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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  قض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و ن
  
  

چهاردهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات؛ چشم ها را بر نقض آزادی مطبوعات نبنديم، 
  گزارشگران بدون مرز

  2004 مه 3 – 1383 ارديبهشت 13دو شنبه 
وری مي شود گزارشگران بدون مرز با گراميداشت چهاردهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات، يادآ

که هنوز آزادی مطبوعات در بيش از صد کشور مورد تهديد قرار مي گيرد و در جهان حق اطالع رساني و 
  .مطلع شدن بطور مداوم پايمال مي گردد

دبيرخانه ی بين المللي در پاريس و همه شعبات و دفاتر گزارشگران بدون مرز در سراسر جهان، امسال 
جهانيان به تالش در راه دفاع از آزادی بيان، : اران خود برای فراخواندن نيز از همکاری بسياری از همي

هشدار به مقامات مسئول برای پايبندی به تعهدات خود، و مورد خطاب قرار دادن سازمان های بين 
المللي و رسانه ها به نقشي که مي توانند در دفاع از آزادی مطبوعات در جهان بازی کنند، بهرمند 

  .شدند
شگران بدون مرز امسال نيز به مناسبت چهاردهمين سالگرد روز جهاني آزادی مطبوعات، با برگزاری گزار

  : مراسمي در پاريس برای بزرگداشت روزنامه نگاران زنداني در جهان 
   را از صد و پنجاه وشش کشور 2003 گزارش ساليانه خود -
   جهان ليست جديد سي و شش درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات در-
   آلبوم عکسي از دومينيک ايسرمان -

  .را منتشر کرد
  در سال گذشته همه ی آمارها افزايشي چشمگير داشته اند

  . روزنامه نگار در حين انجام وظيفه و يا به دليل عقايد خود کشته شده اند٤٢ -
   روزنامه نگار در زندان بوده اند١٢٠ -
اربر معترض برای تالش در جهت اطالع رساني آزاد، در  ک٧٣ روزنامه نگار، همکار مطبوعاتي و ١٣٤ -

  .پشت نرده های زندان بسر مي برند
  . روزنامه نگار بازداشت و بازجويي شده است٧٦٦ -
 روزنامه نگار مورد ضرب و شتم، تهديد جاني، ربوده شدن ، کتک خوردن ويا اذيت و آزار قرار ١٤٦٠ -

  .گرفته اند
  
  . روزنامه نگار کشته شده اند١٣) ٣٨٢١ه  دی ما١١(  از اول ژانويه -

نظر به اينکه آزادی مطبوعات در بيش از نيمي از کشورهای جهان تضمين نمي شود هشياری را بايد 
  . افزايش داد2004برای سال 

 روزنامه نگار در کشور های بنگال دش، ١٣.  بسيار نگران کننده هستند2004آمار های اوليه سال 
  .  خبرنگار در عراق کشته شده اند5فلسطين، پرو، هائيتي، برزيل وفقط فيليپين، پاکستان، 

  
  آزادی مطبوعات، دشمنان ودرندگاني دارد، شناسايي آنها را فرا گيريم

در پشت تهاجمات به آزادی مطبوعات، افرادی پنهان شده اند، عاملين در اغلب موارد افراد ساده ی 
روسای جمهوری و رهبران، وزرا، : اما آمرين . سي اندپليس و ارتش، بزهکاران و يا فعاالن سيا

و اين آمرين، . فرماندهان ستادهای مشترک، رهبران مذهبي و يا فرمانده هان گروه های مسلح هستند
  . مسئوالن مستقيم اين خشنونت ها و پايمال کننده ی حق مردم در مطلع شدن آزادانه هستند

همه ی کساني که برايشان " ناپديد کردن" سانسور، شکنجه و آنها برای ارتکاب جنايت، زنداني کردن،
. مي کنند و از جمله روزنامه نگاران، از سالح استفاده و از قوانين سواستفاده مي کنند" مزاحمت"ايجاد 

خطرناکتر آنکه به بهترين شکل چه به واسطه ی مقام وموفعيت شان و چه دادگستری تحت فرمانشان، 
ما آرزومنديم که تشکيل دادگاه جزايي بين المللي تعدادی از اين . د مي شونداز عدم مجازات بهرمن

  .دشمنان ودرندگان را براندازد
گزارشگران بدون مرز به شکل روزمره به افشای تعرض به آزادی مطبوعات مي پردازد، ليست دشمنان 

ع رساني و مطلع ودرندگاني آزادی مطبوعات حاصل اين بررسي در کشورهايست که در آنها حق اطال
اين ليست شامل سي . شدن توسط کساني که بايد تضمين کنندگان آن باشند پايمال مي شود

  .وشش مقام و مسئول کشوری و يا نيروهای مسلح در جهان است
  گزارشگران بدون مرز يادآور می شود
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هان است، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در ج
  .که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

  
   گزارشگران بدون مرز2003گزارش ساليانه 

  
  با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

  
  ٣۴روزنامه نگار بازداشت شده و زنداني 

  ٣روزنامه نگاران ضرب و شتم 
  ١کشته شدن يک روزنامه نگار 

   ٢بازداشت و باز پرسي 
  

 روزنامه نگار ادامه ٣۴مسئوالن رژيم عناد خود با آزادی مطبوعات را در طي سال گذشته با دستگيری 
. سال گذشته به ويژه با کشته شدن روزنامه نگار ايراني کانادايي تبار زهرا کاظمي رقم خورد. دادند

 به پرونده ی اين قتل به داو جنگ قدرت ميان دو جناح محافظه کار و اصالح طلب رژيم در راس رسيدگي
  .قدرت تبديل شده است

. ايران در سال گذشته همچنان در شرايط غم انگير و ناسازه ی خود در عرصه آزادی مطبوعات باقي ماند
با اين همه اين کشور بهره . انسوراستبزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه زير آوار سنگين س

مند از مطبوعاتي است فعال و درعرصه مباحث پويا، که بدون شک بستر ساز ظهور فعال جامعه ی 
اين مطبوعات به درستي نشانگر صحنه ی منازعه ميان دو جناح محافظه کار و اصالح طلب . مدني است
ت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمي قرار برآمده از ساختاری ويژه، در راس حکومت آي. رژيم است

