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     درگذشت  داريوش روشنك
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و » گونترگراس«روشنك داريوش مترجم آثار .روشنك داريوش، مترجم ايراني در آلمان درگذشت
. ه دليل ابتال به سرطان تومور مغزي درگذشتآه از چند سال پيش در آلمان اقامت داشت ب» رشايس«

اين مترجم آه فرزند پرويز داريوش است تاآنون آتاب هاي متعددي را از زبان آلماني به فارسي 
اثر » ماجراي جنگ و داستان ده ما: لنا«، »گونترگراس«اثر » قرن من«برگردانده است آه مي توان به 

 پس از 1380روشنك داريوش در سال . اشاره آرد» قطره اشكي در اقيانوس«و » آاته رشايس«
دستگيري همسرش خليل رستم خاني آه در آنفرانس برلين مترجم مدعوين ايراني بود از ترس 

را به خاطر » هلمان همت«اين مترجم در همان سال جايره . بازداشت تا زمان مرگ به ايران بازنگشت
 . ساله به يادگار مانده است14ريوش يك پسر از روشنك دا. دريافت آرد» قربانيان سياست«آتاب 
   آمده  بيانيه در اين.  آشنا خبر داد  نام  مترجم  اين  از درگذشت يي  با انتشار بيانيه  ايران  نـويسندگان آـانـون
ها و   نگراني  از تحمل  پس  ايران  نويسندگان  آانون  و آوشنده  و عضو ديرين ، مترجم  داريوش  روشنك، است

   و اعضاي  ايران  نويسندگان  بر آانون  آه هايي  سال او در بدترين.   درگذشت  بسيار دور از وطن فشارهاي
 و  ، بستگان  ايران  فرهنگي  جامعه آور او را به  تاسف مرگ.بود»   مشورتي جمع« پيگير   از فعاالن  گذشت آن

  . بود  خواهيم  و دوستانش  در آنـار خـانواده او  گـراميـداشـت  و در مجلس گوييم  مي  تسليت يارانش
  

بولتن خبري ايران نبرد درگذشت خانم روشنك داريوش را به خانواده و دوستان او تسليت 
  مي گويد

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

     در عراق  شده  دو مستندساز بازداشت آزادي
  2003 نوامبر 4  –1382 آبان 13 سه شنبه -روزنامه اعتماد 
 دو   نويد آزادي اش  هفتگي در جلسه(  يكشنبه) روز   آشورمان  امور خارجه  وزارت  سخنگوي همانطور آه

   اسارت  از چند ماه  پس  بودأ دو مستندساز ايراني  داده  بسيار نزديك يي  را در آينده مستندساز ايراني
   آزادي  در خصوص  ديروز اخبار خوبي  صبح وايل از ا  ايسنا، هر چند آه  گزارش به.  شدند ديروز وارد ايران

 با   آشورمان  امور خارجه  در وزارت  مسوول  مقام شد، اما يك  مي  شنيده  و سعيدابوطالب  آريمي سهيل
   را در دست  دو تن  اين  آزادي  اآتفا آرد آه  جمله  ذآر اين  خبر، تنها به  اين  از تاييد يا تكذيب خودداري
:   گفت  سفارت  اين ، سخنگوي  استاك  نيز گرين  انگليس  خبرنگار ايسنا با سفارت در تماس. اريم د بررسي
  شود و بزودي  مي  مربوط  ائتالف  و نيروهاي  ايران  اسالمي  جمهوري  روابط  دو مستندساز به  اين موضوع
   ائتالف  نيروهاي  از جمله  نيز آه ن لهستا  ديگر سفارت از سوي.  آرد  خواهيم رساني  اطالع  خصوص در اين

  الزم.  آرد  خواهيم رساني  اطالع  خصوص  در اين  آه  خبرنگار ايسنا گفت  به  باره شود، در اين  مي محسوب
   آشورمان  اهدايي هاي  مستند از آمك  فيلمي  تهيه  جهت  آريمي  و سهيل  سعيد ابوطالب  ذآر است به

   اسالمي  جمهوري  دو سيماي  از شبكه  و پخش  عراق  مردم  و دارو به ، مواد غذايي  آشاميدني  آب از قبيل
   شدند و در   عراق  عازم82\3\22   در تاريخ ايران
 خبر 82\4\17   و در تاريخ  شده  آربال بازداشت  در منطقه  امريكايي  نيروهاي  توسط82\4\10  تاريخ

   در محل  سرخ  صليب  نماينده  امور خارجه  وزارت  ديپلماتيك اماتبعدها با اقد. آنها منتشر شد دستگيري
   در صحت  دستگيرشدگان  وي  گفته  ديدار آرد و بنا به  بغداد با دستگيرشدگان  در فرودگاه  واقع بازداشتگاه
 اظهار  ن آنا  محاآمه  و زمان  اتهام  از نوع  همچنين وي.  ندارند  خاصي برند و مشكل  بسر مي و سالمت

   مجددا به هايشان  خانواده  آنها به  شخصي  نامه  دريافت  جهت82\5\10   و در مورخ  آرده اطالعي بي
 از   تن56   اسامي  حاوي  ليستي  خارجه ها وزارت  پيگيري  اين در ادامه. آرد  مراجعه بازداشتگاه
   از مراجع  است  قيد شده  نيز در آن ايراني دو مستندساز   نام  آه  را در عراق  ايراني هاي شده بازداشت
  برند و سفارت القصر بسر مي  در ام  در زنداني  دو مستندساز ايران  گرديد آه  آرد و مشخص  دريافت ذيربط

 آنها   آزادي  درخواست  عراق  خارجه  وزارت  به  يادداشتي  ارسال  در بغداد نيز طي  ايران  اسالمي جمهوري
   انجام  مالقات  از چند روز اين  پس  نمود آه  را پيگيري شدگان  با بازداشت  سفارتمان نسول آ و مالقات

،   آشور انگليس  سه  خارجه  وزراي  اجالس  در حاشيه  آشورمان  وزير خارجه  است  يادآوري  به الزم. شد
 بود   داده  قول  وي  بود آه  آرده آره مذا  مستندسازان  منظور آزادسازي استراو به  نيز با جك  و آلمان فرانسه
 .  آنند  مستندساز تالش  اين  آزادي در جهت
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  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

شده در انتخابات، آه به تصويب  متن آامل قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصالحيت
ها قرار  ست، از سوي روابط عمومي وزارت آشور در اختيار رسانهمجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده ا

  .گرفته است
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  :متن نمابر ارسالي به خبرگزاري دانشجويان ايران به اين شرح است
قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده در انتخابات مختلف، مصوب 

   مجمع تشخيص مصلحت نظام ٢٢/٨/١٣٧٨ 
 به صالحيت داوطلبان در انتخابات مختلف  آننده  به موجب اين قانون آليه مراجع رسيدگي-ماده واحده 

) قانون اساسي خواهد بود) ١٠٨ (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري آه مطابق اصل يكصد و هشتم (
تبر آه توسط مراآز مسوول قانوني به مراجع موظفند صرفا بر اساس مواد قانوني و داليل و مدارك مع

اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صالحيت داوطلبي 
را رد آردند، بايد علت رد صالحيت را به شرح زير با ذآر مواد قانوني مورد استناد و داليل مربوط به 

  : داوطلب ابالغ نمايند
  .  قانوني بايد به صورت آتبي به داوطلب اعالم شود مستندات-١ 
آننده به ترتيب   در صورت درخواست داوطلب بايد داليل و مدارك رد صالحيت نيز توسط مرجع رسيدگي-٢ 

  : زير به اطالع وي رسانده شود
  . رسد داليل و مدارك آتبا به اطالع وي مي" ب، ج و د"در آليه موارد به استثناي بندهاي : الف
شود، چنانچه  در موردي آه داليل و مدارك با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي: ب

رسد و در صورتي آه پس  شخص داوطلب در معرض هتك باشد، داليل و مدارك حضورا به اطالع وي مي
 از اطالع حضوري، في المجلس به طور آتبي تقاضا آند، داليل و مدارك مربوط، آتبا به وي ابالغ

  . شود مي
چنانچه ذآر داليل و مدارك عالوه بر هتك حيثيت داوطلب، متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد، داليل : ج

  . رسد و مدارك فقط حضوري به اطالع داوطلب مي
ي اعالم آنها به داوطلب به تشخيص  در مورد مربوط به امنيت ملي، اعالم داليل و مدارك و نحوه: د

  . رييس ستاد فرماندهي آل قوا و وزير اطالعات و وزير آشور خواهد بودآميسيوني با عضويت 
  . آننده خواهد بود ي اطالعات مذآور به تشخيص مرجع رسيدگي دهنده  ذآر منابع ارائه- ١ تبصره 
آننده به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده، مكلفند به شكايات داوطلبان رد   مراجع رسيدگي-٢ تبصره 

