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

  

   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق
  

  فراخوان براي نجات جان يك زنداني سياسي زير اعدام
 )2004 ژوئيه 15 (1383 تير 25دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

مقاومت ايران خواستار آمك فوري بين المللي براي نجات جان يك زنداني سياسي بنام حجت اهللا 
  .شده، گرديدزماني آه به چهار بار اعدام محكوم 
يك بيدادگاه رژيم ضد بشري حاآم : تير طي اطالعيه يي خبر داد25دبيرخانه شوراي ملي مقاومت روز 

بار اعدام محكوم 4يك زنداني سياسي را پس از چهار سال اسارت به , آقاي حجت اهللا زماني, بر ايران
  .آرد

 و پيش از اين دو برادرش بنامهاي ساله اهل ايالم است28حجت : در اطالعيه دبيرخانه شورا آمده است
 به دست دژخيمان فاشيسم مذهبي در ايالم به شهادت 79 و 78خزعل و فالح زماني در سالهاي 

  .رسيدند
مقاومت ايران سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر و ارگانهاي ذيربط بين المللي را به اقدام فوري 

  . خواندبراي نجات جان آقاي حجت اهللا زماني فرا مي
  

  در پی افزايش گسترده اعدامها يک تن ديگر در ساری اعدام شد
  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه : پيک ايران 

 دادگستری  مازندران  به رياست  حجت السالم   تقوی ،  فردی ٢بنا بر حکم  صادره  از سوی   شعبه  
 به اعدام محکوم شده بود با  تصميم گيری  ١٣٨١/١٠/٢٠به نام اميد پ که  به  اتهام  قتل عمد در تاريخ 

 تير در ميدان خزر  ٢۴ شنبه ۴نهائی   ديوان  عالی  کشور و موافقت  رئيس   قوه   قضائيه  روز 
  .شهرستان  ساری اعدام شد

  صدور حکم چهار بار اعدام برای یک زندانی سياسی
انی اهل ايالم و از هواداران سازمان جمهوری اسالمی برای یک زندانی سياسی به نام حجت اهللا زم

  .مجاهدين خلق حكم چهار بار اعدام صادر آرده است
بنا به گزارشهای دریافتی در جريان يك محاآمه نمايشی آه برای صدور اين حكم برگزار شده بود، از 

  .حضور وآيل حجت اهللا زمانی در دادگاه جلوگيری به عمل آمد
توسط رژيم جمهوری ) فالح و خزعل زمانی ( این زندانی سياسی در سالهای گذشته دو برادر ديگر 

  .اسالمی اعدام شده بودند
  .دستگاه قضائی جمهوری اسالمی یک زن را در شهر قزوین اعدام کرد

این قربانی . نام این زن را اعالم نکرده است, روزنامه کيهان که این خبر را در شماره دیروز خود درج کرده 
یک .  تير نيز در شهرستان فومن در استان گيالن دو نفر حلق اویز شدند18روز .  بودبه قتل  متهم شده

  . مرد جوان نيز سه روز پيش در کرج به اعدام محکوم شد
   ساله در تهران23اعدام دو نفر در کرج و اصفهان و صدور حکم اعدام یک جوان 

 23 اویخت و حکم اعدام یک جوان دستگاه قضائی جمهوری اسالمی دو نفر را در اصفهان و کرج بدار
فردی که حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تائيد ,  تيرماه 22روز . ساله را در تهران صادر کرد

در . وی چهار سال پيش مرتکب قتل شده بود. شده بود در زندان رجائی شهر کرج حلق اویز شد
متهم به قتل بوده , ب معرفی شده  -وی که اسماعيل .  ساله اعدام شد25اصفهان نيز یک جوان 

در تهران نيز یک . حکم اعدام پس از تائيد دیوان عالی روز دوشنبه در زندان اصفهان اجرا گردید. است
وی متهم .  بيدادگاه رزیم اسالمی به اعدام محکوم شد71  ساله به نام عرفان توسط شعبه 23جوان 

 نفر در ایران 70حدود ,  می گذرد 83ز شروع سال  ماه گذشته که ا4 - 3تنها طی . به قتل شده است
  .بدار اویخته  شدند

  
   مورد تعرض به حقوق مطبوعات در سه ماه 31

  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه  
سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات درباره آنچه آه شروع موج جديد توقيف مطبوعات، : ايسنا

  . خواند، ابراز نگراني آرد ها مي ه دادگاهنگاران ب بازداشت و احضار روزنامه
الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با ابراز اين عقيده آه در سه ماهه   اهللا شمس ماشاء

