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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   جنبش تحريم پيروز شد-ره هفتم مجلس ارتجاعانتخابات دو

  
  خبر دقيق آمار نهايي شرآت آنندگان در انتخابات مجلس هفتم اعالم شد
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پيش از اين خبر آمار نهايي شرآت آنندگان در انتخابات مجلس هفتم به نقل از پايگاه اطالع رساني 

آنچه در پي . ما دقايقي پيش وزارت آشور بخشهايي از اين خبر را اصالح آردا. وزارت آشور ارسال شد
  .آيد خبر دقيق آمار نهايي شرآت آنندگان در انتخابات مجلس هفتم است مي

 رأي ٣٠  هزار و ٤٣٨  ميليون و ٢٣  استان آشور و ٢٨  حوزه انتخابيه از ٢٠٦ با پايان يافتن شمارش آرا در 
 درصد واجدان شرايط در آل آشور در انتخابات مجلس هفتم شرآت ٥٧/٥٠ ا، مأخوذه در اين حوزه ه

  . آردند
 ٤٦  ، به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت آشور، از مجموع )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

 ٤٣٨ ميليون و  ٢٣   حوزه انتخابيه آشور حدود ٢٠٦  نفر واجد شرايط رأي دهي در ٣٢  هزار و ٣٥١ ميليون و 
  .  درصد واجدان شرايط شمارش شد٥٧/٥٠  رأي مأخوذه به ميزان ٣٠  هزار و 

 ٢  اين گزارش حاآي است بيشترين ميزان آراي مأخوذه در حوزه هاي انتخابيه استان تهران به ميزان 
  . وجود داشته است)  درصد مشارآت٧٧/٣٣ حدود ( رأي ٩٢٣  هزار و ٧٦٤ ميليون و 

 درصد ٥٦/٥٥ (  رأي مأخوذه حدود ٨٠٤  هزار و ٦٣٨   ميليون و ٢  ان خراسان به ميزان همچنين است
  . در مرحله بعدي قرار دارد) مشارآت

استان هاي فارس، خوزستان ، اصفهان، آذربايجان شرقي، مازندران بيشترين آراي مأخوذه را به خود 
  . اختصاص داده است

 رأي و پس از آن استان ٤٣١  هزار و ٣٢  يت هاي ديني به ميزان آمترين آراي اخذ شده نيز در حوزه اقل
  .  رأي بوده است٢٨٤  هزار و ٢٨٤  رأي و سپس استان يزد با ٧٥٢   هزار و ٢٢٤ سمنان با 

  . ها و به تفكيك متعاقبًا اعالم خواهد شد الزم به ذآر است آه آمار همه حوزه
 

  بر تحوالت ايران  و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

آوفي عنان، خانم لوئيز آربور از آشور آانادا را به عنوان آميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد به                   
  .مجمع عمومي سازمان ملل معرفي آرد
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ن ملـل در تهـران، در       به نقل از دفتر اطالع رسـاني سـازما        ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

ي انفجـار بمـب در        شود آه در حادثـه      صورت تصويب مجمع عمومي، آربور جانشين سرجيو ويرا دوملو مي         
  .بغداد در ماه اوت سال گذشته ميالدي آشته شد
نـامبرده دادسـتان سـابق سـازمان ملـل بـراي ديـوان              . آربور در حال حاضر قاضي ديوان عالي آانادا است        

  . بوده است1996هاي  وي سابق و رواندا طي سالجنايات جنگي يوگسال
  انتهاي پيام

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  درگيري در برازجان در اعتراض به چگونگي برگزاري انتخابات مجلس
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بات، روز گذشته تعدادي در ادامه اعتراضات مردم به چگونگي برگزاري انتخا): راديو فردا(شيرين فاميلي 

. از مردم بوشهر در اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات در اين استان در مقابل فرمانداري تجمع آردند
گفته مي شود نامزدهاي انتخاباتي در شهر برازجان و تعدادي از روستاهاي اطراف آن با دادن سكه بهار 

فرين عاصمي گفتگويي دارد با يك . ه مي آردندآزادي به مردم، آنها را تشويق به جمع آوري شناسنام
  . شهروند برازجاني

در اطراف برازجان درگيري شده بود و شيشه هاي چند ماشين را شكستند به : يكي از اهالي برازجان
يك سكه بهار آزادي مي دادند به آنها و سكه ها را جمع مي آردند آه . خاطر جمع آوري شناسنامه

 هم از اين انتخابات خيلي مي ترسيدند، ولي خب با آن حرف و حديثهايي آه مردم. مردم شرآت بكنند
  .با نماز انتخابات را برابر آردند، مردم شرآت آردند در انتخابات آه نبود، انتصاب آردند نمايندگان را

  اين سكه هاي بهار آزادي را چه گروهي به مردم مي داد؟): راديو فردا(فرين عاصمي 
اينها را چند نماينده از طرف آانديداها بودند آه دم خانه مي رفتند و چند سكه : ازجانيكي از اهالي بر

تقريبا به هر دو سه شناسنامه يك . مي دادند به آنهايي آه شناسنامه برايشان جمع آوري آرده بودند
ن به شما مردم را اينجا ترساندند آه اگر نرويد راي دهيد، آوپ. سكه مي دادند و پنج هزار تومان پول
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از اين شايعات زياد شد، مردم هم آه اينجا . نمي دهيم، يا مثال دانش آموزانتان را ثبت نام نمي آنيم
  . به خاطر همين مجبورا شرآت آردند. همه روستايي و آارگر و فقيرند

  درگيري ديروز به چه خاطر بود؟: ع . ف 
  .ا اصال قبول نداشتندبه خاطر همين آه مردم انتخابات ر: يكي از اهالي برازجان

  االن شمارش آرا به پايان رسيده؟: ع . ف 
بله تقريبا به پايان رسيده و نتيجه آنطور آه اعالم آردند، تعداد آرايي آه يكي از : يكي از اهالي برازجان

آانديداها آورده، از جمعيت شهرمان بيشتر است، يعني چيزي آه اينها اعالم آردند، از جمعيت شهر ما 
  . ر استبيشت

  اين آمار رسمي بوده؟: ع . ف 
امام جمعه ما آه در يكي از سخنرانيهايش گفته آه شما به آقاي فالن راي . بله : يكي از اهالي برازجان
خودش راي مي آورد به هر . يعني احتياجي نبوده آه مردم اصال بروند پاي صندوق. بدهيد و اسم آورده

  .صورت
  

  يري بر سر نتايج انتخابات مجلس آشته شدندهشت تن در جنوب ايران در درگ
  راديو فردا-فريدون زرنگار

هشت تن در درگيري با پليس در دو شهر جنوبي ايران بر سر نتايج مورد اختالف انتخابات مجلس آشته 
در اعتراضاتي آه ديروز شنبه با شرآت چند صد تن در شهر فيروزآباد، در استان فارس، روي داد، . شدند

به گزارش خبرگزاريها اعتراضات در فيروزآباد پس از آن صورت .  از جمله يك پليس آشته شدندچهار تن
گرفت آه دفتر استانداري در رقابتي تنگاتنگ ميان يك نامزد اصالحگرا و يك نامزد محافظه آار به طور غير 

ديروز شنبه در شهر گزارشها حاآي است در اعتراض ديگري آه . منتظره راي يك نامزد را باال اعالم آرد
بنابر گزارشها تظاهر آنندگان در ايذه . ايذه در استان خوزستان روي داد، چهار تن ديگر نيز آشته شدند

در اعتراض به نتايج انتخابات تالش آرده بودند به دفتر استانداري هجوم برند آه پليس مانع شد و آنها 
  .س درگير شدندسپس با حمله به اماآن دولتي و قضايي در شهر با پلي

  
  درگيري مردم و نيروي انتظامي در فيروز آباد در اعتراض به تقلب در انتخابات، از ديد سه تن از اهالي

شهر فيروزآباد در استان فارس روز گذشته صحنه درگيريهاي مردم با ): راديو فردا(شيرين فاميلي 
چند تن از اهالي اين شهر توضيح در مورد حوادث روز گذشته فيروزآباد از . نيروهاي انتظامي بود

  . خواستم
در فيروز آباد فارس ديروز آه نتايج انتخابات اعالم شده بود، درگيريهايي شده : يكي از اهالي فيروز آباد

بود گويا گفتند انتخابات طوري شده آه تقلب صورت گرفته و آنهايي آه معترض بودند، ماشينهايي را از 
دند و بانك رفاه کارگران و بانک صادرات را شيشه هايش را شكستند و به نيروي انتظامي و سپاه آتش ز

يكي از پاسگاههاي داخل شهر هم وارد شده بودند آه تا ديروز راههاي منتهي به شيراز و شهرهاي 
فيروز آباد ارسال شده بود به فيروز آباد، نشان مي داد آه ... صندوقهايي آه از بخش . اطراف بسته بوده

  . ن صندوقها فقط به اسم يك نفر بودهتمام اي
يكي ديگر از اهالي فيروزآباد نيز تاآيد مي آند آه دعوا بر سر انتخابات و نتايج آراي اعالم شده : ف. ش 

  . بود و تعدادي آشته و مجروح شدند
در راي گيري دعوا شده و ده پانزده نفر زخمي شدند و هفت هشت نفر هم : يكي از اهالي فيروزآباد

  . ته شدندآش
يك زن خانه دار نسبت به وضعيت جوانان خشمگين اين شهر آه با نيروهاي انتظامي درگير : ف . ش 

  . شده اند، ابراز نگراني مي آند
چند نفر از . در فيروز آباد، جوانان با نيروهاي انتظامي درگير شدند براي راي: يك زن خانه دار در فيروز آباد
  . م آنيدبين رفتند، محبت آنيد اعال

