشر و
سازمانهاي ملي کانادايي و از جمله دانشگاه

 .رال برگزار مي شودتکانادا در مون« مک کيل»

  يرانشر در ادفاع از حقوق بکميته 
www.polpiran.com 

گزارش
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  Gore Vidal با گوره ويدالگفتگو

   حميد بهشتي:ترجمه 
 ميباشد توسعه  زندانها تنها صنعت آمريکا 

 یايکآمري" شما تحت عنوان : س
مگر .  نوشته ايدمطلبي" فراموشکار
 آمريکائيان چه آمده هبر سر حافظ

 است؟

و با خنده ! ( فراموش کرده ام: ج
آخر من هم آمريکائي بوده و به فراموشکاري مبتال مي ) دمي افزاي

  .باشم
 اما شما کتب تاريخي بسياري نوشته ايد و روي تواتمندي :س

  . خود کار کرده ايدهحافظ
ا همه امور متوجه زمان حال و در آمريک.  بله همينطور است: ج

شايد . آمريکائيان از تاريخ همواره منزجر بوده اند. آينده مي باشند
. اين بدان خاطر باشد که خيلي چيزها را نمي خواهند به ياد بيآورند

اين فراموشکاري . تشخيص اين قضيه امر فوق العاده اي هم نيست
، نيويورک تايمز، تلويزيون: بويژه معلول رسانه هاي فاسد مي باشد

واشنکتن پست، اينها همگي ابزار دولت اند و بشدت مشمول 
اما نه اينکه يک سانسورچي از طرف دولت با قلم قرمز . سانسور

اينکار را بکند، بلکه توسط صاحبان اين رسانه ها سانسور اعمال مي 
کارکنان ميدانند که مطلوب صاحبان اين رسانه ها چيست و : شود

ه تغذي آن نيز ملتي است که ۀنتيج. ل مي کنندمطابق آن عم
 درصد آمريکائيان معتقدند که صدام ٦٠.  نادرست ميشوداطالعاتي

  . سپتامبر دخيل بوده است١١حسين در واقعه 
 شما گفته ايد که يک امر تا کنون واقع نشده بود و آن :س

 . اختراع جنگي است که بدون تهديد از خارج تحقق يابد

 انتزاعي است که جنگ بر عليه آن همانند هر يک واژ بله، ترو: ج
 سر مي باشد، که براي مبارزه با آن به گردانهاي هجنگ با شور

ق را ارتش يا تسليحات اتمي متوسل نمي شوند و افغانستان و عرا
اين در نظر عموم به بدسليقگي تعبير مي شود، . در هم نمي کوبند
. ، عاليق اقتصادي بوده است دولت در اينکارزهاگر بگوئيم که انگي
زماني که دولت بوش به قدرت رسيد، ديک . اما واقعا چنين بود

چني دستور داد تحقيق کنند که مخاذن نفت دنيا تا چه زمان 
يک کشور .  تمام ميشود٢٠٢٠گفته شد که . کفايت مي کنند

هوشيار که حافظه اش خوب کار کند، در اين وضع درميآيد و مي 
 بوش که به نحو لهاما ک. ع انرژي جديدي نياز داريمنابما به م: گويد

عجيبي کار مي کند، تصميم گرفت به عراق حمله کرده، آنجا را 
زيرا که بلحاظ ميزان ذخاير نفتي دومين کشور . اشغال نمايد

ميروي به آنجا، : او فکر مي کرد که اين کار ساده ايست. دنياست
اما ! تگزاس تلمبه مي زنينفت آنجا را بدست مي گيري و آنرا به 

 . و ما در واقع اين جنگ را باخته ايم. به اين سادگي ها نبود

 اما تهديدي که در کار بود، حتا اگر هم که ما نخواهيم آنرا : س
 .ترور بناميم

به چه دليل ميگوئيد تهديدي در کار بوده؟ در فيزيک قانوني : ج
. ماندهست که مي گويد هيچ عملي بدون عکس العمل نمي 

کدامين عمل ما بود که موجب تحريک متعصبين مذهبي گشت؟ 
 سپتامبر بوده است، که ١١فرض کنيم که عثامه بن الدن باني 

احتمال آن نيز مي رود، چه چيز باعث شد که او چنين عمل کند؟ 
ما پاسخ اين پرسش را بخوبي مي دانيم، زيرا که رئيس جمهور ما 

به همين !  نيک سيرت هستيمگفته است که او خبيث بوده و ما
چرا آمريکائيان به اين نمي انديشند که ما خودمان . سادگي است

. ديم خود در آورطهچه کرده ايم؟ ما عربستان سعودي را تحت سل
و عربستان سعودي در نظر مسلمانان جهان سرزمين مقدس به شمار 