 روند تضييع و تعرض به حقوق مطبوعات و آزادي بيان در ايران متوقف نشده، بلكه نسبت 1383اول سال 
 مورد 31جاري در مجموع  در سال: فزايش مواجه شده است، افزودبه مدت مشابه در سال گذشته با ا

تعرض به حقوق مطبوعات در سه ماهه اول سال جاري صورت گرفته آه شامل شش مورد احضار به 
 مورد 11دادگاه يك مورد جلب، سه مورد شكايت، يك مورد صدور قرار مجرميت، يك مورد قرار آفالت، 
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دو مورد بازداشت، دو مورد بازجويي و دو مورد توقيف نشريات به انجمن محاآمه، دو مورد تفهيم اتهام، 
  . دفاع از آزادي مطبوعات گزارش شده است

آميزي از ادامه تعرض به حق آزادي بيان و اظهار و انتشار  را نشانه مخاطره» آفتاب«وي توقيف مجله 
 است آه در آن تأآيد شده  قانون اساسي168اين اقدام نقض اصل : عقايد دانست و خاطرنشان آرد
  .  علني و با حضور هيأت منصفه بررسي شود جرايم مطبوعاتي بايد در دادگاه

اين شكايات در بايگاني : نگاران عليه قضات صادرآننده احكام پرداخت و گفت وي به شكايت روزنامه
تم قضايي آشور، خواهي به سيس نگاران از حيث تظلم روزنامه. خورند دادسراي انتظامي قضات خاك مي

  . اند پناه تبديل شده به يك قشر بي
ربط  ناميد از مسؤوالن ذي آميز مي وي در پايان عملكرد انجمن متبوعش را درباره آنچه پيامدهاي مخاطره

نامه پيام مردم آردستان، نسبت به اقدامات  خواست هر چه زودتر با رفع توقيف از مجله آفتاب و هفته
  . وعات پايان دهندمحدودآننده آزادي مطب

  
  بازداشت گسترده دختران در برخي ميادين تهران توسط نيروهاي پليس  

  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه 
   ساعته خود از تماس تلفني با منزل محروم هستند  24بسياري از اين دختران در مدت بازداشت 

 آغاز برخوردهاي گسترده نيروي انتظامي از سطح شهر تهران، حكايت از» رويداد«هاي دريافتي  گزارش
  . با زنان و دختران جوان دارد

هاي متعلق به نيروي انتظامي در برخي ميادين اصلي تهران از  بنابر اين اخبار، طي روزهاي اخير پاترول
اند و دختراني را آه  باشد، مستقر شده هاي تجمع دختران و پسران مي جمله ميدان ونك آه از محل

  . آنند ي آوتاه به پا دارند دستگير ميشلوارها
 تيرماه مطلع شد آه دختران بازداشتي پس از تشكيل 25شنبه  در اين باره روز پنج» رويداد«خبرنگار 

شوند بدون آنكه بسياري از  هاي نيروي انتظامي نگه داشته مي  ساعت دربازداشتگاه24پرونده، به مدت 
  . اده خود را داشته باشدآنها امكان تماس تلفني با منزل و خانو

هاي اينترنتي از مشهد گزارش داده بودند آه به دختراني آه شلوار آوتاه  پيش از اين، برخي سايت
  . شود پوشند، شالق زده مي مي

هاي فروش مانتو در تهران دريافت شده  هايي از مراجعه گسترده مأموران به مغازه همچنين، گزارش
هاي خود را از شلوار و مانتوهاي آوتاه و  داران خواسته شده تا ويترين هدر اين مراجعات از مغاز. است
خوانده » بدحجاب«در برخي پاساژها نيز، از ورود دختراني آه . هاي شب زنانه خالي آنند لباس
  . شود شوند، جلوگيري مي مي

ن انصار هاي جريا سازي گفتني است اقدامات نيروي انتظامي در پي فشارهاي مجلس هفتم و زمينه
ارگان انصار دستورالعملي را » يالثارات الحسين«هفته گذشته نشريه . اهللا شدت گرفته است حزب

فرمانده نيروي انتظامي منتشر آرد آه در آن برخورد با » محمد باقر قاليباف«خطاب به سردار 
گذرنامه ها، ابطال گواهينامه رانندگان زن بدحجاب و عدم صدور هاي عروس، مانتو فروشي ماشين

ها به  دختران داراي سوءسابقه درخواست شده بود آه تاآنون بخش مربوط به برخورد با مانتوفروشي
  . مرحله اجرا درآمده است