دارد که حامي محافظه کاران است وسپس رييس جمهور اصالح طلب حجت السالم محمد خاتمي در 
در کنار مطبوعاتي محافظه کار بر آمده از انقالب . مقام دوم که از داشتن همه قدرت محروم است

اصالح طلب که از فردای انتخاب محمد اسالمي و تحت فرمان رهبر جمهوری اسالمي، مطبوعاتي 
هر چند ايران از داشتن .  تولد يافته است همزيستي مي کنند١٣٧٦خاتمي به رياست جمهوری در 

مطبوعات مستقل و مخالف محروم است، اما در فضای منازعه ی دو جناح حاکم مباحثي جدی جريان 
  .مي يابند

لي امنيت ملي به رياست محمد خاتمي رئيس شورای عا. نوشتن در ايران شديدا تحت کنترل است
را به " ليست موضوعات ممنوعه" هر هفته با ارسال دستورالعملي ) با اکثريت محافظه کار( جمهور 

تحريريه ی روزنامه ها ارسال مي کند، تاکنون مسائلي چون مذاکره با امريکا، سالروز هيجده تير ، 
حاقي از جمله مواردی بوده اند که نوشتن در باره ی آنها پرونده ی زهرا کاظمي و يا امضای پروتکل ال

هر چند که روزنامه ها مي . برای مطبوعات توسط شورای عالي امنيت ملي ممنوع اعالم شده است
اما بحث جدی در اين . توانند با نقل قول و انتشار گفته های مسئوالن در اين باره اطالع رساني کنند

تعدادی از روزنامه ها به اين دليل به دستور شورای . زنامه به همراه داردباره خطر تعطيلي را برای رو
  .عالي امنيت ملي توقيف شده اند

اما گرگ درنده ی مطبوعات اصالح طلب سعيد مرتضوی است که زيرنظرعباسعلی عليزاده رئيس قدرت 
سرکوب آزادی "عليزاده از سوی رهبر جمهوری اسالمی مامور . مند دادگستری تهران عمل می کند

سعيد مرتضوی در ارديبهشت ماه سال گذشته به دادستان عمومي تهران ارتقا مقام . است" مطبوعات
 تا 2000 معروف به دادگاه مطبوعات بود که از ارديبهشت ١٠۴١وی پيش از اين رييس دادگاه . يافت

. ت ميله های زندان فرستاد ده ها روزنامه را توقيف کرد و ده ها روزنامه نگار را به پش2003ارديبهشت 
محاکمات در دادگاه .دادستان کنوني عمده کارش توقيف روزنامه ها و زنداني کردن روزنامه نگاران است

روزنامه نگاران در پشت در های بسته انجام مي گيرد و موازين حقوقي و بين المللي و ناظر بر حقوق 
ای کاری سازمان ملل در باره ی دستگيری های دو گزارشگر گروه ه. بشر نيز در آنها رعايت نمي شود

خودسرانه و آزادی بيان و مطبوعات، آقايان لويي ژوانه و آمبي ليگابو که سال گذشته از ايران ديدن 
روزنامه نگاران بعنوان اولين قربانيان اين سياست . کردند بر اين امر در گزارش خود صحه نهاده اند

 مردادماه خواهان برکناری وی از سمت دادستاني ١٨ت در سرکوب که مجری آن سعيد مرتضوی اس
  .شدند

: " در بهمن ماه سال گذشته محمد صادق آل اسحاق دادستان دادسراي انتظامي قضات اعالم نمود 
ها و نشريات به قانون اقدامات تاميني يك تخلف و آامال مخالف با مقررات  استناد قضات در بستن روزنامه

عالوه بر آزار و اذيت های مسئوالن قضايي ايران، مطبوعات از سوی وزارت ." استو از تخلفات آشكار 
اين وزارتخانه در سال گذشته ده ها روزنامه نگار را احضار . اطالعات نيز تحت فشار قرار مي گيرند

امه اين روزن. آزادی روزنامه نگاران که از زندان در اغلب موارد مشروط است. بازجويي و تهديد کرده است
نگاران شديدا تحت فشار و در تهديد هميشگي بازگشت دوباره به زندان و به پايان بردن مدت محکوميت 

  . خود قرار دارند
با مرگ زهرا کاظمي در بيست تير ماه تنش در ايران افزايش يافت، اين روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي 

دانيان در اطراف زندان هولناک اوين بازداشت شده در دوم تير ماه در حين تهيه عکس از خانواده ی زن
اين واقعه که مقامات رسمي ايران تالش در کتمان کردن آن داشتند، به افکار عمومي جهاني . بود
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نشان داد که زندانيان سياسي در چه شرايطي نگاه داری و بازداشت مي شوند و عملکرد قوه ی 
ي پرونده قتل اين روزنامه نگار از سوی دادستان به بررس. قضاييه ايران در اين باره چگونه است

دادسرای جنايي تهران ارجاع شد، سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقالب تهران خود از سوی منابع 
اين موضوع به مشاجره ای جدی . بسياری به شرکت مستقيم در قتل زهرا کاظمي متهم شده است

در آخر يکي از ماموران وزارت اطالعات از سوی . تبديل شددر ميان دو جناح محافظه کار و اصالح طلب 
متهم شد تا با اين متهم بتوان اتهام شرکت مستقيم در قتل را از دامن " شبه قتل"قوه قضاييه به اتهام 

  .سعيد مرتضوی پاک کرد
بازهم يک بار ديگر همچون پرونده ی قتل های زنجيره ای ،عدم مجازات آمران و عامالن جنايت مي تواند 

  .بر عدالت پيروز شود
  

گزارش ساليانه و ليست دشمنان ودرندگان آزادی مطبوعات را بر روی سايت فارسی گزارشگران بدون 
  مرز مي توانيد تهيه کنيد

 
 

  
  
  

  گوناگون
  
  
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  
  

ر نقض آزادی مطبوعات نبنديم، چهاردهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات؛ چشم ها را ب
  گزارشگران بدون مرز

