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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  بيست و دومين آنگره جهاني احزاب سوسياليست در سائوپائولوي برزيل

  2003 اآتبر 29  –1382آبان  7 چهار شنبه -روزنامه شرق : بهمن دارالشفايى  ترجمه-گاردين : منبع 
بعد از آنكه برزيل . بيست و دومين آنگره جهاني احزاب سوسياليست در سائوپائولوي برزيل افتتاح شد

شد اجالس سائوپائولو با حضور  بيني مي اولين دولت سوسياليست تاريخ خود را انتخاب آرد، پيش
توني بلر، گرهارد شرودر و .  چنين نشداما. هاي جهان برگزار شود رهبران معروف احزاب سوسياليست

ميخائيل .  در اجالس سائوپائولو شرآت نكردند- آه هر سه از مدعوين اين اجالس بودند-ياسر عرفات 
تواند خود را به افتتاحيه  گورباچف هم اعالم آرد آه آارش در عربستان طول آشيده و نمي

وزير سابق اسپانيا لغو شدن پروازش را مقصر  آهنه آار و نخست  فيليپ گونزالز، سوسياليست.برساند
. هايي داخلي دير به سائوپائولو رسيد دانست و لزك ميلر نخست وزير لهستان نيز به دليل درگيري

ها دليل شرآت نكردن تعداد زيادي از رهبران سوسياليست در اين اجالس را دوري راه  بعضي
 . اند دانسته

آنها اجالس پيشين . اي دارد ت در راه بوده نيز چنين عقيده ساع20نخست وزير مغولستان آه خودش 
آنند آه  البته سازماندهان اين آنگره تأآيد مي.زنند  در پاريس برگزار شد، مثال مي1999را آه در سال 

 حزب سياسي در اين آنگره 100 نماينده از بيش از 600به گفته آنها . اند  از اين قضيه نااميد نشده
 1970 و 1960هاي   در دهه  البته اين آنگره با دوران طاليي احزاب سوسياليست.اند  شرآت آرده

زماني آه بزرگاني چون ويلي برانت از آلمان، گلداماير از اسرائيل و هارولد ويلسون از . فاصله زيادي دارد
انداختند،آنتونيو گوترز رئيس اين سازمان و  هاي ايدئولوژيك داغي را به راه مي انگليس، بحث

وزير سابق پرتغال نيز عقيده دارد يكي از داليل عدم اقبال به اين آنگره اين است آه احزاب  نخست
گويد  البته او مي. اند گراي ميانه رو در آشورهاي بزرگي مانند فرانسه و ايتاليا از قدرت خارج شده چپ

اند و عالوه بر  وز شدهاحزابي آه افكار نزديكي با اين سازمان دارند، در آشورهاي اروپاي شرقي پير
  ».ها اين اجالس، به مخصوص احزاب سياسي است نه رهبران و دولت«همه اينها 

 عضو خواهد 170گويد آه تعداد اعضاي اين سازمان به زودي به   لوئيزآياال دبير آل شيليايي سازمان مي
ي جنوبي نيز در تامبوامبكي رئيس جمهور آفريقا.  عضو داشت120اين سازمان چهار سال پيش . رسيد

هاي آارگري و  سخنراني افتتاحيه را لوالداسيلوا، رئيس سابق اتحاديه. اين اجالس حاضرشده است
او . او از سازمان ملل خواست آه ساختار خودش را اصالح آند. رئيس جمهور فعلي برزيل ايراد آرد

اين تنها . دالتي استع تنها جنگي آه ما بايد به راه بيندازيم، جنگ عليه گرسنگي و بي«: گفت
  ».اي است آه جنگيدن در آن ارزش دارد مبارزه

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  آند    غرب در مناسبات با ايران با آتش بازي مي: دبير آل جمعيت مؤتلفه اسالمي
  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6سه شنبه 

  .غرب بازي خطرناآي را عليه جمهوري اسالمي آغاز آرده است:  گفتدبير آل جمعيت مؤتلفه اسالمي
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از روابط عمومي جمعيت مؤتلفه اسالمي، حبيب اهللا عسگر 
اوالدي پس از پايان نشست دبيران جمعيت مؤتلفه با اشاره به اين آه ما در حال گذار از يك نقطه عطف 

بازي خطرناآي آه غرب عليه جمهوري اسالمي آغاز آرده است : ت خارجي هستيم، افزوددر مناسبا
اي در داخل با  در همين حال عده.  است فشار از درون براي آسب امتيازات سلطه طلبانه و باج خواهانه

البته بايد اند،  را برگزيده" نگاه به بيرون براي آسب امتياز در درون"آشف اين خواسته غرب يا ناآگاهانه 
  .آند گفت غرب در مناسبات با ايران با آتش بازي مي

دهد بسياري از آساني آه  نگاهي به سير پذيرش پروتكل الحاقي نشان مي: دبير آل مؤتلفه افزود
اند آه بيشتر به درد آساني خورد آه آن سوي  اند مواضعي اتخاذ آرده لباس دوست در داخل پوشيده

  .هاي ما رو در رو نشسته بودند ميز مذاآرات با ديپلمات
هوشياري مسؤوالن در اين مقطع ما را به آنچه مصلحت و منافع ملي اقتضاء دارد، رهنمون : وي گفت

  .سازد و همه موظف به مراعات مصالح و منافع ملي هستيم مي
هاي مردمي به ويژه دانشجويان و طالب و فضال و محافل علمي دانشگاهي درباره اين  وي واآنش

هاي مردم به ويژه  واآنش: گيري را نشانه بيداري و حس عزت طلبي ملت ايران دانست و گفت صميمت
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اي در آار باشد، سيل عظيم ملت راه  در حوزه و دانشگاه اين پيام را براي غرب دارد آه اگر خدعه
  .دي نداردافتد و مسؤوالن راهي خواهند رفت آه جز پشيماني براي آغاز آنندگان اين بازي دستاور مي

مجلس، شوراي نگهبان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام : عضو ارشد مؤتلفه اظهار اميدواري آرد
شك با توجه به واآنش افكار عمومي  آه مسير اين تصميم گيري و تصميم سازي نهايي هستند، بي

  .مصالح نظام را در اين ارتباط لحاظ خواهند آرد
ده در آنگره مشارآت بحث تحريم انتخابات مطرح شده است، وي در پاسخ به اين سوال آه شنيده ش

اگر چنين خبري درست باشد معناي آن . دانم صحت اين خبر چقدر است  نمي  :نظر شما چيست؟ گفت
  .توسط اين حزب است" توسعه سياسي"تير خالص زدن به شعار 

ت در جامعه مدني و شرط شرآت در انتخابات پيروزي صد در صد نيست بلكه مفهوم مشارآ: وي گفت
اين اعتماد . گيري نظام آن است آه مردم تا چقدر به فرد يا گروهي اعتماد آنند سهيم شدن در تصميم

بايد پذيرفت آه نتيجه انتخابات به هر سو رفت به آن، به ديده . بر اساس مقبوليت اجتماعي است
  .احترام بنگريم

ردم آسيب زدند به جاي نگاه به درون به بيرون متأسفانه برخي چون به اعتماد م: عسگراوالدي گفت
ها را تا  گذشته آساني بودند آه با اتخاذ مواضعي آه نگاه به بيرون داشتند، متأسفانه آن. اميد دارند

  .وابستگي و خيانت به ملت آشاند و به اعتبار و سياسي آنان آسيب جدي وارد آرد
  

طي : الي در مورد تحوالت افغانستان و عراق گفتوگو در پاسخ به سو وي در بخش ديگري از اين گفت
اين . هاي گذشته دهها انفجار در عراق و افغانستان رخ داده آه نشانه بحراني شدن اوضاع است هفته

افكار عمومي آمريكا اين را به خوبي . دو آشور محل امني براي ماندن سربازان آمريكايي نيست
  .فهمد مي

ها هزار نفري در واشنگتن و شهرهاي آمريكا و فريادهاي بوش   هرات دهتظا: دبيرآل جمعيت مؤتلفه گفت
دروغگوست و بايد برآنار شود نمادي از خواست ملت آمريكا و اعتراض به جنگ طلبي تيم بوش در آاخ 

  .سفيد است
هاي قتل عام هوايي  فرمان: آور خواند و گفت هاي اشغالي را شرم وي جنايات اسرائيل در سرزمين

اين نشان .  اسرائيلي روبرو شده است هاي رژيم صهيونيستي حتي با مخالفت خلبانان نگندهتوسط ج
شارون تا . تاباند شفقت هم، چنين جناياتي را برنمي رحم و بي هاي بي هاي انسان دهد حتي وجدان مي

اي سوم ه هاي فلسطيني و قتل عام زنان و آودآان را ادامه دهد نسل خواهد جنون انهدام خانه آجا مي
  پايان پيام . و چهارم انتفاضه رويشي پيدا آرده آه ريزش دو نسل قبلي را به فراموشي سپرده است

  
  را در پايان مطالب بولتن بخوانيد90 گزارش آمسيون اصل -آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
   در خصوص زهرا کاظمی90گزارش کميسيون اصل 

  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6نبه سه ش -خبرنگار بی بی سی در تهران- جيم ميور
يک کميسيون پارلمانی در ايران خواسته است تا تحقيقات قضايی در خصوص نقش سعيد مرتضوی 

  .عکاس ايرانی تبار کانادايی به اجرا در آيد-دادستان تهران، در رابطه با مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار
دتها بود انتظار آن می رفت عليرغم  مجلس در خصوص مرگ خانم کاظمی، که م90گزارش کميسيون 

  .اعتراض محافظه کاران در صحن علنی مجلس قرائت شد
  .در اين گزارش از عملکرد آقای مرتضوی انتقاد شده است

گزارش آقای مرتضوی را متهم کرده است که در شواهد مرگ خانم کاظمی دست برده است و به 
  .قات دخالت کرده استشاهدان فشار وارد کرده و در در روند اجرای تحقي

 مجلس سرباز زده که اين خود 90بر اساس محتوای اين گزارش آقای مرتضوی از حضور در کميسيون 
  .نقض قانون اساسی است

در پايان گزارش آمده است که اين گزارش به دادگاه ويژه تخلفات قضات ارسال خواهد شد و درخواست 
ص آنچه که آن را نقض قوانين از سوی آقای مرتضوی و خواهد شد تا اين دادگاه تحقيقاتی را در خصو
  .ديگر قضات مرتبط با پرونده ناميده، آغاز کند