در صورت تقاضاي .  دقيقا رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان اعالم آنندصالحيت شده،
آننده به شكايات حسب مورد موظف است، توضيحات  داوطلبان رد صالحيت شده، اولين مرجع رسيدگي

  . و دفاعيات آنان را استماع آند
ي مورد تاييد قرار گرفته است،  چنانچه شوراي نگهبان صالحيت داوطلبي را آه در مراحل قبل-٣ تبصره 

تواند حداآثر ظرف سه روز، از تاريخ ابالغ شوراي نگهبان درخواست رسيدگي مجدد  رد آند، داوطلب مي
  انتهاي پيام. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعالم نتيجه آند. آند

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

   به خانم شيرين عبادینامه احمد باطبی
  »يا حق«

  به حضور سرآار خانم شيرين عبادی 
های تاريك تاريخ معاصر  هايی بود آه در طول سال ها، رنج ای از تالش جايزه صلح نوبل، پاسخ به گوشه

. ايران عزيزمان متحمل شديد تا شأن و شوآت آدمی جايگاه خودرا در ذهن بشريت پيدا و تثبيت آند
ی افتخارات اين   افتخار ديگری است در آارنامه–) برنده جايزه صلح نوبل(در آنار عنوان وجود عزيز شما 

  .های آينده به آن باليده و به پشتيبانی آن باقی راه را طی آنيم سرزمين تا نسل من نسل
  عزيز خانم عبادی

 انسانی بوده آه ای عينی و مطرح در مباحث مربوط به نقض حقوق در طول تاريخ، زندان و زندانی مقوله
تا به امروز شايد به جرات بشود گفت که جزء معدود جاهايی است آه در آن نقض حقوق و خصوصا 

گيرد و در اين ميان مساله زندانيان  يافته و حتی قانونی صورت می حقوق بشر به شكل سازمان
 ما و ميزان طرح ی های اجتماعی و سياسی جامعه آم در تاريخ معاصر با توجه به ويژگی سياسی دست

گذارد و طرح هر موضوعی به هر دليل توضيح  اين مقوله در محافل گوناگون جايی برای توضيح نمی
  .واضحات است

لذا من به عنوان يك دانشجوی زندانی نمونه محرز از يك قربانی نقض حقوق بشر در پنجمين پاييز 
م از نفوذ معنوی خود استفاده نموده و اسارت از شما به عنوان بانوی صلح و دوستی آشورم تقاضا دار

  .در جهت حل مسائل و آزادی زندانيان سياسی لطف الزم را مبذول فرمائيد
  .موفقيت و پيروزی شما آرزوی ماست
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  احمد باطبی-102954-زندانی سياسی شماره 
  

  فرزندان و برخي از اعضاي دفتر آيت اهللا منتظري بازداشت شدند  
  2003 نوامبر 3  –1382 آبان 12دوشنبه 

  .اي از دستگيري فرزندان و برخي از اعضاي دفتر ايشان خبر داد  دفتر آيت اهللا منتظري در اطالعيه
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين اطالعيه آه از طريق نمابر به دفترخبرگزاري ارسال شده، 

 به دفتر حضرت آيت اهللا منتظري آه رساند يكي از اماآن متصل  بدينوسيله به اطالع مي: آمده است
متعلق به مرحوم آيت اهللا آذري قمي بود، توسط همسر حاج احمد آقاي منتظري خريداري گرديده بود 

در اين .  سال پيش بدون توضيحات قانوني و شرعي توسط دادگاه ويژه روحانيت توقيف گرديد4آه حدود 
رسيد و با توجه به نياز مبرم، امروز اقدام به گشايش ها به ثمر ن  مدت اقدامات قانوني وآيل و رايزني

منزل فوق گرديد آه فرزندان معظم له، حجت االسالم احمد منتظري، حجت االسالم سعيد منتظري و 
برخي از اعضاي دفتر و آارگران توسط نيروهاي لباس شخصي آه هويت آنان مشخص نيست، دستگير 

  . در دست نيستو تا بحال از مكان بازداشت آنان اطالعي
  پايان پيام . هاي بعدي به اطالع خواهد رسيد  بر اساس اين نمابر گزارشات آامل در اطالعيه

  
 هيات نظارت دانشگاه صنعتي اميرآبير، در پي بروز برخي از اعتراضات به مسائل مربوط به مراسم

  . را اتخاذ آردبزرگداشت شيرين عبادي در اين دانشگاه آه امروز نيز ادامه داشت، تصميماتي
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به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، بر اساس اين تصميمات آه در تجمع بسيج دانشجويي اين 
از ورود تمامي آساني آه در مراسم  فر، رييس دانشگاه اعالم شد،  دانشگاه از سوي دآتر فهيمي

اند، به دانشگاه اميرآبير جلوگيري خواهد شد و ورود آنها  دهمذآور، اعمال خالف شرع و عرف مرتكب ش
  .از اين تاريخ به اين دانشگاه ممنوع است

اش را  چنين انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرآبير، موظف است مواضع انتقادي هم
  .ي فوق، به صورت شفاف و صريح اعالم آند نسبت به مساله

: چنين با بيان همدردي با دانشجويان معترض، گفت دانشگاه اميرآبير همبر اساس اين گزارش، رييس 
رسيدگي و اعتراض به اين گونه مسائل بايد در شان دانشگاه و محيط دانشجويي باشد، حتي زماني 

  .گذارد آه شخصي برخي از امور را زير پا مي
ي بررسي و بحث در اين مورد اي برا ي مناظره فر به دانشجويان پيشنهاد آرد آه برنامه دآتر فهيمي

  .ترتيب دهند تا در آرامش به نتايج مطلوب برسند
آميز، از تشكيل يك تريبون  اي اعتراض در پايان اين مراسم، نيز برگزارآنندگان مراسم، با صدور بيانيه

  انتهاي پيام. ي نزديك خبر دادند دوجانبه از سوي بسيج و انجمن در آينده
  

  تار جمعيتروريسم  و سالحهاي آش
  

ي آن، به آارشناسان آژانس  عمال مطلب ديگري نيست آه قرار باشد درباره: اآبر صالحي تاآيد آرد علي
  .اند المللي انرژي اتمي پاسخ بدهيم و اين موضوع را خود اين آارشناسان نيز تاييد آرده بين
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 -المللي انرژي اتمي آه از وين با خبرنگار سياسي  ن در آژانس بيني آشورما اآبر صالحي، نماينده علي

ها از طرف ايران آامل بوده است؛ قطعا اين موضوع  همكاري: آرد، ادامه داد وگو مي خارجي ايسنا گفت
در گزارش بازرسان منعكس خواهد شد و حاال ديگر نوبت طرف مقابل است آه آارهايش را با جديت 

  . دنبال آند
المللي انرژي اتمي با اشاره به اين آه بازرسان آژانس روز گذشته  ي آشورمان در آژانس بين دهنماين

ي مذاآرات  نتيجه: ي نتايج مذاآرات با اين هيات گفت اند، درباره ايران را به مقصد وين ترك آرده) يكشنبه(
 با آژانس داشته باشيم؛ چرا ايم آه تصميم داريم همكاري آاملي را ما بارها اعالم آرده. بسيار خوب بود
مان اطمينان داريم و به همين دليل است آه با شفافيت به آارمان ادامه  يي هاي هسته آه از فعاليت

  . دهيم مي
به آژانس : وي با تاآيد بر اين نكته آه ديگر مطلبي براي پاسخگويي به آژانس باقي نمانده است، افزود

توانند به سرعت آن را به ما اعالم آنند و ما نيز در صورت  ، ميايم اگر ضرورتي را احساس آردند گفته
  . ضرورت، براي بازگشت بازرسان به ايران هم آمادگي داريم

شود؟ اظهار  صالحي در پاسخ به اين سوال آه نتايج بازرسي اين آارشناسان در چه زماني اعالم مي
اعالم آنند؛ اما معلوم )  آبان15( نوامبر 6هايشان را  آنها گفته اند احتمال دارد نتايج بررسي: داشت

  .نيست آه بتوانند اين گزارش را دقيقا همان روز منتشر آنند
بايد منتظر شد و اين گزارش را ديد، : المللي انرژي اتمي ادامه داد ي آشورمان در آژانس بين نماينده
  .  آن مشخص شود جهاي اين گروه آارشناسي بود آه بايد نتاي برداري بخشي از بررسي نمونه

هاي الزم  در حال انجام رايزني. بايد صبر آرد و سير تحوالت را ديد: دآتر صالحي در پايان تصريح آرد
 انتهاي پيام. ي آتي شوراي حكام، امور به نحو مطلوبي پيش برود هستيم و اميدواريم آه در جلسه