 نفر 5تعداد آشته شدگان : يكي ديگر از اهالي فيروزآباد آه شاهد درگيريها بوده، مي گويد: ف . ش 
  . بوده و شهر در حال حاضر تحت آنترل نيروهاي انتظامي است

 نفر مجروح شدند، عده زيادي را هم 17پنج نفر آشته شدند، دو نفرشان زن بوده، : يك شاهد درگيريها
دند، خيلي از اين مجروحان را هم با هلي آوپتر فرستادند شيراز، اوضاع آنها هم خيلي بازداشت آر
  . شهر االن در آنترل دولت است. وخيم بوده

روز گذشته به دنبال اعالم نتايج انتخابات مجلس هفتم، در چند شهرستان، بويژه در  :  ف. ش 
از جمله . نيروهاي انتظامي به وقوع پيوستاستانهاي جنوبي ايران، درگيريهايي ميان مردم خشمگين و 

در شهرستان ايذه در استان خوزستان به دنبال حمله مردم ناراضي به محل دادگستري و فرمانداري اين 
شهر و درگيري با نيروهاي انتظامي، به گزارش خبرگزاريها چهار تن آشته و بيش از بيست نفر زخمي 

  .ده استشدند آه حال چند نفر آنها وخيم اعالم ش
  

   بهمن3" امروز"اخبار ويژه سايت 
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   درصد در انتخابات شرآت آردند60: فرمان ستاد ضداصالحات
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 درصد مردم در 50با اينكه شمارش آرا هنوز به اتمام نرسيده است و شواهد حكايت از مشارآت آمتر از 
 درصد مردم را در انتخابات تبليغ مي 60ما از شنبه صبح شرآت انتخابات مي آند جام جم و صدا و سي

اين اولين بار است آه صدا و سيما قبل از : يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت. آند
جالب : وي افزود. اعالم رسمي ستاد انتخابات آشور تعداد شرآت آنندگان را در انتخابات اعالم مي آند

ت نظارت بر انتخابات تهران نيز بالفاصله پس از اتمام انتخابات اعالم آرد آه دو ميليون و  اينكه رئيس هيأ
 درصد تهرانيان و 30به گفته اين فرد مطلع با اينكه آمتر از ! چهارصد هزار نفر در شهر تهران رأي دادند

يست چرا صدا و سيما  درصد مردم در سراسر آشور در انتخابات شرآت آرده اند، اما معلوم ن50آمتر از 
ستاد ضد اصالحات : در حالت بدبينانه بايد گفت: وي همچنين گفت. ارقام غيرواقعي مطرح مي آند

  . درصدي مردم، وزارت آشور را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد60تصميم گرفته با تبليغ بر مشارآت 
  

   درصدي10حماسه 
 درصدي آمريكا را آه در آن بوش 50آاران آه انتخابات محافظه : يك نماينده مجلس به سايت امروز گفت

 درصد واجدان 50 درصد آرا را آسب آرد نامشروع مي خوانند انتخابات مجلس هفتم را آه با حضور 25
 درصد آراي واجدان شرايط را به خود 15شرايط برگزار شد و نامزد اول محافظه آاران در تهران آمتر از 

واقعًا مردم نمي دانند آه چگونه مي توان انتخاباتي را آه : وي گفت. منداختصاص داد، حماسه مي نا
  .دو سوم شهروندان تهراني در آن شرآت نكردند، حماسه خواند

  
  شما فقط وحدت را حفظ آنيد

بعد بدون . ما ابتدا صالحيت داوطلبان شما را رد مي آنيم، سپس قول رسيدگي و رفع خطا مي دهيم
اما به علت سوءاستفاده دشمن شما از طرح . د تبليغات انتخاباتي مي شويمتغيير تصميم خود، وار

ما بدون توجه به آثار سوء اقدامات خود روز قبل از . گاليه ها قبل از برگزاري انتخابات خودداري آنيد
م پس از  آنكه انتخابات برگزار شد با وجود عد. انتخابات روزنامه هاي شما را غيرقانوني توقيف مي آنيم

 درصد مردم آه در تاريخ انتخابات مجلس سابقه ندارد، آن را 50 درصد مردم تهران و بيش از 72مشارآت 
 درصد مردم سخن مي گوييم، اما شما وحدت را 60حماسه مي خوانيم و حتي به دروغ از مشارآت 

پيام : وز گفتيك نماينده مجلس با بيان عبارات فوق به سايت امر. حفظ آنيد و به دشمن بهانه ندهيد
 درصدي مردم نه فقط مجلس را در 10محافظه آاران به طور خالصه به اصالح طلبان اين است آه اقليت 

اختيار مي گيرد بلكه شما را از داشتن مطبوعات محروم مي آند، ولي شما فضاي آرام جامعه را 
م و همكاري و حفظ وحدت اگر محافظه آاران راست مي گويند آه بناي تفاه: وي افزود. انتقادي نكنيد

 درصدي مجلس را در اختيار گرفته اند، از روزنامه هاي اصالح طلب 10جامعه را دارند اآنون آه اقليت 
رفع توقيف آنند و با آزادي زندانيان سياسي و توقف احضارهاي قضايي، گام هاي اوليه را براي رعايت 

  .بردارندحقوق شهروندان در جامعه مدني، نه در قدرت و حكومت، 
  

  ايران را ژاپن اسالمي مي آنيم: حداد عادل
حداد عادل احتماًال رياست پارلمان هفتم را برعهده خواهد : چاپ آلمان نوشت» تاگس آنسايگر«روزنامه 
يك فرد مطلع در اين . حداد عادل قول داده است آه ايران را به ژاپن اسالمي تبديل خواهد آرد. داشت

براي ما ارزش ها : آقاي ناطق نوري در جريان انتخابات مجلس پنجمن گفت: فتزمينه به سايت امروز گ
جاي خوشحالي است : وي افزود. مهم است وگرنه ما به لحاظ اقتصادي به گرد پاي مالزي نمي رسيم

آه اصالحات آنقدر در محافظه آاران تأثير داشته است آه اآنون بخواهند ايران را نه مالزي آه ژاپن 
  .نداسالمي آن

  
  ادعاي آمبود تعرفه خالف واقع بود

با اتمام انتخابات مجلس هفتم معلوم شد آه ادعاهاي خبرنگاران صدا و سيما و نيز ادعاهاي هيأت هاي 
يك فرد مطلع با اشاره به . نظارت شوراي نگهبان مبني بر آمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي دروغ بود

 5: ت تهران آه آمبود تعرفه را در تهران تكذيب آرده بود، گفتاظهارات سخنگوي هيأت اجرايي انتخابا
وي اين اقدام مشترك . ميليون برگ تعرفه آماده توزيع در تهران بود آه آمتر از دو ميليون آن مصرف شد
در اين دوره فقط شاهد : صدا و سيما و شوراي نگهبان را از ابداعات جديد انتخابات در ايران خواند و افزود

 دفاتر غيرقانوني نظارت و رد صالحيت گسترده داوطلبان نبوديم، بلكه پيش بيني چند حوزه براي تشكيل
تجمع افراد به منظور فيلمبرداري، ادعاي پايان يافتن تعرفه ها و ضعف مديران اجرايي در اين زمينه، 

... ه نمي آرد و  به بعد آسي مراجع18 درصد حوزه ها از ساعت 99تمديد ساعات انتخابات با اينكه در 
  .نيز از بدعت هاي اين دوره است آه سالمت انتخابات را مخدوش مي سازد

  
  سياست روز، آميته آلفا و شكست پروژه گرجستانيزه آردن انتخابات

جمعه شب گذشته، اعضاي آميته : نوشت» پشت پرده مجلس«در بخش ) 3/12(روزنامه سياست روز
بر اساس پيش . ژه گرجستانيزه آردن انتخابات، فاتحه خواندندآلفا در سعدآباد براي شكست رسمي پرو

، تنها، سي درصد مردم در انتخابات شرآت آرده و تنها ده درصد اصولگرايان بايد »مصطفي ت«بيني 
در بستر آاهش حضور مردم، قرار بود برق تهران قطع شود و عوامل ضد انقالب شهر را . رأي مي آوردند

  . ه دوم پروژه استبداري حزب مشارآت اتفاق بيفتدبه آشوب بكشند تا مرحل
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  !پرونده سازي جديد عليه جبهه مشارآت

پس از اينكه چاپ شناسنامه در اسالمشهر توسط اصالح طلبان افشا شد، خبرگزاري مهر به نقل از يك 
ده مقام آگاه قضايي اعالم آرد آه يك حزب تندروي سياسي در صدد انتشار شناسنامه ها و سوءاستفا

به نظر مي رسد محافظه : يك فرد آگاه در اين زمينه به سايت امروز گفت. از آنها در انتخابات بوده است
آاران در صددند پرونده جديدي براي حزب مشارآت تهيه آنند تا تخلف هاي وسيع انتخاباتي خود را 

  .تحت الشعاع قرار دهند
  

  ل اسفند شرآت نكردندبسياري از مراجع تقليد هم در انتخابات فرمايشي او
  :به گزارش رسيده مراجعي آه در انتخابات اول اسفند شرآت نكرده اند عبارتند از آقايان

وحيد خراساني، شيخ جواد تبريزي، حسينعلي منتظري، شيخ يوسف صانعي، موسوي اردبيلي، 
  .سيدموسي شبيري زنجاني، سيد صادق شيرازي و سيد محمد شاهرودي

  
  اهات جبهه دوم خردادرسالت و اعالم اشتب

به خطاهاي جبهه دوم » پهنا، عمق و برد مردم ساالري«در سرمقاله خود با نام ) 3/12(روزنامه رسالت
اشتباهي آه جبهه دوم خرداد مرتكب شد آوردن صداي مخالفان نظام به : خرداد اشاره آرده و نوشت

ف به معناي مورد قبول بودن درون حاآميت و به رسميت شناختن آن و دادن شعار زنده باد مخال
اين نوعي آنارشيسم و نابود آردن مفاهيم عقالني و حقيقي مردم ساالري ديني . دموآراسي نيست