 بن الدن در همان آغاز کار گفت که او با اين امر موافق. مي رود
ما . نيست، و آمريکائيان کافر به سرزمين مقدس رفته اند و غيره

اما حاضر به اينکار . مي توانستيم به سخنان طرف مقابل توجه کنيم
  .نيستيم
آيا بوش تظاهر به مذهبي بودن مي کند يا که ايمان او اصيل : س

 است؟

بنظر من اين از همان حقه . از خود او بپرسيد، از من نپرسيد: ج
او که مبتال به الکل و . اي رئيس جمهور هاي آمريکاستبازيه

وابسته به شيشه مشروب بود، به دستجات مستقل مبارزه با اين آفت 
مراجعه کرد و آنها هم غالباً دست به دامن مسيح و مسيحيت قشري 

 .مي شوند

شما گفته ايد در آمريکا فقط يک حزب وجود دارد که دو : س 
کداميک . وريخواهان و دموکراتها جمه-جناح دست راستي دارد

  از اين دو جناح در انتخابات آينده پيروز خواهد شد؟
 آن در سال جاري گزارش خواهد ۀبزرگترين امري که در بار: ج 

سه شرکت هست که : شد، بخاطر بسپاريد چه مي گويم
دستگاههاي ثبت آراء را توليد مي کنند که بر مبناي کامپيوتري 

که مانند صفحه تلويزيون مي ( به سطح مانيتور افراد. کار مي کنند
دست مي زنند و با اينکار يا بوش و يا کري را )  مترجم-باشد

اما در واقع اين افراد نيستند . انتخاب مي کنند، به نحو الکترونيک
زيرا آن کساني که مسئول اين دستگاههاي . که انتخاب مي کنند

. بات را دستکاري کنندالکترونيک مي باشند، قادرند نتيجه انتخا
نميشود دستگاه را باز کرد و گفت . هيچ مدرکي هم در کار نيست

گفتگو
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 دقيقه صبح رأي داد، ١٠ و ٩که انتخاب کننده اي که در ساعت 
. هيچ مدرک کاغذي وجود ندارد. مشخصاً به کري رأي داده است

اين بزرگترين ماجراي اين سال انتخابات خواهد بود و غوغائي بر 
 انتخابات خواهد شد ۀمن فکر مي کنم که کري برند.  شدپا خواهد

همانگونه .  سوگند ياد خواهد کردو بوش رئيس جمهور گشته و
 انتخابات را برد و بوش به رياست جمهوري ٢٠٠٠که گور در سال 

  .رسيد، زيرا که مسئولين انتخابات طرفدار او بودند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
بات را ببرد، چه خواهد شد و اما در صورتي که کري انتخا: س

  چه تحوالتي صورت خواهد گرفت؟

. کشوري را که صد در صد نظامي شده باشد، نميتوان تغيير داد: ج
از .  بر مي گردد١٩٥٠اين دستاورد هاري ترومن است و به سال 

آنزمان ما يک کشور امنيت ملي هستيم، اين عنوان و تعريف 
  .رسمي است

پرسيدند اگر چنانچه وي قيصر چين مي  زماني که از کنفوسيوس 
زبان به شدت . من زبان را منزه ميکردم: بود چه مي کرد، پاسخ داد

مورد سوء استفاده قرار مي کيرد و مردم نمي فهمند که قيصر چه 
زبان . اگر من قيصر مي بودم، دقيقا همين کار را ميکردم. مي گويد

ن پنتاگوني صحبت را منزه مي کردم، به گونه اي که ديگر به زبا
 ) Sit-comسيت کام(نکنيم يا اداي دلقک بازي هاي تلويزيوني 

  .را در نياوريم

 اما در صورتي که کري پيروز گردد، چه خواهد کرد؟ آيا :س
 از عراق عقب نشيني کرده و هرج و مرج به جاي خواهد ماند؟

خواست من اين است که چنين مي شد، اما .  چنين نخواهد شد: ج
و . جائيکه ما فاقد احزاب سياسي هستيم، لذا سياستي هم نداريماز آن

و از . از آنجائيکه فاقد سياست هستيم، لذا بحثي صورت نمي گيرد
آنجائيکه بحثي صورت نمي گيرد، لذا هيج نمي دانيم که چه 
کارهائي را مي بايد در جهان انجام دهيم و از انجام چه کارهائي 

ما در زمان حالي بي . اموشکاري هستيمما دچار فر. خودداري نمائيم
من فقط مي گويم که ما کي . پايان در حال سر خوردن هستيم

هستيم و او در مقام رياست جمهوري بر چه افرادي رياست خواهد 
  .او يک شبه نميتواند همه چيز را زير و رو کند. کرد