  

www.iran-archive.com 



  ن نيستتروريست سرشناسى در ميان افراد تحويل داده شده از سوى ايرا
  2003 نوامبر 3  –1382 آبان 12 دوشنبه -راديو آلمان 

 ٧٨چندى پيش وزارت امور خارجه ايران توسط سخنگويش، حميدرضا آصفى اعالم آرد آه ايران تعداد 
 از ٠نفر مظنون به عضويت در شبكه تروريستى القاعده را به آشورهاى متبوعشان بازگردانده است

 تن فرد مظنون را در مرزهاى ٢٣٠٠ شمار ٢٠٠٣ و ژوئيه ٢٠٠٢ى اآتبر آنگذشته گفت، در فاصله زمان
 به نقل از خبرگزارى آلمان، روزنامه عربى ٠پاآستان دستگير آرده و بالفاصله آنان را پس فرستاده است

چاپ قاهره در شماره ديروز خود گزارش داد آه در ميان اين افرادى آه اخيرا از سوى » الحيات«زبان 
آشورهاى متبوعشان فرستاده شده اند، هيچ فرد تروريستى آه از سوى آمريكا تحت پيگرد ايران به 

 در ميان اين افراد استرداد شده، اتباع سعودى و پاآستانى بزرگترين گروه را ٠باشد را نمى توان يافت
 نفر را منتشر آرد، يعنى ١۴٧روز گذشته نام تمامى اين » الحيات« روزنامه ٠تشكيل مى دهند

 نفر از اين تعداد به ٧٨ بنا به ادعاى ايران، ٠هرستى آه ايران آن را به سازمان ملل تحويل داده استف
 يمنى، ١٣ اردنى، ١٢ سعودى، ٢٩ پاآستانى، ٣۵ نفر ١۴٧ از اين ٠آشورهاى خود بازگردانده شده اند

در ميان اين .  تن مجهول الهويه اعالم شده اند٣۴ سوماليايى و ٧ تونسى، يك سورى، ۶ مغربى، ۶
   ٠ آودك نيز به چشم مى خورند۴۶ زن و ١۴ نفره ١۴٧جمع 

بايد گفت، ايران همواره اين اتهام آمريكا را رد آرده آه به اعضاى فعال شبكه تروريستى القاعده پناه 
 رسانه هاى سعودى پيش از اين گزارش داده بودند آه نزديك ترين فرد به اسامه بن الدن، ٠داده است
بكه القاعده، يعنى ايمان الظواهرى تبعه مصر و نيز سعد بن الدن، فرزند اسامه بن الدن در ايران رهبر ش

 ولى دولت ايران اين امر را تأييد نمى آند، در عين حال آه حاضر هم نيست ٠در بازداشت بسر مى برند
 ٠نام ديگر اعضاى شبكه القاعده در ايران را فاش سازد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقندهدولت آي،عراق رويدادهاي 
  

  انفجارهای قوی در مرکز بغداد
  2003 نوامبر 3  –1382 آبان 12 دوشنبه -بي بي سي 

با وجود يک روز ديگر از حمالت به نيروهای آمريکايی در عراق پرزيدنت بوش بر اين نکته اصرار ورزيده 
  .د آمداست که آمريکا از انجام وظيفه خود در عراق کوتاه نخواه

  . در تازه ترين حمالت شماری از انفجارهای قوی مرکز بغداد را پس از تاريکی شب لرزاند
يکی از اين موشک ها به يک .  موشک شليک شده است3سخنگوی نيروهای آمريکايی گفت که 
 خمپاره در مرکز بغداد منفجر شده 4 تا 3پيشتر گفته شد که . تاسيسات نظامی اصابت کرده است

  .است
 به وقت محلی رخ داد و صدای آن در مرکز بغداد در همه جا شنيده 21ين انفجارها در حدود ساعت ا

  .شد
يک سخنگوی نظامی گفت که انفجارها ناشی از اصابت گلوله های خمپاره بوده است ولی محل دقيق 

  .انفجار را مشخص نکرد
ا خسارات وارد شده در دست يک سخنگوی ديگر گفت در حال حاضر هيچ اطالعی از وجود مجروحان ي

  . ناميده می شود هستند" منطقه سبز"نيست اما آنها در حال بررسی منطقه ای که 
  .منطقه سبز به منطقه حفاظت شده ای اطالق می شود که نيروهای ائتالف از آن استفاده می کنند

حمله قرار گرفت و در اين انفجارها يک روز پس از آن رخ می دهد که يک فروند هلی کوپتر شينوک مورد 
  . سرباز آمريکايی کشته شدند16اثر سقوط آن 

از سوی ديگر، در کربال در جنوب بغداد، مردان مسلح يک قاضی را که در باره جنايات رژيم صدام حسين 
  .تحقيق می کرد ربوده به قتل رساندند

ی گفت تاکيد کرد پرزيدنت بوش که در اولين واکنش علنی خود به سقوط هلی کوپتر شينوک سخن م
  .عراق آزاد شانه خالی نخواهد کردکه آمريکا از وظيفه خود برای ساختن يک 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان12: روزنامه های تهران

  2003 نوامبر 3  –1382 آبان 12 دوشنبه -بي بي سي 
 رهبر جمهوری اسالمی را درباره توافق روزنامه های دوشنبه تهران در عنوان های اصلی خود سخنان

های ايران با سه کشور اروپائی در پذيرش شرايط شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با تيتر 
  .های مختلف منعکس کرده اند

 تندرو ترين روزنامه مخالفت توافق های تهران که در صدر اخبار خود سخنان تازه آيت اهللا خامنه کيهان
دانسته در سرمقاله ای اعالم داشته که با اعالم " ف آخر در راه فعاليت های هسته ای ايرانحر"ای را 

  .موافقت رهبر جمهوری اسالمی دغدغه ما پايان يافت
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 در سرمقاله اين روزنامه ذوق زدگی اروپا و آمريکا درباره توافق های کيهاننماينده ولی فقيه در روزنامه 
ی خود ذکر کرده و نوشته است همين موضوع شماری از دلسوختگان تهران را علت مخالفت های قبل

  .متعهد را نيز آزرده خاطر و نگران آرده بود
هرآس و هر قدرتی خطوط قرمز ما را "به نوشته حسين شريعتمداری تاآيد رهبر انقالب بر اين آه 

ای اروپايی و نيز، دنباله ، بايد آمريكا و متحدانش و برخی از آشوره"ناديده بگيرد، تودهنی خواهد خورد
های داخلی آنها را بر سر عقل آورده و به آنان فهمانده باشد آه نبايد از سيلی پشيمان آننده فرزندان 

  . اسالم و انقالب غافل باشند
 نظر صادق زيبا کالم را نقل کرده که گفته است اروپا نشان داد که بعد از پايان بحران هسته آفتاب يزد

  . ان تحوالت در زمينه رعايت اصول حقوق بشر در ايران خواهد شدای ايران خواه
 در گزارشی خبر داده که نماينده ويژه سازمان ملل در امور آزادی بيان و حقوق بشر روز دوشنبه شرق

  .برای يک ديدار يک هفته ای وارد تهران خواهد شد
آنيايی در جريان سفر خود به  نوشته آمبئی ليگابو ديپلمات شرقبهمن دارالشفايی در گزارشی در 

تهران با مقامات دولتی و قضايی و نيز نمايندگان جامعه مدنی از جمله چهره های مطبوعاتی و 
دانشگاهی ديدار آرده و درباره موضوعاتی مانند تبعيض، تهديد، اذيت و اعمال خشونت عليه افراد از 

  .جمله فعاالن امور ارتباطات، تحقيق و بررسی خواهد آرد
مزمان با ورود نماينده ويژه سازمان ملل روزنامه های تهران خبر داده اند که داريوش زاهدی استاد ه

دانشگاه های آمريکا که از سه ماه پيش زندانی است آزاد خواهد شد و در ضمن مديران دو روزنامه از 
لس هم صادر شده اتهامات تبريه شده اند و قرار منع تعقيب فاطمه حقيقت جو نماينده اصالح طلب مج

  .است
 در گزارشی که در صدر اخبار اين روزنامه آمده با اشاره به نوشته يکی از روزنامه های هوادار اعتماد

  .محافظه کاران نوشته احتمال آزادی زندانيان سياسی در مناسبت عيد فطر زياد شده است
ردم دغدغه شرکت نکردن آن  آزادی زندانيان سياسی در زمانی که دلزدگی و ياس ماعتمادبه نوشته 

ها در انتخابات اسفند ماه را در دل ها نشانده، می تواند يک مسکن قوی و سبب اميدواری مردم و 
  .نشانه عزم حاکميت برای پا گذاشتن در دورانی تازه باشد

