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  علی کاظمی: فرستنده

  زاده  اديبايرج

  

  سي در پارینگاران خارج  در باشگاه روزنامهیگزارش کنفرانس مطبوعات

  

  » استیا تر از مسائل ھسته  بشر مھمحقوق«
  

دامدي و موج جدراني حقوق بشر در اتي بازتاب وضعی و فعاالن حقوق بشر، براانيرانيا تالش ا در ا  اع  کشور نيھ

  .ادامه دارد

  

هی کنفرانس مطبوعاتکي در روزي دبامداد اران خارج  در باشگاه روزنام ارینگ مس،ي در پ ا ھ ار  ب هي کمیک  ضد ی ت

  . شرکت داشتندینگاران خارج  فرانسه و روزنامهی گروھیھا نگار رسانه ھا روزنامه  ده،یرانيسرکوب شھروندان ا

 راني دفاع از حقوق بشر اۀ جامعسي حقوق بشر و رئیھا  جامعهیالملل ني بوني فدراسسي رئبي نا،یجي الھمي کردکتر

ه ک داد روزنام ار تبع و باب ه وضعیدينگ اره ب ا اش شر در اتي ب وق ب دامراني حق ا  و اع شري اخیھ ه پرس ا  ب  یھ

  .گاران پاسخ دادندخبرن

  

   سي در پارینگاران خارج  در باشگاه روزنامهی مطبوعاتکنفرانس

ر الھاني از پاپس اریجي کنفرانس از دکت ال سۀ درب ر فع نج نف دام پ مران،ي در ایاسي اع تن نيچن  و ھ  ی قاضکي رف

  : دادحيتوضاو . دمي پرسی دختر فرانسوس،ي رالدي کلوتی با موضوع آزادوندي در پراني به ایفرانسو

دشي بیلي و وکانيدري کمانگر، حديدان یطور که م  مورد اول ھماندر ده بودن دام ش ه اع ه محکوم ب .  از دو سال بود ک

ا داد  آنی آزادی را برايیھا ما بارھا فراخوان را. ميھ ودني ایب ئن ب ه مطم ا ھ  آنمي ک ه چيھ  یزيآم  عمل خشونتگون

  . نداشتندکند، ی مسلحانه مۀ مبارزراني ادر که یسازمان با ی ارتباطگونه چياند و ھ مرتکب نشده

ه در صحبت  در مورد شخص کمانگر، ھمانژهيو به ا طور ک هميھ هديام، با  گفت نم ب دانکينظر من او   تکرار ک  ی زن

 ین قربازي که متأسفانه او ناني اسالمی مھدنيچن ھم. کنم ی فکر مطور ني ھم ھمی علم ھولنيريدر مورد ش.  بودیدتيعق

  . بوده آن شدی شد که سال گذشته برادرش قربانی حساب  هيتسو
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ود، پس از انفجار حسیآباد  نجفیُموقع که در  ھست آنادتانيً حتما تان کل کشور ب ه اراز،ي شۀيني دادس  ني گفت ک

رادر اني بعد سه جوان را گرفتند؛ ازجمله برادر اسالمیول. ت گاز بودأانفجار بر اثر نش اله٢١ را؛ ب دام شد   س اش اع

سني بود، گفته بود که تنھا جرم من افرستاده که از داخل زندان يیھا  نامهنيو خودش ھم در آخر رادر ک ه ب  ی است ک

ده است دام ش ه ا. ھستم که پارسال اع ع ب ا  ني صورت انيدر واق انھ تي سی را قرب اندن و یاس ه ھدفش ترس د ک  کردن

  . استرانيگرد انتخابات ا ارعاب مردم در سال

  

   در كنفرانس ی خبرنگاران خارجحضور

داننژاد ی احمدد،يدان ی ھم که مسي رالدي کلوتۀلأ مورد مسدر د زن ا چن   ی شخصیکي. مي دارراني در ای گفته بود که م

امالت خارجکياست به نام کاکاوند که  ود و آمری دالل مع اي ب ه محصوالتک ود ک رده ب تھم ک ه ای او را م  راني را ب

وژی محصوالت دارانيا. فرستاده است د و مشمول تحرقي دقیلي خی تکنول ا مي بودن صادیھ دند ی مراني ای اقت . ش

ه آمری از دادگسترني ھمیبرا ه او ب اي فرانسه خواسته بود ک سترد شودک سترۀھفت.  م ته، دادگ ا ای گذش سه ب  ني فران

  . برگشترانيدرخواست مخالفت کرد و روز جمعه کاکاوند به ا

  ی و منشاري است که جزو محکومان به قتل شاپور بختراد یلي گفته بود، وکنژاد  ی که احمدی دومین بر آن، زنداعالوه

م کش١٨ ني سال شده و ا١٨ که او محکوم به حبس ابد با حداقل نيبا توجه به ا.  استبهياش کت مرحوم  ده،ي سال را ھ

 و اخراج او ی دادگاه با آزادايود و معلوم شود که آ به دادگاه بررانسه، فی در دادگسترندهي آۀاش ھفت قرار است پرونده

ژاد ی احمدی درخواست آقاني بازگردانده شود، بنابرارانياگر او ھم آزاد و به ا.  نهاياز فرانسه موافقت خواھد کرد   ن

  . ھم داده شودانسه به فرسي رالدي و سفر کلوتی آزادبي بوده و ممکن است که ترتیدني دولت فرانسه شنیبرا