  2004 مه 3 – 1383 ارديبهشت 13دو شنبه 
گزارشگران بدون مرز با گراميداشت چهاردهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات، يادآوری مي شود 

 رساني و که هنوز آزادی مطبوعات در بيش از صد کشور مورد تهديد قرار مي گيرد و در جهان حق اطالع
  .مطلع شدن بطور مداوم پايمال مي گردد

دبيرخانه ی بين المللي در پاريس و همه شعبات و دفاتر گزارشگران بدون مرز در سراسر جهان، امسال 
جهانيان به تالش در راه دفاع از آزادی بيان، : نيز از همکاری بسياری از همياران خود برای فراخواندن 

ای پايبندی به تعهدات خود، و مورد خطاب قرار دادن سازمان های بين هشدار به مقامات مسئول بر
المللي و رسانه ها به نقشي که مي توانند در دفاع از آزادی مطبوعات در جهان بازی کنند، بهرمند 

  .شدند
گزارشگران بدون مرز امسال نيز به مناسبت چهاردهمين سالگرد روز جهاني آزادی مطبوعات، با برگزاری 

  : ي در پاريس برای بزرگداشت روزنامه نگاران زنداني در جهان مراسم
   را از صد و پنجاه وشش کشور 2003 گزارش ساليانه خود -
   ليست جديد سي و شش درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات در جهان-
   آلبوم عکسي از دومينيک ايسرمان -

  .را منتشر کرد
   داشته انددر سال گذشته همه ی آمارها افزايشي چشمگير

  . روزنامه نگار در حين انجام وظيفه و يا به دليل عقايد خود کشته شده اند٤٢ -
   روزنامه نگار در زندان بوده اند١٢٠ -
 کاربر معترض برای تالش در جهت اطالع رساني آزاد، در ٧٣ روزنامه نگار، همکار مطبوعاتي و ١٣٤ -

  .پشت نرده های زندان بسر مي برند
  .ه نگار بازداشت و بازجويي شده است روزنام٧٦٦ -
 روزنامه نگار مورد ضرب و شتم، تهديد جاني، ربوده شدن ، کتک خوردن ويا اذيت و آزار قرار ١٤٦٠ -

  .گرفته اند
  
  . روزنامه نگار کشته شده اند١٣) ٣٨٢١ دی ماه ١١(  از اول ژانويه -

ان تضمين نمي شود هشياری را بايد نظر به اينکه آزادی مطبوعات در بيش از نيمي از کشورهای جه
  . افزايش داد2004برای سال 

 روزنامه نگار در کشور های بنگال دش، ١٣.  بسيار نگران کننده هستند2004آمار های اوليه سال 
  .  خبرنگار در عراق کشته شده اند5فيليپين، پاکستان، فلسطين، پرو، هائيتي، برزيل وفقط 

  
  گاني دارد، شناسايي آنها را فرا گيريمآزادی مطبوعات، دشمنان ودرند
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در پشت تهاجمات به آزادی مطبوعات، افرادی پنهان شده اند، عاملين در اغلب موارد افراد ساده ی 
روسای جمهوری و رهبران، وزرا، : اما آمرين . پليس و ارتش، بزهکاران و يا فعاالن سياسي اند

و اين آمرين، . رمانده هان گروه های مسلح هستندفرماندهان ستادهای مشترک، رهبران مذهبي و يا ف
  . مسئوالن مستقيم اين خشنونت ها و پايمال کننده ی حق مردم در مطلع شدن آزادانه هستند

همه ی کساني که برايشان " ناپديد کردن"آنها برای ارتکاب جنايت، زنداني کردن، سانسور، شکنجه و 
. ه نگاران، از سالح استفاده و از قوانين سواستفاده مي کنندمي کنند و از جمله روزنام" مزاحمت"ايجاد 

خطرناکتر آنکه به بهترين شکل چه به واسطه ی مقام وموفعيت شان و چه دادگستری تحت فرمانشان، 
ما آرزومنديم که تشکيل دادگاه جزايي بين المللي تعدادی از اين . از عدم مجازات بهرمند مي شوند

  .ندازددشمنان ودرندگان را برا
گزارشگران بدون مرز به شکل روزمره به افشای تعرض به آزادی مطبوعات مي پردازد، ليست دشمنان 
ودرندگاني آزادی مطبوعات حاصل اين بررسي در کشورهايست که در آنها حق اطالع رساني و مطلع 

 اين ليست شامل سي. شدن توسط کساني که بايد تضمين کنندگان آن باشند پايمال مي شود
  .وشش مقام و مسئول کشوری و يا نيروهای مسلح در جهان است

  گزارشگران بدون مرز يادآور می شود
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، 

  .که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند
  

   گزارشگران بدون مرز2003يانه گزارش سال
  

  با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
  

  ٣۴روزنامه نگار بازداشت شده و زنداني 
  ٣ضرب و شتم روزنامه نگاران 

  ١کشته شدن يک روزنامه نگار 
   ٢بازداشت و باز پرسي 

  
 روزنامه نگار ادامه ٣۴زادی مطبوعات را در طي سال گذشته با دستگيری مسئوالن رژيم عناد خود با آ

. سال گذشته به ويژه با کشته شدن روزنامه نگار ايراني کانادايي تبار زهرا کاظمي رقم خورد. دادند
رسيدگي به پرونده ی اين قتل به داو جنگ قدرت ميان دو جناح محافظه کار و اصالح طلب رژيم در راس 

  .يل شده استقدرت تبد
. ايران در سال گذشته همچنان در شرايط غم انگير و ناسازه ی خود در عرصه آزادی مطبوعات باقي ماند

با اين همه اين کشور بهره . بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه زير آوار سنگين سانسوراست
ستر ساز ظهور فعال جامعه ی مند از مطبوعاتي است فعال و درعرصه مباحث پويا، که بدون شک ب

اين مطبوعات به درستي نشانگر صحنه ی منازعه ميان دو جناح محافظه کار و اصالح طلب . مدني است
برآمده از ساختاری ويژه، در راس حکومت آيت اهللا خامنه ای رهبر جمهوری اسالمي قرار . رژيم است