 از زبان رئيس سازمان زندان های آشور نوشته از صبح يكشنبه و با دستور رييس قوه قضائيه شرق
  .ت تخريب سلول های انفرادی زندان اوين آغاز شده استعمليا

با اين : مرتضی بختياری هدف از اين عمليات را ارزش گذاری به شخصيت زندانيان عنوان آرد و افزود
عمليات فضای مناسب تری برای نگهداری افرادی آه بنا به دستور محاآم، يا به دليل مالحظاتی و يا 

  .ايد به صورت جداگانه نگهداری شوند، تهيه می شودتخلفاتی آه انجام می دهند ب
تخريب سلول های انفرادی زندان اوين در حالی صورت می گيرد که بيش تر زندانيان سياسی و 

عقيدتی پس از دستگيری در زندان های نامعلوم نگاهداری می شوند چنان که در جريان بازديد نماينده 
 مذهبی داده –ران اجازه همراهی او در ديدار با زندانيان ملی رييس جمهور از زندان ها نيز به خبرنگا

  .نشد
 در مصاحبه ای با ابراهيم يزدی از زبان وی نوشته که ديگر هيچ تصميمی نخواهد توانست مردم اعتماد

را پای صندوق های رای ببرد و حتی تصويب دو اليحه پيشنهادی رييس جمهور هم نقشی در اين کار 
  . نخواهد داشت

 گفته رهبر نهضت آزادی در حالی که در گذشته تصور اين بود که نظارت و دخالت شورای نگهبان مانع به
 با   داد آه  نشان  مجلس  با اين تصويب لوايح مطلوب مردم است ولی تجربه مجلس ششم و مقابله

 آردند   احساس دم ندارد و مر  مردم  نظرات  تامين  را برای  الزم  توانمندی  مجلس  آنونی ساختارهای
  .  را ندارد اقتدار الزم مجلس 

 در مقاله ای با اشاره به تعطيلی تئاترهای نصر، اسوه، محراب، و صدور حكم تخليه اداره همشهری
تئاتر، معلق ماندن وضعيت خانه تئاتر و تهديد به تعطيل تئاتر پارس پرسيده است که حاال اصال بايد 

  ا نه؟پرسيد که ما تئاتر می خواهيم ي
 در سومين گزارش انتقادآميز خود از مراسم بزرگداشت شيرين عبادی برنده جايزه نوبل که توسط کيهان

دانشجويان دانشگاه اميرکبير و با وجود مخالفت گروه های تندرو برپا شد، از زبان کسی به نام حسين 
 تهران را هتک جوهرچی دست دادن خانم عبادی با محمد ملکی رييس سالخورده پيشين دانشگاه

  .حرمت مسلمانان دانسته است
بيشتر دانشجويان و اساتيد، از :  مسئول اطالع رسانی بسيج دانشجوئی گفته استکيهانبه نوشته 

اين واقعه شرمسار و ناراحت شدند و بخشی از محيط دانشگاه را سياه پوش آرده اند تا اين حس را به 
  .دهندديگر دانشجويان مسلمان و مسئولين انتقال 

  
  

   مجلس شوراي اسالمي  90متن آامل پاسخ دادستان تهران به گزارش آميسيون اصل 
  2003 نوامبر 3  –1382 آبان 12دوشنبه 

 مجلس شوراي اسالمي آه چندي پيش در مجلس قرائت شد، 90 در پي گزارش آميسيون اصل 
  .دادستان عمومي و انقالب تهران به رييس مجلس شوراي اسالمي پاسخ داد

  :  به گزارشمتن پاسخ سعيد مرتضوي به شرح زير است
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 از سوي برخي نمايندگان تهيه شده 90 در خصوص مطالبي آه تحت عنوان گزارش آميسيون اصل "
ي آن سرور ارجمند در جلوگيري از قرائت  دانم از تالش قانوني و دلسوزانه است، ابتدا بر خود فرض مي
اهانه تشكر نمايم؛ اين گزارش در حالي از تريبون مجلس قرائت هاي ناآگ اين مطالب و برخي جوسازي

 نيز اعتقادي به قرائت آن نداشته و در اين خصوص طي 90 شد آه حتي نايب رييس آميسيون اصل 
هاي آميسيون آه  قانون اساسي تصريح آرده آن بخش از گزارش: "دارد مصاحبه مطبوعاتي اظهار مي

بينيم آه  اشد، از تريبون مجلس قرائت شود اما در اين زمينه ميموضوع آن به عامه مردم مربوط ب
  .زند گرايشات حزبي و سياسي حرف اول را در اين آميسيون مي

يابي مشكالت   گزارشي در مورد ريشه90 تا آنون آميسيون اصل : "افزايد مقام مذآور در ادامه مي
 از چارچوب قانون خارج و به ابزاري هايي اين آميسيون گيري واقعي مردم منتشر نكرده است و جهت

  ."براي تسويه حساب سياسي با برخي از نهادهاي خاص تبديل شده است
رساند نظر به اينكه مطابق مفاد   به استحضار مي0 در تاييد بيانات نايب رييس محترم آميسيون اصل 

عالم نظر آن در ي اجراي اصل نود، اين آميسيون يك مرجع قضايي نيست و دخالت و ا قانون نحوه
گذراند و هنوز منتهي به اعالم نظر و راي دادگاه نشده،  اي آه مراحل رسيدگي و محاآمه را مي پرونده

قانون اساسي، مرجع رسمي ???  تخلف آشكار از اصول قانون اساسي است زيرا مطابق اصل 
راي قوانين در ي قضاييه است و مرجع نظارت بر حسن اج رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم قوه

قانون اساسي ديوان عالي آشور تعيين گرديده آه مستقل از ???  محاآم دادگستري نيز به موجب اصل 
دو قوه ديگر، به همه شكايات رسيدگي و حكم مربوطه را مطابق موازين قانوني و طي تشريفات خاص 

ي قضايي را ندارد زيرا نه  حق دخالت و رسيدگي در ماهيت دعاو90 نمايد، لذا آميسيون اصل  صادر مي
اعضاي آن قاضي هستند و نه صالحيت قضاوت به آنها تفويض شده و نه تخصص و توانايي اين آار را 

لذا گزارش قرائت شده در خصوص حمايت از يك متهم عليه فردي ديگر از دو نهاد مختلف در . دارند
نظر از صحت يا سقم آن، با  صرفدار قضايي در حال رسيدگي است،  اي آه در مرجع صالحيت پرونده

  . اساس وظايف آميسيون مغايرت دارد
در رابطه با اصرار برخي اعضاي اين آميسيون در قرائت و انتشار مطالب مذآور برخالف نظر قانوني 

رساند دادسراي عمومي و انقالب تهران در راستاي انجام وظايف خويش  حضرت عالي به استحضار مي
ه منظور احقاق حق و تحقق عدالت و تامين امنيت شهروندان و رسيدگي به جرائم در چارچوب قانون و ب

متخلفان در هر مقام و منصب آوچكترين اعتنايي به اين دست اقدامات سياسي و تبليغي نداشته و 
هاي  هاي مستمر آنها از مجرمان و متهمان و حتي فراخوان خانواده اند آه حمايت اين اعضاء نيز دريافته

اي در مسير رسيدگي  هاي اخير به آن آميسيون نتوانسته است، ذره ان و اراذل و اوباش آشوبمتهم
  . ي عدالت ايجاد اخالل نمايد دادسرا و رهايي گريبان مجرمان از پنجه

انگيزي  هايي توام با تحريف و مشحون از فتنه گزارش اخيرالذآر آه به غير از داستان سرايي و نقل قول
ي خوراك تبليغي براي  ف فيمابين نهادهاي حافظ نظام و مسووالن مربوطه و تهيهجهت ايجاد اختال

اي  شود، به گونه هاي بيگانه مطلبي علمي يا تخصصي آه قابل تامل باشد، در آن ديده نمي رسانه
دارند  ي محترم مردم نيشابور در مصاحبه با شبكه خبر دانشجو اعالم مي تنظيم شده آه نماينده

دار   مسالهعضويت دارند خط مشي آنها با افراد90 برخي از افرادي آه در آميسيون اصل متاسفانه "
اند و  و اظهار نظر ساير نمايندگان محترم آه در مخالفت با اين گزارش سخن گفته" خواني دارد هم

نظر از عدم تاثير اين گزارش در مسير رسيدگي از آنجا آه بسياري  حضرت عالي مطلع هستيد لذا صرف
آننده در جلسات آميسيون راد از جمله تحريف اظهارات برخي مسووالن شرآت  از اقدامات آقاي انصاري

ي دلخواه و تشويش اذهان عمومي مطابق قانون مجازات  و انتساب امور غيرواقع به منظور حصول نتيجه
راد  اسالمي جرم تلقي شده، پاسخ مطالب جهت اقدام قانوني و توجه به اعمال مجرمانه آقاي انصاري