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  سازمان کانادايي خبرنگاران مدافع آزادي بيان انتقال جسد زهراکاظمي به کانادا را خواستار شد

  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه 
 Canadian Journalists for Free Expressionسازمان کانادايي خبرنگاران مدافع آزادي بيان  -راديو فردا 

(CJFE ( در نامه اي خطاب به سفير جمهوری اسالمی در کانادا از نحوه برخورد دولت ايران با اين پرونده
اين سازمان . ير خود از تهران استقبال کرده استابراز خشم کرده و از تصميم اوتاوا براي فراخواندن سف

از مقامات ايران خواسته است تا با حضور سه ناظر کانادايي در دادگاه رسيدگي به اتهامات فرد متهم به 
سازمان خبرنگاران مدافع آزادي بيان از دولت ايران خواسته است تا شرايط بازگرداندن پيکر . موافقت کند

آلن کامين، رئيس کميته نويسندگان و خبرنگاران زنداني انجمن .  را فراهم نمايدزهرا کاظمي به کانادا
قلم کانادا و از اعضاي هيات مديره سازمان کانادايي خبرنگاران مدافع آزادي بيان در مصاحبه با راديو فردا 

من . ه نظارت کنندما بسيار اميدوار بوديم که ناظران کانادايي بتوانند بر روند رسيدگي در دادگا: مي گويد
از اين که دولت کانادا تحريم اقتصادي و ديپلماتيک را در نظر گرفته است خشنودم و اميدوارم که آن را 

  . اعمال کند، چرا که زمان آن فرا رسيده است تا قدمي برداريم
ت تا با سازمان کانادايي مدافع آزادي بيان خبرنگاران در بيانيه اي از مقامات دولت ايران خواسته اس

موافقت با حضور ناظران کانادايي اطمينان حاصل کنند که عدالت در پرونده زهرا کاظمي اجرا خواهد 
نحوه برخورد ايران در رسيدگي به اين پرونده کانادا را وادار : اين سازمان در بيانيه خود مي گويد. شد

 پرونده دولت ايران را به تحريم کرده است تا عليرغم خوشبيني و انتظار براي شفافيت و عدالت در اين
  . اقتصادي و سياسي تهديد کند

با افزايش تنش ميان ايران و کانادا بر سر چگونگي رسيدگي به پرونده قتل ): راديو فردا(مريم اقوامي 
زهرا کاظمي و نيز عدم موافقت ايران با حضور ناظران مستقل کانادايي، سازمانهاي مدافع حقوق 
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سازمان کانادايي . از نگراني خود را از اين امر و اجراي عدالت در اين پرونده اعالم کردندخبرنگاران نيز ابر
در نامه اي خطاب به ) Canadian Journalists for Free Expression (CJFEخبرنگاران مدافع آزادي بيان 

ابراز خشم کرده و از محمد علي موسوي، سفير ايران در کانادا از نحوه برخورد دولت ايران با اين پرونده 
اين سازمان از مقامات ايران . تصميم اوتاوا براي فراخواندن سفير خود از تهران استقبال کرده است

خواسته است تا با حضور سه ناظر کانادايي در دادگاه رسيدگي به اتهامات فرد متهم به قتل اين عکاس 
سازمان کانادايي . نه و شفاف برگزار شودو خبرنگار ايراني کانادايي موافقت کند تا دادگاهي عادال

خبرنگاران مدافع آزادي بيان مصرانه از دولت ايران خواسته است تا شرايط بازگرداندن پيکر زهرا کاظمي 
آلن کامين، رئيس کميته نويسندگان و خبرنگاران . به کانادا که خواست پسر او است، فراهم نمايد

 هيات مديره سازمان کانادايي خبرنگاران مدافع آزادي بيان در مورد زنداني انجمن قلم کانادا که از اعضاي
  : اين پرونده و تنش بين دو کشور به راديو فردا مي گويد

چنين اقدامي پيام بسيار جدي و ناخوشايندي را براي ما ارسال مي کند که اين دادگاه : آلن کامين
گاه نمايشي باشد و ما بسيار اميدوار بوديم که علني و عادالنه نخواهد بود و احتمال دارد تنها يک داد

ناظران کانادايي بتوانند بر روند رسيدگي در دادگاه نظارت کنند و اگر ما نتوانيم ناظران بين المللي 
داشته باشيم، متاسفانه رسيدگي ادامه خواهد يافت و ما به واقعيت پشت اين پرونده دست نمي 