صداي مخالف نظام مردم ساالري مي آيد تا تمامي صداهاي موافق را خفه آند و زمينه را براي . است
انه در سال هاي اخير به بهانه جامعه به نوشته رسالت متأسف. بازگشت استبداد و استعمار فراهم آند

چندصدايي و رفتن به سمت پلورانيسم سياسي و حتي ديني عده اي با پررويي همه صداها را به 
و جالب اينجاست در پلورانيسم ديني و صحيح ! رسميت شناختند اال صداي اصلي مردم و انقالب را

از دين را مورد تأييد قرار دادند اال اصلي ترين و ترين قرائت از دين تا جايي پيش رفتند آه همه قرائت ها 
  !.صحيح ترين قرائت از دين يعني قرائت علما و آارشناسان بزرگ اسالم و مراجع عاليقدر از دين

  
  حاآم شدن فضاي انقالبي

ترديدي ندارم آه فضاي انقالبي، يك بار ديگر بر اين آشور حاآم مي : احمدي نژاد، شهردار تهران گفت
  .خوشبختانه اين فضا و شور انقالبي امروز در جامعه مشهود استشود و 

  
  زمينه سازي برخورد جديد با مشارآت

آشف باندي منسوب به حزب مشارآت آه مشغول توليد : ادعا آرد) 3/12(روزنامه سياست روز
اميدواريم . را بايد جدي گرفت» سياست روز«شناسنامه هاي جعلي بودند، نشان داد هشدارهاي 

تگاه قضايي گزارش شفافي از اين پروژه غيردمكراتيك آه مي توانست به باقي ماندن عوامل حزب دس
  .مشارآت در مجلس آينده بيانجامد را به آحاد ملت بدهد

  
  دست اصالح طلبان دروغين را قطع مي آنيم: نماينده محافظه آار مجلس هفتم

ما آمده ايم به اصالح طلبان دروغين : تسيد مهدي شاهرخي نماينده مردم پلدختر در مجلس هفتم گف
هر دستي آه بخواهد . آه جز غوغاساالري آاري نكردند بگوييم ديگر دوران غوغاساالري به پايان رسيده

  .به مردم خيانت آند آن دست توسط همين مردم، قطع خواهد شد
  

  تحريم صدا و سيما توسط مسئولين وزارت آشور
درخواست مكرر خبرنگاران صدا و سيما، وزير آشور و رئيس ستاد به گزارش خبرگزاري مهر، عليرغم 

  .انتخابات آشور، حاضر به انجام مصاحبه با صدا و سيما نشدند
  

  دروغ هاي محافل انتصابي
يك صاحب نظر سياسي با . اعالم مطالب آذب در نهادهاي انتصابي با آمال تأسف عمومي شده است

دادستان مرتضوي ادعا آرد، توقيف روزنامه هاي ياس نو و شرق : بيان مطلب فوق به روزنت امروز گفت
به استناد درخواست دبير شورايعالي امنيت بوده است اما بعد معلوم شد آقاي روحاني چنين تقاضايي 

هيأت نظارت و صدا و سيما از : يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به تارنماي امروز گفت. نكرده است
: وي افزود. ات سخن مي گفت سپس روشن مي شد آه موضوع صحت نداشتآمبود تعرفه در انتخاب

  .اميدواريم اين رفتار هرچه سريعتر خاتمه يابد زيرا آه تداوم آن به بي اعتمادي عمومي دامن مي زند
  

   ميليون رأي مي خواهند40محافظه آاران 
ان داخلي و خارجي دآتر علي شكوري راد در آنفرانس ديروز مسئوالن جبهه مشارآت با خبرنگار

 درصد 50 ميليون رأي دهنده بودند، اما تنها40 تا 35خواست محافظه آاران را افشا آرد آه خواستار 
: يك فعال مطبوعاتي با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت. واجدان شرايط در انتخابات شرآت آردند

  .مردم در انتخابات شرآت آردند درصد 60صدا و سيما هنوز دست از ادعاي خود برنداشته است آه 
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  صداي جمعيت خاموش

صداي جمعيت خاموش انتخابات مجلس : مجلس گفت» 90رئيس آميسيون اصل «حسين انصاري راد، 
آقاي خاتمي رئيس جمهوري را . هفتم بايد توسط حاآميت، گروه ها و احزاب سياسي شنيده شود

نقش ايشان براي جلوگيري از برگزاري انتخاباتي مردي با حسن نيت و با اخالق مي دانم، اما معتقدم 
ايشان با توجه به وعده هايي آه به . آه خود از آن به عنوان يك انتخابات غيرعادالنه ياد آرد، آافي نبود

مردم داده بود، نتوانست از فرصت تاريخي عظيمي آه در اختيار داشت به خوبي استفاده آند و همين 
متحصنين و معترضين به رد صالحيت هاي . س جمهوري و اصالحات شدامر، موجب يأس مردم از رئي

گسترده نيز در همين راستا طرح سؤالي از رئيس جمهوري را در خصوص چرايي برگزاري اين انتخابات 
اقدام شوراي نگهبان در حذف هزاران تن از آانديداها را از عرصه رقابت مجلس . در دستور آار دارند

 .اي جمهوري اسالمي مي دانيمهفتم، شكست بزرگي بر
 

  پس از گذشت پنج روز راه آهن در ارتباط با علل حادثه ايستگاه خيام توضيح داد  
  2004  فوريه 22  -1382 اسفند  3 يكشنبه -ايلنا 

ضمن عرض تسليت به مناسبت حادثه ناگوار انفجار واگن هاي باري در ايستگاه خيام آه منجر به 
مديران و مسئولين راه , مسئولين شهرستان نيشابور, ثيري از هموطناندرگذشت و مجروحيت جمع آ

  : براي آگاهي مردم عزيز گزارش حادثه تا اين مرحله اعالم ميگردد, آهن خراسان گرديد
 دستگاه واگن باري با 51 تعداد 29/11/82 بامداد روز10/4 بر اساس مدارك و شواهد موجود در ساعت-1

آه به جهت ترافيك سنگين ) نفتا(آود شيميايي و مواد سوختي , بهپن, محموالتي شامل گوگرد
قطارهاي مسافري در آن ايام در ايستگاه ابومسلم متوقف و قرار بوده اين واگنها پس از اعزام لكوموتيو 

آه علي , به محل در قطارهاي تفكيكي تنظيم و به مبادي مختلف مورد تقاضاي صاحبان آاال اعزام گردد
ترمزهاي دستي واگنها بسته و آفش خط نيز در زير , بر اساس تحقيقات بعمل آمده و قرائنرغم اين آه 

در دست بررسي و (بنا به عللي آه تا آنون به طور قطعي مشخص نگرديده , چرخها قرار داده شده بود
 و واگنها پس از خروج از خط فرعي, بطور ناگهاني به حرآت درآمد و به لحاظ شيب منطقه) تحقيق است

در صورت ورود واگن از خط فرعي به خط اصلي چرخ واگنها تيغه سوزن (قرار گرفتن در مسير خط اصلي 
  به سمت ايستگاه آاشمر به حرآت در ) را تغيير و مسير را آزاد مي آند

مي آيند آه متاسفانه تالش ماموران آشيك وقت براي متوقف آردن واگنها به نتيجه نمي رسد آه 
اس مقررات و ضوابط موجود موضوع فرار واگنها به آنترل ترافيك مشهد اعالم و عمليات بالفاصله بر اس

از ,مقابله با اين موضوع و جلوگيري از برخورد واگنها با قطارهاي مسافري آه در همان ساعات در منطقه
الش آه با درايت مامور آشيك آنترل مرآزي و ت. تهران به سوي مشهد در حرآت بودند آغاز مي گردد

-بنياد و فوق العاده دوم تهران (دو قطار مسافري , مامورين مستقر در ايستگاههاي آاشمر و خيام
از مسير واگنهاي فراري به خطوط مطمئن فرعي ايستگاهها هدايت و از بروز يك فاجعه ) مشهد

  .جلوگيري مي شود
ي مذآور به فراز بعد از ايستگاه در اين حال چنانچه هدف مامورين ترافيك راه آهن داير بر هدايت واگن ها

مي توانست تمام واگنها هنگام رسيدن به نقطه فراز متوقف و , خيام به سمت نيشابور تحقق مي يافت
ليكن تعدادي از واگنهاي باردار در قوس ورودي ايستگاه خيام از . قطعا خسارات آمتري به بار مي آمد

توقف در خط آناري ايستگاه خيام برخورد و دچار خط خارج و پس از واژگون شدن به ساير واگنهاي م
  .آتش سوزي مي شوند

حمل اينگونه محموالت در مقررات حمل و نقل ريلي طبيعي بوده و تابع هيچگونه شرايط غير متعارف -2
نيست ضمن آنكه براي تامين هواي ترمز واگنهاي مستقر در هر ايستگاه آه در يك خط قرار مي گيرند 

گر متصل و اقدامات براي استقرار آنها شامل بستن هواي ترمز واگنها و استقرار آفش مي بايد به يكدي
  .خط صورت پذيرد
بخش عمدهاي از محموالت واگنهاي ياد شده ترانزيت بوده آه از مرز سرخس وارد و , يادآور مي شود

  .بايد براي صدور به بندر عباس حمل مي شده است
سيون سوانح ناحيه خراسان به سرپرستي مدير آل فقيد ناحيه و  پس از اعالم وضعيت اضطراري آمي-3

روساي ادارات با قطار نجات در محل حادثه حاضر و ضمن استمداد از سازمانهاي ذيربط از شهرستانهاي 
  .نيشابور و مشهد به مهار آتش و جابجايي واگنها مي پردازند