  . رساند ه استحضار ميبه صورت شفاف و به نحو ايجاز در يك مقدمه و دوازده بند ب
  : مقدمه

ي مرگ خانم زهرا آاظمي موضوع با صدور قرار عدم صالحيت از سوي دادسراي  پس از تشكيل پرونده
عمومي و انقالب تهران به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارسال آه متعاقب گزارش هيات ويژه رياست 

اي رسمي به شماره  چنين طي نامه همي حضوري و  محترم جمهوري، وزير محترم اطالعات با مراجعه
ي قضاييه تقاضا نمود آه اين پرونده در حوزه قضايي   از رياست محترم قوه31/4/82 مورخ 1/م/53/104

دادستان عمومي و انقالب تهران رسيدگي شود آه با موافقت رياست محترم قوه قضاييه پرونده حاضر 
تخاب بازپرسي با سابقه و مجرب، دادسراي جنايي جهت رسيدگي به اين دادسرا ارسال گرديد و با ان

  . تهران مامور رسيدگي شد
ي حصول  در خصوص شيوه تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس محترم دادسراي امور جنايي تهران و نحوه

هاي پزشكي  هاي متخصصان و آميسيون ي علمي آشف جرم و استناد به نظريه نتيجه قضايي و طريقه
 تمام افرادي آه به نوعي از زمان بازداشت تا موقع مرگ با خانم آاظمي ارتباط قانوني و تحقيق از

 صفحه 25  در 31/6/82  مورخ 1048 ي  اند، به صورت مشروح در متن آيفرخواست صادره به شماره داشته
ي جهات و زواياي قضيه و  منعكس آه مطالعه آن سير رسيدگي قانوني و توجه بازپرس محترم به همه

هاي پزشكي قانوني را براي هر انسان مطلع و  نمودن نظرات آارشناسان متخصص و آميسيونلحاظ 
نمايد آه جهت استحضار يك نسخه از آيفرخواست مذآور به پيوست ايفاد  طرفي روشن مي بي
  . گردد مي
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هاي مختلفي از سوي وآيل متهم و برخي  پس از برگزاري اولين جلسه علني دادگاه شاهد اعتراض
الن وزارت اطالعات بوديم آه مدعي شدند نظرات آنها در اين رسيدگي لحاظ نشده است؛ مسوو
  . چنين وآيل متهم تقاضا نمود جهت مطالعه پرونده و تدارك دفاعيه يك ماه به او مهلت داده شود هم

  
ي جوانب در اين رسيدگي و حصول قطع و يقين نسبت  رياست محترم قوه قضاييه به منظور رعايت همه

به صحت و سقم برخي ادعاها، هياتي مرآب از عاليترين مقامات مورد وثوق تعيين و مامور رسيدگي به 
ي پرونده و دعوت  ادعاهاي وزارت اطالعات نمودند؛ هيات مذآور نيز بالفاصله آار خود را آغاز و با مطالبه

و در حال رسيدگي از مسووالن مختلف در هر رده و سازماني جلسات مستمري تابحال تشكيل داده 
شخص وزير محترم اطالعات صريحا اعالم نمودند نظرات اين هيات را قبول داشته و اين هيات به . است

البته با توجه به ترآيب قضايي هيات، قطعا نظر . اي برسد مورد قبول وزارت اطالعات خواهد بود هر نتيجه
  . باشد راي عمومي و انقالب تهران نيز ميو نتيجه نهايي به دست آمده از سوي آنها مورد احترام دادس

شروع به آار اين هيات با وصف فوق، اطمينان و آرامشي در مراجع و نهادهاي درگير پرونده ايجاد آرد آه 
قطعا مورد رضايت بدخواهان نظام و بحران آفرينان غوغاساالر نبود و آنان آه احقاق حق و اجراي عدالت 

ديدند، به رغم تاآيدات  را با منافع حزبي و گروهي خود در تعارض ميو رسيدگي دقيق در محيطي آرام 
 آه رسيدگي به جرم و صدور حكم و اعالم 161  و 159 عالي و مقررات قانون اساسي در اصول  جناب

نتيجه و نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاه را از وظايف ذاتي قوه قضاييه دانسته به منظور بر هم 
نيت رواني جامعه با هدف انتقام جويي از اقدام قانوني دادسراي عمومي و انقالب تهران زدن نظم و ام

گزارشي سراسر آذب و آلوده به اغراض سياسي و جناحي را تهيه و در مجلس شوراي اسالمي قرائت 
  . و منتشر نمودند

ند، در جاي آ اگر چه مشي دادسرا بر اين است آه به جز در محكمه آه مقررات قانوني ايجاب مي
هاي قانوني آن سخن نگويد و اساسا انجام وظايف ذاتي  ديگري در دفاع از آيفرخواست و استدالل

  . ها ندارد دادسرا برخالف ماهيت سياسي آميسيون اصل نود، نيازي به جنجال در مطبوعات و رسانه
س مجلس شوراي  از تريبون مقد90 ليكن از آنجا آه مطالب مذآور در قالب گزارش آميسيون اصل 

دانم در حد ضرورت، مطالبي در اين  اسالمي قرائت گرديد، در دفاع از حريم حق و عدالت بر خود الزم مي
  . خصوص متذآر شوم

 عمده اختالف نظر وزارت اطالعات در پرونده حاضر با دادسراي امور جنايي تهران بر سر اين است آه -1
اي مذآور وفق نظريات آنها اقدام نمايند و قضات دادسرا حاضر وزارت اطالعات اصرار دارد بازپرس و دادسر

وزارت اطالعات مصر است ثابت آند آه مرگ زهرا آاظمي ناشي از . به پذيرش نظريات تحميلي نيستند
 بوده و براي اين امر 2/4/82ها در تاريخ  از آارآنان سازمان زندان)  ب-م (ايراد ضرب توسط فردي به نام 

نظر از اينكه سربازان معرفي شده با  در اين رابطه صرف. ه عنوان گواه معرفي نموده استسربازاني را ب
شرحي آه در پرونده منعكس است و حاآي از تهديد و ارعاب نامبردگان دارد، متعاقبا نزد بازپرس پرونده 

 قضات و تحقيقات به عمل آمده از تعدادي. باشند به اين امر شهادت نداده و منكر ادعاي وزارت مي
اند مويد اين است آه  آارمندان زندان و آارآنان و پرسنل وزارت اطالعات آه در صحنه مذآور حاضر بوده

 2/4/82گرچه علي فرض ضرب و جرح در تاريخ. صورت نگرفته است)  ب-م (ضرب و جرحي توسط آقاي 
 گزارش رياست زيرا در. تواند مثبت شكستگي جمجمه و علت مرگ خانم آاظمي باشد اين امر نمي

محترم جمهوري آه به امضاء پنج نفر از وزراء محترم رسيده و مشتمل بر نظر آميسيون عالي پزشكي 
منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده زمان ضرب ديدگي تعيين و اعالم شده است و اين 

و به هيچ وجه گزارش هيات  )5/4/82 (زمان مربوط به اوقاتي است آه متهم تحويل وزارت اطالعات بوده 
 آه االن مورد ادعاي وزارت اطالعات است تعميم و 2/4/82 رييس جمهور زمان ضرب ديدگي را به تاريخ 

بنابراين روال رسيدگي دقيقا با نظريات تخصصي پزشكان منتخب دولت آه وزير . تسري نداده است
  . اند، منطبق است محترم اطالعات نيز آن را امضاء نموده

 بوده مغاير با تمام نظريات 2/4/82  هر ادعايي ديگر مبني بر اينكه زمان ضرب ديدگي در تاريخ لذا
هاي مختلف پزشكي و تخصصي و نظريه نهايي پزشكي قانوني و حتي هيات منتخب رياست  آميسيون

  . باشد جمهوري مي
دارد اين نامه مربوط به  در مورد نامه انتسابي به متوفي آه وزارت اطالعات عمدتا روي آن تاآيد -2

 است و بازپرس محترم تصوير اين نامه را از حفاظت اطالعات ناجا اخذ و ضميمه پرونده 4/4/82تاريخ
  . نموده آه شرح مربوطه در آيفرخواست آمده است

 آه در بازداشتگاه نيروي انتظامي بوده 4/4/82دهنده اين است آه خانم آاظمي در تاريخ  اين نامه نشان
آند آه مشاراليها  اين نامه اثبات مي.  داشته آه ناخن انگشت آوچك دستش شكسته استاعالم

بنابراين همين نامه مويد اين . داشت شد آن را آتبا اعالم مي چنانچه با آوچكترين بدرفتاري روبرو مي
نعكاس است آه جمجمه وي در زمان تحرير سالم بوده و مورد ضرب نيز قرار نگرفته زيرا ايشان آه از ا