   بنابراين چشم اندازي براي تحول بنظر شما نمي آيد؟: س 

ما از نظر اقتصادي . سنکپ است. ندازي وجود نداردچشم ا: ج
در حال حاضر چيني ها و ژاپني ها بازارهاي . سنکپ خواهيم کرد
کري . يک اقتصاد جديدي بوجود خواهد آمد. ما را مي چرخانند

رئيس جمهور ماشيني خواهد شد که به سوي انفجار به پيش مي 
ي که در حال تنها صنعت. پول و دارائي از دست رفته است. رود

آنچه ما بر سر عراقيان در . رشد مي باشد، در آمريکا زندانها هستند
زندانها آورده ايم، همان بالئيست که آمريکائيان در زندانها با آن 

 . سال پيش به اينسو٦٠ � ٥٠مواجه اند، از 

قضاوت شما . اروپا خود را از جنگ عراق به دور نگاهداشت: س
  در اين باره چيست؟

ما فرصت اين را داريد که در جنگ با آمريکا پيشدستي  ش: ج
اروپائيان بيش ار آمريکائيان . کنيد و ببينيد کار به کجا مي کشد

زيرا که ما . حقيقت اينست که اروپا بسيار غني تر از ماست. هستند
ما در واقع هيچ نظام . پول خود را صرف تسليحات کرده ايم

م و آنها توده هاي مردم را آموزشي براي فقرا در آمريکا نداري
ما هيچ . ما فاقد نظام پزشکي هستيم، هيچ نداريم. تشکيل مي دهند

چيز به دستمان نمي رسد در حاليکه باالترين مالياتها را هم مي 
 کشور مي بايد ٢٧امروز در روزنامه خواندم که شهروندان . پردازيم

مريکا مشمول انگشت نگاري گردند، اگر که آنها قصد ورود به آ
آيا اين بهترين دليل نيست که کسي به آمريکا . را داشته باشند

  نرود؟
آيا سياست نظارتگري که اروپا در پيش گرفته است و در : س

 عين حال به قضاوت نيز نشسته است، کار درستي است؟

 هر چه باشد اين سياست به داغون کردن کابل و بغداد نمي :ج
   ...... را بکنيد که اياالت متحدهبه نظر من شما بايد کاري. انجامد

   ۱۲بقيه در صفحه 

عاليق اقتصادي بوده)حمله به عراق بخاطر(
زماني که دولت بوش به قدرت.. است

رسيد، ديک چني دستور داد تحقيق کنند که
مخاذن نفت دنيا تا چه زمان کفايت مي

 بنابراين تمام ميشود٢٠٢٠گفته شد که . کنند
 بوش.ما به منابع انرژي جديدي نياز داريم

ه کرده، آنجا راتصميم گرفت به عراق حمل
زيرا که بلحاظ ميزان ذخاير نفتي. اشغال نمايد

او فکر مي کرد که اين. دومين کشور دنياست
ميروي به آنجا، نفت آنجا را: کار ساده ايست

بدست مي گيري و آنرا به تگزاس تلمبه مي
و ما در واقع. اما به اين سادگي ها نبود! زني

 .اين جنگ را باخته ايم

گفتگو
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 فضاي نظامي                  اشرف درويشيان على     
فشار بر خبرنگاران و نويسندگان و 
 همچنين كاركنان فنى سايتهاى
اينترنتى در ايران، احضار آنها به 
دادگاه و دستگيرى برخى از آنها 

ز برخى ا. يابد روز افزايش مى روزبه
در . هستند» كانون نويسندگان ايران«ازاعضاى  اين دستگيرشدگان
كانون «اشرف درويشيان از اعضاى فعال  همين زمينه، على
 .به پرسشهاى  بهنام باوندپور پاسخ داده است» نويسندگان ايران

آقاي علي اشرف درويشيان، گويا آقاي محسن : بهنام باوندپور
که در جريان » ران خبازصنف کارگ« تن از اعضاي ۶حکيمي و 

مراسم بزرگداشت روز جهاني کارگر توسط نيروهاي امنيتي 
بازداشت شده بودند، پيش از آزادي با سپردن وثيقه هاي سنگين 

اين اعتصاب غذا چه تاثيري بر وضع . اعتصاب غذا کرده بودند
 جسمي بازداشت شدگان داشته است؟

اي اوليه که در اين افراد در همان روزه: علي اشرف درويشيان
آنجا بازداشت شدند، دست به اعتصاب غذا زدند که اين اعتصاب 
غذا برايشان بسيار سنگين بود و به خصوص باعث شد که آقاي 
محسن حکيمي، عضو کانون نويسندگان ايران، دچار خونريزي 
معده شوند و دچار مشکالتي شد که حتا زماني که بعد از 