لب حجت السالم محمد خاتمي در دارد که حامي محافظه کاران است وسپس رييس جمهور اصالح ط
در کنار مطبوعاتي محافظه کار بر آمده از انقالب . مقام دوم که از داشتن همه قدرت محروم است

اسالمي و تحت فرمان رهبر جمهوری اسالمي، مطبوعاتي اصالح طلب که از فردای انتخاب محمد 
هر چند ايران از داشتن . د تولد يافته است همزيستي مي کنن١٣٧٦خاتمي به رياست جمهوری در 

مطبوعات مستقل و مخالف محروم است، اما در فضای منازعه ی دو جناح حاکم مباحثي جدی جريان 
  .مي يابند

شورای عالي امنيت ملي به رياست محمد خاتمي رئيس . نوشتن در ايران شديدا تحت کنترل است
را به " ليست موضوعات ممنوعه" ملي هر هفته با ارسال دستورالع) با اکثريت محافظه کار( جمهور 

تحريريه ی روزنامه ها ارسال مي کند، تاکنون مسائلي چون مذاکره با امريکا، سالروز هيجده تير ، 
پرونده ی زهرا کاظمي و يا امضای پروتکل الحاقي از جمله مواردی بوده اند که نوشتن در باره ی آنها 

هر چند که روزنامه ها مي . منوع اعالم شده استبرای مطبوعات توسط شورای عالي امنيت ملي م
اما بحث جدی در اين . توانند با نقل قول و انتشار گفته های مسئوالن در اين باره اطالع رساني کنند

تعدادی از روزنامه ها به اين دليل به دستور شورای . باره خطر تعطيلي را برای روزنامه به همراه دارد
  . اندعالي امنيت ملي توقيف شده

اما گرگ درنده ی مطبوعات اصالح طلب سعيد مرتضوی است که زيرنظرعباسعلی عليزاده رئيس قدرت 
سرکوب آزادی "عليزاده از سوی رهبر جمهوری اسالمی مامور . مند دادگستری تهران عمل می کند

مقام سعيد مرتضوی در ارديبهشت ماه سال گذشته به دادستان عمومي تهران ارتقا . است" مطبوعات
 تا 2000 معروف به دادگاه مطبوعات بود که از ارديبهشت ١٠۴١وی پيش از اين رييس دادگاه . يافت

.  ده ها روزنامه را توقيف کرد و ده ها روزنامه نگار را به پشت ميله های زندان فرستاد2003ارديبهشت 
محاکمات در دادگاه .ن استدادستان کنوني عمده کارش توقيف روزنامه ها و زنداني کردن روزنامه نگارا

روزنامه نگاران در پشت در های بسته انجام مي گيرد و موازين حقوقي و بين المللي و ناظر بر حقوق 
دو گزارشگر گروه های کاری سازمان ملل در باره ی دستگيری های . بشر نيز در آنها رعايت نمي شود
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 آمبي ليگابو که سال گذشته از ايران ديدن خودسرانه و آزادی بيان و مطبوعات، آقايان لويي ژوانه و
روزنامه نگاران بعنوان اولين قربانيان اين سياست . کردند بر اين امر در گزارش خود صحه نهاده اند
 مردادماه خواهان برکناری وی از سمت دادستاني ١٨سرکوب که مجری آن سعيد مرتضوی است در 

  .شدند
: " سحاق دادستان دادسراي انتظامي قضات اعالم نمود در بهمن ماه سال گذشته محمد صادق آل ا

ها و نشريات به قانون اقدامات تاميني يك تخلف و آامال مخالف با مقررات  استناد قضات در بستن روزنامه
عالوه بر آزار و اذيت های مسئوالن قضايي ايران، مطبوعات از سوی وزارت ." و از تخلفات آشكار است
اين وزارتخانه در سال گذشته ده ها روزنامه نگار را احضار .  قرار مي گيرنداطالعات نيز تحت فشار

اين روزنامه . آزادی روزنامه نگاران که از زندان در اغلب موارد مشروط است. بازجويي و تهديد کرده است
ت نگاران شديدا تحت فشار و در تهديد هميشگي بازگشت دوباره به زندان و به پايان بردن مدت محکومي

  . خود قرار دارند
با مرگ زهرا کاظمي در بيست تير ماه تنش در ايران افزايش يافت، اين روزنامه نگار ايراني تبار کانادائي 

در دوم تير ماه در حين تهيه عکس از خانواده ی زندانيان در اطراف زندان هولناک اوين بازداشت شده 
ان کردن آن داشتند، به افکار عمومي جهاني اين واقعه که مقامات رسمي ايران تالش در کتم. بود

نشان داد که زندانيان سياسي در چه شرايطي نگاه داری و بازداشت مي شوند و عملکرد قوه ی 
بررسي پرونده قتل اين روزنامه نگار از سوی دادستان به . قضاييه ايران در اين باره چگونه است

ستان عمومي و انقالب تهران خود از سوی منابع دادسرای جنايي تهران ارجاع شد، سعيد مرتضوی داد
اين موضوع به مشاجره ای جدی . بسياری به شرکت مستقيم در قتل زهرا کاظمي متهم شده است

در آخر يکي از ماموران وزارت اطالعات از سوی . در ميان دو جناح محافظه کار و اصالح طلب تبديل شد
متهم شد تا با اين متهم بتوان اتهام شرکت مستقيم در قتل را از دامن " شبه قتل"قوه قضاييه به اتهام 

  .سعيد مرتضوی پاک کرد
م مجازات آمران و عامالن جنايت مي تواند بازهم يک بار ديگر همچون پرونده ی قتل های زنجيره ای ،عد

  .بر عدالت پيروز شود
  

گزارش ساليانه و ليست دشمنان ودرندگان آزادی مطبوعات را بر روی سايت فارسی گزارشگران بدون 
  مرز مي توانيد تهيه کنيد

  
  اوربينوي ايتاليا ـ آنفرانس مطبوعاتي در حمايت از مقاومت ايران 

  2004 مه 3 – 1383هشت  ارديب14دو شنبه 
  .روز دوشنبه چهارده ارديبهشت، يك آنفرانس مطبوعاتي در سالن شهرداري اوربينوي ايتاليا برگزار شد