 صبح به صورت غير منتظره 42/9ت  پس از فروآش آردن نسبي شعله هاي آتش متاسفانه در ساع-4
تجهيزات وارد , امكانات, تعدادي از واگنها و محموالت منفجر و آسيبهاي جدي به روستاهاي حاشيه خط

و متاسفانه جمعي از مسئولين شهرستان نيشابور و مديران و پرسنل نيروي انتظامي راه آهن خراسان 
ثه در محل حاضر بودند جان خود را از دست مي و گروههاي امداد و مردم محلي آه براي تماشاي حاد

آه اقدامات امداد و انتقال مجروحين به مراآز درماني بالفاصله با ورود نيروهاي نجات صورت مي . دهند
  .پذيرد

 با توجه به اينكه انفجار بعد از مهار نسبي آتش صورت پذيرفته موضوع و شرايط حاآم بر فعل و -5
رشناسان خبره از ارگانها و نهادهاي مرتبط با اينگونه مواد و شرايط با حضور انفعاالت شيميايي توسط آا

در محل در دست تحقيق و بررسي است آه تا اعالم نتايج اظهار نظر قطعي ميسر نيست و از طرف 
ديگر پيرامون علت فرار قطار نيز اعضا آميسيون سوانح راه آهن و آارشناسان ذيربط با جمع آوري آليه 
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 و آثار باقيمانده روي خط و واگنها و انجام تحقيقات و بازجوئي از عوامل در ردههاي مختلف مستندات
به زودي نتيجه و نظر پاياني در هر دو بخش را اعالم , شغلي با جمع بندي نهائي گزارشات و مستندات

  .آه به اطالع مردم عزيز خواهد رسيد
ن جان جمعي از مديران و مسئولين و امداد گران و لذا ضمن اظهار تاسف وقوع اين حادثه و از دست داد

مردم روستاها، مراتب تسليت و همدردي اين سازمان با بازماندگان حادثه اخير را اعالم ميدارد و براي 
  .اين عزيزان علو درجات مسئلت مي نمايد

  پايان پيام
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  اي آه تخلف آند، بسته خواهد شد    ر روزنامهه: حداد عادل
  2004  فوريه 22  -1382 اسفند  3يكشنبه 

مجلس آينده هرگز يك مجلس جناحي   : غالمعلي حداد عادل رئيس فراآسيون اقليت مجلس گفت
  . نخواهد بود

اين ديوار :  گفتبه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، وي در جمع خبرنگاران پارلماني
بلندي آه ميان دو جناح حاآم در آشور است و مجلس ششم را نيز پرتنش آرده در مجلس هفتم فرو 

  .مي ريزد
نماينده تهران آه در انتخابات هفتمين دوره مجلس هفتم در صدر ليست آبادگران قرار داشت در خصوص 

 شود، بعد در اين مورد تصميم بايد منتظر شويم تا مجلس تشكيل: رياست آينده مجلس هفتم گفت
  .گيري جمعي صورت مي گيرد و من نمي توانم به تنهايي نظر دهم

از : وي در پاسخ به اين پرسش آه آيا اين امكان وجود دارد يك غير روحاني رئيس مجلس شود؟ گفت 
  .نظر قانوني منعي براي اين آار وجود ندارد و آنچه آه مجلس تصميم مي گيرد محترم است

د عادل در پاسخ به اين پرسش آه به عقيده شما نظر مجلس آينده در مورد بحث مذاآره با آمريكا و حدا
اجازه دهيد مجلس تشكيل شود و قطعا در اين مورد صحبت    :آزادي ماهواره چه خواهند بود؟ گفت 

  .خواهيم آرد
صوص مذاآره با آمريكا و وي در پاسخ به اين سوال آه محافظه آاران در شعارهاي انتخاباتي خود در خ

اين همان پرسش هايي است آه خبرنگاران خارجي به آن : آزادي ماهواره نظر موافق داشتند، گفت
  .مي پردازند

حداد عادل در پاسخ به اين پرسش آه آيا فضاي سياسي آشور با روي آار آمدن محافظه آاران بسته 
هر روزنامه اي آه : گفت" شرق"و " ياس نو"تر خواهد شد؟ سكوت آرد و در مورد توقيف دو روزنامه 

  .تخلف آند، بسته خواهد شد
پيش از اين روزنامه هايي را به خاطر چاپ عكس زنان بي حجاب مسلمان و غير : خبرنگاري پرسيد

مسلمان توقيف آرده و به محاآمه آشيده اند، ولي صدا و سيما در روزهاي اخير مصاحبه هاي دختران 
جاب را پخش مي آرد آه در مورد انقالب و وضعيت سياسي آشور صحبت مي ايراني مسلمان بي ح

  آاران است؟   آردند، آيا اين به معني تغيير نظريه محافظه
  .من اين فيلم ها را نديدم و نمي توانم درباره اين مسايل صحبت آنم  : حداد عادل گفت

  پايان پيام

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  اي را آنار نخواهد گذاشت    ايران بازي هسته: رجه سخنگوي وزارت خا
  2004  فوريه 22  -1382 اسفند  3يكشنبه 

اي و تسليحاتي راآنار   آمريكا گفته است آه ايران بايد بازي هسته: سخنگوي وزارت امور خارجه گفت
هسته اي را آنار گذارد،آنها بايد بدانند آه ايران از ابتدا بازي تسليحاتي را ما نداشه است و بازي 

  .نخواهد گذاشت  
به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران،ايلنا،حميدرضا آصفي در جمع خبرنگاران 

دانش صلح آميز هسته اي حق مشروع و افتخار ملي ماست اما : داخلي و خارجي اظهار داشت 
  .نداردتسليحات هسته اي و آشتار جمعي جايي در دآترين دفاعي ايران 

: وي با بيان اينكه گفت وگوهاي ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته اي ادامه دارد گفت 
ما مقاصد غير صلح آميز هسته اي را دنبال نمي آنيم و . يك پروژه تحقيقاتي بوده استP-2سانتريفيوژ

  .آژانس بين المللي انرژي هسته اي هم اين را مي داند 
ما تجهيزاتي از واسطه ها خريداري آرده : ران با شبكه عبدالقديرخان گفتآصفي در خصوص ارتباط اي

  .ايم آه اين واسطه ها دولتي نبوده اند اما نمي دانيم آه در پشت پرده چه مي گذرد
 نيز P-2گزارش آامل تجهيزات خريداري شده را به آژانس داده ايم و در مورد سانتريفيوژ : وي ادامه داد

  . ديمبه آژانس اطالع دا
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 نيز از واسطه ها خريداري شده است اظهار P-2سخنگوي وزارت خارجه در خصوص اينكه آيا سانتريفيوژ 
 جزء اين خريدها بوده است و در موقعيتي P-2من نگفتم آه سانتريفيوژ : بي اطالعي آرد و گفت 

  .نيستم آه اطالعات بيشتري بدهم 
انتخابات علي رغم تبليغات خارجي نشان داد آه مردم اين : وي در خصوص انتخابات ايران اظهار داشت 

  .حامي نظام هستند و اين بزرگترين پشتوانه براي نظام است
مردم بار ديگر مردم ساالري و دموآراسي را تجربه آردند آه بايد از حضور گسترده : آصفي تصريح آرد

  . را خنثي آردندآنها قدرداني آرد و به آنها تبريك گفت آه بارديگر توطئه هاي خارجي
مقامات آمريكايي هيچ گاه از برگزاري انتخابات و مشارآت مردمي در ايران خوشنود نبوده اند : وي افزود 

و اين اظهارات مداخله آشكار در امور داخلي ايران مي باشد و نشانگر سرخوردگي و عصبانيت آمريكا 
ت هفتمين دوره مجلس و مسير طبيعي و نسبت به تصميم ملت ايران در استقبال و مشارآت در انتخابا

  .خودجوش اين ملت براي تجربه دموآراسي در اين منطقه است
حتي برخي از مقامات آمريكايي آرزو مي آردند وبه صراحت نيز اعالم آردندحداقل واجدين : وي ادامه داد

انتخابات قانون و آزاد شرايط در انتخابات پارلماني شرآت آنند و بنابراين با حضور گسترده مردم در اين 
  .مخالفت آرده و هياهوي تبليغاتي به راه انداختند

سياست تنش زدايي رئيس جمهور و گسترش رابطه با آشورهاي خارجي سياستي : وي ادامه داد
است آه به تاييد نظام رسيده است و مورد تاييد رهبري است و اين سياست مانند گذشته با قوت و 

  .استحكام دنبال مي شود 
ما با آژانس با صراحت وارد آار :  مارس شوراي حكام گفت8سخنگوي وزارت خارجه د ر خصوص جلسه 

  .شديم و انتظار داريم آه آژانس به روند همكاري ها توجه آند و انتظارات ما را بر آورده آند
آنها :  گفت وي با بيان اينكه فشار آمريكا بر آژانس بين المللي انرژي هسته اي موضوع تازه اي نيست

در اجالس پيشين هم اين آار را آردند اما ما انتظار داريم آه آژانس با آار آارشناسي انتظارات ما را 
  .برآورده آند

ما از ابتدا : آصفي همكاري هاي ايران و روسيه را صلح آميز و مطابق قواعد بين المللي خواند و گفت 
  .شهر همكاري داشته باشندگفتيم آه غربي ها هم مي توانند در نيروگاه بو

در آينده هم پروژه هايي داريم آه آنها مي توانند همكاري آنند و اين نشان دهنده : وي ادامه داد
شفافيت ماست غرب و شرآت هاي آمريكايي مي توانند در پرتو مشارآت در پروژه هاي هسته اي 

  .ايران بر اين پروژه ها نظارت داشته باشند
هر وقت آه تقويم آاري اجازه دهد اين سفر انجام :زير انرژي روسيه به ايران گفت وي درباره سفر آتي و

  .خواهد شد 
من اطالعي از جزييات اين گزارش ندارم اما در گزارش حرف : وي در خصوص گزارش پليس مالزي گفت 