. خراش ناخن انگشت آوچكش دريغ نداشته چگونه ممكن است آه شكستگي جمجمه را آتمان آند
 را بعيد و منتفي 2/4/82مضافا اينكه آخرين هيات متخصصان پزشكي قانوني ضرب ديدگي در تاريخ 

  . اند اعالم نموده
عاي خود حتي به مندرجات ي اثبات اد متاسفانه به داليل نامعلوم، وزارت محترم اطالعات به انگيزه

گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري آه در آيفرخواست نيز به آنها استناد شده توجهي 
  . نمايند نمي
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 صرف نظر از اينكه در اين پرونده مواجه با وقوع بزهي هستيم آه گزارش آن توسط رياست محترم -3
لحظه آسي نسبت به وقوع جرم و تعقيب جمهوري تنظيم و به قوه قضاييه ارسال گرديده آه تا اين 

  . قضايي و شناسايي متهم ترديدي ندارد
اصوال ديدگاه دستگاه قضايي در اين پرونده رسيدگي به خطا و جرم است آه متخلف بر اساس محتويات 

هاي متعدد تاآيد  پرونده شناخته شده و در مرحله محاآمه قرار دارد و در آيفرخواست صادره و اطالعيه
ده آه هيچگونه تصميم سازماني و سبق اطالعي از اين حادثه توسط وزارت اطالعات وجود نداشته گردي

ها و نهادهاي مختلف ارتكاب جرم و تخلف از سوي پرسنل و تعقيب  است بديهي است در سازمان
لت و قضايي آنها امري عادي بوده و هيچ ارگاني تاآنون جرم و خطاي يك مامور را به آل وزارتخانه و دو
هاي آن  دستگاه خود تسري نداده و برخالف مصلحت آشور است آه از حيثيت و توان دولت يا دستگاه

باشد براي دفاع از يك شخص آه به موجب تحقيقات قضايي متخلف  آه مربوط به عموم و آحاد مردم مي
قانونگرايي در فلذا شايسته است ترتيبي اتخاذ گردد تا شعار قانون و . گردد شناخته شده هزينه مي

  . عمل اجرا شود
ي حائز اهميت در اين رابطه اين است آه دادگاه نيز تا قبل از اخذ آخرين دفاع و انجام تحقيقات الزم  نكته

تواند در خصوص اينكه جرم توسط متهم حاضر واقع شده يا نه اعالم نظر  و اتخاذ تصميم نهايي نمي
 دادگاه غيرقطعي بوده و در مهلت قانوني قابل تجديدنظر نهايي نمايد و حتي بعد از صدور راي، تصميم

فلذا به طريق اولي هر . هاي تجديدنظر استان تهران و متعاقبا ديوان عالي آشور خواهد بود در دادگاه
دانند برخالف نص صريح قانون بوده و  ها و نهادهايي آه خود را ذينفع مي گونه پيش داوري توسط ارگان

دن به اينگونه اعمال و اقدامات خالف قانون آه موجب مسووليت است اجتناب بايست از دامن ز مي
گيرد و هر آس سندي دارد  بديهي است دادسرا از مطاب منتشر شده در نشريات تاثير نمي. نمايند
  ."برداري قضايي قرار گيرد بايست به محكمه ارايه تا مورد بهره مي

ات ويژه از سوي رياست محترم جمهوري و دخالت پنج وزير  روال رسيدگي به اين پرونده با تعيين هي-4
آابينه در آشف جرم و اعالم نظر و انتشار آن در مطبوعات و حضور معاونان محترم وزارت اطالعات در 

هاي  ي برخي اعضا و قرائت گزارش اي و مصاحبه مجلس و طرح مسايل حاشيه90 آميسيون اصل 
ها و اصول حقوقي و  ي قضايي با روال عادي ساير پرونده ندهمختلف سياسي بدون اطالع از مفاد پرو

ي  قوانين و مقرارت آيين دادرسي آيفري و حتي رويه ساير آشورهاي جهان در احترام به استقالل قوه
قضاييه مغايرت دارد، البته گزارش هيات محترم رياست جمهوري در اين موضوع برآات زيادي جهت تنوير 

نمايد آه قابل  هاي اخير را خنثي مي سيدگي قطعي قضايي داشته و جوسازيافكار عمومي قبل از ر
  .انكار نيست

 ايشان اجبار به انجام 21/4/82در رابطه با مطالب آقاي خوشوقت و اينكه ادعا شده در تاريخ شنبه -5
م ي مغزي اعال مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران گرديده تا علت فوت خانم آاظمي را سكته

  : رساند نمايد، به استحضار مي
آقاي خوشوقت در طول رسيدگي به پرونده خانم آاظمي دو مرتبه به دادسرا مراجعه داشته است؛ 

 ، در مرتبه اول پرونده متشكله در وزارت فرهنگ و 21/4/82 و مرتبه دوم در تاريخ4/4/82مرتبه در تاريخ يك
سرا مطالبه شده آه ايشان آن را تحويل دادسرا ارشاد اسالمي پيرامون خانم آاظمي از طرف داد

اند و مشخص گرديده برخالف روال معمول آقاي خوشوقت بدون استعالم از وزارت اطالعات مجوز  داده
فعاليت نامبرده را براي موسسه آمراپرس انگلستان در زمان اغتشاشات اخير در ايران صادر نموده و در 

 دانشگاه -هاي اخير از جمله آوي دانشگاه تهران   و ناآراميآن مجوز تهيه عكس از مناطق بحراني
  . دانشگاه اميرآبير به نامبرده اعطا شده است-شهيد بهشتي 

 به دادسرا مراجعه نموده آه حسب نامه اينجانب خطاب 21/4/82 ي دوم آقاي خوشوقت روز شنبه  مرتبه
 و نامه شخص آقاي 30/4/82 تاريخ به حضرت عالي به عنوان رياست محترم مجلس شوراي اسالمي در 

خوشوقت به مجلس شوراي اسالمي و مستندات موجود دو موضوع ثابت بوده و مطالب مغاير با آن در 
  .گزارش مورد بحث آذب و عاري از حقيقت است

  . پس از حضور در داسرا اجبار به مصاحبه گرديده است21/4/82اينكه آقاي خوشوقت در تاريخ) الف
رساند آقاي خوشوقت حداقل چند روز قبل از مراجعه به دادسرا، با گروه فرهنگي  يبه استحضار م

خبرگزاري جمهوري اسالمي آه پيگير انجام مصاحبه با ايشان بوده هماهنگي به عمل آورده و سواالت 
دهد آه  خبر آن ارسال گرديده است؛ اين امر نشان مي خبرگزاري به ايشان تسليم و روز جمعه نيز پيش

اسا مصاحبه آقاي خوشوقت در پاسخ به سواالت گروه فرهنگي ايرنا تهيه و تنظيم شده و هيچ اس
 زمان مراجعه آقاي خوشوقت، اين مصاحبه بنا 21/4/82ارتباطي با دادسرا نداشته و اساسا روز شنبه 

شاد به تقاضاي ايرنا و در پاسخ به سواالت قبلي آنها تنظيم و در سربرگ رسمي وزارت فرهنگ و ار
اسالمي تايپ و يك نسخه از آن را آقاي خوشوقت به همراه خود به دادسرا آورده آه در سوابق دادسرا 

  .موجود و به موجب نامه اخير الذآر مورد تاييد آقاي خوشوقت نيز قرار گرفته است
پس از اينكه متن تايپ شده مصاحبه آقاي خوشوقت مالحظه گرديد در مقام مشورت، موضوعي آه ) ب
ر اين مصاحبه اشتباه بود، به ايشان تذآر داده شد آه اين تذآر، تكليف دادسرا در مواجه با يك امر د

همچنين به نامبرده تذآر داده شد در صورت امكان از انجام مصاحبه و بيان . خالف و اشتباه بوده است
اظ پرداختن مطلب قبل از اظهار نظر نهايي پزشكي قانوني اجتناب شود آه آقاي خوشوقت به لح

صبرانه منتظر ارسال  هاي خارجي به اين موضوع قبول نكردند و گفتند گروه فرهنگي ايرنا بي رسانه
  .باشد آه همين الفاظ در آخرين نامه ايشان خطاب به مجلس شوراي اسالمي نيز آمده است پاسخ مي
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ل و مورد تاييد اي از آن به مجلس شوراي اسالمي نيز ارسا آقاي خوشوقت در اين متن آه نسخه
 اعالم داشته آه خانم آاظمي بر اثر سكته مغزي در بيمارستان بقيه 21/4/82مشاراليه است در تاريخ 