 ميليون توماني، به تهران ۲۰۰نگين آزاديشان، با سپردن وثيقه ي س
 .آمدند تحت معالجه بودند

آخرين اطالعي که از وضع ديگر دستگيرشدگان : بهنام باوندپور
کانون نويسندگان ايران، آقايان شهرام رفيع زاده و نصرت 

آنها همچنان زنداني : علي اشرف درويشيانمهرگان داريد، چيست؟
در انتظار دادگاهش مي هستند و به خصوص آقاي نصرت مهرگان 

 .آقاي شهرام رفيع زاده هم هنوز در بند هستند. باشد

آقاي درويشيان، عالوه بر اعضاي نامبرده ي : بهنام باوندپور
کانون نويسندگان، تعداد ديگري از خبرنگاران و کادرهاي فني 
سايتهاي اينترنتي مستقل يا وابسته به اصالح طلبان هم دستگير 

شما دليل موج گسترده ي دستگيري ها و تشديد به نظر . شده اند
فشار بر رسانه هاي گروهي مستقل در شرايط کنوني ايران 

 چيست؟

دليل عمده ي اين مسئله، يعني فشارهاي که : علي اشرف درويشيان
بر مطبوعات اعمال مي شود، اين است که خبرها را منتشر نکنند، 

ز اوضاع مملکتشان اطالع رساني بين مردم نشود و مردم همچنان ا
بي خبر بمانند تا عده اي براي خودشان هر کاري که مي خواهند، 

اين مسئله هيچ دليل ديگري . بکنند و مملکت را به سکون بکشانند
به خصوص بستن سايتهاي اينترنتي و دستگيري دوستاني که . ندارد

به اين کار مشغولند اعم از وبالگ نويسان و غيره، هيچ دليل 
ارد، جز اينکه آنها مي خواهند هيچگونه اطالع رساني از ديگري ند

اوضاع جامعه وجود نداشته باشد و آنچه را که دلشان مي خواهند به 
 .وگرنه هيچ دليل ديگري ندارد. عنوان خبر به خورد مردم بدهند

برخي تحليلگران سياسي و فعاالن حقوق بشر، مثال : بهنام باوندپور
ر نعمت احمدي، جو کنوني حاکم آقايان عيسي سحرخيز و دکت

جبهه ي مشارکت «حتا . ناميده اند» فضاي نظامي«بر اين را 
هم از بازسازي و تجديد سازماندهي گروههايي » ايران اسالمي

ابراز نگراني کرده است که همان انديشه ي سعيد امامي و قتل 
. را دنبال مي کنند» قتل هاي زنجيره اي«هاي سياسي موسوم به 

 ا هم چنين فضايي را احساس مي کنيد؟آيا شم

من هم چنين حسي دارم که جامعه ي و : علي اشرف درويشيان
يعني نوعي نظامي شدن و . مملکت ما به سمت اين فضا مي رود

سپردن مسئوليت هاي عمده به چهره هاي معروف نظامي وجود 
 .دارد و کامال محسوس است و من هم آن را حس مي کنم

آقاي درويشيان شکل اين قضيه چگونه است، : بهنام باوندپور
 يعني در شهرها چگونه نمودي دارد؟ مثال در تهران؟

وقتي ما مشاهده مي کنيم که مسئوليت ها را : علي اشرف درويشيان
به افرادي مي سپارند که سابقه ي نظامي دارند، مشخص است که 

و ممکن است زمان کوتاهي اين . اين فضا به همان سمت مي رود
ظامي شدن مملکت از نظر آقايان کارساز باشد و به ايجاد آرامش ن

محيط براي آنها کمک کند، ولي از نظر من دائمي نخواهد بود و 
خواهي ناخواهي مقاومتهايي خواهد شد و به گونه اي و در جاهايي 

  .وضع به اين صورت نخواهد ماند. اعتراضها بروز خواهد کرد
گان ايران در شرايط کنوني غير از کانون نويسند: بهنام باوندپور

 صدور بيانيه چه تريبوني براي بيان نظرات خود دارد؟

ما حقيقتا هيچ تريبوني براي بيان نظراتمان : علي اشرف درويشيان
نداريم، زيرا همه ي امکانات را از ما گرفته اند و در حال حاضر با 

  دهيميتعدادي کم جلسات خود را در خانه هاي دوستانمان تشکيل م
حتا در آذرماه آينده نيز . چون جايي نداريم تا دور هم جمع شويم

 محمد مختاري  که مي خواهيم به ياد دوستان از دست رفته ي مان،
و محمد جعفر پوينده، مجمع عمومي را تشکيل دهيم، امسال هم 
مانند هميشه با مخالفت رو به رو خواهيم شد، ولي ما تالش خود را 