حريم اقتصادي و ديپلماتيک را در نظر گرفته است خشنودم و اميدوارم من از اين که دولت کانادا ت. يابيم
رسيدگي به اين پرونده تاخير . که آن را اعمال کند، چرا که زمان آن فرا رسيده است تا قدمي برداريم

  . بسياري داشته است
لت ايران بوده و دولت کانادا بسيار خوشبينانه در انتظار اقدامي از سوي دو: آلن کامين مي گويد: ا . م 

حسن نيت آنها سبب شده است امروز پس از گذشت يک سال هنوز در نقطه آغاز بررسي قتل خانم 
تنها مساله اميدوار کننده اين محاکمه حضور شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در . کاظمي باشيم

کانادا بايد :  کانادا مي گويدرئيس کميته نويسندگان و خبرنگاران زنداني انجمن قلم. دادگاه خواهد بود
کليه جنبه هاي قانوني را در نظر گيرد و اين پرونده را به سازمانهاي بين المللي همچون کميته حقوق 

  .بشر سازمان ملل و يا دادگاه بين المللي الهه ارجاع کند
  

  خوني که هنوز مي جوشد: بازخواني پرونده زهرا کاظمي
  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه : ايران تريبون فمينيستي -ميترا شجاعي 

 خانواده دانشجويان زنداني که جلوي در اصلي زندان 1382 روز دوشنبه دوم تيرماه سال 40/17ساعت 
بعد از گرفتن چند عکس، . اوين تجمع کرده بودند، زني ميانسال را ديدند که از آنها عکسبرداري مي کرد

اين زن هجوم برده و دوربين او را از وي گرفتند و او را در حالي که مأموران انتظامي زندان اوين به طرف 
کاظمي ) زيبا(اين آخرين باري بود که زهرا . فرياد مي کشيد و اعتراض مي کرد به داخل زندان بردند

  .خبرنگار ايراني االصل مقيم کانادا در انظار عمومي ديده شد
 ميانسال و نيمه بيهوش که بر روي صورت و  دقيقه بامداد روز جمعه ششم تيرماه زني20ساعت 

دستان او آثار زخم و کبودي به چشم مي خورد، با سه نفر همراه از بهداري زندان اوين به بيمارستان 
در معرفي نامه اين بيمار که ساعتي قبل از انتقال به بيمارستان دچار خونريزي از . بقية اهللا منتقل شد

يز کرده بود، علت مراجعه ناراحتي گوارشي به علت اعتصاب غذا ذکر بيني شده و استفراغ خون آلود ن
  .شده بود

 روز ششم تيرماه، بيمار دچار مرگ مغزي و به بخش مراقبت 30/13 ساعت بعد يعني در ساعت 13
  .هاي ويژه منتقل شد

لد شيراز،  ساله متو54کاظمي ) زيبا( زهرا 30/17 ساعت 1382 تيرماه 19 روز بعد در روز پنج شنبه 13و 
  .ساکن کانادا ، خبرنگار و عکاس مجله رکتوروسو در بيمارستان بقية اهللا تهران دارفاني را وداع گفت

  
 تيرماه محمدحسين خوشوقت، مديرکل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 21روز شنبه 

وي . ته مغزي اعالم کردايران در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسالمي دليل مرگ زهرا کاظمي را سک
مادر و بستگان زهرا کاظمي هنگام بستري او در بيمارستان از وي عيادت کرده و در : همچنين گفت

  .جريان مراحل درماني اش قرار داشته اند
 تيرماه جسد زهرا کاظمي در پزشکي قانوني تهران کالبد شکافي و علت مرگ او 25چهارشنبه 

  .زي در اثر برخورد سر با جسم سخت اعالم شدخونريزي مغزي ناشي از ضربه مغ
پس از انتشار اين خبر وزارت ارشاد اعالم کرد خبر سکته مغزي زهرا کاظمي ابتدا توسط رئيس 

  .بازداشتگاه امنيتي اوين اعالم شده بود
ز چرا که وي ا. اين در حالي بود که علت دستگيري و بازداشت اين خبرنگار نيز از نظر قانوني موجه نبود

عکاسي مي کرده است و قاعدتًا اين مسئله با سوزاندن فيلم هاي » عکسبرداري ممنوع«منطقه 
داخل دوربين او که ظاهرًا خود وي اين کار را در بدو دستگيري انجام داده بود، مي بايست تمام شود و 

  .نيازي به بازداشت او نبوده است
دولت کانادا رسمًا . نده ملي تبديل شودپرونده گره هاي زيادي داشت و مي رفت که به يک پرو