  .تازه اي نبوده است و تاييد حرفهاي قبلي ماست
ما قبال گفتيم آه بعضي اجزا را خريداري آرده ايم آه تعدادي از آنها آلوده بوده است و : آصفي ادامه داد

  .آژانس به دنبال منشا آلودگي است 
برقراري روابط ديپلماتيك زمان مي برد اما در گفت وگوهاي : وي در خصوص رابطه ايران و مصر گفت 
ر امور خارجه ايران و رئيس جمهور همه اتفاق نظر داشتند آه احمد ماهر وزير امور خارجه مصر با وزي

  . روابط به مسير درست و غير قابل برگشتي افتاده است
اين اجالس باعث گسترش :  را موفق ارزيابي آرد و گفت D-8سخنگوي وزارت امور خارجه اجالس 

اسي مودت آميز نيز همكاري هاي تجاري و اقتصادي شده است و در پرتو اين همكاري ها روابط سي
  .بيشتر از گذشته خواهد شد

آنچه در عراق : وي درباره صحبت هاي پل برمر در خصوص برگزاري انتخابات عمومي در عراق گفت 
اتفاق افتاده و قدم مثبتي محسوب مي شود بحث ضرورت برگزاري انتخابات است و اآنون بر سر زمان 

ر مردم احترام گذارد و با مذاآراتي آه با آنها دارد نظر آنها آن بحث است آه اميدواريم سازمان ملل به نظ
  .را تامين آند 

دولت   :آصفي همچنين در پاسخ به خبرنگاري ابراز اميدواري آرد آه روزنامه ديگري بسته نشود و گفت 
موافق اين امر نيست و وزير ارشاد طي نامه اي در خواست رفع توقيف و بررسي اين مساله را آرده 

  .ت اس
ما با هر : سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص موضع ايران در مورد سازمان همكاري شانگهاي گفت 

گونه همكاري در دنيا موافقيم، اين سازمان اتحاديه مهمي در شرق آسيا محسوب مي شود و ما رابطه 
  .دوستانه اي با اعضاي اتحاديه داريم

منطقه اي و فرامنطقه اي با اعضاي سازمان همكاري هاي وي بابيان اينكه اميدواريم آه همكاري هاي 
ايران عالقه مند به گسترش روابط و همكاري ها با اين سازمان است و   :شانگهاي گسترش يابد گفت 

  .اين را قبال هم به صراحت اعالم آرده است اما بحث عضويت ايران تا به حال مطرح نبوده است 
ايران از ابتدا همكاري هاي : ق بزرگي براي حزب اهللا ذآر آرد و گفت وي تبادل اسراي حزب اهللا را توفي

زيادي براي آزادي اتباع لبناني و ديگر آشورهاي عربي با آلمان داشت و آميته اي زير نظر رئيس جمهور 
  .مسوول پيگيري اين موضوع بوده است 

يراني انجام داده است و ما اين آميته فعاليت زيادي براي آزادي چهار ديپلمات ا: آصفي ادامه داد
  .اسراييل را مسوول مستقيم گروگانگيري اين چهار نفر مي دانيم 
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ما از ابتدا مبارزه   :وي در خصوص زمان محاآمه اعضاي القاعده و تعداد آنها ابراز بي اطالعي آرد وگفت 
  .خود را با اين گروه نشان داديم

آشورها در مبارزه با تروريسم گزينشي عمل مي سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه بعضي 
جمهوري اسالمي ايران بهاي سنگيني براي مبارزه با تروريسم پرداخته است آه : آنند،تصريح آرد

  .اميدواريم اين تالش مورد توجه جامعه جهاني قرار گيرد
  پايان پيام 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند3: روزنامه های تهران

  2004   فوريه22  -1382  اسفند 3 يكشنبه -بي بي سي
روزنامه های يکشنبه تهران پيام رهبر جمهوری اسالمی را در اخبار خود آورده اند که در پی اعالم 

پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس از کسانی که به مجلس راه می يابند خواسته است که به 
  .ايان دهنداختالفات حزبی و جناحی پ

 در سرمقاله خود به تفسير پيام آيت اهللا خامنه ای پرداخته و بر اساس آن کيهانو جمهوری اسالمی 
به نومحافظه کارانی که قرارست به مجلس بروند توجه داده که مطابق خواست رای دهندگان خود رفتار 

  .کنند وگرنه مردم پيوند خود را با آن ها هم خواهند گسست
 در پيام خود تاکيد کرده که انتخابات ديروز در محيطی آامًال رسالت اسالمی به نوشته رهبر جمهوری

آزاد و به شيوه آامًال سالم و قانونی انجام گرفت و نتيجه آن هرچه باشد در نهايت اعتبار است و قضاوت 
  .آمريكايی ها پشيزی ارزش ندارد

را به آنار بگذارند " بحث دل آزار برنده و بازنده"آيت آهللا خامنه ای به گروه های سياسی توصيه کرده که 
  .برنده اين انتخابات ملت است. و به اختالفات دشمن شادآن دامن نزنند

اصالح طلبان که در انتخابات شرکت نداشتند، در حالی که روزنامه ای در اختيار ندارند در گفته هائی که 
ده اند که آن چه در انتخابات روز جمعه اتفاق  و اعتماد منعکس نشده است نشان داآفتاب يزدجز در 

  .افتاد همان پيش بينی قبلی آن ها بوده است
حوزه انتخاباتی 160 بهزاد نبوی در مصاحبه ای با خبرنگار آن روزنامه تاکيد کرده که در اعتمادبه نوشته 

  .رقابتی وجود نداشته و برنده اعالم کردن محافظه کاران طبيعی بوده است
 آودتا مشهور   ليست  به  آه  آاران  محافظه  نفر از ليست133 گفته استاعتمادس مجلس به نايب ريي

  . طلب  نفر از افراد اصالح39 و   نفر از افراد مستقل17.  شده اند بود وارد مجلس
 با اشاره به وضعيتی که برای روزنامه ها و روزنامه نگاران اصالح اعتمادجعفرگالبی در مقاله ای در 

 خود  ، از آن  از پيش  آاران  محافظه  آه  يی شد تصوير پيروزی  می  آاش  وجود دارد نوشته ای طلب
 باز   خوردند دقيقا با مردمان  طلبان  اصالح  را آه  شكستی  و آيفيت  بگذاريم  نمايش ساختند را آامال به

  . گوييم
ه اصالح طلبان از نظر مردم نيفتاده نويسنده مقاله شکست گوارا در اعتماد اظهار عقيده کرده است ک

اند که اگر چنين بود نيازی به اين همه رد صالحيت و بستن دهان ها نبود و به همين جهت آنها نبايد 
  .مرعوب نمايشی شوند که رقيبانشان به عنوان جشن پيروزی به راه انداخته اند

 هم اکنون بايد برای انتخابات رياست  در پايان نتيجه گيری کرده است که اصالح طلبان ازاعتمادمقاله 
   را در فكر و ذهن  رقيب  به  بازی جمهوری برنامه ريزی کنند و برای لحظه ای هم که شده فكر واگذاشتن

  .  ندهند  راه خويش
 در ادامه مقاالتی که در بزرگداشت پيروزی نو محافظه کاران در انتخابات روز جمعه می نويسد در کيهان

خطاب به انتخاب شدگان نوشته مبادا گمان آنند آه رويكرد ملت به آنان، مجوز بی قيد و سرمقاله خود 
  .شرط هر نوع اقدام از سوی آن هاست

 به کسانی که به مجلس هفتم راه می يابند پيشنهاد کرده کيهانحسين صفارهرندی در سرمقاله 
 گوشزد کنند گرچه به هر حال مردم است که از مردم بخواهند هر جا آنان لغزشی پيدا می کنند به آنها

  .چنين خواهند شد
وزير اطالعات نقش حضور مردم در صحنه را در باال بردن ضريب امنيت ملی و خنثی آردن جنگ روانی 

دولت ما متكی به ملت است و امنيت، مشروعيت و مقبوليت : دشمن بسيار مهم ارزيابی آرد و گفت
  .خودر ا از ملت گرفته است

توسط جناحی اداره می شود که برنده انتخابات روز جمعه اعالم شده اند، نوشته جای  که همشهری
آن دارد که تجربه موفق شورای شهر تهران در يک سال گذشته تجربه الگوی آار مجلسی گردد آه اميد 
  .می رود آارآمد، مقتدر، مردمی و پاسدار منافع ملی و پرچمدار ارزش های واالی انقالب اسالمی باشد

 از اصالح طلبان که آنها را شكست خوردگان مبارزه انتخاباتی همشهریدر بخشی از تحليل انتخاباتی 
خوانده خواسته است قبول کنند که از ويژگی های نظام مردمساالر تغيير چهره های حاآم و تصميم گير 

باشند آه روند و آسانی آه خود را معتقد به مردمساالری می دانند نبايد متوقع . برای آشور است
  .طبيعی گردش نخبگان متوقف گردد
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 بزرگان اين جريان اصالح طلبی آه عمومًا انسان های محترم و دلسوخته ای همشهریبه نوشته 
هستند به برخی از افراد آم تجربه گوشزد آنند آه به جای شك و ترديد در رويكرد عمومی ملت و تالش 

  .ت اين حرآت عظيم مردمی را نگاه دارندبرای آاستن از اهميت اين حضور بزرگ، حرم
 به اعتماددر حالی که وزير اطالعات و مسووالن ديگر از امنيت کامل انتخابات سخن گفته اند به نوشته 

 ليست، شهر را نا   افراد مورد نظر يك  نياوردن  رای  ودر پی  آرا در شهر ايذه  شمارش  نتايج دنبال اعالم
 شد و   و فيروزآباد آشيده  دشتی  انتخابی های  حوزه  به ها بسرعت  نا آرامی   اين البته.   در برگرفت آرامی
  . گذراند  و درگيری  را با تنش  ساعاتی منطقه