   زماني که وضع بدين منوال باشد ما هيچ چاره ايتا . خواهيم کرد
    آخربقيه در صفحه

۲گفتگو
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  )۱۳۸۲ماه ي د۱۲ (۲۰۰۴ه ي ژانو۱۲

  شستمين نشست کميسيون حقوق بشر
  قسمت آخر

  ماموريت در جمهوري اسالمي ايران
  گزارش آمبئي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد

  مورددر 
  حق آزادي عقيده و بيان در ايران

 نتيجه گيري و پيشنهادات
 
ده ي عقيد که حق آزاديد نمايل است تاکيژه ماي گزارشگر و- ۸۹
. د يآي حقوق بشر بحساب ميقت بمثابه قلب حفاظتيان در حقيو ب
ادآور ي را ۴۲/۲۰۰۳ون حقوق بشر يسين جهت او مصوبه کميبد
قت يت حقوق بشر در حقيرعا موثر و حفظ و ياجرا" شود که يم

ت يثين حيرا حفظ و تاميان است زيده و بي عقي حق آزادياجرا
 يمحدود کردن حق آزاد"و در مقابل "  دارديت اساسي اهميانسان
ت نکردن حقوق بشر و ي و رعايريان نشانگر زوال پذيده و بيعق
 . استي اساسيهاي از آزاديگران در برخورداري به دي توجهيب

 چوب نهادي چهار-الف

ک يافت که يران، او دريژه از ايدار گزارشگر وي در خالل د- ۹۰
 اصالحات وجود ي اجراي برايان جامعه مدنيد در ميل شديتما
ز در اعضاء يه اصالحات نيل ين به موازات آن، ميهمچن. دارد

ژه يگزارشگر و.  مشهود استي مملکتيمجلس و مقامات سطح باال
ش يشتر گفتگوهايدارد که در بيان ميت بي و رضايبا خوشنود

ان، بعنوان يده و بي عقيژه حق آزادي وضع حقوق بشر بويبهبود
 .ص داده شده بودي اصالحات، تشخي براين قدم ضرورياول

د که دولت در ينمايق ميژه تصدين جهت، گزارشگر وي بد- ۹۱
 يمات قضائيت خود را در مورد تصمي مواقع توجه و حساسيبعض

 از روزنامه يف بعضيان و روزنامه نگاران و توقنسبت به روشنفکر

 و ي آغاجري مثال در مورد پرونده آقايبرا.(ها نشان داده است
 )يخانم کاظم

د که دولت و مجلس در سطح ي نمايق مين تصدي او همچن- ۹۲
 در ي اساسيهاي بهبود وضع حقوق بشر و آزادي برايقانونگذار

 .ار تالش کرده انديچهارچوب قانون بس

 در سر ي دارد که موانعيژه، اظهار مي بهر صورت، گزارشگر و- ۹۳
 ين موانع به علت وجود سازمانهايا. راه اصالحات وجود دارد

 که در ي و ارگانهائي انتصابيله نهادهاي است که بوسيگوناگون
ص مصلحت، ي مجمع تشخيستند مانند شورايبرابر مردم پاسخگو ن

جاد و يه، ايس قوه قضائي رئ وي فرهنگي عالي نگهبان، شورايشورا
 مانع يمات قضائي با اخذ تصمي انتصابين نهادهايا.  شونديکنترل م

، آنها ي مصوبات مجلس و وظائف دولت شده اند و بطور عملياجرا
ن ي نهادها از بي و وظائف قانونياصالحات را در سطح قانونگذار

 .برده اند

  چهارچوب قانوني-ب

د به يژه با تاکي، گزارشگر وي در مورد چهارچوب قانون- ۹۴
 و ي حقوق مدنين الملليون بي کنوانس۳ بند ۱۹ضرورت ماده 

ان، فقط يده و بي عقي حق آزادي بر محدود کردن اجراي مبنياسيس
ت يثيت حيتها در جهت رعاين محدوديباشد که اي مجاز ميزمان

له قانون ي و بوسي ، نظم و اخالق عموميت مليافراد، حفظ امن
دارد که ين ماده مقرر مين ايهمچن. ص داده شوديخ تشيضرور
 .ف شوديق معلوم و تعريان بطور دقي بي آزاديتهايمحدود

ت يشتر محدودي سازد که بيژه خاطر نشان مي گزارشگر و- ۹۵
 ي انجام مي عموميفري که طبق قانون مطبوعات و قانون کيهائ
ون ي کنوانس۳ بند ۱۹ که در ماده ي مجازيت هايرد با محدوديگ
ن يا.  ارائه شده است منافات داردياسي و سي حقوق مدنين الملليب