در اين آنفرانس خانم ماريا لنتي نماينده سابق پارلمان ازحزب احياي آمونيست، هم چنين فابيو ماآتي 
 و مرد در استان مارآه،جوزپينو مانچينو شهرداراوربينو، مارينال توچي مسئول آميسيون تساوي زن

  معاون شهردار و آدريا نيا برامانته مسئول دفتر خارجيهاي شهراوربينو شرآت داشتند
دراين آنفرانس سخنرانان ضمن تأآيد بر لزوم حمايت از مقاومت ايران در برابر تهديد بنيادگرايان حاآم بر 

تاليا توسط پليس اين آشور را آه براي خوشايند رژيم ايران بازرسي از دفتر شوراي ملي مقاومت در اي
  .آخوندها صورت گرفت محكوم آردند

  .در اين آنفرانس شهردار اوربينو خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي شد
  

ما امروز در اين آنفرانس مطبوعاتي اعالم مي :وي گفت.اين آنفرانس با سخنراني شهردار آغاز شد
 مأموران پليس در بازرسي از دفتر شوراي ملي مقاومت و خانه هاي فعاالن مقاومت ايران آنيم آه اقدام

من به عنوان شهردار اوربينو و همكارانم همگي شاهد آن هستيم آه :وي گفت. صحيح نبوده است
بيست و چهار سال است آه اعضاي اين مقاومت در جامعه ما زندگي مي آنند و آارهاي سياسي 

  .ه استشان شفاف بود
ما همه از شنيدن خبر مورد بازرسي قرار گرفتن دفتر شوراي ملي مقاومت شوآه :شهردار اوربينو گفت 

چه شد آه يك روزه به مقاومت ملي ايران انگ تروريستي زده شد؟ در حالي آه ما اين مقاومت . شديم
  . را مي شناسم

ت است هم چنان آه اآثريت نمايندگان هدف امروز ما حمايت از اين مقاوم:شهردار اوربينو اعالم آرد
زيرا .پارلمان ايتاليا از اين مقاومت حمايت آرده اند،ما نيز همصدا با آنها از مجاهدين حمايت مي آنيم

  .آخوندها در ايران همه حقوق آنان را سلب آرده اند
ا آنها براي زير. شهردار اوربينو خواستار آن شد آه برچسب تروريستي از روي مجاهدين برداشته شود

  . آزادي و دمكراسي مبارزه مي آنند و مدافعان آزادي و دمكراسي اند
من به مدت هفت سال :ماريا لنتي نماينده سابق پارلمان ايتاليا از حزب احيا آمونيستي از اوربينو گفت

آنندگان و از نزديك با مجاهدين آشنايي داشته ام و هميشه جزو امضا. در پارلمان ايتاليا نماينده بودم
  . بيانيه هاي حمايت از آنها بوده ام

ابراز .  نماينده پارلمان ايتاليا از مقاومت ملي ايران حمايت مي آنم318من نيز همراه :ماريا لنتي گفت
حمايت مقاومت ايران از تالش براي آزادي گروگانهاي ايتاليايي آه دراين جا صورت گرفت، نشان مي 

هم چنان آه در ايتاليا مبارزه آردن براي آزادي .سم گام برمي دارددهد آه اين مقاومت عليه تروري
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مقدس بوده است، اين مبارزه نيز مقدس است و در مقاومت ملي ايران همه براي اين هدف مبارزه مي 
  .آنند

وي ضمن اعتراض به دستور مقامهاي امنيتي . آقاي علي اآبر بهره بر سخنران ديگر اين آنفرانس بود
سيصد و هجده نماينده :چندي پيش سبب بازرسي دفاتر مقاومت ايران در اين آشور شد،گفتايتاليا آه 

اين . پارلمان ايتاليا يعني اآثريت نمايندگان اين پارلمان با انتشار بيانيه يي از مجاهدين حمايت آرده اند
مالياني آه وي پرسيد چگونه مي شود از .سيصد و هجده نماينده معرف ميليونها نفر ايتاليايي اند

رهبري آننده تروريسم بين المللي هستند انتظار داشت آه براي آزادي گروگانهاي ايتاليايي فعاليت 
  آنند؟

 .آنفرانس مطبوعاتي حمايت از مقاومت ايران در اوربينو با استقبال رسانه هاي خبري مواجه شد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  سل ترک کردخرازي با قهر، پراگ را به سوي بروک
  2004 مه 3 – 1383 ارديبهشت 14دو شنبه  -روزنامه شرق 

دور دوم سفر آمال خرازى وزير خارجه ايران به قاره سبز آه در آستانه پيوستن : فرشاد محمودى
اعضاى جديد به اتحاديه اروپا انجام مى شود چهارشنبه هفته گذشته با سفر به جمهورى چك آغاز 

مى اش چنان نبود آه وزير خارجه ايران را راضى آند، عاقبت با ترك پراگ سفرى آه تشريفات رس. شد
  .توسط آمال خرازى و هيات همراه او ديگر بار سفر وى به يك سفر خبرساز اروپايى تبديل شده است

  
  برنامه ريزى براى سفر به جمهورى چك• 
  

در جمهورى چك آه عليه ايران جمهورى اسالمى آه به دليل صدور اجازه نصب تجهيزات راديويى آمريكا 
برنامه پخش مى آند يك دوره تنش و سردى روابط ديپلماتيك با چك را گذرانده و در حالى آه به همين 

دليل سطح روابط دو آشور در حد آاردار است از يك ماه پيش درصدد برنامه ريزى ديدار وزير خارجه ايران 
 آشور ديگر از ديروز رسمًا به اتحاديه اروپا پيوسته ٩ه جمهورى چك به همرا. با مقامات اين آشور برآمد

و رئيس ديپلماسى ايران در آستانه اجالس شوراى حكام سياست درست را در آن ديده آه با سفر به 
اين آشورها ضمن مرورى بر روابط دوجانبه، حمايت آنها را در اجالسى آه پرونده اتمى ايران در آن 