 حسب اعالم بند 19/4/82 در اين رابطه به ايشان اعالم گرديد آه نامبرده در تاريخ . باشد اهللا بستري مي
لذا اعالم بستري بودن نامبرده . برد  سر ميامنيتي زندان اوين فوت نموده و االن در پزشكي قانوني به

 روز از تاريخ فوت خالف واقع بوده آه آقاي خوشوقت پس از اطالع، مصاحبه خود را در اين 3 آن هم بعد از 
  .اند رابطه اصالح و موضوع بستري بودن را به فوت تغيير داده

تب ذيل مويد همكاري همه ي صدور آيفرخواست مرا  در خصوص شروع تحقيقات مقدماتي تا مرحله-6
ي دادسراي تهران با وزارت محترم اطالعات به منظور رعايت مصالح نظام بوده آه مواردي از آن را  جانبه

  .رساند ذيال به عرض مبارك مي
قبل از تحقيق و بازجويي از آارآنان وزارت اطالعات بازپرس محترم با رعايت بي طرفي آامل به ) الف

ماني قيد شده در گزارش هيات ويژه رياست محترم جمهوري از آارآنان مراجع همان ترتيب محدوده ز
اند تحقيق و بازجويي   با مشاراليها به نوعي در ارتباط بوده6/4/82 لغايت4/4/82مختلفي آه از تاريخ 

ي احضار و محل حضور پرسنل وزارت اطالعات توسط بازپرس دادسراي  نموده است در اين خصوص شيوه
المثل اداره آل حقوقي و  اي صورت گرفته آه مورد تقاضاي وزارت اطالعات بوده است في  گونهجنايي به

اي آتبي و رسمي از دادسراي تهران تقاضا نموده آه  قضايي معاونت حفاظت وزارت اطالعات طي نامه
اين به لحاظ رعايت مسايل امنيتي تحقيق از پرسنل وزارت در محل دادسراي جنايي تهران نباشد آه 

امر در زمان تحقيقات مقدماتي مورد موافقت دادسرا قرار گرفته و تحقيقات در محل توافق شده يعني 
در همين رابطه شايان ذآر است عليرغم دعوت از . دادسراي مستقر در اوين به عمل آمده است

يي در محل معاونت حفاظت وزارت اطالعات جهت اخذ توضيح به عنوان گواه، نامبرده از حضور و پاسخگو
اين در حالي . توافق شده با توجه به حضور مستمر بازپرس استنكاف نموده و توضيحي ارائه نكرده است

 آه 90 است آه معاونت محترم حفاظت وزارت اطالعات و ساير مديران در جلسات آميسيون اصل 
رتب و مكرر شرآت و اي جز ايجاد بلواي تبليغاتي عليه نهادهاي نظام در بر نداشته به صورت م نتيجه

هاي  اي در اختيار اعضاء آن آمسيون قرار داده تا بتوانند در مصاحبه حتي اطالعات نادرست و يك سويه
  .مطبوعاتي عليه دستگاه قضايي به مدارك و اظهارات مديران وزارت اطالعات استناد نمايند

طالع رساني به افكار عمومي با توجه به تقاضاي رياست محترم جمهوري از هيات منتخب مبني بر ا) ب
 آه در آن تصريح نموده 31/4/82  مورخ 1/م/53/104 و درخواست وزير محترم اطالعات بشرح نامه شماره 

هم اآنون افكار عمومي آشور و جهان در انتظار شناسايي علل و عوامل حادثه و يا معرفي ضارب " 
دانم آه تحقيقات به  اينجانب مفيد و موثر مي" همچنين در انتهاي نامه آورده است " باشد احتمالي مي

طور آامل در حضور وآالء طرفين و به صورت آشكار و علني صورت پذيرفته و نتايج آن به اطالع عموم 
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران پس از اعالم نظر بازپرس پرونده و صدور قرار " برسد

اي از آن متصور نباشد،   نحوي آه هيچگونه سوء استفادهمجرميت بدون ذآر نام به صورت مجمل به
ضمن اعالم عدم دخالت هيچيك از نهادهاي نظام و عدم تصميم سازماني مراتب خطا و تخلف فردي 

يكي از بازجويان اعالم گرديد متعاقب آن وزارت اطالعات به رغم تقاضاي رياست محترم جمهوري و 
الحن ضمن تكذيب مراتب رسيدگي  اي شديد طي اطالعيهدرخواست آتبي و رسمي وزير اطالعات، 

چگونگي وقوع اين حادثه از نظر اين وزارتخانه "دادسرا آه قانونا در صالحيت آنها نيست اعالم نمودند 
  ." آامال مشخص بوده و در زمان مقتضي به اطالع عموم رسانده خواهد شد

 به اظهار نظر در خصوص قرار نهايي سرپرست دادسراي جنايي تهران آه ظرف مدت پنج روز مكلف
بازپرس است در اين رابطه از وزارت اطالعات به صورت آتبي استعالم و درخواست نموده آه داليل فوق 

 با به آاربردن 763231/م/103231متاسفانه آن وزارتخانه محترم طي نامه شماره. الذآر را اعالم نمايند
است، هيچگونه دليل يا مدرآي آه به شرح فوق ادعا شده به الفاظي آه به دور از شان مكاتبات اداري 
  ."نمايد دادسراي امور جنايي تهران ارسال نمي

 بند امنيتي زندان اوين آه در اين گزارش به آن اشاره شده به موجب 6/4/82 در خصوص نامه مورخ  "-7
هاي وزارت اطالعات با  گاه مستقر در اوين مدير آل بازداشت7 ي  نامه و اعالم سرپرست دادسراي ناحيه

نمايد آه چون موضوع اعتصاب غذا  مراجعه به آن ناحيه و به نقل از دستور وزير محترم اطالعات اعالم مي
. شود اي جديد تهيه و ارسال مي  نامه7/4/82در اين نامه تاييد شده، نامه مسترد شود، آنگاه در تاريخ

دسراي مرآز ارسال گرديده اينجانب حاضر به اعاده آن  آه به دا6/4/82مضافا اينكه رونوشت اصل نامه
بنابراين مطالب ذآر شده در گزارش آميسيون . نشدم و اصل نامه مذآور در اين دادسرا موجود است

 7 ي  ها در مراجعه به دادسراي ناحيه  پيرامون امر حاضر بنا به اعالم مدير آل امور بازداشتگاه90 اصل 
  ."باشد يعني شخص آقاي يونسي به عنوان وزير محترم اطالعات ميمتوجه سلسله مراتب آنها 

در رابطه با اينكه آميسيون محترم ادعاهاي خود را مستند به اظهارات برخي مديران وزارت اطالعات  "-8
 آيفرخواست صادره آه مويد سعي و تالش برخي افراد مذآور 25 نموده توجه آن سرور ارجند را به بند 

  .نمايم الهاللين ذيل جلب مي تهام از مجموعه وزارت به هر بهايي است به شرح بينپيرامون طرد ا
 هرچند تحقيقات انجام شده در آليه مراحل مبين احراز خطاي فردي در حادثه -آيفرخواست ??  بند ((

افته سازمان ي مذآور از ناحيه بازپرس محترم شعبه اول بوده آه به تاييد دادسرا رسيده و هرگونه تصميم 
اي از اقدامات و گزارشات تعدادي از آارآنان وزارت محترم  باشد ليكن پاره در اين رابطه منتفي مي

دهنده اطالع آنها از واقعيت حادثه پس از وقوع بوده و تالش در رفع اتهام از آارمندان  اطالعات نشان
  :باالخص متهم به هر طريق ممكن دارند از جمله
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 مستقر در اوين پس از اعالم رياست 7 ين سرپرست دادسراي ناحيه به موجب گواهي جانش: الف
آه  محترم جمهوري مبني بر تعيين هيات ويژه جهت بررسي موضوع مرگ خانم زهرا آاظمي زماني

هاي وزارت اطالعات در حال تردد   در اتومبيل مديرآل بازداشتگاه7 جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 
محترم وزارت اطالعات با تلفن همراه مديرآل مذآور آه روي آيفون بوده و بوده است، احد از معاونان 

صداي آن در اتومبيل به خوبي پخش شده تماس گرفته و حين صحبت پيرامون مرگ زهرا آاظمي 
انگيز شدن جانشين  آه مدير آل مذآور متوجه تعجب و شگفت)توپ را بينداز توي زمين دادسرا(گويد  مي

نمايد آه در خدمت  وگو به مخاطب اعالم مي ده و جهت جلوگيري از ادامه گفت ش7 دادسراي ناحيه 
  .نمايد رسانند و متعاقبا تلفن را قطع مي نامبرده هستيم و سالم مي

تحقيقات به عمل آمده از پزشك آشيك بهداري زندان، در مورد وقايع تاريخ اعزام خانم زهرا آاظمي : ب
ان و بيمارستان حكايت از يك نوع تالش گروهي پرسنل بند امنيتي  امنيتي به بهداري زند209 از بند 