 قانون يت هاي آن است که محدوديق برايمنافات و عدم تطب
 ۱۹(ن ماده ي از حد مورد قبول اي عموميفريمطبوعات و قانون ک

 ينه ها موضوعاتيشتر زمينکه در بيدوم ا.  رونديفراتر م) ۳بند 
و " انتقاد"، "ن به اسالميتوه"، "يلت داخياخالل در امن"مانند 

، "ي اسالميارهايمخالفت با احکام و مع"ه حکومت، يعل" غاتيتبل"
و "  ضد انقالبيروهاين"، "انحراف مطبوعات، احزاب و گروهها"
 است يف روشنيار و تعريفاقد هر گونه مع" ي براندازيت هايفعال"

ستنباط خود قه و ايله سلي تواند بوسي مين خاطر هر قاضيو به هم
ژه يگزارشگر و. دي خودسرانه نمايرهاين تعبي آن قوانيدر اجرا

ون حقوق بشر يسي کم۴۲/۲۰۰۳ل است که مصوبه ين جهت مايبد
 يت ملي چون امنياز وجود اتهامات"ست ي باينکه مي بر ايرا مبن
 که باعث محدود ي موردينان کامل حاصل کرد و هر اتهام بياطم

حقوق بشر
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 يت مليعات گردد را بنام اخالل در امنان و اطالي بينمودن آزاد
 ".رفتينپذ

 در ي عموميفرين کي با در نظر گرفتن قانون مطبوعات و قوان- ۹۸
ژه بر يان، گزارشگر ويده و بي عقي محدود نمودن حق آزادياجرا

ده و ي عقين نقض آشکار حق آزادين قوانين باور است که ايا
 حقوق ين الملليون بي کنوانس۲ و ۱ بند ۱۹ است که در ماده يانيب

 .  شهروندان خواسته شده استي براياسي و سيمدن

اء امور قانون مطبوعات و يکند که اوليان ميژه بي گزارشگر و- ۹۹
 است که ي را که در ارتباط با مجازات کساني عموميفرين کيقوان

 گردد يز مي کنند که شامل مطبوعات نيز ميده صلح آميابراز عق
 تواند در حال ين عمل ميژه انجام ايزارشگر وبنظر گ. نديلغو نما

گزارشگر . ران قلمداد شوديه در ايحاضر بعنوان اصالح قوه قضائ
ست به ي باي مي توسعه قضائي عالي کند که شورايد ميژه تاکيو

ده افراد ي تخلفات که شامل مطبوعات و ابراز عقيمقوله طبقه بند
 . گردد، توجه داشته باشديمخالف م

 انقالب ي دارد که عملکرد دادگاههايان ميژه بيشگر و گزار- ۱۰۰
کنند و يده مخالف مي که ابراز عقيت افراديدر ارتباط با محکوم

 ي منفي عملکرديان آشکارا دارايده و بي عقي حق آزادياجرا
 يق در مورد بازداشت هايگروه تحق"ج ين به نتاياو همچن. است

کاهش "ه در مورد  بند اول آن ک۶۵ژه به ماده يبو" خودسرانه
جه يطبق نت.  کندياشاره م"  استي قضائيريم گي تصميارگانها

به سبب " خودسرانه،يق در مورد بازداشت هايگروه تحق "يريگ
 آنها نسبت به عدم يريم گي تصمين ارگانهاي داشتن ايار قضائياخت

 و عادالنه و سلب حقوق متهم است که ي علني دادگاههايبرگزار
. ان شده استيده و بي عقيد آزاديد شدي تحدباعث بوجود آمدن

مسئول )  انقالبيدادگاهها(د اذعان نمود که ين بايهمچن"
 ." باشنديده مي خودسرانه افراد به جرم اظهار عقيبازداشتها

ت در مورد يکه به استفاده از قانون منع و محدودي تا جائ- ۱۰۱
د ينمايشنهاد ميژه پيشود، گزارشگر وي مربوط ميتخلفات مطبوعات

ن مصوبه تخلفات يرا طبق ايکه قانون مصوبه مجلس اجرا گردد ز
 .دي آي بشمار نمي جدي بعنوان جرمهايمطبوعات

ژه قرار گرفته ي که مورد توجه گزارشگر ويگري موضوع د- ۱۰۲
 که در يژه آن احکامي بوير احکام اسالمين است که تفسياست ا

. ف گردديد تعري بايده افراد مخالف است، ميارتباط با ابراز عق
ژه بودند، او را از ي که طرف صحبت گزارشگر ويشتر افراديب

 کند، ي را نقض مي که احکام اسالمي خطيعني" خط قرمز"وجود 
ژه، او يبهر صورت در خالل مالقات گزارشگر و. آگاه ساختند