  .اين گزارش بطور خالصه قوه قضاييه را متهم می کند که در روند اجرای عدالت دخالت کرده است
  .پرونده خانم کاظمی در حال حاضر در دادگاه در جريان است

 طلبان و محافظه کاران که کنترل قوه قضاييه را در اختيار دارند، تنش ايجاد مرگ خانم کاظمی بين اصالح
  . مجلس به اين تنش بيافزايد90به نظر می رسد انتشار گزارش کميسيون . کرد

يک بازجوی وزارت اطالعات ايران که اعضای آن را اکثرا اصالح طلبان تشکيل می دهند، سه هفته پيش 
 کاظمی به دادگاه فراخوانده شد، اتهامی که اين فرد بشدت آن را رد کرده به عنوان متهم در قتل خانم

  .است
يک روز پس از شروع دادگاه اين بازجو، محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، بطور علنی از نحوه رسيدگی 
ر به پرونده انتقاد کرد و تلويحا گفت که نقش دادستان تهران در قتل خانم کاظمی بايد مورد بررسی قرا

  .گيرد
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 مجلس جلوگيری کنند معتقدند که 90محافظه کاران که سعی داشتند از انتشار گزارش کمسيون اصل 
اين گزارش به کشور لطمه می زند؛ اما رئيس مجلس گفته که قضيه خانم کاظمی به اندازه کافی به 

  .کشور لطمه زده است و با سرپوش گذاشتن بر قضيه چيزی حاصل نمی شود
 

  مطالبي آه در آميسيون اصل نود قرائت شد، سراسر آذب بود  : اندادستان تهر
  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6سه شنبه 

به گزارش آميسيون اصل نود در مورد پرونده زهرا آاظمي آه امروز در : مرتضوي، دادستان تهران گفت
  .دهيم  مجلس خوانده شد، قطعًا جواب مي
مطالب اين گزارش سراسر آذب و آلوده به :  آار ايران، ايلنا، گفتوي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري

  .  افترا بوده است
دهيم و آن را خدمت هيأت رئيسه محترم   ما دقيقًا به گزارش آميسيون اصل نود جواب مي: وي افزود

  .خواهيم فرستاد
سخ حقوقي و مستدل هر پا: وي با بيان اينكه در مورد جواب اين مسأله با مطبوعات آاري نداريم، افزود

شود و در اسرع وقت خدمت رياست محترم مجلس   يك از مواردي آه در مجلس قرائت شد، تهيه مي
  پايان پيام. شود  تقديم مي

  
  گزارش مجلس نکته تازه ای نداشت: پسر زهرا کاظمی

   2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6 سه شنبه -بي بي سي 
 90 کانادايی، گفت گزارش کميسيون اصل -رنگار ايرانی استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، خب

  .مجلس ايران درباره نحوه کشته شدن مادرش دربرگيرنده موضوع تازه ای نيست
 مجلس، با بی بی سی 90 اکتبر، ساعاتی پس از انتشار گزارش کميسيون اصل 28وی که روز دوشنبه 

  ."ن گزارش نيستبه نظر من چيز جديدی در اي: "گفتگو می کرد اظهار داشت
به نظر من بايد از حرف زدن دست . همان چيزهايی را که قبال گفته بودند تکرار کرده اند: "وی گفت

  ."بردارند و اقدامی ملموس و مشخص انجام دهند
 درصد سياسی است و هيچ ربطی به 100بايد مشخص کنند که اين پرونده : "استفان هاشمی افزود

  ."عدالت ندارد
 مجلس ايران در گزارشی که پس از مدت ها تنش جناحی منتشر کرده، خواسته 90 کميسيون اصل

است تا در خصوص نقش سعيد مرتضوی دادستان تهران، در رابطه با مرگ زهرا کاظمی، تحقيقات 
  .قضايی انجام شود
 مجلس در خصوص مرگ خانم کاظمی، که مدتها بود انتظار انتشار آن می رفت، 90گزارش کميسيون 

  .رغم اعتراض محافظه کاران در صحن علنی مجلس قرائت شدعلي
  .در اين گزارش از عملکرد آقای مرتضوی انتقاد شده است

گزارش آقای مرتضوی را متهم کرده است که در شواهد مرگ خانم کاظمی دست برده است و به 
  .شاهدان فشار وارد کرده و در در روند اجرای تحقيقات دخالت کرده است

وی که به خاطر سوابقش در دادگاه مطبوعات و صدور حکم تعطيلی ده ها روزنامه مستقل سعيد مرتض
 را تکذيب کرده 90معروف است، در مصاحبه با خبرگزاری کار ايران محتويات گزارش کميسيون اصل 

  .است
  ."مطالب اين گزارش سراسر آذب و آلوده به افترا است: "وی گفته است

 مجلس سرباز زده که اين خود 90آقای مرتضوی از حضور در کميسيون بر اساس محتوای اين گزارش 
  .نقض قانون اساسی است

 مجلس آمده که اين گزارش به دادگاه ويژه تخلفات قضات ارسال و 90در پايان گزارش کميسيون اصل 
درخواست خواهد شد تا اين دادگاه تحقيقاتی را در خصوص آنچه آن را نقض قوانين از سوی آقای 

  .تضوی و ديگر قضات مرتبط با پرونده ناميده، آغاز کندمر
  .اين گزارش بطور خالصه قوه قضاييه را متهم می کند که در روند اجرای عدالت دخالت کرده است

 ايران به 90رونال دو آرون، سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا نيز در واکنش به گزارش کميسيون اصل 
زير خارجه کانادا قبال يادآور شده، به نظر می رسد گزارش منتشر همانطور که و: "بی بی سی گفت

بديهی . شده، منعکس کننده کشمکش پايدار بين دو جناح رقيب در چارچوب ساختار سياسی باشد
  ."است که ما فعال ناظر خواهيم ماند

جه قاضی نمی دانيم که آيا وقتی جلسات دادگاه از سر گرفته شود گزارش مجلس مورد تو: "وی افزود
پرونده قرار خواهد گرفت يا خير؟ ما منتظر گزارش های تکميلی از سفارتمان در تهران هستيم و اظهار 

  ."نظر قطعی را به آن زمان موکول می کنيم
  .پرونده خانم کاظمی در حال حاضر در دادگاه در جريان است

يه را در اختيار دارند، تنش ايجاد مرگ خانم کاظمی بين اصالح طلبان و محافظه کاران که کنترل قوه قضاي
  . مجلس به اين تنش بيافزايد90به نظر می رسد انتشار گزارش کميسيون . کرد

يک بازجوی وزارت اطالعات ايران که اعضای آن را اکثرا اصالح طلبان تشکيل می دهند، سه هفته پيش 
ه اين فرد بشدت آن را رد کرده به عنوان متهم در قتل خانم کاظمی به دادگاه فراخوانده شد، اتهامی ک

  .است
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يک روز پس از شروع دادگاه اين بازجو، محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، بطور علنی از نحوه رسيدگی 
به پرونده انتقاد کرد و تلويحا گفت که نقش دادستان تهران در قتل خانم کاظمی بايد مورد بررسی قرار 

  .گيرد
 مجلس جلوگيری کنند معتقدند که 90نتشار گزارش کمسيون اصل محافظه کاران که سعی داشتند از ا

اين گزارش به کشور لطمه می زند؛ اما رئيس مجلس گفته که قضيه خانم کاظمی به اندازه کافی به 
  .کشور لطمه زده است و با سرپوش گذاشتن بر قضيه چيزی حاصل نمی شود

  
  کليد پرونده زهرا کاظمی دست کيست؟

  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6 سه شنبه -ي سي  بي ب-جمشيد برزگر
 مجلس شورای اسالمی درباره پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی 90قرائت گزارش کميسيون اصل 

ايرانی االصل که در بازداشت کشته شد، بار ديگر نه تنها به مناقشات جناحی پيرامون اين پرونده دامن 
قات صورت گرفته در اين زمينه و اطالعات منتشر شده تا کنون، چه خواهد زد، بلکه نشان داد که تحقي
  .اندازه متناقض و مبهم بوده است

در اين گزارش، برخالف آنچه تا کنون از سوی قوه قضاييه درباره اين پرونده منتشر شده، به صراحت از 
عی پرونده در خصوص آنچه نابسامانی و آشفتگی در رفتار دادستانی تهران و نهايتا انحراف مسير واق

  . مرگ خانم آاظمی خوانده شده، سخن رفته است
نمايندگان اصالح طلب مجلس، در اين گزارش، از بين سه دستگاه مسئول در بازداشت و بازجويی زهرا 

کاظمی، يعنی وزارت اطالعات، نيروی انتظامی و دادستانی تهران، انگشت اتهام را به سوی دادستانی 
 اند و خواستار انجام تحقيق در زمينه نقش سعيد مرتضوی، دادستان تهران در اين تهران نشانه گرفته
  .پرونده شده اند

پيش از اين محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز آشکارا خواستار آن شده بود که آقای مرتضوی مورد 
  .بازپرسی و تحقيق قرار گيرد

ت مختلف در جلسات اين کميسيون و  مجلس، همچنين با استناد به اظهارات مقاما90کميسيون اصل 
با تخلف دانستن عدم حضور دادستان تهران در اين جلسات، نسخه ای از اين گزارش را برای رسيدگی 

در دادگاه صالح به قوه قضاييه و نسخه ديگری را برای رسيدگی به تخلفات دادستان تهران و ديگر قضات 
  .  فرستاده استمسئول در اين پرونده، به دادسرای انتظامی قضات

با اين همه، در اين گزارش اشاره مستقيمی به عامالن قتل خانم کاظمی و نحوه و زمان کشته شدن 
  .وی نشده و موضوع اصلی همچنان در پرده ابهام مانده است

، پس از مجادالت فراوان بر سر قرائت يا خوانده نشدن آن، سرانجام روز سه 90گزارش کميسيون اصل 
  .، به رغم مخالفت شماری از نمايندگان محافظه کار مجلس خوانده شد آبان6شنبه، 

پيش از اين، مهدی کروبی، رييس مجلس نيز کوشيده بود تا با استناد به نظر وزارت اطالعات مانع قرائت 
اين گزارش شود، اما اصرار نمايندگان اصالح طلب موجب شد تا در فرجام، اين گزارش در جلسه علنی 

  .شودمجلس قرائت 
 پس از قرائت اين گزارش به 90اين درحالی است که حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل 