   آرا در مقابل  نتايج  شدن  از آانديداها بعد از مشخص  يكی  از طرفداران  تعدادیاعتمادبه نوشته 
   نيروی  و مقاومت  با واآنش  آنند آه  را تصرف  فرمانداری حلخواستند م  آردند و می   تجمع فرمانداری
  . زدند  را آتش  دولتی های  از ماشين  تعدادی  همچنين معترضان. شوند  روبرو می  انتظامی
 راد يکی از نمايندگان مستعفی مجلس فعلی را منعکس کرده که گفته   انصاری  نظر حسينآفتاب يزد

  انتخابات «  يك  عنوان  به  خود از آن  آه  انتخاباتی  از برگزاری وگيری جل است رييس جمهور برای
 بود،   داده  مردم  به  آه هايی  وعده   به  با توجه  نداشت و ايشان ياد آرد نقشی آافی»  غيرعادالنه
  . آند  استفاده  بخوبی  در اختيار داشت  آه  عظيمی  تاريخی  از فرصت نتوانست

د رييس کميسيون اصل نود که از سوی شورای نگهبان صالحيتش برای نمايندگی آقای انصاری را
   از رييس ، سوالی  گسترده های  ردصالحيت  به  و معترضين مجلس آينده رد شده است گفته متحصنين

   علنی  معلوم نيست در صحن  در دستور آار دارند آه  انتخابات  اين  برگزاری  چرايی  را در خصوص جمهوری
  . خواهد شد يا خير  مطرح مجلس

 بود چرا   اسالمی  جمهوری  برای  بزرگی نماينده فعلی نيشابور تاکيد کرده انتخاب مجلس هفتم شكست
 را نيز   و ديانت ، اسالميت  جمهوريت  و انتفای  ساخت  را منتفی  جمهوريت  نگهبان  شورای که اقدام
   اسالميت  مصداق  خواهد بود و نه  نظام  جمهوريت  مصداق  ما نه  فعلی وضعيت.   خواهد ساخت منتفی

  . آن
 تنها روزنامه ای است که خبر داده که جلسه علنی مجلس در صبح شنبه به علت نرسيدن حد کيهان

نصاب تعداد نمايندگان حاضر در جلسه تشكيل نشد در حالی که قرار بود در اين جلسه استعفای چند 
  .ث و بررسی قرار گيردتن از نمايندگان مورد بح

 وزير اطالعات از نظرسنجی هفته گذشته اين وزارت خانه دفاع کرده و با اشاره به کيهانبه نوشته 
اولين نتايج اعالم شده در انتخابات، گفته است مردم به صورت خاموش در نظرسنجی های مكرر اعالم 

  . تبليغاتی تصميم می گيرندآرده بودند آه در انتخابات شرآت می آنند و به دور از فضاهای
 اقتصادی در صدر اخبار خود خبر داده که شورای نگهبان طرح خصوصی سازی بانک ها و بيمه حيات نو

  .ها را بر اساس مغايرت با قانون اساسی رد کرده است
 اين طرح که به عنوان واگذاری سهام اين موسسات برای رونق دادن به بخش حيات نوبه نوشته 

جارت و بانکداری در برنامه سوم اقتصادی پيش بينی شده و به تصويب رسيده بود بعد از اساسی از ت
مخالفت ديوان عدالت اداری با آن به مجلس رفت و تصويب شد و اين بار شورای نگهبان با آن مخالفت 

  .کرده است
کت های اقداماتی که در جهت تاسيس بانک های خصوصی و شرحيات نو به اين ترتيب به پيش بينی 

بيمه در سال های اخير صورت گرفته و به تاسيس چند بانک و آغاز فعاليت شرکت های بيمه هم 
  .انجاميده متوقف خواهد شد

  
  گوناگون

  
   سوئد-کميته دفاع از حقوق بشر در ايران

  در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران) 1382بهمن(گزارش ماهانه 
  

  !نهادهای مدافع حقوق بشر 
  !ايرانيان آزاده و مبارز 

  
ذيًال بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين کميته گردآوری شده است 

  :به اطالع عموم می رسانيم 
  
به مدير مسئولی مهدی مکارمی عضو انجمن اسالمی دانشجويان » کوير «  ـ نشريه دانشجويی 1

 با شکايت بسيج دانشجويی به دستور هيئت نظارت دانشگاه برای دانشگاه علوم پزشکی شهر ُکرد ،
   )1/11/82ايلنا . (  ماه توقيف گرديد 6مدت 

  
به اتهام اشاعه فحشاء و منکرات و » وقت «  ـ شهرام محمد نيا مدير مسئول هفته نامه توقيف شده 2

کايت مدعی العموم در چاپ مطالب خالف عفت عمومی ، استفاده ابزاری از تصاوير خوانندگان با ش
   )1/11/82ايسنا . (  دادگاه مطبوعات تهران به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد 1083شعبه 
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 دادگاه 1083به اتهام افتراء در شعبه » پيک خزر «  ـ محمد صادق صادقی مدير مسئول نشريه 3
   )1/11/82فارس. (عمومی تهران به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد 

  
به اتهام نشر اکاذيب در شعبه » المپيک ورزشی « ـ محمد علی معصومی مدير مسئول نشريه 4 

   )1/11/82ايسنا . (  دادگاه مطبوعات تهران به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد 1083
  
 و چاپ ، به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير افراد» ماهان «  ـ علی اکبر باقريان مدير مسئول نشريه 5

مطالب خالف عفت ، با شکايت مدعی العموم در شعبه ششم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت 
   )8/11/82ياس نو . ( توسط بازپرس حسينيان  تفهيم اتهام شد 

  
با شکايت رئيس فدراسيون تکواندو » کيهان ورزشی «  ـ محمد سعيد مدنی مدير مسئول هفته نامه 6

   )8/11/82ايسنا . ( ات محاکمه شد  دادگاه مطبوع1083در شعبه 
  
  
، به اتهام نشر مطالب خالف واقع و » نسيم صبا «  ـ مجيد قاسمی فيض آبادی مدير مسئول روزنامه 7

 دادگاه مطبوعات 1083نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه 
   )9/11/82ياس نو . ( تهران به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد 

  
به اتهام اشاعه منکرات ، چاپ تصاوير » آسيا «  ـ ساقی باقری نيا مدير مسئول روزنامه توقيف شده 8

 دادگاه مطبوعات تهران ، به 1083خالف عفت و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی در شعبه 
سی کل کشور ، فروشگاه مدعی العموم ، سازمان بازر. رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد 

. زنجيره ای رفاه و انجمن چشم پزشکی جمهوری اسالمی از جمله شاکيان اين نشريه می باشند 
 ماه است که در زندان به سر می برد و بيماری قلبی نامبرده در 8ايرج جمشيدی سردبير روزنامه ، 

. ننده اعالم کرده است وکيل مدافع وی وضعيت روحی جمشيدی را نگران ک. زندان شدت گرفته است
   )9/11/82ياس نو . ( گفتنی است که جرم واقعی اين روزنامه چاپ عکس مريم رجوی می باشد 

  
 دادگاه 1083با شکايت مدعی العموم در شعبه » ايران «  ـ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه 9

ن و پانصد هزارتومان جريمه مطبوعات به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه و به  پرداخت يک ميليو
   )11/11/82مهر . (نقدی و سه ماه محروميت از فعاليت مطبوعاتی محکوم گرديد

  
به اتهام انتشار تصاوير و مطالب » زمان «  ـ غالمحسين معتمدی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده 10

رياست قاضی محمد  دادگاه مطبوعات تهران به 1083خالف عفت با شکايت مدعی العموم ، در شعبه 
   )15/11/82ايسنا   .( هزارتومان جزای نقدی محکوم گرديد300اسالمی محاکمه و به پرداخت 

، با شکايت فرمانده بسيج سپاه پاسداران در » خرداد «  ـ علی حکمت سردبير روزنامه توقيف شده 11
ياس نو  ( . دادگاه مطبوعات تهران به رياست قاضی محمد اسالمی محاکمه شد 1083شعبه 

15/11/82(   
  
به مدير مسئولی ابوالفضل زاهدی پور با شکايت مدعی » نو انديش «  ـ هفته نامه بين المللی 12 

مدير .  دادگاه تجديد نظر استان خراسان برای مدت يکسال توقيف گرديد 7العموم ، به حکم شعبه 
ريال و امير شهال عضو تحريريه به مسئول ، سردبير و امير معصومی عضو تحريريه هرکدام پنج ميليون 

ايلنا . (  نفر کارکنان آن بيکار شدند 30با توقيف اين نشريه . يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم شدند 
15/11/82(   
  

به اتهام انتشار مطالب خالف عفت و » آهنگ زندگی «  ـ سکينه کريم خانی مدير مسئول نشريه 13
عموم در شعبه ششم بازپرسی کارکنان دولت توسط بازپرس اشاعه فحشاء ، با شکايت مدعی ال
   )15/11/82ياس نو . ( حسينيان مورد بازجويی قرار گرفت 

  
به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان ، با شکايت » هنر هفته «  ـ رايانی مدير مسئول نشريه 14

ياس نو . (  دولت بازجويی شد  دادسرای کارکنان7مدعی العموم توسط بازپرس خيرآبادی ، در شعبه 
16/11/82(   
  

به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان با شکايت مدعی العموم ،  » پيرامون «  ـ مدير مسئول نشريه 15
   )16/11/82ياس نو . ( در شعبه پنج دادسرای کارکنان دولت توسط بازپرس قاسمی بازجويی شد 

  
دير مسئولی مهدی شجاعی به جرم انعکاس اخبار و گزارشات  به م» حديث کرمان «  ـ هفته نامه 16