ان يدر ب" خط قرمز"ن يي جهت تعي اجرائيارهايافت که معيدر

ژه، يبنظر گزارشگر و.  داردياديگون و زر گونايون تعابيروحان
 در قانون بطور روشن ي آن است که احکام اسالميضرورت فور

ر خودسرانه که ير و تفاسيله از تعابينوسيف گردد تا بتوان بديتعر
 . کرديري قانون است، جلوگين اجرايفاقد تام

 حقوق بشر در يک منشور مليرفتن يژه پذي بنظر گزارشگر و- ۱۰۳
 و ين المللين حقوق بشر بي طبق قواني قانون اساس۲۰ده ل مايتکم

 ۲۰ماده . (د واقع شودي تواند مفي ميد نظر قانونيدر چهارچوب تجد
ت يکسان در حمايهمه افراد ملت اعم از زن و مرد : يقانون اساس

، ي، اقتصادياسي، سيقانون قرار دارند و از همه حقوق انسان
 ) مترجم- برخودارندين اسالميت موازي با رعاي و فرهنگياجتماع

جه يل است که توجه دولت را به نتيژه ماين جهت گزارشگر ويبد
 در مورد ي به حقوق بشر و مفهوم اسالمي جهانيابيدست"نار يسم

 سازمان ملل حقوق ي عاليايساريله دفتر کميکه بوس" يمنشور جهان
د، ي برگزار گرد۱۹۹۸ در نوامبر يبشر و سازمان کنفرانس اسالم

ن سالگرد منشور يادبود پنجاهمي ينار براين سميا. ديجلب نما
 از موضوعات يل شده بود، فهرستي حقوق بشر تشکيجهان

 ير آن با منشور جهاني و تعابين اسالميق قواني و تطبيسازگار
 . ارائه داديحقوق بشر بر بطور برجسته ا

  تعليقات و مالحظات کلي-ح

ان، گزارشگر يده و بي عقي حق آزادي واقعي در جهت اجرا- ۱۰۴
ت ين سال گذشته وضعي دارد که در چنديان مي بيژه بطور کليو

به عنوان . م تر گشته استيران وخيان در ايده و بي عقيحق آزاد
.  بازداشت شده اندياريف و بسيات توقي از نشرياديمثال، تعداد ز

 يده مخالف مي که ابراز عقيت افرادي و محکوميگرد قضائيپ
 قرار ندارد يتيژه در موقعيگزارشگر و. افته استيش يافزاکردند، 

جه اعمال ي ها در نتيريش دستگيا افزايکه نشان دهد که آ
ه در برابر تخلفات است ين قوه قضائياء امور و مسئولي اوليريسختگ

س جمهور اصالح طلب در سال يقت که انتخاب رئين حقيا ايو 
 باعث ۲۰۰۰ سال  مجلس طرفدار اصالحات دري و برقرار۱۹۹۷

 ين و نهادهاي مردم در انتقاد از مسئوليشده است که ترس و نگران
 . کمتر شوديعموم

 که در ياري دارد افراد بسين اظهار ميژه همچني گزارشگر و- ۱۰۵
در : " گفتنديران طرف صحبت او بودند، ميدارش در ايخالل د

." ان وجود نداردي بعد از بيان هست اما آزادي بينجا آزاديا
 ي کند که فضايد مي گذارد و تاکيژه گام را فراتر ميگزارشگر و

ز ي اظهار نظر انتقاد آميله سرکوب مداوم مردم برايترس که بوس
، وظائف ي و مذهبياسي سين هايسياء امور، تئوريه اوليخود عل

د و نامناسب اعمال يت شديرد، توام با محکوميگينهادها، صورت م

حقوق بشر
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شتر روزنامه نگاران، يان بير م ديشده، موجب خود سانسور
 مردم شده است يان و بطور کلياستمداران، دانشجويروشنفکران، س

 .ان گشته استي بي آزاديجه مانع اجرايکه در نت

 از ي از نمونه هائيژه شمارين گزارش، گزارشگر وي در ا- ۱۰۶
د مخالف ي، محاکمه و مجازات مطبوعات و ابراز عقايگرد قضائيپ

 يريجه گيل است که نتين جهت او مايبد. نمودافراد را ذکر 
را در رابطه با "  خودسرانهيق در مورد بازداشت هايگروه تحق"

ن گروه اظهار نمود يا. ديد نماي، تائ)دهيعق(ان وجدان يت زندانيوضع
ست و آنها يان متناسب با جرم آنان نيت زندانيحکم محکوم: که
ده يان و عقي بيادن حق آزيهمچن. ش از حد، مجازات شده انديب