خبرنگاران گفت آنچه خوانده شد، تنها قسمت نخست گزارش بود و اين کميسيون در اقدام بعدی خود، 
  .ضمن نگارش قسمت دوم گزارش به موضوع عاملين قتل زهرا کاظمی خواهد پرداخت

رونده خانم کاظمی پس از آن باال گرفت که روشن شد وی، پس از بازداشت مورد ضرب جنجال بر سر پ
  .و جرح قرار گرفته و در اثر ضربه مغزی جان باخته است

اين هيئت پس از پايان کار خود، گزارشی تهيه کرد که سرانجام برای رسيدگی در اختيار دادستانی 
  .تهران قرار گرفت

ويژه رييس جمهوری اين بود که بر کشته شدن خانم کاظمی، بر اثر وارد مهمترين نکته درگزارش هيئت 
شدن ضربه به جمجمه و خونريزی مغزی تاکيد می کرد و جايی برای طرح مسايلی نظير درگذشت وی 

  .به علت سکته مغزی باقی نمی گذاشت
شاره ای نشده با اين حال، در گزارش هيئت ويژه رييس جمهوری به هويت مسئوالن قتل زهرا کاظمی ا

  .و زهرا کاظمی به علت عکاسی از مقابل زندان اوين، مجرم شناخته شده بود
گزارش هيئت ويژه رييس جمهوری، در مجموع به سواالت اساسی پاسخی نداده و مسايل را مبهم 
باقی گذاشته بود و ارايه آن به قوه قضاييه و رسيدگی دادستانی تهران به پرونده نيز موجب تشديد 

  .راض اصالح طلبان شداعت
اين اعتراضات پس از آنکه دستگاه قضايی، يک بازجوی وزارت اطالعات را به قتل شبه عمد زهرا کاظمی 
متهم کرد و وزارت اطالعات اين اتهام را به شدت رد کرد، وارد مرحله تازه ای شد که مهم ترين شاخصه 

  .سالمی بودآن رويارويی آشکار نيروهای امنيتی و اطالعاتی جمهوری ا
 که روز سه شنبه خوانده شد بويژه اقدامات سعيد مرتضوی، دادستان 90گزارش کميسيون اصل 

عمومی و انقالب تهران را مورد سوال قرار داده و از اين لحاظ تفاوت هايی جدی با گزارش هيئت ويژه 
  .رييس جمهوری دارد

رای بازداشت محسوب نمی شود و با در اين گزارش تاکيد شده که عکاسی از محل ممنوعه، دليلی ب
توجه به اينکه زهرا کاظمی، پس از دستگيری فيلم را از دوربين بيرون آورده، صدور دستور بازداشت وی 

  . از سوی قاضی، موجه نبوده است
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، در مجموع به جزيياتی از اين دست محدود مانده و در نهايت، 90با اين همه گزارش کميسيون اصل 
  . بی پاسخ گذاشته استسواالت عمده را

اکنون همه نگاه ها به قسمت دوم اين گزارش دوخته شده، که قرار است در آن به عامالن قتل خانم 
  .کاظمی پرداخته شود

به اين ترتيب، محافظه کاران و اصالح طلبان درون حاکميت، با پيگيری دو روند جداگانه، در پی آنند که در 
  .هرا کاظمی را به گردن يکديگر بيندازندنزد افکار عمومی، مسئوليت قتل ز

اما نتيجه تداوم چنين روندی، در عين حال می تواند آن باشد که اين پرونده نيز همچون پرونده قتل های 
زنجيره ای حل ناشده باقی بماند و به اين سوال که چه کس و به چه علت خانم کاظمی را کشت، 

  . هرگز پاسخی داده نشود
  

  اي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران ديدگاههاي نيروه

  
   آرد  بايد فكر ديگری برای آينده  خورده  خرداد شكست دوم:   سحابی اهللا عزت

   ٢٠٠٣  اکتبر ٢٨ – ١٣٨٢ آبان ۶سه شنبه : روزنامه اعتماد
. ند آن  شرآت  آينده  نبايد در انتخابات  خواه  و تحول  طلب های اصالح جريان:   سحابی گفت اهللا عزت

   با قدرت  زيرا شورای نگهبان آنم  نمي  شرآت  اما من  است  شخصی من  ديدگاه  اين البته: سحابی افزود
 طلبی و يا   اصالح  می آند و اگر ببيند فردی دارای اندآی سابقه  و قمع ، نامزدها را قلع  استصوابي نظارت
 از   افرادی هم  است  ممكن البته. اهد آرد او را رد خو ، صالحيت  است  سياسی بوده  در نظام تعديل

  . تاييد شود  طلبی هم  اصالح  های ناشناس  چهره فيلترها بگذرند و صالحيت
   در انتخابات  مردم  آه  ترديد ندارم بنده: آرد، افزود وگو مي  خبری پارتيانا گفت  با پايگاه  سحابی آه مهندس

   عريضه ، برای خالی نبودن  طلب  تعدادی از نامزدهای اصالح خابات انت اگر در اين.  نخواهند آرد آتی شرآت
 آنها رای نخواهند داد و   به  مردم  شوند، باز هم  تاييد صالحيت  انتخابات و مانور تبليغاتی مبنی بر آزاد بودن

   اآثريت  چون آينده  زيرا در انتخابات.  خواهد شد  انتخابات  بطور قانونی برنده  راست  بار جناح برای نخستين
 خواهند بود و   انتخابات  برنده  آاران ، محافظه  درصد مردم١٠ - ١۵  آنند، با شرآت  نمي  شرآت مردم

» .  هستيم  مردم  و منتخب  ايم  شده  قانونی برنده  انتخابات ما در يك. گوييد  مي شما چه«:  خواهند گفت
 بايد در   حاآميت  و تاثيرگذاری در درون  تريبون  داشتن در دست برای   آه  تحليل  اين  به سحابی در پاسخ

 را   قانون  بودند، آدام  طلب  اصالح  نمايندگان  دو سوم  آه  ششم در مجلس:   آرد گفت  شرآت انتخابات
   منع ون آنوانسي  به ، پيوستن  انتخابات  قانون ، اصالح  مطبوعات  قانون  برسانند؟ اصالح  تصويب توانستند به

   تصويب  نمايندگان البته.  آنند  جمهوری را نيز نتوانستند تصويب  رييس آنها حتی دو اليحه...  و شكنجه
  درواقع: وی افزود.   است  از خودشان  آه  هم  تشخيص  گير آرد و مجمع آردند اما در فيلتر شورای نگهبان

  .رزشی ندارد ا  هيچكدام  داشتن  تريبون  و آن  بودن  اقليت اين
   شرآت  تا در انتخابات  خرداد خواست  های دوم  از گروه  آقای خاتمی آه  سخنان  به سحابی با اشاره

 اگر   می داند آه ايشان.  استداللی دارد  آقای خاتمی چه  نمی دانم من:   خاصی گفت آنند، با خنده
 می آند و از سوی   عمل لتر شورای نگهبان، في  طرف  آند، از يك  شرآت  خرداد در انتخابات  دوم جبهه

   تنها به  انتخابات  خردادی در اين  های دوم  گروه لذا شرآت.  نمی آنند  شرآت  در انتخابات  هم ديگر مردم
 و ما   است  خورده  خرداد شكست دوم:  وی گفت.  خواهد داد  مشروعيت  آار و انتخابات  محافظه جريان

، خيالی خواهد بود و   بياوريم  دست  به  هم  و هر چه  و پا بزنيم  دست ست شك  اين هر قدر درون
 . آرد لذا بايد فكر ديگری برای آينده.  دار نخواهد بود  و ريشه دستاوردی پايدار، محكم

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
  ساي سه قوه  نامه تعدادي از اعضاي فراآسيون نمايندگان آرد مجلس به رو

  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6سه شنبه 
اي به رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و   فراآسيون نمايندگان آرد در مجلس شوراي اسالمي طي نامه

  .رئيس مجلس شوراي اسالمي، خواستار رسيدگي به مشكالت منطق آردنشين شدند
  :اند    مدعي شدهبه گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، امضاآنندگان نامه 

آنندگان ذيل به عنوان وآيل و نماينده ملت در تعقيب مكاتبات قبلي و هشدارهاي شفاهي   ما امضاء« 
پيشين اعالم مي داريم آه متاسفانه عوامل نيروي انتظامي در مناطق آردنشين با اسلحه و گلوله اي 

رتبا و به تواتر اقدام به آشتار مردم بي آه از محل بيت المال تهيه و در اختيار آنها قرار گرفته است م
اوضاع منطقه به شدت حساس شده است زيرا بدون حكم . گناه و غير مسلح نموده و مي نمايند

محكمه صالحه، نيروي انتظامي خود وظيفه ضابط و قاضي و مجري قانون را عهده دار و حكم قتل عام را 
  »).فباي ذنب قتلت(داده است

اند دستور رسيدگي فوري به اين مساله   امه از مسوولين قواي سه گانه تقاضا آردهاين نمايندگان در اد
  ».را بدهند
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الدين عاليي، محمد محمدرضايي، رحمان   الزم به ذآر است اين نامه به امضاي حاصل داسه، صالح
 پور، جالل  بهمنش، رحمان نامجو، مقصود اعظمي، عبداهللا سهرابي، بهاءالدين ادب، آريم فتاح

 پايان پيام. زاده و محسن ترآاشوند رسيده است  جاللي

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ايران بايد افراد مظنون به عضويت در شبكه تروريستي القاعده را به : وزارت امور خارجه آمريكا
  آشورهايشان تحويل دهد

  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6 سه شنبه -راديو فردا 
ه آمريکا مي گويد ايران بايد افراد مظنون به عضويت در شبکه القاعده را به وزارت امور خارج

ريچارد باوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفت دادن اسامي مظنون به . کشورهايشان تحويل دهد
عضويت در القاعده به سازمان ملل کافي نيست و ايران بايد افرادي را که مي گويد در بازداشت هستند 

وزارت خارجه ايران روز يکشنبه اعالم کرد اسامي . ورهاي متبوعشان يا به آمريکا تحويل دهديا به کش
افراد مظنون به عضويت در القاعده که پس از بازداشت در ايران به کشورهايشان مسترد شده اند و يا 

 اطالعات ايران از ارائه کردن. در بازداشت ايران هستند را به شوراي امنيت سازمان ملل داده است
  . بيشتر و روشن کردن هويت افرادي که در بازداشت هستند خودداري کرده است

کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا دو روز پس از اظهارات حميدرضا آصفي گفت ما ) : راديو فردا(نيماتمدن
 انجام مي خواهيم هر کسي را که ايران در اين رابطه بازداشت کرده است براي برگزاري دادگاه و

آقاي پاول که با خبرنگاران سخن مي گفت . محاکمه به کشور متبوعش بازگرداند و يا به ما تحويل دهد
در ادامه از پيگيري تازه ترين اظهارات مسئوالن وزارت خارجه ايران درباره مظنونان عضويت در القاعده خبر 

باوچر سخنگوي وزارت امور خارجه همزمان ريچارد . داد و افزود ما در انتظار حل اين مساله هستيم
اياالت متحده نيز گفته است ما معتقديم ايران به اين نياز دارد که همه مظنونان به فعاليت در گروه 

تروريستي القاعده را يا بايد به آمريکا تحويل دهد و يا به کشورهاي اصلي شان بازگرداند و يا به 
  . کشورهاي ثالث بفرستد

با بيان اين که انجام اين کار از سوي ايران ضروري است و ديگر کشورها نيز بايد به آقاي باوچر در ادامه 
اطالعاتي درباره اين افراد دسترسي يابند بر لزوم آگاهي يافتن از فعاليت هاي گذشته و آينده القاعده از 

يت در القاعده سوي اين مظنونان زنداني در ايران تاکيد کرد و گفت ايران بيشتر شماري از مظنونان عضو
را به کشورهاي ثالث تحويل داده اما در حال حاضر از اين نگرانيم که به طور مشخص اطالعي از روند 
  . پيشرفت برنامه ها ي وابستگان و اعضاي احتمالي القاعده که در ايران در بازداشت هستند نداريم

که از کشورها خواسته شده دو روز قبل ايران اعالم کرد در چارچوب قطعنامه سازمان ملل متحد 
 تن از مظنون ان به عضويت 87اطالعات مربوط به افراد تروريست به اين سازمان تسليم شوند اسامي 

در .  تن ديگر را نيز همچنان در بازداشت دارد147در القاعده را به مسئوالن سازمان ملل تحويل داده و 
 تن از وابستگان و 500گيري نزديک به همين حال مسئوالن جمهوري اسالمي ماه ها قبل از دست

 بازداشت 2001 سپامبر 11افرادي که در ماه هاي پس از رويداد . مرتبطان به القاعده خبر داده بودند
شده بودند و به گفته همين مسئوالن ايراني تاکنون شماري از آنها به کشورهايشان و يا کشورهاي 

  . ثالث تحويل داده شده اند
به نظر نمي رسد که افراد مسترد شده از اعضاي بلند مرتبه گروه تروريستي القاعده اما با اين حال 

باشند و اين نکته باعث شده تا تمايل براي پي بردن به هويت افراد همچنان زنداني در ايران افزايش 
به عقيده منابع ديپلماتيک و رسانه هاي جهان عرب، سليمان ابوغيث، سخنگوي القاعده، سيف . يابد

 147العدل يکي از سران اين گروه تروريستي و سعد بن الدن پسر اسامه بن الدن احتمال دارد ميان 
ريچارد باوچر سخنگوي وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريکا . مظنون بازداشت شده در ايران باشند

ودشان قبال گفته اگرچه درباره اين گمانه زني ها و احتماالت سخني نگفت اما اظهار داشت ايرانيان خ
آقاي باوچر در پايان خاطر نشان کرد نگراني . اند برخي از سران عالي رتبه القاعده را در اختيار دارند

هاي ما در اين باره به همراه گزارش هاي تازه مبني بر حضور شماري از اعضاي القاعده در خاک عراق 
  .افزايش يافته است

 
   را برای تحويل دادن ده ها عضو مظنون القاعده رد کردجمهوری اسالمی ايران درخواست آمريکا

  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6 سه شنبه -راديو آمريكا 
جمهوری اسالمی ايران درخواست آمريکا را برای تحويل دادن ده ها عضو مظنون القاعده به کشورهای 

  . اصلی آنها يا آمريکا رد کرده است
ر خارجه روز سه شنبه گفت اعضای دستگير شده القاعده در حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امو

  . ايران مرتکب جرم شده اند و در دادگاه های ايران محاکمه خواهند شد
 مظنون را که هنوز در آنجا ١۵٠روز دوشنبه کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا گفت ايران بايد نزديک به 

گوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت اساسی است که يک سخن. در بازداشت بسر می برند تحويل دهد
کشورهای ديگر به اطالعاتی که اين افراد ممکن است درباره فعاليت های گذشته و آينده القاعده 

  . داشته باشند، دسترسی پيدا کنند
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گفته .  تروريست مظنون به سازمان ملل متحد ارائه داد٢٢۵ايران اخيرا گزارشی شامل اسامی حدود 
در اين .  نفر هنوز در ايران زندانی هستند١٤٧ نفر قبال اخراج شده اند و ٧٨ود که از اين تعداد، می ش

گزارش، تهران می گويد به القاعده، اوسامه بن الدن يا رژيم برکنار شده طالبان اجازه نداده است در 
داد که طالبان و ايران همچنين گفت سالها پيش به جامعه بين المللی هشدار . ايران فعاليت کنند

 . القاعده تندرو و متعصب، صلح منطقه ای و بين المللی را تهديد می کنند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  گشتی های مرزی در عراق افزايش يافته: بوش
   2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6 سه شنبه -بي بي سي 

ودروی بمب گذاری شده در شهر فلوجه در غرب بغداد، دست کم شش در حالی که در انفجار يک خ
کشته برجای گذاشته، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا تازه ترين حمالت در عراق را به حاميان محلی 

صدام حسين، رييس جمهوری سرنگون شده اين کشور و همچنين گروه های تروريستی خارجی 
  . نسبت داده است

به، بيست و هشتم اکتبر، در يک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفيد گفت اين آقای بوش روز سه شن
  .افراد و گروه ها معتقدند که با حمالت انتحاری، در اراده آمريکا خلل ايجاد خواهد شد

رييس جمهوری آمريکا افزود نيروهای آمريکا همچنان در عراق باقی خواهند ماند اما وی اذعان کرد که 
  .  خطرناک استعراق همچنان کشوری

آقای بوش گفت تعداد گشت های مرزی در عراق افزايش يافته و آمريکا از نزديک با ايران و سوريه 
همکاری دارد و برای اين دو کشور روشن ساخته که از آنها انتظار دارد از نفوذ افراد از مرزهای اين دو 

  . کشور به عراق جلوگيری کنند
 کشور خواست هر چه سريعتر بودجه ای را که وی برای تامين امنيت و رييس جمهور آمريکا از کنگره اين

  . بازسازی عراق تقاضا کرده، تصويب کند
  درخواست بوش از فلسطينی ها

رييس جمهوری آمريکا در سخنان خود به روند صلح خاورميانه نيز اشاره کرد و بار ديگر از رهبری 
  . ش بيشتری به خرج دهدفلسطينی ها خواست برای مبارزه با تروريسم تال

  . وی گفت آمريکا شاهد تعهد کافی آنها برای مبارزه با تروريسم نيست
آقای بوش همچنين يک بار ديگر از اقدام اسرائيل در ايجاد حصار در کرانه باختری انتقاد کرد و اين حصار 

  . را مساله ای خواند که تشکيل کشور مستقل فلسطينی را دشوار ساخته است
 

 نفر 50عمليات انتحاري در فالوجه، حمله به سربازان آمريکا در موصل و دستگيري :  تحوالت عراقآخرين
  در پيوند با انفجارهاي بغداد

  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6 سه شنبه - راديو فردا -ماه منير رحيمي 
فالوجه، شخص پليس عراق گفت که در جريان عمليات انتحاري در نزديکي يک ايستگاه پليس در شهر 

در همين حال ارتش آمريکا اعالم کرد که روز گذشته در . بمب گذار و چند غير نظامي کشته شدند
همچنين در . موصل، در شمال عراق، در جريان حمله افراد ناشناس، چهار سرباز آمريکايي زخمي شدند

ي از مقامات ارتش آمريکا يک.  نفر را بازداشت کردند50شمال بغداد، نيروهاي آمريکايي بامداد امروز 
اعالم کرد که اين افراد به عضويت در يک شبکه ترويستي که حمالت اخير در عراق را به عهده داشت، 

.  نفر زخمي شدند200 نفر کشته و بيش از 34در جريان انفجارهاي روز گذشته در بغداد، . متهم هستند
فرماندهان نظامي آمريکا در بغداد گفتند .  کردندرهبران جهان انفجارهاي ديروز در بغداد را شديدا محکوم

به گفته اين فرماندهان، يکي از افرادي . که عوامل انفجارهاي روز دوشنبه، احتماال افراد خارجي بودند
که ديروز قصد حمله به يک پاسگاه پليس ديگر را داشت، دستگير شده است و اين شخص مي گويد که 

شوراي آمريکايي اداره امور عراق آمار در آمد فروش نفت . دارداهل سوريه است و پاسپورت سوري 
شوراي آمريکايي .  ميليون دالر اعالم کرد400عراق از زمان سقوط رژيم صدام حسين را يک ميليارد و 

اداره امور عراق اعالم کرد که سه ميليارد دالر در صندوق توسعه عراق گذاشته شده که در آن 
  .رآمدها براي بازسازي عراق قرار دارددرآمدهاي نفتي و ساير د

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان6: روزنامه های تهران

   2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6 سه شنبه -بي بي سي 
يک هفته بعد از توافق های تهران با سه وزير اروپائی در مورد پذيرش شرايط شورای حکام سازمان بين 

رژی اتمی، روزنامه های تهران همچنان به تحليل اين توافق ها و اظهار نظر درباره آينده روابط المللی ان
  .خارجی جمهوری اسالمی ادامه داده اند

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در گزارشی نظر گروه های مختلف سياسی را درباره توافق ايران
ی از نمايندگان اصالح طلب مجلس از توافق ها های تهران منعکس کرده که بر اساس آن علی مزروع
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دفاع کرده و گفته با توجه به مسيرهای طی شده راه ديگری هم وجود نداشت و بهترين راه انتخاب 
  .شد