 روز توقيف 10به دستور دادرس دادگاه مطبوعات کرمان به مدت » قتل های زنجيره ای کرمان « مربوط به
   )18/11/82ايسنا . ( گرديد 
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ک به دادگستری ارا» ياس نو «  ـ مرتضی گلی زاده سرپرست ويژه نامه استان مرکزی روزنامه 17

   ) 26/11/82رويداد . ( احضار شد 
  

به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير افراد و چاپ مطالب » پيام شادی «  ـ مدير مسئول هفته نامه 18
   )27/11/82ايسنا . ( خالف عفت ، با شکايت مدعی العموم به دادگاه مطبوعات احضار شد

  
به اتهام توهين و نشر » چشم انداز ايران «   ـ مهندس لطف اهللا ميثمی مدير مسئول دو ماهنامه 19

   )28/11/82ايسنا . ( اکاذيب به شعبه سوم بازپرسی دادسرای تهران احضار شد
  

به مدير مسئولی ابولفضل وصالی به اتهام نشر خبر غير واقع  بدستور » ندای آذر آبادگان«  ـ روزنامه 20
   )29/11/82ايسنا . ( د ماه توقيف گردي3 دادگستری تبريز برای مدت 38شعبه 

  
به مدير مسئولی محمد نعيمی پور به جرم چاپ نامه نمايندگان مستعفی »  ياس نو«  ـ روزنامه 21

خطاب به خامنه ای ، به درخواست حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی ،  بدستور سعيد 
   )30/11/82سنا اي. ( مرتضوی دادستان تهران توقيف گرديد و ساختمان روزنامه پلمپ شد

  
 شماره ، به جرم چاپ 121به مدير مسئولی مهدی رحمانيان پس از انتشار »  شرق «  ـ روزنامه 22

بخشهايی از نامه نمايندگان مستعفی خطاب به خامنه ای ، به درخواست حسن روحانی دبير شورای 
تمان روزنامه پلمپ شد عالی امنيت ملی ،  بدستور سعيد مرتضوی دادستان تهران توقيف گرديد و ساخ

   )30/11/82ايسنا . ( 
  

گيري اخير اين انجمن در   ـ به گفته دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه ياسوج در پي موضع23
طلب و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ، اعضاي اين انجمن با  رابطه با رد صالحيت نيروهاي اصالح

. (  ياسوج فراخوانده شدند 12 جهت بازجويی به آالنتري شكايت هيات نظارت بر انتخابات استان ،
   )1/11/82ايسنا

  
 ـ عباس شکوهمند عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به اتهام تبليغ عليه نظام 24

 مورد 82نامبرده به جرم شرکت در اعتراضات خرداد ماه  سال . مجددا به دادگاه انقالب کرج احضار شد 
 روز در بازداشت سپاه پاسداران بسر برد و توسط کميته انضباطی 22شتم قرار گرفت ، مدت ضرب و 

   )5/11/82رويداد . ( يک ترم از تحصيل محروم گرديد 
  

در مراسم سالگرد بزرگداشت » اراده ملت ايران« ـ محسن مسيبی عضو سازمان دانشجويی حزب 25
 12يی توسط اطالعات نيروی انتظامی در شعبه مهندس مهدی بازرگان ، بازداشت و پس از بازجو

   )6/11/82ايسنا . ( دادسرای دادگاه انقالب تفهيم اتهام شد و با قرار وثيقه آزاد گرديد
  

به اتهام اخالل در نظم ) طيف شيراز ( ـ محمد هادی پناهی دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت 26
   )10/11/82ايسنا . ( عمومی به دادسرای عمومی تهران احضار شد 

  
 ـ يحيی صفی آريان عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه همدان در رابطه با اعتراضات خرداد 27

   )10/11/82ايسنا . (  ، با شکايت مدعی العموم در دادگاه عمومی همدان محاکمه شد 82ماه سال 
  

اروميه به جرم شرکت در  ـ بابك اسدي و دو تن ديگر از اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 28
ي تجديدنظر دانشگاه به يك ترم تعليق قطعي و يك ترم  اعتراضات خرداد ماه سال جاری از سوي آميته

   )11/11/82ايسنا . ( تعليق مشروط محكوم شدند 
 ـ آرش حقانی عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه اروميه به جرم شرکت در اعتراضات خرداد 29

. (  دادگاه انقالب اروميه تفهيم اتهام شد 2سخنرانی و تحريک دانشجويان در شعبه  ، 82ماه سال 
   )13/11/82ايسنا 

  
کميته انضباطی :  ـ دکتر طاهری نيا معاون دانشجويی دانشگاه بوعلی سينای همدان اعالم کرد 30

ک ترم منع موقت از  تن از دانشجويانی که در اعتراضات خرداد ماه شرکت کرده بودند را به ي9دانشگاه 
   )13/11/82ايسنا . ( تحصيل محکوم نمود 

  
  ـ آيدين موال زاده دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز ، در ستاد انتخاباتی اکبر 31

مهاجمان که جوراب . اعلمی نماينده تبريز ، شبانه توسط مأمورين امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
اين سومين بار است که دفتر . » يا انصراف يا مرگ می آييم « يده بودند بر روی ديوار نوشتند بر سر کش

   )13/11/82فارس . ( اعلمی مورد حمله قرار می گيرد 
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 خرداد 26 تن از دانشجويانی که در 9برای :  ـ دکتر محمدرضا پورمحمدی رئيس دانشگاه تبريز گفت 32

. ( شده بودند توسط کميته انضباطی دانشگاه حکم توبيخ کتبی صادرشد ماه در دانشگاه تبريز دستگير 
   )15/11/82ايسنا 

  
 ـ علی محمودی عضو شورای مرکزی جبهه دوم خرداد شهر ُکرد به علت سخنرانی در مقابل 33

 دادگستری شهر ُکرد 4استانداری در جمع متحصنين با شکايت هيئت نظارت شورای نگهبان به شعبه 
   )82 11 18ايلنا . ( احضار شد 

  
 ـ پگاه حمزه ای دانشجوی سال اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط نيروی انتظامی 34

   )20/11/82ايسنا . ( بازداشت شد 
  

در » جبهه دمکراتيک ايران« ـ مأموران وزارت اطالعات از سخنرانی حسن زارع زاده اردشير دبير 35
   )25/11/82جبهه دمکراتيک ايران. (دران ، در آمل جلوگيری کردنددانشکده فنی دانشگاه مازن

  
به اتهام نشر اکاذيب و توهين به » آينده سازان ايران«  ـ محمد رضا نسب عبدالهی عضو حزب 36

   )25/11/82ايلنا . ( مقدسات با شکايت مدعی العموم به دادگاه مطبوعات کرمان احضار شد 
  

 اسالمی دانشجويان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به اتهام  ـ محمد ورزنده عضو انجمن37
جرم وی شرکت در اعتراضات خرداد ماه .  دادگاه انقالب احضار شد 15اقدام عليه امنيت ملی به شعبه 

   ) 26/11/82ايسنا . (  می باشد 82سال 
  

طان قضايی دستگير  ـ دو عضو انجمن اسالمی دانشجويان پيرو خط امام دانشگاه يزد توسط ضاب38
   )27/11/82ايسنا . ( شدند 

  
 ـ عليرضا خوشبخت عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان به اتهام 39

توهين به مقامات ، تبليغ عليه نظام و تشکيل گروه جهت اغتشاش در شعبه يک دادگاه انقالب همدان 
   )29/11/82ايسنا . ( تفهيم اتهام شد 

  
سه عضو انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه اصفهان به اتهام تشويش اذهان عمومی به دادگاه  ـ 40

» جمهوريت و چالش ها «همچنين دو عضو ديگر اين انجمن بخاطر برگزاری سمينار . انقالب احضار شدند
   )29/11/82ايسنا . ( به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند 

  
 فعال در امور زنان و  وکيل دادگستری به علت سخنرانی در باره  ـ شادی صدر روزنامه نگار41

  ، به اتهام توهين به 82کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، در دانشگاه خمينی قزوين در آبان ماه 
   )25/11/82ايسنا . ( مقدسات در شعبه يک دادگستری قزوين مورد بازجويی قرار گرفت 

   
نفکران سياسی ُکرد ، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام  ـ فاروق رسوليان ، از روش42

اتحاديه ملی دانشجويان . ( توسط دادگاه انقالب شهر بوکان به چهار سال حبس تعزيری محکوم گرديد 
   ) 5/11/82( و فارغ التحصيالن ايران

  
، بدليل تحريم انتخابات  ـ فاطمه حقيقت جو نماينده مستعفی مجلس شورای اسالمی از تهران 43

شرکت در : بازجويان به وی گفته بودند . مجلس  توسط وزارت اطالعات مورد بازجويی قرار گرفت 
انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای اسالمی مورد تاکيد ولی فقيه است و چنانچه هرکس بحث عدم 

   )28/11/82ايلنا . (شرکت را مطرح کند با آنها برخورد خواهد شد
  

 ـ حسين انصاری راد و علی اکبر محتشمی پور نمايندگان مجلس شورای اسالمی از نيشابور و 44
تهران به اتهام نشر اکاذيب ، با شکايت مدعی العموم برای آنها در دادسرای جرايم کارکنان دولت و 

   ) 19/11/82ايسنا . ( رسانه ها پرونده تشکيل گرديد و به دادسرای ويژ ه روحانيت ارجاع شد 
  

 ـ حاصل داسه نماينده پيرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی به اتهام نشر اکاذيب ، افترا 45
، تشويش اذهان عمومی ، ايجاد بدبينی در ميان مردم نسبت به نيروی انتظامی و افشای مواد گزارش 