تنها پسر وي، . درخواست کرد تا جنازه زهرا کاظمي براي بررسي علت مرگ او به کانادا بازگردانده شود
پرونده قتل هاي زنجيره اي يک بار ديگر در افکار . استفان هاشمي نيز مصرًا اين تقاضا را مطرح مي کرد

  .عمومي زنده شد
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 متشکل از وزير اطالعات، وزير کشور، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزير رئيس جمهور هيئتي
  .بهداشت و درمان را مأمور رسيدگي به اين پرونده کرد

  
طبق اين گزارش زهرا .  تيرماه در مطبوعات به چاپ رسيد30گزارش رسمي اين هيئت روز دوشنبه 

 ساعت اول را در دادسرا و زندان، 21 طي اين مدت.  ساعت در بازداشت بوده است77کاظمي مجموعًا 
 ساعت آخر را در اختيار 26 ساعت براي بار دوم در اختيار دادسرا و زندان و 4 ساعت بعد را در ناجا، 26

  .وزارت اطالعات بوده است
در اين گزارش گفته شده زهرا کاظمي در مرحله دوم بازداشت يعني زماني که در اختيار نيروي 

ع تحويل به بند نسوان زندان اوين به محض شنيدن صداي بازجويي که به استقبال او انتظامي بوده، موق
 روز دوم 25/22اين همان بازجويي بوده که از ساعت . آمده بوده شروع به فرياد زدن و فحاشي مي کند

 طبق . زندان اوين از زهرا کاظمي بازجويي کرده است240 بامداد روز سوم تيرماه در بند 30/2تيرماه تا 
نيز حضور _ قاضي مرتضوي_ گزارش هيئت ويژه رئيس جمهوري در زمان بازجويي، دادستان تهران 

  .داشته است
رفتارهاي غيرطبيعي و جسورانه و پرخاشگرانه مرحوم زهرا کاظمي : در اين گزارش همچنين آمده است

 وي در اختيار ناجا ضمنًا هنگامي که. در مدت بازداشت از سوي هر سه نهاد ذيربط تأييد شده است
بوده جز اظهار ناراحتي به خاطر برخوردهاي تنبيهي مأموران مراقب در شب اول اقامت ) نيروي انتظامي(

  .در بازداشتگاه، ناراحتي ديگري گزارش نشده است
  

 مطبوعات ايران عالوه بر متن کامل گزارش هيئت ويژه رئيس جمهور 1382 تيرماه سال 30روز دوشنبه 
گي به مرگ زهرا کاظمي، فرازهايي از نطق پيش از دستور محسن آرمين، نماينده وقت براي رسيد

  .مجلس شوراي اسالمي و عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را نيز به چاپ رساندند
محسن آرمين در سخنان روز يکشنبه خود در مجلس خبر از مالقات مسئوالن وزارت ارشاد با کميسيون 

 شکايت رسمي خانواده زهرا کاظمي به اين کميسيون براي رسيدگي به پرونده  مجلس پس از90اصل 
  .او خبر داد

در اين مالقات مسئوالن وزارت ارشاد اعالم کرده بودند که قاضي سعيد مرتضوي يک هفته قبل از فوت 
زهرا کاظمي، حسين خوشوقت مديرکل مطبوعات خارجي را به دفتر خود احضار و به او مي گويد شما 

مرتضوي . چرا به يک جاسوس مجوز داده ايد؟ خوشوقت مي گويد او ايراني است و کارت خبرنگاري دارد
هفته بعد براي بار دوم . به هرحال مواظب باشيد پايتان به اين پرونده باز نشود: پاسخ مي دهد

کته مرتضوي، خوشوقت را مي خواهد و به او مي گويد که خبر درگذشت اين خبرنگار را به علت س
بعد کاغذي با آرم وزارت ارشاد تهيه و خبر سکته مغزي زهرا کاظمي را روي آن . مغزي منتشر کند

سپس شخص سعيد مرتضوي با ايرنا تماس . نوشته و از آقاي خوشوقت مي خواهد تا آن را امضا کند
 جلوي اين کار وزير ارشاد متوجه شده و مي خواهد. گرفته و اصرار بر تسريع در مخابره اين خبر مي کند

  .را بگيرد که مي بيند خبر منتشر شده است
پس از انتشار سخنان آرمين در مطبوعات، روز چهارشنبه اول مرداد جوابيه دادستان تهران به نطق پيش 