گی گفته است ايران در اين توافق ها چيزی را از  علی هاشمی از جمع کارگزاران سازندايرانبه نوشته 
دست نداد ولی محسن يحيوی از تشکل های محافظه کار اظهار نظر کرده که شايد اگر تالش بيش تر 

  .می شد دستاوردهای بهتری داشت
 در خبری با اشاره به اين که حسن روحانی در مذاکرات مربوط به فعاليت های هسته ای با ياس نو
 نماينده رهبر جمهوری اسالمی بود نوشته که او در هنگام سخنرانی در مسجدی در شاهرود اروپائيان

با اعتراض عده ای از دانشجويان بسيجی روبرو شده گفته است به عنوان نماينده مقام رهبری می 
  .گويم اگر دولت پروتکل را امضا کرد بدانيد که با موافقت رهبر بوده است

ورای عالی امنيت ملی در حالی که دانشجويان حزب اللهی از جلسه  دبير شياس نوبه نوشته 
سخنرانی او به اعتراض خارج می شدند و در شعارهای خود از وی می خواستنند که صراحت داشته 

  .باشد گفته است که مقاالت اغراق آميز برخی روزنامه ها آنان را تحريک کرده است
زه سازمان بين المللی انرژی اتمی به ايران، از قول سخنگوی  در خبری پيرامون سفر پنج بازرس تاايران

آن سازمان نوشته که بازرسان برای تحقيق پيرامون اطالعاتی که دولت ايران به آن ها داده سفر می 
  .کنند و از جمله در صدد مشخص کردن منبع آلودگی های اورانيومی در ايران هستند

يون اصل نود مجلس درباره قتل زهرا کاظمی با وجود  گزارش کميسکيهاندر حالی که به نوشته 
مخالفت اقليت محافظه کار قرائت شده است، يکی از اعضای جناح محافظه کار گفته است که اين قتل 
کار برنامه ريزی شده دستگاه های اطالعاتی خارجی بود تا بدبينی بين المللی عليه جمهوری اسالمی 

  .ايجاد شود
 عامل قتل زهرا کاظمی را بازجوی وزارت اطالعات انتخابهبان به نوشته عضو حقوقدان شورای نگ

  .اعالم کرده و خواستار آن شده که انگيزه های وی بررسی شود
 را از اتهام تشويش مردم ساالری، دادگاهی در تهران، مدير مسوول روزنامه ايرانبه نوشته روزنامه 

  .هرا کاظمی تبرئه کرده استافکار عمومی در نوشتن مقاله ای در تقبيج قتل ز
 مقاله اين روزنامه درباره پرونده قتل زهرا مردم ساالریدادستان تهران در شکايت خود عليه روزنامه 

  .کاظمی را به قصد تشويش افکار عمومی نشان داده بود که دادگاه آن را نپذيرفت
ح طلبان از زمان پيروزی  در مقاله ای نوشته است که از جمله بزرگ ترين موفقيت های اصالياس نو

محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری آن است که وزارت اطالعات را در زمينه قانونمندی قرار داد 
  .ولی متاسفانه ادامه اين روند در مورد دستگاه های ديگر با موانعی برخورد کرد

ب مخالفان و به نوشته مصطفی تاج زاده در هر حکومت ديکتاتوری دستگاهی که متصدی سرکو
خاموش کردن صدای منتقدان است مورد نفرت مردم قرار دارد و جز به راس هرم قدرت پاسخگو نيست و 

  .بدنام است
 در گزارشی درباره چهارمين روزه سياسی روزنامه نگاران و فعاالن سياسی که به دعوت ياس نو

عيت زندانيان سياسی برپا جنبش دانشجوئی و به عنوان اعتراضی مدنی و مسالمت جويانه عليه وض
شده بود نوشته در اين مراسم گفته شد که نگاه داشتن افراد در سلول های انفرادی و ادامه توقيف 

  .موقت آن ها خالف قوانين جاری کشور است
 که بخش هائی از گفته های خانواده زندانيان سياسی را برای جلوگيری از تعطيل روزنامه با ياس نو

ده است از زبان نرگس محمدی همسر تقی رحمانی نوشته می گويند زندان سه نقطه مشخص کر
سياسی و سلول انفرادی وجود ندارد ولی ما از ديدن عزيزانمان که در سلول های انفرادی هستند 

  . محروميم
 در سرمقاله خود از گزارش ياس نو انتقاد کرده و آن را حمايت از چند مجرم به حساب آورده و کيهان
تعدادی از فعاالن سياسی آه برخی از آنها سابقه دريافت آمك های مالی از آمريكا و عده ای نوشته 

نيز پرونده فساد مالی دارند، به حمايت از آسانی آه اطالعات سری نظام را به آمريكا فروخته اند، 
  .می زنند» روزه سياسی«دست به بازی 

ای اصالح طلبان بی تنيجه باشد و در انتخابات حسين شريعتمداری اظهار اميدواری کرده که فعاليت ه
  .آينده مردم نشان دهند که نيروهای حزب اللهی را انتخاب می کنند

 با اشاره به اين که بعد از گفتگوهای مربوط به فعاليت های هسته ای نوبت ياس نومقاله ای در 
الن کشور هشدار داده که فشارهای بين المللی درباره نقص حقوق بشر در ايران خواهد بود به مسوو

اين بار نگذارند کار به دقيقه نود برسد و قبال وضعيت آزادی بيان و دستگيری فعاالن سياسی را سرو 
  .سامان دهند

به نوشته جعفرگالبی در حالی که محافظه کاران معتقدند که مساله مردم نه چند زندانی و نه بسته 
 معلوم نيست چرا مسائلی به اين کوچکی را حل شدن هشتاد روزنامه بلکه مسائل اقتصادی است

  .نمی کنند و بهانه را از دست رقيبان و بيگانگان نمی ستانند
 خبر داده که هاشم آغاجری استاد دانشگاه که از يک سال و نيم پيش به دنبال يک آفتاب يزد

مالقاتی با خانواده سخنرانی در همدان که برای وی حکم اعدام در پی آورد در زندان به سر می برد در 
خود گفته است که تصميمی گرفته که در روزهای آينده به اجرا خواهد گذاشت و مسووليت آن به عهده 

  .کسانی است که به وضعيت او رسيدگی نمی کنند
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يک روز پس از انتشار خبر بسته شدن موزه پرويز تناولی مجسمه ساز معروف ايرانی توسط شهرداری 
 تناولی را مجسم کرده که در جزيره دور نوشته و ياس نو پور در کاريکاتور خود در تهران، بزرگمهر حسين

می بيند که اشاره ای است به مجسمه های چهل » هيچ «در درون آبی که اطراف وی را گرفته يک 
  .سال پيش
خاطر  به ياس نو با تکرار اتهاماتی عليه پرويز تناولی، ضمن حمايت از عمل شهرداری تهران از کيهان

چاپ اين کاريکاتور انتقاد کرده و آن را با گزارش همين روزنامه درباره زندانيان سياسی همسو دانسته و 
  .نشانه آن که اصالح طلبان از همه متخلفان و مخالفان اسالم حمايت می کنند

  
  

  گوناگون
  
  

  ا آاظمي  مجلس درباره پرونده علل و عوامل آشته شدن زهر90متن آامل گزارش آميسيون اصل 
  2003 اآتبر 28  –1382 آبان 6سه شنبه 

 قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي درخصوص رسيدگي به پرونده شمار 90گزارش آميسيون اصل 
 م مربوط به علل و عوامل آشته شدن خانم زهرا آاظمي عكاس و خبرنگار ايراني امروز توسط 4952

  .  جميله آديور در صحن علني مجلس قرائت شد
زارش سرويس مجلس خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، متن آامل اين گزارش آه امروز در اختيار به گ

  : خبرنگاران پارلماني قرار گرفت، بدين شرح است
 شكواييه خانم عزت ابراهيمي، مادر خانم زهرا آاظمي واصل گرديد آه ملتمسانه 18/4/82در تاريخ « 

ح داشت آه فرزندش در بيمارستان بقيه اهللا در در خصوص وضعيت دخترش آمك مي خواست و تصري
آميسيون بالفاصله به جناب آقاي . حالت اغماء بستري مي باشد و اميدي به زنده ماندنش وجود ندارد

 ارسال 18/4/82 م مورخ 4952/15749/90عليزاده رياست محترم دادگستري تهران نامه اي به شماره 
اين موضوع به آقاي مرتضوي ) ن مساله نقشي ندارم اينجانب در اي( داشت آه پاسخ داده شد 
  .دادستان تهران مربوط است

 به جناب آقاي مروي معاون 19/4/82م مورخ 4952/15504/90 نامه ديگري به شماره 19/4/82در تاريخ 
محترم قوه قضاييه فاآس گرديد و طي آن مخبر محترم آميسيون براي عيادت خانم آاظمي معرفي 

  .گرديد
 يعني پنج روز بعد جوابيه اي از آقاي مرتضوي دادستان محترم تهران به شماره 24/4/82يخ در تار
: ( ....  به اين آميسيون واصل گرديد آه عينا در آن نامه چنين آمده است19/4/82 مورخ 20/م/182/31

 برابر گزارش مدير آل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آقاي محمد
بدون آسب مجور از وزارت اطالعات و رعايت تشريفات ) خانم آاظمي( حسين خوشوقت نامبرده 

. قانوني در آشور حاضر و براي يكي از سرويسهاي خارجي به تهيه گزارش و تصوير مبادرت آرده است
مدير آل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ مطابق تقاضاي آتبي پيوست پرونده از دادسرا تقاضاي 

موضوع از طريق معاونت ضد جاسوسي وزارت اطالعات پي . عت از فعاليت نامبرده نموده استممان
گيري و خانم آاظمي به منظور رسيدگي به اعالم فوق در اختيار آن واحد قرار گرفت آه پس از اولين 

مرحله تحقيقات نامبرده اظهار آسالت مي نمايد و توسط معاونت ضد جاسوسي وزارت مزبور به 
  .) جهت مداوا منتقل مي گردد) عج(رستان بقيه اهللا االعظم بيما

 مي تواند راسا به - مخبر آميسيون -مشاراليها، : ( در پايان نامه آقاي مرتضوي اضافه مي نمايد آه
  .)بيمارستان مراجعه و با خانم زهرا آاظمي مالقات حضوري نمايد

 خانم آاظمي چند روز پيش در تمام جرايد اين نامه در حالي به آميسيون واصل مي شود آه خبر فوت
 با حضور آقاي مسجد جامعي وزير محترم فرهنگ 7/5/82بعد از اين مرحله در تاريخ . منتشر شده بود

وارشاد اسالمي و آقاي شوشتري وزير محترم دادگستري و آقاي پزشكيان وزير محترم بهداشت و 
محترم رييس جمهور جناب آقاي سيد محمد علي درمان و برخي معاونان اين وزارتخانه ها و معاون 

ابطحي و برخي معاونان وزارت آشور و وزارت اطالعات و آقاي خوشوقت مديرآل محترم مطبوعات و 
رسانه هاي خارجي و رياست محترم پزشكي قانوني آقاي دآتر صدر آميسيون تشكيل جلسه داد و 

 هيات ويژه رييس جمهور 28/4/82ره گزارش مورخ  صفحه از نوار پياده شد و دربا92اظهارات آقايان در 
  .مفصل بحث گرديد

:( در جلسه فوق الذآر آقاي خوشوقت مدير آل مطبوعات و رسانه هاي خارجي عينا چنين اظهار داشت
 چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقاي مرتضوي تماسي روي موبايل من داشتند آه 4/4/82در تاريخ ... 