وی انتظامی  مجلس در رابطه با کشتار و دستگيری مردم سردشت ، با شکايت نير90کميسيون اصل 
   )15/11/82ياس نو . ( به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد 
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 ـ مأمورين امنيتی لباس شخصی مسلح به قمه و چاقو در کرج ، مانع سخنرانی محسن آرمين 46
نيروهای .  تن از اعضای جبهه مشارکت در اين مراسم مجروح گرديدند 2نماينده مجلس شدند و 

   )13/11/82ياس نو . (  ناظر اين حوادث بودند انتظامی
  

.  نفر از چماقداران حزب اهللا به تجمع حمايت از نمايندگان متحصن در تاالر معلم همدان 200ـ حمله 47
چماقداران حسين مجاهد عضو جبهه مشارکت ، حسين لقمانيان نماينده همدان در مجلس ، هادی 

عيد رضوی فقيه عضو دفتر تحکيم وحدت ، بنياد شهمرادی ، ، س» ملی ـ مذهبی«احتضاظی از فعالين 
امير اسديان و تولی صفری از کانديداهای رد صالحيت شده و حاضرين در جلسه را با زنجير ، چوب ، 

نيروی انتظامی از هر گونه برخورد با مهاجمين خودداری کرد . چماق و چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند 
   )2/11/82ياس نو . ( 

  
 ـ رسول منتجب نيا عضو مجمع روحانيون مبارز ، هادی قابل عضو جبهه مشارکت ايران اسالمی و 48

محسن کديور عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به اتهام نشر اکاذيب ، با شکايت مدعی العموم برای 
 روحانيت ارجاع شد آنها در دادسرای جرايم کارکنان دولت و رسانه ها پرونده تشکيل و به دادسرای ويژه

   )19/11/82ايسنا . ( 
  

 ـ مصطفی تاج زا ده عضو جبهه مشارکت و ماشاء اهللا شمس الواعظين ، عضو انجمن دفاع از آزادی 49
مطبوعات به اتهام بيان مطالب خالف واقع به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت دادستان تهران به 

   )18/11/82ايسنا . ( ا احضار شدند شعبه شش دادسرای کارکنان دولت و رسانه ه
  

 ـ مهندس داود باقری رئيس جبهه مشارکت استان مرکزی بدستور قاضی رضوانی توسط اطالعات 50
   )26/11/82رويداد . ( نيروی انتظامی اراک بازداشت شد 

  
 و دکتر  ـ دکتر رضا فرجی دانا ، دکتر احمد نعيمی فر ، دکتر محمد شهر تاش ، دکتر سعيد سمنانيان51

نجفقلی حبيبی رؤسای دانشگاه های تهران ، امير کبير ، علم و صنعت ، تربيت مدرس و عالمه 
جرم اين افراد ، جلوگيری نکردن از . طباطبايی با شکايت سازمان بازرسی کل کشور بايد محاکمه شوند 

عدام هاشم در جريان اعتراض دانشجويان به حکم ا» هاشمی عراقی ، استعفا ، استعفا « شعار 
از نظر بازرسی کل کشور ، شعار دانشجويان مصداق نشر اکاذيب و تشويش اذهان . آغاجری می باشد 
   )5/11/82امروز . ( عمومی می باشد 

  
 ـ منوچهر غالمحسين گودرزی رئيس ستاد انتخابات استان لرستان با شکايت هيئت نظارت بر 52

  در شعبه اول دادسرای عمومی خرم آباد مورد ،» الشتر « انتخابات شورای نگهبان شهرستان 
   )12/11/82ياس نو . ( بازجويی قرار گرفت 

  
 ماه زندان 2 ـ احسان ارجمند حقيقی دبير شاخه جوانان حزب مشارکت منطقه کرمانشاه ، به 53

   )18/11/82ياس نو . ( محکوم شد 
  

، تجزيه طلبی و فعاليت پان ترکيستی  ـ منوچهر عزيزی به اتهام اقدام عليه نظام جمهوری اسالمی 54
همچنين چنگيز بخت آور از فعاالن سياسی . در شعبه يک دادگاه انقالب تبريز مورد بازجويی قرار گرفت 

نامبرده در سالگرد انقالب مشروطيت دستگير و . آذربايجان به شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز احضار شد 
کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان . ( يون تومانی آزاد شد  ميل20 روز زندان با وثيقه 15پس از 

14/11/82(   
  

پايگاه اطالع رسانی وابسته به جبهه مشارکت ايران اسالمی با حمله اينترنتی » رويداد «  ـ خبرنامه 55
   )17/11/82رويداد . ( به مدت چند روز از اطالع رسانی باز ماند ) هک ( 
  

و شورای مرکزی جبهه دمکرتيک ايران ، به اتهام توهين به علی خامنه ای در شعبه  ـ امير ساران عض56
   )16/11/82اطالعيه جبهه دمکراتيک ايران . (  دادگاه انقالب شهريار محاکمه شد 3
  

 ـ چهار تن از فعالين جبهه دمکراتيک ايران در حين توزيع شبنامه در مشهد و دعوت مردم به تحريم 57
   )30/11/82خراسان . (  توسط مأموران وزارت اطالعات دستگير شدندانتخابات مجلس

  
 ضربه 50 ـ روح اهللا ـ ن به حکم شعبه اول دادگاه انقالب دزفول به قطع چهار انگشت دست راست و 58

   )19/11/82ايسنا . ( شالق محکوم شد 
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شهربابک در استان کرمان ، چهار  ـ بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی به کارگران متحصن در خاتون آباد 59
 5/11/82ايلنا . ( نفر از کارگران کشته و بيش از يکصد نفر مجروح و حدود يکصد نفر نيز بازداشت شدند 

(  
  

 دادسرای امور جنايی تهران ، به رياست قاضی محمد سلطان 1156 ـ قادر ، به جرم قتل در شعبه 60
   )18/11/82ياس نو . ( ه اعدام شد همتيار و با تأييد ديوانعالی کشور محکوم ب

  
 ـ حسن خانی به اتهام قتل به حکم رضا توکليان رئيس شعبه هشت دادگستری بجنورد محکوم به 61

   )14/11/82شرق . ( اعدام شد 
  

 دادگاه جنايی 1157 ـ فائزه الف و سعيد ب به جرم قتل بدستور قاضی جواد اسماعيلی در شعبه 62
   )8/11/82قدس . (  ضربه شالق محکوم شدند 74ن و تهران به اعدام ، زندا

  
 دادسرای امور جنايی تهران به رياست 1156 ـ بابک ، عليرضا و مصطفی به جرم قتل در شعبه 63

   )16/11/82انتخاب . ( قاضی محمد سلطان همتيار محکوم به اعدام شدند 
  

ان به رياست قاضی اسماعيلی  به  دادسرای امور جنايی تهر1157 ـ نبی چهر به جرم قتل درشعبه 64
   )27/11/82انتخاب . ( اعدام محکوم شد 

  
.  دادگاه جنايی تهران و تائيد ديوانعالی کشور به اعدام محکوم شد 1601 ـ رضا به جرم قتل در شعبه 65
   ) 28/11/82انتخاب ( 
  

 و با تأييد ديوانعالی  دادگاه عمومی قزوين18 ـ يک زن به اتهام تشکيل خانه فساد ، بدستور شعبه 66
   )6/11/82قدس . ( کشور در زندان قزوين به دار آويخته شد 

  
 سال زندان در زندان 4 سالگی پس از تحمل 17 ساله به جرم قتل در سن 21 ـ محمد محمدزاده 67

   )6/11/82شرق . ( ايالم به دار آويخته شد 
  

اعتماد . ( کمره ای در تهران اعدام شد  ساله به جرم قتل ، به دستور قاضی کوه 20 ـ مهزيار 68
8/11/82(   

.  ـ سه نفر در شهرستان خوی به جرم قتل با تائيد ديوانعالی کشور در مالء عام به دار آويخته شدند 69
   )11/11/82ايرنا ( 

 ـ رامين به جرم قتل بدستور قاضی کوه کمره ای و با تأييد ديوانعالی کشور در زندان قصر تهران اعدام70
   )25/1/82ياس نو . ( شد 

   
 ساله و مهدی به جرم قتل بدستور هادی هاشميان رئيس شعبه اول دادگستری 22 ـ محمود 71

   ) 29/11/82شرق . ( شهرستان بندر گز و با تائيد ديوانعالی کشور در مالء عام  به دار آويخته شدند 
همترين نهاد غير دولتی که در سطح م» به قابيل دست نزنيد «  ـ سر جو دليا دبير کل سازمان 72

وزير خارجه ايتاليا به ايران » فرانکو مارتينی « جهانی برای لغو اعدام مبارزه می کند ، در رابطه با سفر 
تنها حاصل سفر فرانکو مارتينی وزير خارجه ايتاليا به تهران ، حمايت از : طی اطالعيه ای اعالم کرد 

راديو فردا . ( ناديده گرفتن نقض مکرر حقوق بشر در ايران است رژيم مذهبی در جمهوری اسالمی و 
9/11/82(   
  

 ـ احد دادگر کانديدای شانس اول کرسی مجلس در حوزه انتخابيه پارس آباد بر اثر تصادف با يک 73
در آخرين شماره خود مصاحبه ای با عنوان » اردبيل فردا « گفتنی است هفته نامه . کاميون کشته شد 

ايلنا . ( از نامبرده به چاپ رسانده بود » ه می خواهيد تهديدم کنيد ، انصراف نخواهم داد هر چ« 
22/11/82(   
  

  : سوئد بقرار زيرند –تلفن و آدرس های تماس با کميته دفاع از حقوق بشر در ايران 
K.F.M.R.I  

BOX   5047  
165 10  Hasselby  

sweden  
  آدرس پست الکترونيکی
defakomite@yahoo.se  

  آدرس پست الکترونيکی جديد
info@komitedefa.org  
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  :تلفن همراه 
0046-07041245000  

  آدرس سايت کميته دفاع 
 www.komitedefa.org 
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