 صفحه ضميمه همراه با دستور اکيد به روزنامه ها براي چاپ 3 صفحه اصلي و 11از دستور آرمين در 
  .شر شدکامل آن در مطبوعات منت
 تيرماه به دادسراي عمومي و انقالب 21آقاي خوشوقت عصر روز شنبه : در اين نامه چنين آمده بود

ايشان يک برگ جوابيه خطاب به خبرگزاري جمهوري . مراجعه و تقاضاي مالقات با اينجانب را مي نمايد
تايپ شده و طي آن اسالمي در سربرگ رسمي وزارت ارشاد که توسط تايپيست آن وزارتخانه تنظيم و 

به چهار سؤال خبرگزاري پاسخ داده بودند به من نشان دادند و از من خواستند پرونده و سوابق خانم 
کاظمي را که در دادسرا بود مالحظه کنند تا مطمئن شوند وزارت اطالعات اين شخص را تأييد نکرده 

  .من هم دستور دادم پرونده در اختيار ايشان قرار گيرد. است
  
د ديدم که در پاسخ به سؤال اول نوشته اند متهم به علت سکته مغزي در اغما به سر مي برد در بع

اين قسمت را درست کردند و بعد از من درخواست کردند با . حالي که متهم سه روز پيش فوت کرده بود
 اين متن توجه به پيگيري و اصرار خبرگزاري و کمبود وقت، از امکانات تايپ دادسرا در جهت اصالح

بعد يک نسخه از جوابيه را به من دادند و گفتند با توجه به تعطيلي وزارت ارشاد مايل . استفاده کنند
رئيس (من هم با آقاي ناصري . هستند ببينند خبرگزاري دخل و تصرفي در اين جوابيه نکرده باشد

فکس کنيد و پس از فکس تماس گرفتم و گفتم خبر آقاي خوشوقت را به طور کامل براي ما ) خبرگزاري
خوشبختانه نسخه اصلي جوابيه ايشان در پاسخ به چهار سؤال خبرگزاري . تحويل ايشان دادم و رفتند

در اثر فراموشي آقاي خوشوقت در دفتر دادسرا جا مانده که با مطابقت اين دو متن صحت مطالب فوق 
  .و کذب بودن ادعاي آقاي آرمين به اثبات مي رسد

  
به دستور مستقيم دادستان تهران فرداي آن روز يعني پنج شنبه دوم مرداد نيز عينًا در اين جوابيه 

 روزه خود را شکست و طي نامه 10اما همان روز حسين خوشوقت سکوت . مطبوعات به چاپ رسيد
دادستان تهران به گونه اي شگفت آور از من درخواست کرد آنچه را : اي به مطبوعات رسما اعالم کرد

  . مي گويد بنويسمکه او
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بنا به اظهارات مديرکل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سعيد مرتضوي دادستان 
بار دوم خوشوقت به او مي گويد .  تير وي را به دفترش احضار کرده است21 تير و يک بار 4تهران يکبار 

و مي خواسته آنها را ارسال کند که پاسخ سؤاالت خبرگزاري را در مورد مرگ زهرا کاظمي آماده کرده 
اظهار «مرتضوي متن را از خوشوقت گرفته و پس از مطالعه آن دو جمله . که مرتضوي او را فرا مي خواند

را به آن اضافه مي کند و وقتي » فوت به علت سکته مغزي«و » کسالت نزد بازجويان وزارت اطالعات
 تهران بنويسد او مخالفت کرده و مي گويد اين خوشوقت مي خواهد اين دو جمله را از قول دادستان

  .بهتر است نام مرا نبريد. روزها فشار بر من زياد است
سپس آقاي مرتضوي در مقابل چشمان بهت زده آقاي خوشوقت سربرگ وزارت ارشاد را که از طريق 

ن تايپ کپي کردن سربرگ اصلي تهيه کرده بوده به مسئول دفتر خود مي دهد تا پاسخ سؤاالت در آ
پس از امضاي متن توسط خوشوقت نيز اجازه خروج به او نمي دهد تا اينکه از مخابره خبر مطمئن . شود
اين کار را هم از طريق تماس با رئيس خبرگزاري و درخواست فکس خبر مخابره شده انجام مي . شود
  .دهد

  
تحت تعقيب قرار خواهيد خدا نخواهد اين مسئله بغرنج شود زيرا در اين صورت شما «سپس با جمله 

  .مديرکل مطبوعات خارجي وزارت ارشاد را بدرقه مي کند» گرفت
بعد از چاپ اين جوابيه در مطبوعات همه منتظر پاسخ دادستان تهران به خوشوقت بودند اما مرتضوي 