من بالفاصله تماس گرفتم ايشان به من گفتند آه ... ضوي تماس فوري بگيرمخواستند من با آقاي مرت
يك خبرنگار جاسوس گرفتيم در حال جاسوسي و متوجه شديم آه شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان 

وقتي آه موضوع پرونده مجوز داده شده و ( داده ايد، شما چرا به جاسوسها مجوز آار مي دهيد؟ 
بله اين همين خانم آاظمي هست ايشان ) الحظه شد آقاي مرتضوي گفتندعكس خانم آاظمي م

  .جاسوس است و اعتراض به جاسوسي آرده، اعتراف آرده آه وصل به سرويس هست
به هر حال شما آمك آرديد به ايشان براي اين جرمي آه مرتكب شده اگر ايشان اعتراف بكند آه با 

د در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه را با همكاري شما انجام داده شما قبل از اينكه از عراق به ايران بياي
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ايشان گفتند تا .... با او همدست بوديد چه آار مي آنيد؟ به آقاي مرتضوي گفتم آه بايد ثابت آنيد
اگر من بخواهم بفرستم به اوين زيردست ... اگر من بخواهم... بخواهد ثابت شود خيلي طول مي آشد

اگر بخواهم وثيقه تعيين آنم . د معلوم نيست آي بياييد بيرون و اين آار را انجام نمي دهمبازجو مي روي
آه االن ساعت چهار است دير است اين آار را هم نمي آنم ولي شما اين فرم متهم به معاونت در 

با من رابطه فاميلي را آه ) .... نهايتا وقتي ديدم منصرف نمي شود.... ( جرم جاسوسي را پرآنيد
عاليترين مقامات نظام دارم به ايشان گفتم اين را آه آقاي مرتضوي شنيدند خيلي برخوردشان عوض 

شد البته عذرخواهي نكردند اما اعتماد آامل بوجود آمد و گفتند به هر حال اوضاع بسيار سخت و 
يجاد خطرناك و دشوار است اين خبرنگارها همه جاسوس هستند مي آيند و خط مي دهند و مشكل ا

من .  اجازه ورود به ايران ندهيد1382مي آنند شما مساعدت آنيد و خبرنگار خارجي را تا انتهاي تيرماه 
خيلي استقبال آردم و به آقاي مرتضوي گفتم اگر چنين چيزي هست ما بسيار حساس هستيم اين 

فه ديگري هم آقاي مرتضوي اضافه آردند آه اين خانم عالوه بر جاسوسي وظي. آار را انجام دهيم
پول ) ترديد از من است( داشتند و آن بررسي در مورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دالر 

» آمريكاست به افراد مختلف براي براندازي نظام، تا بينند آه اينان به وظايفشان عمل آرده اند يا خير؟ 
 امروز 3 مرتضوي مي خواهند ساعت  تيرماه باز دفتر ايشان به من تلفن آردند و گفتند آقاي21شنبه 

رفتم و ايشان بالفاصله گفتند اين خانم فوت آرد و حاال شما اين خبر را چگونه ..... حتما شما را ببينند
  مي خواهيد مخابره آنيد؟

اين خانم نزد بازجويان وزارت اطالعات :) ..... بعد آقاي مرتضوي اصرار آردند براي خبرنگاران بنويس آه ( 
نجا اظهار آسالت مي آند و به بيمارستان اعزام مي شود و آنجا سكته مغزي مي آند و مي بوده آ
... آقاي مرتضوي اصرار داشت آه من بنويسم وزارت اطالعات هم ايشان را تاييد نمي آرده است . ميرد

آه اينها را به هر حال من آوتاه آمدم ... و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خودت بنويس 
بعد از تايپ آقاي مرتضوي ... از قول يك مقام قضايي يا يك مرجع قانوني ذآر آنيم و نه از قول دادستان 

ايشان به دفترشان گفتند اين متن مصاحبه امضا شده را براي .... گفتند امضا آن و من امضا آردم
نده زيايي به من گفتند شما من خواستم خداحافظي آنم آقاي مرتضوي با خ... خبرگزاري فكس آنيد

و .... باش و از اين جا نرو تا خبر آه روي خروجي ايرنا رفت و براي ما فكس شد از اين جا تشريف ببريد
. گفتند از خدابخواه يا خدا آند اين مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصريد چون مجوز داديد

زم را نشان بدهم و به ايشان گفتم هر اقدامي آه من وقتي اين برخورد را ديدم ناچار شدم واآنش ال
اما وقتي آه آقاي مرتضوي در پاسخ آقاي آرمين به صورت مكتوب آن ... خواستيد عليه من انجام دهيد

اظهارات خالف را آردند من واقعا شوآه شدم و وجدانم اجازه نداد سكوت آنم و مجبور شدم به صورت 
  .) مكتوب پاسخ بدهم

آقاي صحفي معاون محترم مطبوعاتي و « در قسمت ديگر از اظهارات خود گفتندآقاي خوشوقت 
به هر حال احتمال داشت .... قرار داشتند) هر دو مالقات(تبليغاتي وزارت ارشاد در جريان آامل 

و وقتي ديدم ايشان قصد تهديد و ارعاب دارد ... بازداشت بشوم و اين آمك مي آرد به درگيري بيشتر
  ». هر اقدامي آه صالح مي دانند انجام دهند و من از خود طبق قانون دفاع خواهم آردبه او گفتم

 خانم عزت آاظمي با مراجعه به آميسيون و ضمن تكرار شكايت مبني بر رسيدگي به 4/6/82در تاريخ 
فوت و بعد از ... در بيمارستان آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهده آردم... « :قتل دخترش صريحا گفتند

تلفني مرا از زندان اوين احضار آردند و چون من شرايط مساعدي نداشتم صاحبخانه رفتند و به ايشان 
گفته بودند به صالح شما و ايشان است آه جنازه را هر چه زودتر دفن آنيد و فردا مراجعه آرده و 

  »...و من مجبور شدم رضايت بدهم... رضايت مرا گرفتند
ميسيون با حضور معاونين محترم حقوقي و حفاظت اطالعات و ضد جاسوسي  آ4/6/82در همين تاريخ 

وزارت اطالعات و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي از ساير آميسيونهاي تخصصي 
تشكيل جلسه داد و دادستان تهران آقاي مرتضوي علي رغم دعوت رسمي مانند جلسه قبل حضور 

  .نيافتند
ن محترم وزارت اطالعات پيرامون علل و عوامل قتل خانم زهرا آاظمي مطالب در اين جلسه معاوني

  .مهمي بيان آردند آه به عينه ضبط و پياده شده و ضميمه پرونده است
  :برخي نكات قابل توجهي آه معاونين محترم وزارت اطالعات اظهار داشتند بدين قرار است

در طول اين پنجاه روز وزارت ... خست روشن بودهمه زواياي مساله براي وزارت از روزهاي ن... « 
با مقام معظم رهبري با رييس قوه ... سختي ها و فشارها را به جان خريد و همه تالشش را بكار گرفت

قضاييه با رياست جمهوري با شعبه رسيدگي آننده پرونده چندين مكاتبه انجام داد، گفت و گوها و 
اي مسوول قضيه بودند انجام گرفت تا مسير بازپرسي را به جلسات مكرر با همه آسانيكه به گونه 

مسير صحيحي هدايت آند و نظام هم خسارتي نبيند، اما متاسفانه همان چيزيكه قبل از رسيدگي به 
وقتي با .... ابراز مي شد به عنوان نتيجه نهايي اعالم شد) قضايي(پرونده به صراحت از سوي متصديان 

ونه غير عادالنه و غير منصفانه عمل مي شود جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد دستگاه امنيتي نظام اينگ
  »...مردم باشيم

  :در جاي ديگر اظهارات معاونين وزارت چنين آمده است
مشاور قضايي ضد جاسوسي وزارت به آقاي دادستان اعتراض مي آند آه شما چرا متهم به ..... « 

خصص آنها نيست اين خانم بايد در اختيار وزارت اطالعات جاسوسي را به جايي تحويل داديد آه در ت
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باشد، نظر ما اين بوده آه وي را آزاد آنيد برود، اما هنگامي آه وي را دستگير آردند قاعده اين بوده آه 
  »...تحويل وزارت بدهيد تا ما از وي تحقيق آنيم و نتيجه را به شما اعالم نماييم

  :ظمي يكي از معاونين وزارت اطالعت چنين مي گويددر مورد ضربات وارده به خانم آا
يك مرحله وقتي بوده آه مي . تحقيقات نشان مي دهد در دو جا خانم آاظمي ضربه خورده است... « 

در اين حال يك ضربه . خواسته اند آوله پشتي وي را بگيرند و وي از تحويل آن خودداري مي آرده است
رد و از طرف به زمين مي خورد آه اين را مدارك پزشكي محكمي به طرف چپ صورت ايشان مي خو

بيمارستان آثار جراحت را تاييد مي نمايد و در اين مرحله وي در دست چند تا از قضات محترم پرسنل 
 20اين مرحله را سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايي آه آنجا ديدند و در حدود ... زندان اوين بودند

بعدا اين شهود را جمع مي آنند و مي برند توجيه .... ارات اوليه شهادت داده اندنفر مي شوند در اظه
اين آار را مسوولين حفاظت اطالعات زندان اوين انجام . تا همه حرفهايشان را پس بگيرند... مي آنند
دفتر وقايع زندان و وقايع بندها دستكاري شده و مخدوش است، ما برداشتمان اين است ... مي دهند