ت تازه تهران در قبال اتحاديه اروپا پس از آن آشكار شد آه به نظر سياس. بررسى مى شود جلب آند
مى رسيد با توافق تهران با سه آشور بريتانيا، آلمان و فرانسه ديگر آشورهاى عمده اروپايى آه خود را 

  .در اين شراآت جدا مانده مى ديدند درباره توافقات اتمى ايران سنگ اندازى مى آنند
  

 روز ديگر در وين مقر آژانس انرژى ۴٠ آستانه اجالس شوراى حكام آه نزديك سياست تازه تهران در
اتمى برگزار شود رايزنى با آشورهاى عمده اتحاديه اروپا اعم از آشورهايى است آه ايران با آنها روابط 

ك چك در زمره آشورهايى بود آه تهران گرچه روابط ديپلماتي. خوب يا حتى مناسباتى نه چندان گرم دارد
گرمى با آن ندارد اما وزير خارجه ايران ترجيح داده بود ضمن تبريك پيوستن اين آشور به اتحاديه اروپا با 

خرازى دقايقى پيش از پرواز به سوى پراگ . مسئوالن پراگ درباره مسائل اتمى ايران نيز گفت وگو آند
 اعضاى گوناگون اتحاديه اروپا را در در فرودگاه مهرآباد تهران به خبرنگاران گفته بود آه جمهورى اسالمى

جريان موضوع فعاليت هاى هسته اى ايران قرار مى دهد و من احساس آردم آه بايد نخست وزير چك 
رئيس » واسالوآالوس«در حالى آه برنامه ديدار خرازى با . را در جريان تحوالت اخير ايران قرار دهم

ه است تنظيم شده بود هواپيماى جت وزير خارجه جمهور چك آه به تازگى جانشين واتسالو هاول شد
خرازى پس از استراحت آوتاهى خود را آماده ديدار با رئيس . ايران در فرودگاه پراگ به زمين نشست

جمهور چك مى آرد آه دفتر رياست جمهورى اين آشور با اعالم اينكه آقاى آالوس برنامه از پيش 
وقت ندارد، اعالم آرد آه آالوس ديدارى با آمال خرازى وزير تعيين شده اى براى اين ديدار نداشته و 

  .خارجه ايران انجام نمى دهد
  

در عين حال يك روزنامه چاپ پراگ خبر داده بود آه سيريل اسوو بودا وزير خارجه اين آشور در 
 خارجه ظاهرًا با برنامه ريزى وزارت. بيمارستان بسترى است و قادر به ديدار همتاى ايرانى خود نيست

چك قرار شده بود آه وزير ايرانى با معاون همتاى چكى خود ديدار آند آه اين موضوع خالف توافق هاى 
به عمل آمده با مسئوالن سفارت چك در تهران بود، خرازى آه در ديدارهاى رسمى استانداردترين عامل 

آند، برخورد توهين آميز اجراى پروتكل ها است دو ساعت پيش از انجام اين ديدار پراگ را ترك مى 
مقامات چك با هيات عالى رتبه ايرانى و برخورد قهرآميز آمال خرازى با ميزبان نه چندان شايسته اش از 

  .سفر چك همچون ماجراى سفر به پاريس، ديدارى خبرساز ساخته است
  

 مى داد و در  روز پيش آه آمال خرازى دور نخست سفر به اروپا را با عزيمت به پاريس ادامه١٠حدود 
آاخ اليزه با رئيس جمهور و وزير خارجه فرانسه ديدار آرد آه مقامات ايرانى آن را خوب و محترمانه و 
سازنده خوانده اند، روزنامه نيويورك تايمز چاپ اياالت متحده طى خبرى اعالم آرد آه ژاك شيراك در 
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 داده و برخوردى شديد اللحن داشته ديدار با آمال خرازى به وى درباره برنامه هاى هسته اى هشدار
  .است

  
بالفاصله پس از چاپ اين خبر سخنگوى وزارت خارجه ايران آه همراه خرازى به اروپا رفته بود ديدار ژاك 

شيراك و آمال خرازى را ديدارى سازنده، خوب، محترمانه و دوستانه خواند آه آسى در آن به عتاب 
سخنگوى وزارت خارجه فرانسه نيز خبر روزنامه نيويورك تايمز سخنگوى اليزه و سپس . سخن نگفته بود

  .را تكذيب آردند اما سفر خرازى به پاريس سفرى خبرساز شده بود
  

به نظر مى رسيد در مثلث فرانسه، ايران و آمريكا آه در اين سفر خبرآفرينى آردند ضلع آمريكا توانسته 
ى پيرامون سفر اروپايى وزير خارجه ايران به وجود بياورد بود از طريق روزنامه نيويورك تايمز هاله اى منف

شايد به همين . آه سفر خرازى به ديگر آشورهاى اين اتحاديه را نيز با زمينه ذهنى منفى همراه آند
 خيابان داونينگ ١٠دليل بود آه هيات عالى رتبه ايرانى ترجيح دادند پس از فرانسه تنها در خانه شماره 

ت وزير بريتانيا ديدار آنند و براى فروآش آردن جو منفى به وجود آمده به تهران باز با تونى بلر نخس
  .گردند و مرحله دوم سفر به اروپا را با لختى تاخير آغاز آنند

  
روانشناسى «هر چه باشد وزير خارجه ايران از اساتيد افتخارى دانشكده روابط بين الملل است آه 

 بود آه سفر اروپايى خرازى براى چند مرحله برنامه ريزى شد و بر اين چنين. تدريس مى آند» سياسى
خالف اينكه خبرنگاران منتظر بودند تا وزير خارجه ايران در مراسم خط انتقال نفت خزر شرآت آند و 

سپس عازم اروپا شود، خرازى ساعاتى پيش از افتتاح خط لوله سوآپ نفت خزر، رايزنى هسته اى با 
تر از شرآت در مراسمى ديد آه در آن رقيب خط لوله نفتى باآو جيهان به بهره اروپايى ها را مهم
  .بردارى مى رسيد