او همانروز از طريق يک تلفن از وابستگي فاميلي حسين . هيچگاه به اظهارات خوشوقت پاسخ نداد
  .سعيد مرتضوي اينبار بازي را باخته بود. وقت با عالي ترين مقام حکومتي خبردار شده بودخوش

 تيرماه عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در سفارت کانادا در تهران حضور يافت و زير نامه اي 28روز شنبه 
. جا دفن شودرا امضا کرد که در آن رضايت داده بود تا جسد زهرا کاظمي به کانادا فرستاده و در آن

هرچند اين خبر به توصيه دولت کانادا در هيچ جا درج نشد اما چند روز بعد از اين واقعه طي يک تماس 
تلفني به مادر زهرا کاظمي يادآوري شد که او هرچند ديگر مادر نيست و فرزندي ندارد اما هنوز 

به نفع اوست که .  باشدمادربزرگ است و بهتر است نگران تنها نوه اش که يادگار زهرا نيز هست
  .رضايت دهد تا جنازه زهرا در ايران دفن شود

 گوري در آستانه امامزاده سيد عالءالدين حسين شهر شيراز جنازه زني 1382روز چهارشنبه اول مرداد 
  .را در خود جاي داد که هنوز صداي ناله از آن بر مي خاست
کانادا در اعتراض به دفن او سفير خود را از زهرا کاظمي در محل تولدش به خاک سپرده شد و دولت 

عزت کاظمي نيز تأکيد کرد که تحت هيچ فشاري نبوده و صالح دانسته تا دخترش در . تهران فراخواند
  .خاک وطن خود دفن گردد

  
 رئيس وقت کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي نتايج بررسي اين 1382 مهرماه سال 16

  :را کاظمي را چنين اعالم کردکميسيون بر روي پرونده زه
 خانم کاظمي براي فعاليت عکاسي و حرفه اي خود مجوز داشته و قانونًا مي توانسته اين کار را -1

  .انجام دهد
 با توجه به اعالم رسمي وزارت اطالعات مبني بر نبودن دليل براي جاسوس بودن زهرا کاظمي، -2

صدور قرار بازداشت به وسيله قاضي مستقر در اوين، بازداشت و دستگيري وي وجهه قانوني نداشته و 
  .مصداق بازداشت غيرقانوني بوده و بدون شاکي خصوصي قابل تعقيب در دادگاه انتظامي قضات است

 تالش آگاهانه اي که براي توجيه مرگ خانم کاظمي از طرف برخي مراجع قضايي صورت گرفته بر -3
  .ا ضربه ي سنگين و قطعي اعالم مي کندخالف گزارشاتي است که کشته شدن وي را ب

 بر اساس اظهارات وزير بهداشت و درمان اگر در ابتداي بيماري خانم کاظمي، وي تحت نظر -4
  .متخصصين مغز و اعصاب قرار مي گرفت از مرگ او جلوگيري ميشد

ن اصل  انصاري راد قطعي ترين نتيجه اين بررسي را عدم همکاري برخي مراجع قضايي با کميسيو-5
نود در مورد رسيدگي به اين پرونده ذکر و اعالم کرد نام اين مراجع در گزارش تفصيلي اين کميسيون در 

  . اولين جلسه علني مجلس اعالم خواهد شد
  .اين گزارش هرگز در مجلس قرائت نشد

  
  پرونده زهرا کاظمي به دستور مستقيم هاشمي شاهرودي رئيس1382 تيرماه سال 31روز سه شنبه 

  .قوه قضائيه به دادستاني تهران سپرده شد
حسين انصاري راد نماينده وقت مجلس، سپردن مسئوليت يک پرونده به متهم آن پرونده را پوزخند زدن 

  .به افکار عمومي دانست و اين عمل را خالف قانون ذکر کرد
 شکوري راد نماينده علي. دادستان تهران پرونده زهرا کاظمي را به دادسراي نظامي تهران ارجاع داد

وقت تهران در مجلس شوراي اسالمي اين اقدام را پيش داوري مرتضوي مبني بر متهم دانستن وزارت 
دادسراي . چهارم مرداد دادسراي نظامي اين پرونده را به دادسراي جنايي فرستاد. اطالعات ذکر کرد

  .نستنظامي تهران رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي را در صالحيت خود ندا
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، دادسراي عمومي و انقالب تهران در اطالعيه اي به نقل از 1382 شهريور سال 31روز دوشنبه 
را که از بازجويان وزارت اطالعات است متهم اصلي در پرونده مرگ » احد«دادسراي جنايي، فردي به نام 