... از قبل نظر داشته آه اين موضوع را در وزارت اطالعات جستجو آند) دادستاني تهران( ه قوه قضاييه آ
در گزارش نيروي انتظامي به هيات ويژه رياست جمهوري نوشته شده آه خانم زهرا آاظمي با خط خود 

... ته اندنوشته است بيني ام را شكسته اند، انگشت شست مرا و همين طور انگشت پاي مرا شكس
  »...حال چطور مي شود وزارت اطالعات به آسي آه گفت آزادش بكنيد بعد برويم زندان بكشميش

پرسنل وزارت « :اقاي يونسي وزير محترم اطالعات در نامه اي به آقاي رييس جمهور مي نويسد آه
  ».اطالعات تاوان عضويت خود در دولت شما و پرهيز از ظلم و بي عدالتي را مي پردازند

  :در جاي ديگر از اظهارات وزارت اطالعا ت آمده است
مقام معظم رهبري در اين خصوص به دو مطلب تاآيد دارند يكي اينكه آقاي شاهرودي، آشف ... «

داور تعيين ... حقيقت شود نه مصلحت سنجي و ثانيا به سرعت بايد اينكار انجام شود و حكم صادر شود
پس از بررسي مدارك وزارت اطالعات و مدارك دادستاني تهران شده در دفتر مقام معظم رهبري هم 
  ...اما در عين حال اقدامي صورت نمي گيرد... حكم مي آند آه حق با وزارت است

نشويد هر چه ) دستگيري(دوستان قضايي مي گويند بنا به نظر پزشكان شما اصال وارد روز دوم و سوم 
يكي از (شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه هم آه من آقاي . بايد پيدا شود بايد روز پنجم باشد

. به نفع نظام است! رفتم خدمتشان مي گفتند حاال دو تا هم بازداشت بشوند) معاونين وزارت اطالعات
ايشان فرمودند دخالت توي آار قضايي . ما گفتيم آنكس آه آرده بايد بازداشت بشود ربطي به ما ندارد

  »...نكنيد
ع محتويات پرونده به منظور استماع نظرات دادستاني تهران و رفع ابهامات موجود طي با توجه به مجمو

 پانزده سوال مشخص براي آقاي مرتضوي دادستان 5/6/82م مورخ 4952/15742/90نامه شماره 
  .پاسخها را به اين آميسيون اعالم نمايند9/6/82عمومي تهران ارسال شد آه تا تاريخ 

  :يل مي باشدبرخي سواالت به قرار ذ
 چرا فعاليت خانم آاظمي در حالي آه وي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز قانوني براي -1

  فعاليت داشته از طرف دادستان بدون مجوز اعالم شده است؟
   چرا تاآيد شده آه علت فوت نامبرده سكته مغزي بوده است؟-2
  آفالت تبديل شده است؟ چرا در حالت اغماء وي قرار بازداشت به وثيقه يا -3
 داليل و مستندات صدور قرار بازداشت و يا اساسا داليل قانوني توجه اتهام جاسوسي يا اتهام اخالل -4

  در امنيت ملي به خانم آاظمي چه بوده است؟
  :و سواالتي از اين قبيل

براي وزير  به سواالت دادند آه تصوير آن 9/6/82 مورخ 82/5608/20آقاي مرتضوي پاسخي به شماره 
محترم اطالعات و فرماندهي محترم نيروي انتظامي ارسال گرديد تا به جزييات مورد استناد پاسخ دهند 
و آميسيون بتواند با تفصيل و توجه به آن جزييات اظهار نظر آند، اما فرماندهي محترم نيروي انتظامي 

ه جواب وزارت محترم اطالعات و ساير در هر حال با توجه ب. علي رغم مكاتبه مكرر هنوز پاسخ نداده اند
  :مراجع مورد استعالم در خصوص پاسخ دادستان محترم بايد گفت

  اوال
بيش از دو صفحه مطالب نامه ماهيت حقوقي ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمي 

عضاء آميسيون را تحريف مطالب حاضرين توسط برخي از اعضا آميسيون ذآر نموده اند آه اتهامي به ا
الزام قانوني « آميسيون و برخالف واقع مي باشد و عذر بدتر از گناهست و عجيب تر اينكه مي گويند 

در حاليكه اگر اقاي مرتضوي مرور آوتاهي به قوانين »  ندارم 90به شرآت در جلسات آميسيون اصل 
ز با چنين موضوعه در خصوص حدود اختيارات آميسيون مصوب مجلس شوراي اسالمي مي آردند هرگ

. صراحتي مرتكب اين اشتباه بزرگ نمي شدند و آميسيون را متهم به عدم اطالع از قوانين نمي آردند
 25/8/1365 قانون اساسي مصوب 90 قانون نحوه اجراي اصل 2براي روشن شدن اين نكته بايد ماده 

اين ... « ه مقرر داشته مجلس را آه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است را مورد توجه قرار داد آ
آميسيون مي تواند جهت آسب اطالعات آافي از مسوولين مذآور قواي سه گانه جمهوري اسالمي و 
تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقالبي و موسساتي آه به 

دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايد و » .ندنحوي از انحاء به يكي از قواي فوق الذآر مربوط مي باش
آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويي توسط آميسيون واعالم آن 
دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار آيفر مذآور در تبصره ماده 
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با اين وصف اظهار نظر آقاي » .ه را به آميسيون اعالم نمايد را مشخص و نتيج5/2/1365واحده مصوب 
  .مرتضوي به عنوان دادستان عمومي وانقالب تهران از هر جهت موجب شگفتي است

  ثانيا
چرا فعاليت خانم آاظمي را فاقد مجوز دانسته ايد؟ مي گويد : آقاي مرتضوي در پاسخ به اين سوال آه

خانم آاظمي « : ت ويژه رياست جمهوري آمده است آه  صفحه سوم گزارش هيا12 و 11در سطر 
دراين اقدام برخالف مجوز اعطا شده به وي عمل آرده است و از محلي عكس گرفته آه با عالمت 

  ».عكس برداري ممنوع مشخص بوده است
خانم آاظمي مجوز داشته اما عكس گرفتن از ديوار اوين : چنانكه در جواب آقاي مرتضوي عينا آمده است

ممنوع بوده است آه طفره از پاسخ سوال و بيان موضوع فرعي ديگري ) عكس برداري ممنوع( با تابلو 
بعالوه از مقام قضايي دادستان عمومي . است آه اساسا با صراحت سوال آميسيون متفاوت است

احصاء تهران بعيد است آه بدون توجه به عناويني تعريف شده مجرمانه آه به تفصيل در قوانين جزايي 
شده است عكس برداري از ديوار اوين را جرم تلقي نمايند و يا شخصي را بدين استناد مستحق 

  .بازداشت و يا صدور قرار تامين ديگري بدانند
 1/7/82م مورخ 4952/15810/90ضمنا در اين رابطه مكاتبه اي ديگر با دادستاني محترم تهران به شماره 

 به عمل آمده است و خواسته شده آه مستند ادعاي 6/7/82با ضرب االجل پاسخگويي تا تاريخ 
 را آه اشاره به نامه مدير آل مطبوعات خارج گرديده و 11/4/82مطروحه در پاسخ اول دادستاني مورخ 

ادعا شده است آه مدير مزبور خواست ممانعت از فعاليت خانم آاظمي را نموده به آميسيون ارسال 
  . نشده استنمايند آه تاآنون پاسخي داده

  ثالثا
خانم آاظمي اظهار تعجب آرده بود را ناشي ) تحت نظر بودن(آقاي مرتضوي اينكه آميسيون درخصوص 

 آيين دادرسي آيفري دانسته بود آه 24از عدم اطالع آميسيون از مواد قوانين مربوطه و از جمله ماده 
 قانون اساسي و 32ا آنچه در اصل دو نكته حقوقي بوسيله اقاي مرتضوي مخلوط گرديده زير: بايد گفت

 قانون آيين دادرسي آيفري آمده است تحت نظر داشتن نيروي انتظامي براي در اختيار داشتن 24ماده 
 ساعت است و موظف است بالفاصله پرونده را به نظر مراجع 24قرار بازداشت شده حداآثر به مدت 

خانم آاظمي ( مرتضوي در پاسخ مي گويد صالح قضايي برساند اما موضوع مورد بحث چنانكه آقاي 
قضاتي در زندان اوين حضور داشتند و مي ) جهت اداي توضيحات به داخل محوطه اوين هدايت شدند

توانستند با توجه به بازجوييهاي اوليه موجبات آزادي خانم آاظمي و يا صدور قرار تامين مناسب را 
نم آاظمي با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ قرار دادن خا) تحت نظر(بنابراين . فراهم آورند

 مورد استناد آقاي مرتضوي باشد اگر ايشان با دقت الزم قضائي آه از 24وجه نمي تواند مطابق ماده 
وظائف هر مقام قضائي است به متن قوانين موضوعه توجه مي نمود اقدام به ارسال چنين پاسخي 

  .ز قوانين جاري را به آميسيون نمي زدندننموده و بناحق اتهام عدم اطالع ا
 رئيس 19/4/82خانم آاظمي نامه مورخ » سكته مغزي« آقاي مرتضوي منبع خبر 9/6/82در جوابيه مورخ 

  . بازداشتگاه امنيتي زندان اوين ذآر گرديده است
ي نامه ابتدائا رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين ط:  وزارت اطالعات حاآيست آه 29/6/82جوابيه مورخ 

از بدو ورود ) خانم آاظمي...(«:  تهران اعالم مي نمايد آه7 بازپرسي ناحيه 12 به شعبه 6/4/82مورخ 
از بستن چشم بند و پوشيدن لباس زندان خودداري و اعتصاب غذا نموده است و به علت عوارض ناشي 

اهللا اعزام و بستري  جهت مداوا به بيمارستان بقيه 25/23 ساعت 5/4/82از اعتصاب غذا در مورخه 
شده است و هم اآنون به علت پارگي رگ مغز درحال آوما بسر مي برد و هر لحظه امكان وقوع هر نوع 

  » .مراتب جهت اطالع و هر گونه اقدام الزم اعالم مي گردد. حادثه متصور است
مي آند و با حضور وزارت اطالعات در جوابيه مزبور ادامه مي دهد آه آقاي مرتضوي به اين نامه اعتراض 