  
در حالى آه روز چهارشنبه اعالم شده بود سفر خرازى به پراگ دو روزه است با ترك قهرگونه چك توسط 

ين زمان را شايد خرازى ا.  ساعته تا سفر بعدى به دست آورده بود۴٨وزير خارجه ايران وى فرصتى 
ضمن اينكه اين دو . مناسب استراحت براى هياتى ديد آه طى چند هفته اخير مدامًا در سفر هستند

هر . روز استراحت در ميانه سفر اروپايى اثر منفى توهين مقامات جمهورى چك را نيز خنثى مى آرد
. آن عزيمت آرده بودچند آه مقصد بعدى خرازى آشورى بود آه وى در دور اول سفر به اروپا نيز به 

  »بلژيك«
  
  سفر مجدد به بلژيك• 
  

ديدار دو روزه رئيس دستگاه ديپلماسى ايران از بروآسل پايتخت بلژيك و مقر اتحاديه اروپا دومين ديدار 
وزير خارجه ايران دو هفته پيش با سفر به بروآسل روابط . خرازى از اين شهر طى دو هفته اخير است

قات با مسئوالن بلژيك را در دستور آار خود داشت اما سفر امروز وى به پايتخت دوجانبه و ديدار و مال
خرازى امروز و فردا با خاوير سوالنا، هماهنگ آننده ارشد . اروپا جهت مذاآره با مقامات اتحاديه است

م هر چند آه تاآنون اعال. سياست خارجى اروپا و ديگر مقامات اين اتحاديه ديدار و گفت وگو مى آند
نشده اما انتظار مى رود در برنامه ريزى اين سفر مالقات با رومانو پرودى رئيس آميسيون اروپا و آريس 

خرازى در دومين روز پيوستن چك، . پاتن آميسر سياست خارجى اتحاديه هم گنجانده شده باشد
س به اسلواآى، مجارستان، اسلونى، استونى، لتونى، ليتوانى، مالت و بخش يونانى نشين قبر

تبريك ورود اعضاى . اتحاديه اروپا در بروآسل است و شاهد جشن ها و شادمانى اين روز خواهد بود
 عضو شدن اتحاديه، فرصتى است آه نصيب آمتر ديپلمات ٢۵جديد به اتحاديه اروپا در نخستين ساعات 

  .شرق شده است
  

ر اروپايى از جمله ماموريت هايى ديدار و مالقات با مقام هاى آشور آلمان، لهستان و چند آشور ديگ
  .است آه وزير خارجه ايران تا پيش از آغاز اجالس شوراى حكام عهده دار انجام آن ها است

پيش از اجالس اسفند ماه شوراى حكام حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران مامور گفت 
اينك خرازى عهده دار . فراد ديدار مى آردوگو با مقامات اتحاديه اروپا شده بود و در بروآسل با اين ا

ماموريتى آه آام وزير ايرانى را در هر دو سفر تا به امروز يكبار در پاريس و بار . انجام اين ماموريت است
  .ديگر در چك تلخ آرده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  شدندپنج غيرنظامي عراقي حومه نجف آشته 
  2004 مه 3 – 1383 ارديبهشت 14دو شنبه 

هاي مبارز عراقي به يك پايگاه ارتش آمريكا درحومه نجف پنج  در اثر حمله امروز گروه: خبرگزاري فارس
  .عراقي در تبادل آتش دو طرف آشته و شانزده نفر مجروح شدند
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در تبادل : م اين خبر، گفتحسيني از افسران پليس عراق با اعال به گزارش خبرگزاري فرانسه، آريم
آتش سربازان آمريكايي و يك گروه از افراد مسلح ناشناس پنج غير نظامي عراقي آشته شد و تعدادي 

  . نيز دچار جراحت شدند
به همراه يك غير نظامي ديگر و ) پدرو دو فرزند( شود در اين حمله سه عضو يك خانواده عراقي گفته مي

پيش از اين تعداد قربانيان اين درگيري يك نفر اعالم . ا از دست دادنديك افسر پليس عراق جان خود ر
  . شده بود

  
  يك رهبر قبيله شيعي عراق بازداشت شد

نيروهاي آمريكايي يك رهبر قبيله شيعي عراق را به اتهام مشارآت در تخريب : خبرگزاري فارس
  .هاي نفتي در شهر آرآوك در شمال عراق بازداشت آردند لوله
ارش خبرگزاري فرانسه از آرآوك، يك عضو شوراي محلي شهر آرآوك امروز با اعالم اين مطلب به گز
  » .رئيس قبيله البدير را بازداشت آردند" شيخ آاظم احمد"سربازان آمريكايي شب گذشته «:افزود

سربازان آمريكايي پس از بازداشت آاظم احمد، مقادير زيادي سالح از جمله آر پي جي و «:وي گفت
  » .خمپاره انداز را از منزل وي آشف آردند

فرانس پرس مي افزايد نيروهاي آمريكايي پيش از اين براي جلوگيري از خرابكاران با رهبران قبايل عراقي 
باب همكاري را گشوده بودند اما برخي از اين رهبران براي دريافت پول بيشتر، با خرابكاران همكاري مي 

  . آنند
ق بخصوص خط نفتي منتهي به پايانه جيهان ترآيه معموال هدف حمالت خطوط نفتي شمال عرا
  . خرابكاران قرار مي گيرد

  
  هفت سرباز آمريكايي به دليل رفتار غيرانساني با زندانيان عراقي توبيخ شدند

هفت سرباز آمريكايي به دليل بدرفتاري با زندانيان عراقي در زندان ابوغريب بغداد، : خبرگزاري فارس
  .خ شدندتوبي

 است نامش  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد به نقل از يك مقام ارشد نظامي آه خواسته
، فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق شش سرباز آمريكايي آه »ريكاردو سانچز«فاش نشود، به دستور 

  . اند ريافت آردهداران بودند، بدترين سطح توبيخ در ارتش آمريكا را د همگي از افسران و درجه
  . تري داده شده است به افسر هفتم تذآر آسان 