وزارت اطالعات براي آتمان واقعيت به وقوع پيوسته دارد، تمام سواالت پزشك را به جاي بيمار همراهان 
 شب خانم 5/10 دهند عليرغم نظر پزشك بهداري به اعزام به بيمارستان در ساعت  او جواب مي

فرد همراه بيمار پس از چندين بار رفت و آمد از پزشك . شود مارستان اعزام ميآاظمي با تاخير به بي
خواهد آه شرح حال نوشته شده را عوض آنند روز بعد از انتقال يكي از پزشكان وزارت اطالعات با  مي

خواهند  آند از پزشك ابتدا مي پزشك بهداري دو بار تماس گرفته و در خصوص بيمار شب قبل سوال مي
خواهند اسم و مشخصات بيمار را در درون آادر   اعتصاب غذا را ننويسد براي بار ديگر از او ميآلمه

آند در حضور او قسمت باالي آاغذ آه بهداري اوين در آن  بنويسد و پس از اينكه پزشك چنين آاري مي
 از سوي پزشك آنند و براي بار ديگر تاآيد بر مهر و امضاء آردن شرح حال بيمار قيد شده را جدا مي

  )))1296  لغايت 1293 صفحات . (نمايند مي
  : در بند ششم گزارش آميسيون اصل نود چنين آمده است-9
بر اساس اظهارات جناب آقاي دآتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه ((

 مراآز پزشكي دولتي منتقل  اين آميسيون مبني بر اين آه، اگر خانم آاظمي به موقع به7/5/82مورخ 
آرد، جاي اين سوال جدا مطرح  هاي جراحي مغز هستند، قطعا نجات پيدا مي شد آه داراي رزيدنت مي

است آه با توجه به استقرار بهداري و حضور پزشكاني در زندان اوين مسوول مستقيم يا غيرمستقيم 
  ))سازي چه آساني هستند؟ چنين تعلل سرنوشت

محترم به همين بند و اظهارنظر خود پايبند باشند گزارش هيات محترم رياست چنانچه آميسيون 
جمهوري و نامه آتبي معاون حفاظت وزارت اطالعات داللت دارد آه خانم آاظمي از صبح روز پنجشنبه 

 و تا زمان اعزام به بيمارستان در اختيار بازجويان بوده آه متهم مذآور در 17  تا ساعت 5/4/82مورخه
باشد لذا با توجه به اينكه در زمان بازجويي، متهمه در اعتصاب غذا بسر  خواست يكي از آنها ميآيفر
 سوال به صورت 40  صفحه و 18 برده و با وضعيت گزارش شده از خانم آاظمي در همان روز از وي در  مي

جه فردي احتياطي يا قصوري تصور شود مسووليت آن متو چنانچه هرنوع بي. مفصل بازجويي گرديد
است آه توسط بازپرس محترم متخلف اعالم گرديده و خانم آاظمي نيز بر اساس تاييد وزارت اطالعات 

 اين گزارش خواسته يا ناخواسته به نحوي تحرير گرديده آه 6 لذا در واقع بند . در اختيار او بوده است
  .باشد مؤيد نظر دادسرا در آيفرخواست صادره مي

اند، بر اساس   امنيتي با نامبرده ارتباط داشته209  با زهرا آاظمي آه در بند تمامي افراد مرتبط-10
 آيفرخواست آمده، حاضر به 21 تقاضاي معاونت محترم حفاظت وزارت اطالعات به شرحي آه در بند 

ليكن متهم مذآور در آيفرخواست . اند اداي سوگند مبني بر عدم دخالت در مرگ زهرا آاظمي شده
شده توسط وزارت اطالعات در اين خصوص را تكميل و امضاء  ي سوگند، نگرديده و فرم تهيهحاضر به ادا
  .ننموده است

: الهاللين ذيل آمده است  به شرح بين90 گزارش آميسيون اصل 11 ي ششم سطر   در صفحه-11
د بدين  اين آميسيون اظهار داشتن6/4/82  نكات مهمي آه معاونان محترم وزارت اطالعات در جلسه ((

  .همه زواياي مساله براي وزارت از روزهاي نخست روشن بود: قرار است
 معاون وزير 24/4/82 مورخه 92856/2/19/76 توجه رياست محترم مجلس شوراي اسالمي را به نامه 

نمايم؛ در بند پنجم اين نامه چنين  محترم اطالعات خطاب به هيات ويژه رييس محترم جمهوري جلب مي
 ساعتي آه متهمه در اختيار آارشناسان اين وزارتخانه بوده است به جز 24 در مدت : آمده است

اعتراض به اصل دستگيري و عدم پاسخگويي مناسب به سواالت اعتراض ديگري مبني بر بدرفتاري در 
 آه تحويل بند امنيتي 4/4/82 تا شامگاه 2/4/82طول دوران بازداشت در ساير مراجع قانوني از شامگاه 

  .ه است نيز نداشته استشد
اين نامه آه در گزارش هيات محترم رييس جمهور نيز مورد استناد قرار گرفته داللت بر اين دارد آه 

  .متهمه قبل از تحويل به آارشناسان وزارت اطالعات سالم بوده است
 به حال جاي اين سوال جدي است آه اگر همه زواياي مساله براي وزارت اطالعات از روزهاي نخست

اند و آيا قابل قبول است  موجب ادعاي مذآور روشن بوده چرا به هيات محترم رييس جمهور گزارش نداده
چه توجيهي دارد آه . گزارشي آه شخص وزير اطالعات نيز آن را امضاء آرده آذب و نادرست باشد

 مذآور آه در جمهور محترم نگويند آيا نامه مسائل برايشان از روز نخست روشن باشد ولي به رييس
توان به عنوان اطالعات   آرده نمي روزهاي نخست تحرير شده و معاون محترم حفاظت وزارت آن را امضاء

  صحيح از آن نام برد؟
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 در خصوص بند هفتم گزارش مبني بر عدم حضور اينجانب در آميسيون اصل نود مجلس شوراي -12
عنوان دادستان عمومي و انقالب تهران اسالمي همانطور آه در مقدمه بيان گرديد اينجانب به 

دانم به همين  هاي قضايي نمي آميسيون اصل نود را صالح در امر رسيدگي و دخالت در ماهيت پرونده
شده در  فرض از قبل تعيين مضافا اينكه آميسيون با يك پيش. دليل از اجابت دعوت مذآور خودداري گرديد
يت رياست محترم آميسيون عدم انعكاس پاسخ اينجانب اين مسير گام برداشت و براي اثبات سوء ن

 در گزارش نهايي و تحريف اظهارات رياست محترم سازمان 9/6/82 مورخ82/5608/20طي نامه شماره 
پزشكي قانوني و معكوس جلوه دادن اظهارات ايشان به نحوي آه معنايي عليه دادسرا از آن برداشت 

 برگ 7 بنابراين رونوشت . نمايد تر مقام معظم رهبري آفايت ميگردد و انتساب مطلبي خالف واقع به دف
راد در  هاي آقاي انصاري آفريني  برگ آيفرخواست صادره آه پاسخ همه ابهام25 نامه مذآور و همچنين 

  ."گردد آن موجود است به منظور جلوگيري از اطاله آالم و تكرار مطالب جهت اطالع ارسال مي
راد به عنوان رييس آميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي   آقاي انصاري ينكهدر پايان با عنايت به ا

از بدو پرداختن به اين پرونده تا تنظيم و امضاء گزارش نهايي جهت قرائت به تحريف اظهارات مسووالن 
آننده در آميسيون پرداخته و با انعكاس خالف واقع آن عليه دادسرا موجبات نشر اآاذيب به قصد  شرآت

توان به تحريف اظهارات رياست محترم  شويش اذهان عمومي را فراهم آورده آه به عنوان نمونه ميت
سازمان پزشكي قانوني اشاره آرد آه اين سازمان به صورت آتبي و رسمي نسبت به اين تخلف 

بي راد در اين گزارش مطل همچنين آقاي انصاري. آشكار اعتراض و آن را به مطبوعات نيز اعالم نموده
اند آه جناب عالي در مجلس شوراي اسالمي  خالف واقع به دفتر مقام معظم رهبري نسبت داده

  .صراحتا مراتب تكذيب اين موارد را اعالم نموديد
دار قضايي جهت  بنابراين ضمن ارسال رونوشتي از اين پاسخ به همراه مستندات به مرجع صالحيت

مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نامبرده از تكرار راد؛  رسيدگي به اتهامات آقاي حسين انصاري
  .چنين تخلفاتي با سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه رفيع مجلس شوراي اسالمي منع و ارشاد گردد

  سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقالب تهران: امضاء
  پايان پيام
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