ه ي اولينهاي در تضميده است و از برخوداريان نقض گرديزندان
 .ک دادگاه عادالنه محروم شده اندي يجهت برگزار

 ي که براي افرادي با اشاره و جلب توجه دادن به نگهدار- ۱۰۶
 ي انفرادي را در سلولهايار طوالني بسيد خود مدتهايابراز عقا

ون حقوق يسيل است که مصوبه کميه ماژيگذرانده اند، گزارشگر و
ون به يسيادآور شود که در آن کمين مورد ي را در ا۳۲/۲۰۰۳بشر 

، بدون داشتن ي انفراديتمام دولتها تذکر داده است که بازداشتها
ر ي تحقي و رفتارير انساني از مجازات ظالمانه، غيحق ارتباط، شکل

ام دولتها  شود و اصرار دارد که تميز و شکنجه محسوب ميآم
 ."ندين نمايت و تضميت افراد را رعايثيت و حي، امنيآزاد

اء امور و يژه به اولياد شده، گزارشگر وي با توجه به مطالب - ۱۰۸
که که ي و کسانيان مطبوعاتي کند که تمام زندانيه مين توصيمسئول

ده مخالف محکوم و مجرم شناخته شده اند، آزاد يبه جرم ابراز عق
 .شوند

 از دعوت گسترده دولت از تمام ي و قدردانيادآوري  با- ۱۰۹
دار مجدد از کشور و يون حقوق بشر به ديسي مرتبط کميارگانها
ل است يژه ماينه، گزارشگر وين زمياء امور در اي اوليهايهمکار

ن ي از روند گفتگو بيد بعنوان قسمتي بايدارها را که مين ديا
م ي ملل و با توجه به تنظ حقوق بشر سازمانين امر و ارگانهايمسئول

 حرفه ي همکاريه برنامه هاي که بعنوان پايشنهادات واقعيکردن پ
ن گزارشگر يبنابر ا. ردي شود، مورد مالحظه قرار گي مي تلقيا
ن مورد، معتقد است که ي در ايقاتيژه با در نظر گرفتن تحقيو
ژه در ي ويژه در مورد شکنجه و گزارشگري ويدار گزارشگريد

ن يممکن است که در ا) رانياز ا(الن يتقالل قضات و وکمورد اس
 .د واقع گرددينه مفيزم

ن يژه ايشنهادات گزارشگر وي پين قدم در جهت اجراي اول- ۱۱۰
 حرفه يهاي خواستار همکارين قضائياء امور و مسئولياست که اول

 يگر کارکنان اجرائيژه در مورد آموزش قضات و دي بوي قضائيا

زان و ي ميد روي باينگونه آموزشها بخصوص ميا. قانون شوند
 ي و اجراي عادالنه و علني دادگاههاي برگزاري اجرائيارهايمع

 .ابديان تمرکز يده و بي عقيموثر حق آزاد

ژه، از او دعوت يشنهادات گزارشگر وي پي دولت جهت اجرا- ۱۱۱
 . بعمل آورده است

  ... درويشيان۱۵ بقيه از صفحه
يم، چون هيچ گونه امکاني به ما نمي دهند و  جز صدور بيانيه ندار

  .در واقع به گونه اي ما را در خانه هاي خودمان زنداني کرده اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بيانيه هاي کانون نويسندگان ايران توسط چه : بهنام باوندپور
رسانه هاي گروهي يا رسانه هاي اينترنتي در ايران منعکس مي 

 شود؟

انيه هاي خود را به همه ي رسانه ها، ما بي: علي اشرف درويشيان
چه در داخل و چه در خارج، مي فرستيم، و در رابطه با همين بيانيه 
هاي اخيرمان، ديديم که فقط دو نشريه، يکي اعتماد و ديگري 
ايران به اختصار آن را بيان و منتشر کرده بودند، ولي از درج کل 

  .بيانيه خودداري کرده بودند
  
  
  
 
  
  
 
   
 
   
   
   
 

وقتي ما مشاهده مي کنيم که مسئوليت ها را
ه افرادي مي سپارند که سابقه ي نظاميب

دارند، مشخص است که اين فضا به همان
و ممکن است زمان کوتاهي. سمت مي رود

اين نظامي شدن مملکت از نظر آقايان
کارساز باشد و به ايجاد آرامش محيط براي
آنها کمک کند، ولي از نظر من دائمي نخواهد

  شدبود و خواهي ناخواهي مقاومتهايي خواهد

هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت
مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی

  .قرار گيرد يا تحقيرآميز
 اعالميه جهانی حقوق بشر ۵ماده  

 هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت
 حقوق بشر اعالميه جهانی ۵ماده . شخصی دارد

حقوق بشر