 درخواست ني اۀ درباریو. نگاران حاضر در کنفرانس داشت  از روزنامهی درخواستیدينگار تبع  داد روزنامهبابک

  :گفت

اران ب  سازمان ملل و روزنامه،ی حقوق بشر،ی جھانیھا  که از سازمانیدرخواست ه ني ام،ي داریالملل نينگ  است ک

ھا   آنه ھای و خانواداني مالقات با زندانران،ي داخل ایھا زندان از دي بازدۀ تھران را تحت فشار بگذارند تا اجازميرژ

ا سران اپوزنيچن و ھم ورونيسي مالقات ب ه نمای اسالمی و معترضان جمھ دگاني را ب روهني ان د  گ ا بدھ  دواريام. ھ

ه دنانري امروز اۀ از جامعی و واقعی امروزیريھا بتوانند تصو  گروهني برسد تا اجهي فشارھا به نتني اميھست  اي را ب

ر بحث ھستهني متوجه اايمخابره کنند تا دن شر در ا،یا  شود که عالوه ب وق ب دازه اھمراني بحث حق ان ان ه ھم  تي ب

  . شودیريگي پديدارد و با

  

   در ايران مي گويد ري اخیھا  اعدامی  دربارهیجي الھمي کردکتر

هۀنگار دربار  روزنامهنيا هیاران خارجنگ  کنفرانس امروز در حضور روزنام اران خارج  در باشگاه روزنام  ینگ

  : گفتسيپار

انه کاران روزنامه  بود و ھمی خوبیلي نظرم کنفرانس خبه ا نگار و اھل رس دیھ ده بودن د ميدواريام.  مختلف آم  بتوانن

ل کن شان و به جامعه  به مردمشان، ی را، به کشورھاگناه ی بیھا ی و اعداماني اعتراض زندانیصدا دشان منتق  رايز. ن

وزه.  در حال رخ دادن استی انسانۀ فاجعکيً قتاي حقرانيدر ا ق آم ا طب شتن یني دیھ ا، ک اه ی بکي م ساوگن ا ی م  ب

  . نگفتمراه ی بافتد، ی اتفاق مني و ھر روز ارديگ ی صورت میکش  نسلراني در امياگر بگو.  ملت استکيکشتن 
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هی سازمانسي رئنزو ی رفائل شنیآقا ام   است ب ه«ن انهي علھم دام در جھ ار. » مجازات اع روز ۀاو درب رانس ام  کنف

  :گفت

نگار  آن طور که بابک داد روزنامه.  را خالصه کردراني حقوق بشر در اتي وضعیخوب  بهیجي الھمي کرکنم ی مفکر

دا آن.  و دشوار استی بحرانم،ي وخاري بسراني روزمره در ای زندگتيشرح داد، وضع نج زن ه پ د ک شان دادن ا ن  ینھ

اندن ني ای اسالمیم جمھوري رژی نشده بودند، ولی جرمچي که اعدام شدند، مرتکب ھیاسيس  پنج نفر را با ھدف ترس

  .مردم اعدام کرد

  

   وضعيت حقوق بشر در ايران ۀ بابك داد دربارسخنراني

  : کنفرانس امروز گفتۀ دربارزيدر سن پائولو ن» آئو استاد «ۀ روزنامۀندي و نمایلينگار برز  مرتو روزنامهی آندره

ورلي دولت برزۀ نگران رابطگري دیاز سو.  ھستمراني حقوق بشر در اتي نگران وضعیلي خمن ا دولت جمھ  ی ب

  . ھستمزي نراني ایاسالم

  : افزودیلينگار برز  روزنامهنيا

وال، رئاستي من سنظر به ال الي برزی جمھورسي دولت ل سراني در قب اقض استاري ب ه.  متن وال ب انواد  چون ل  ۀخ

سني و مردم الي در برزیافکارعموم.  تعلق داردلي چپ برزیاسيس ستند و از خود ماري کشور ب ند ی متعجب ھ  پرس

دۀني در زمرود؟ ی تھران مبه دعوت کرد و چرا به دعوت او لي را به برزنژاد یچرا لوال احمد ستهۀ پرون  راني ایا  ھ

ت برز م دول تي سليھ اوت و ضد آنیاس ه آمر  متف ا،يچ سه و برک د در پايتاني فران ه استشي دارن  یلي خنيا.  گرفت

  . کنددي تولیا  قصد دارد سالح ھستهنژاد ی احمددھد ی که در دست است، نشان میچون اطالعات. کننده است نگران

  

  :ديگو ی کنفرانس مني اۀ حاضر در جلسه، درباریراني از فعاالن ایکي ،ی صالحدي حمی آقااني پادر

ردم دنداي انعکاس پی گروھیھا  در رسانهراني ای که خبرھاشوم یشحال م خویلي خمن ه چه اي کند تا تمام م د ک  بدانن

  .شود ی به ملت ما میظلم

  :  که در کنفرانس امروز مطرح شد گفتیا  نکتهنيتر  مھمۀ درباریو

هني ام،يبر یھا از آن رنج م  سالني که در تمام ایزي چنيتر شي براستش ه ب دازاي من دننظر  است ک ه ان افۀ ب  در ی ک

در .  استراني ایا   ھستهۀلأ مسی رواي توجه دننيتر شيب. کند ی صحبت نمکشند ی که مردم می و از زجررانيمورد ا

 حل راني ھم نسبت به ااي دنی اتمیله حل شود، نگرانأ مسني است و اگر ای اساسۀلأ حقوق بشر مسۀلأ که مسیصورت

 .خواھد شد