اين مقام ارتش آمريكا تصريح آرد معتقد است تحقيقات از اين افسران آامل شده و آنان با مجازات 
  . ها ممكن است منجر به اخراج آنها شود بيشتر يا دادگاه نظامي روبرو نخواهند شد اگرچه اين توبيخ

  . اند تش آمريكا نيز با اتهامات جنايي روبرو شدهشش پليس ديگر ار
  

  روزنامه عراقي المشرق رفع توقيف شد
روزنامه عراقي المشرق آه به اتهام تشويق عراقيها به خشونت به مدت سه روز به : خبرگزاري فارس

  .دستور نيروهاي آمريكايي توقيف شد،روز دوشنبه به پيشخوان روزنامه فروشيها بازگشت
 قدس پرس، مسئولين اين روزنامه مستقل روز سه شنبه گذشته اعالم آردند منتشر نشدن به گزارش

هاي عراق اعالم آردند اين روزنامه به دستور  اين روزنامه به داليل فني بوده است، در حالي آه رسانه
  . مقامات آمريكايي به بهانه تشويق مردم عليه نيروهاي آمريكايي توقيف شده بود

هاي آمريكايي ادعا آردند اين نشريه مقاالتي منتشر مي آرد آه خواهان خروج اشغالگران همچنين نيرو
  . از عراق و انتقاد از ارتش جديد عراق و تاييد مقاومت مردم فلوجه در برابر نظاميان نيروهاي ائتالف بود

وزنامه الجزيره و نيروهاي آمريكايي در مدت يك سال حضور خود در عراق چندين روزنامه عراقي از جمله ر
  . روزنامه المستقله را توقيف آردند و دفتر چند روزنامه ديگر از جمله روزنامه العداله را تفتيش آردند

  
  درگيريهاي اطراف نجف يك آشته و شش زخمي برجا گذاشت

يك پليس عراقي در حمله به پايگاه نيروهاي آمريكايي خارج از شهر مقدس نجف : خبرگزاري فارس
  . و شش نفر ديگر زخمي شدندآشته شد

 نظاميان در   پس از تبادل آتش ميان نيروهاي آمريكايي و شبه به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف،
  .  آيلومتري جنوب بغداد، دود به آسمان برخاست120پايگاهي بين نجف و آوفه در 

 غير نظامي پزشك بيمارستان عمومي نجف گفت يك پليس عراقي آشته شد و شش» جادر حسين«
  . زخمي شدند آه حال دو تن از آنان وخيم است

 خمپاره به اين پايگاه آه نيروهاي آمريكايي در آن مستقر 30ان گزارش داد حدود  ان شبكه خبري سي
  . اين نيروها اخيرا جايگزين نيروهاي اسپانيايي و آمريكاي التين شده اند. هستند، شليك شد

من صداي تبادل آتش ميان نيروهاي «: آند، گفت  نجف زندگي مي، آه در نزديكي»يعف عبدالخدر«
  » .نظاميان شنيدم مستقر در يك پاسگاه پليس را با شبه 

من يك خودروي در حال سوختن را در اين نزديكي ديدم و دو فرد زخمي را به بيمارستان «: وي افزود
  » .رساندم

  . ا اظهار بي اطالعي آردسخنگوي ارتش آمريكا در بغداد از جزئيات اين درگيريه
  

www.iran-archive.com 



   نفر ديگر زخمي شدند30عراق آشته و " االنبار"شش نظامي آمريكايي در استان 
يك سخنگوي نظامي آمريكا اعالم آرد، شش نظامي آمريكايي روز گذشته در پي : خبرگزاري فارس
 نفر ديگر 30ته و عراق آش" االنبار"اي به پايگاهشان نزديك شهر الرمادي واقع در استان  حمله خمپاره

  .نيز زخمي شدند
سخنگوي تفنگداران نيروي " تي وي جانسون"به گزارش خبرگزاري فرانسه از اردوگاه فلوجه، سرگرد 

  » .اي در استان االنبار آشته شدند اين شش آمريكايي بر اثر حمله خمپاره«: دريايي آمريكا گفت
  .  نظامي آمريكايي نيز طي اين حمله زخمي شدند30
 ساعت گذشته به 24آشته شدن اين شش نظامي آمريكايي شمار تلفات نظاميان آمريكايي طي با 
  .  نفر رسيد11
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  آند شيرين عبادي با اعضاي دولت بوش ديدار مي
  2004 مه 3 – 1383 ارديبهشت 14دو شنبه 

ل قرار است در روزهاي آينده به آمريكا سفر آرده شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوب: خبرگزاري فارس
  .و ممكن است با اعضاي دولت بوش ديدار آند

وي در «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران، محمد علي دادخواه، يكي از همكاران عبادي گفت
 است پاسخ به دعوت دانشگاه ها و سازمان هاي غير دولتي پاسخ داده و اگر اوضاع ايجاب آند، ممكن

  » .در مورد مسايل حقوق بشري با اعضاي دولت بوش گفت و گو آند
  . اين اولين سفر عبادي به آمريكا از زمان گرفتن جايزه صلح نوبل در ماه دسامبر گذشته است

  . رود برد و از آنجا به آمريكا مي دادخواه گفت عبادي اآنون در ونكوور آانادا به سر مي
آند و با مقامات  ئل حقوق بشري در سه ايالت مختلف صحبت ميوي در خصوص مسا«: وي افزود

  » .سازمان ملل متحد آه با مقوله حقوق بشر مرتبط هستند، مذاآره خواهد آرد
نامزد دريافت آن بودند تعجب » پاپ«اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي درحاليكه افرادي مانند 

  . محافل داخلي و خارجي را بدنبال داشت
مي رئيس جمهوري اسالمي ايران پس از اعطاي اين جايزه به شيرين عبادي در مصاحبه با خات

) خانم عبادي(اهداي جايزه صلح نوبل آامًال سياسي است آما اينكه پيش از ايشان:خبرنگاران گفت
   اين افراد دنبال صلح بوده اند؟. افرادي نظير انور سادات، اسحاق رابين و شيمون پرز هم گرفته اند

  . خاتمي همچنين اظهار اميدواري آرد آه وي و خانواده اش اجازه ندهند از اين جايزه سوء استفاده شود
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