در بازداشتگاه امنيتي اوين عنوان مي نمايد آه شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذآر آرده ايد؟ و 
 تنظيم و ارسال 7/4/82خواستار تعويض نامه ارسالي مي شوند و بر اين اساس نامه ديگري به تاريخ 

متهم «:  بازپرسي مي نويسند12در اين نامه رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين خطاب به شعبه . ميشود
 به بيمارستان 5/4/82زهرا آاظمي به علت ناراحتي مغزي حسب دستور پزشك بهداري اوين در مورخه 

بقيه اهللا جهت درمان اعزام گرديد آه تاآنون در بيمارستان مذآور بستري بوده و حسب اعالم نظر 
  ».در حال حاضر در آوما بسر مي بردپزشك معالج وي در بيمارستان نامبرده سكته مغزي نموده و 

لذا بر اساس جوابيه وزارت اطالعات نامه دوم به دستور و هدايت آقاي مرتضوي تهيه ميشود و همين 
مستند نامه آقاي مرتضوي در جوابيه واصله قرار ) آه با دستور خود آقاي مرتضوي تهيه شده است(نامه 

ريه القاء شده آقاي مرتضوي به رئيس بازداشتگاه مي توان بر اين نظر بود آه هم نظ! گرفته است
امنيتي اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايي است وهم اجابت آردن رئيس بازداشتگاه در 

 وزارت محترم اطالعات 29/6/82در قسمتي ديگر از جوابيه مورخ . اين خصوص غير قابل دفاع مي باشد
ع پارگي رگ مغز و متعاقب آن اعالم سكته مغزي از مواردي است موضو«در همين رابطه آمده است آه 

آه به علت حضور مراقبين در بيمارستان از پزشكان معالج و پرستاران شنيده شده است و ربطي به 
نظر تخصصي ندارد و اصوال انتظار اعالم نظر تخصصي از مسئولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد 

اينك با توجه به پاسخ ارسالي دادستان ... ضي با سابقه منطقي به نظر نمي رسدبه آن توسط هر قا
تهران خطاب به آميسيون اصل نود و اصرارهاي ايشان در چگونگي تنظيم نامه ها و يا ارسال آن موضوع 

  »....مي تواند داراي معاني و ابعاد متفاوتي باشد
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 با 8/6/82مون موضوع پرونده مكاتباتي نيز در تاريخ اين آميسيون براي تكميل مدارك و اطالعات در پيرا
درمان و آموزش , وزير محترم بهداشت, وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزير محترم اطالعات

و رياست , )عج(رياست محترم بيمارستان بقيه اهللا االعظم , فرماندهي محترم نيروي انتظامي, پزشكي
 به 10/6/82مابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حداآثر تا تاريخ محترم جمهوري اسالمي تهيه و با ن

آميسيون اعالم نمايند، لكن تاآنون بيمارستان مزبور و نيروي انتظامي نيز بشرح ياد شده پاسخ آافي 
مع الوصف به لحاظ اهميت داخلي و بين المللي حادثه ياد شده و در چهارچوب , ارسال ننموده اند
يسيون اصل نود قانون اساسي و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات وظايف مصرح آم

اين آميسيون مصوب مجلس شوراي اسالمي و با عنايت به جميع جهات و پاسخهاي واصله موارد 
  : حقوقي زير در پيرامون پرونده موصوف قابل ذآر است

ني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  قطعا خانم آاظمي براي فعاليت حرفه اي خود مجوز قانو-1
 20/م/82/31دريافت آرده بود و لذا نقل قول آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جوابيه شماره 

  . در عدم آسب مجوز فعاليت نمي تواند مطابق با واقعيت باشد19/4/82مورخ 
تعبير شده است، بدون داليل قطعا دستگيري اوليه نامبرده آه به هدايت خانم آاظمي به زندان اوين -2

نظر وزارت اطالعات بعنوان مرجع قانوني در آشف جرائمي , آافي در توجه اتهام جاسوسي بوده است
مبني بر آزاد ) 27/5/62 قانون تاسيس وزارت اطالعات مصوب 10صراحت بند ب ماده (مثل جاسوسي 

 داليل آافي براي توجه چنين آردن خانم آاظمي بخوبي نشان دهنده اين واقعيت است آه مدارك و
 قانون اساسي 39مضافا اينكه پس از بازداشت وي موازين اصل . اتهامي اساسا وجود نداشته است

  نيز در مورد متهمه رعايت نشده است
 براي جايز 28/5/78 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 134 و 35 و 32مواد -3

, ور قرار بازداشت شرايطي را ذآر آرده است آه در هر صورت وجود قرائنبودن و يا الزامي بودن صد
در حالي آه با , فرض اوليه براي صدور چنين قرار تاميني مي باشد, امارات و داليل قانوني در توجه اتهام

فيلم , تنها مدرك متصور, توجه به مخالفت وزارت اطالعات در دستگيري و ادامه بازداشت خانم آاظمي
فيلم مورد نظر توسط , د در دوربين عكاسي وي بوده آه حسب اظهارات همه مسئولين ذي ربطموجو

بنابراين مي توان بر اين , نور ديده و قابليت ظهور نداشته است, خانم آاظمي و در حضور مامورين زندان
فا اينكه نظر بود آه صدور قرار بازداشت توسط قاضي محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضا

 به قرار وثيقه يا آفالت پنج ميليون توماني در حالي آه خانم 15/4/82تبديل قرار بازداشت در تاريخ 
بخوبي اثبات آننده اين نكته است آه صدور قراربازداشت اوليه , آاظمي در حالت مرگ مغزي بوده است
 بوده وصادر آننده آن 1375  قانون مجازات اسالمي مصوب575بدون رعايت موازين قانوني موضوع ماده 

به استناد ماده مزبور حتي بدون شكايت شاآي به لحاظ حيثيت عمومي جرم و نيز تخلف انتظامي قابل 
  .تعقيب در دادسراي محترم انتظامي قضات و سپس دادسراي عمومي تهران باشد

, ت دولت بوده اندطبق گزارش هيات ويژه رياست جمهوري آه متشكل از پنج نفر از وزراء محترم هيا-4
به نظر مي رسد با . قرار گرفته است» تحت نظر« پس از بازجويي اوليه 2/4/82خانم آاظمي در تاريخ 

توجه به مخالفت آارشناسان ضد جاسوسي وزارت اطالعات با دستگيري و ادامه نگهداري خانم 
سردرگمي و نابساماني را در اجماال نوعي , و ساير مسائل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت, آاظمي

حسب . قبل و حتي بعد از مرگ وي مي توان مشاهده آرد, برخورد انتظامي و قضايي با خانم آاظمي
جوابيه وزارت اطالعات و اظهارات آقاي خوشوقت تمايل و تالش آگاهانه دادستاني تهران براي توجيه 

, و اظهارات آذب و متناقض آقاي مرتضويمرگ خانم آاظمي برخالف واقع و نحوه تنظيم مكاتبات اوليه 
بازداشت دو روزه مسئول حفاظت اطالعات زندان اوين و سپس آزادي وي و مجموع اظهارات معاونين 

 اين آميسيون و تاآيد آنها بر اينكه شعبه رسيدگي آننده 4/6/82محترم وزارت اطالعات در جلسه 
 پرسنل وزارت اطالعات نموده است و مخصوصا قضايي عمده اقدامات قضايي را متمرآز بر دو نفر از

مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب 
جملگي حكايت از نابساماني و آشفتگي در رفتار دادستاني تهران و نهايتا انحراف مسير , خانم آاظمي

در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضي مورد . اظمي داردواقعي پرونده در خصوص مرگ خانم آ
اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه اتخاذ 

  .تصميم آنها به دقت توجه و بررسي گردد
مي در جلسه حسب اظهارات جناب آقاي مسجد جامعي وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسال-5

 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد 15/6/82 اين آميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ 7/5/82مورخ 
ماجراي احضار و مالقات آقاي خوشوقت در دادستاني عمومي تهران و آنچه آه بر اساس , اسالمي

 بين جناب آقاي اظهارات آقاي خوشوقت مدير آل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت مزبور في ما
در انتهاي گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهوري با , مرتضوي دادستان محترم و ايشان گذشته است

علت حذف و , امضاء پنج نفر از وزراء عضو هيات منعكس شده بوده لكن در نهايت حذف گرديده است
بيشتري را در آشف مي تواند حقايق , شناسايي آساني آه در حذف اين مطلب مهم نقش داشته اند

  .واقعيت امر مشخص نمايد
درمان و آموزش پزشكي در جلسه , بر اساس اظهارات جناب آقاي دآتر پزشكيان وزير محترم بهداشت-6

 اين آميسيون مبني بر اين آه اگر خانم آاظمي به موقع به مراآز پزشكي دولتي منتقل 7/5/82مورخ 
جاي اين سوال جدا مطرح » قطعا نجات پيدا مي آرد«, ميشد آه داراي رزيدنتهاي جراحي مغز هستند
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است آه با توجه به استقرار بهداري و حضور پزشكاني در زندان اوين مسئول مستقيم يا غيرمستقيم 
  چنين تعلل سرنوشت سازي چه آساني هستند؟

عدم حضور آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جلسات اين آميسيون علي رغم دعوت رسمي -7
 قانون 2به موجب صراحت ماده , از ايشان آه قطعا براي آشف حقيقت مي توانست موثر واقع شود

 مجلس شوراي اسالمي 25/8/65نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
  .تخلف محسوب ميشود

اصل نودم قانون  قانون نحوه اجراي 5يك نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره ماده -8
 به تاييد 5/9/65 مجلس شوراي اسالمي آه در تاريخ 25/8/65اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

شوراي نگهبان رسيده است به قوه قضائيه براي ارجاع به دادگاه صالح و يك نسخه به دادسراي 
 مراحل اوليه انتظامي قضات جهت رسيدگي به تخلفات دادستان عمومي تهران و ساير قضاتي آه در

بازداشت مرحوم خانم زهرا آاظمي دخالت و دستور غير قانوني داشته اند ارسال ميشود تا نتايج 
رسيدگي ها را آه به استناد و تبصره ياد شده خارج از نوبت خواهد بود به اطالع اين آميسيون 

  .برسانند
  راد حسين انصاري

  » مجلس شوراي اسالمي90رئيس آميسيون اصل 
  يامپايان پ
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