  . زهرا کاظمي اعالم کرد
و شد و اين وزارتخانه هشدار داد که اگر دستگاه صدور اين اطالعيه با واکنش تند وزارت اطالعات روبه ر

قضايي در نحوه رسيدگي خود به اين پرونده تجديد نظر نکند، رأسا مدارک و اسناد خود را در زمينه 
  . چگونگي کشته شدن زهرا کاظمي منتشر خواهد کرد

  
 به 82سال  مهرماه 15 ماه پس از مرگ مشکوک او روز سه شنبه 3رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي 

 مجتمع قضايي ويژه امور جنايي تهران به رياست قاضي غنيمي فرد شروع 1158طور علني در شعبه 
بازجوي وزارت اطالعات » محمدرضا اقدم احمدي«در اين جلسه کيفرخواست دادستان تهران عليه . شد

 زهرا کاظمي متهم با وارد کردن يک ضربه کشنده به سر: در اين کيفرخواست آمده بود. قرائت شد
قاسم شعباني وکيل متهم به دليل عدم مطالعه پرونده به طور کامل از . باعث قتل وي شده است
  . کرد) مهلت براي قرائت پرونده(دادگاه تقاضاي استمهال 

  .هم زمان با برگزاري اين دادگاه سفير کانادا به تهران بازگشت
عات با انتشار اطالعيه اي يکي از مستندات در پي برگزاري جلسه محاکمه اقدم احمدي، وزارت اطال

اين سند، دست نوشته زهرا کاظمي است که آن را يک روز پس از . مهم اين پرونده را فاش کرد
دستگيري نوشته و در آن به ضرب و شتم در زندان اوين توسط افرادي که اسامي آنها در اين دست 

نکه اين سند در روند رسيدگي به پرونده مورد توجه وزارت اطالعات از اي. نوشته آمده، اشاره کرده است
  .قرار نگرفته ابراز تأسف کرد

چند روز پس از برگزاري اولين جلسه دادگاه، محمد خاتمي رئيس جمهور ايران در بين خبرنگاران به 
صراحت نارضايتي خود را از نحوه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي اعالم کرد و خواستار بازجويي از 

  . شد که وزارت ارشاد را مکلف کرد تا مرگ زهرا کاظمي را بر اثر سکته مغزي اعالم کندکسي
هم زمان با صحبت هاي رئيس جمهور، محمد جواد الريجاني معاون امور بين الملل قوه قضائيه مرگ 

 وي هم. زهرا کاظمي را از جمله جناياتي خواند که ممکن است در تمام زندان هاي دنيا اتفاق بيفتد
هيچ گروه سياسي نمي تواند يک انگيزه سياسي براي اين قتل پيدا کند چون زهرا : چنين اظهار داشت

  .کاظمي جزو اپوزيسيون مهم و يا يک شخصيت سياسي نبوده است
  

 ميليون 30يک هفته پس از برگزاري اولين جلسه دادگاه، قاضي پرونده قرار بازداشت متهم را فک و به 
متهم تا مدت ها پرداخت اين وثيقه را قبول نمي کرد چون معتقد بود بيگناه . کردتومان وثيقه تبديل 

  .اما باالخره وکيل او وي را قانع کرد تا اين وثيقه را بپردازد و موقتًا آزاد شود. است
شيرين عبادي، .  ماه پس از اولين جلسه دادگاه موفق به مطالعه پرونده شدند4وکالي خانواده کاظمي 

ح سلطاني، محمد سيف زاده و محمدعلي دادخواه هربار که براي مطالعه پرونده به شعبه عبدالفتا
سرانجام مشخص شد که . مراجعه مي کردند رئيس شعبه اظهار مي کرده که پرونده در شعبه نيست

پرونده در دست کميته تحقيقي است که از سوي رئيس قوه قضائيه مسئول بررسي اين پرونده شده 
يته متشکل از حسين الهام سخنگوي قوه قضائيه، ابراهيم رئيسي رئيس سازمان بازرسي اين کم. اند

کل کشور و غالمرضا محسني اژه اي رئيس دادگاه ويژه روحانيت و نماينده سابق دادستاني در وزارت 
  مهرماه به دستور رئيس قوه قضائيه تشکيل شد تا جدا از دادگاه اين پرونده را21اطالعات در تاريخ 

کميته مذکور پس از ماهها بررسي، . مطالعه و نتيجه آن را در اختيار رئيس قوه قضائيه بگذارد
  .کيفرخواست صادره از سوي دادستاني تهران بر عليه وزارت اطالعات را تأييد کرد

 مجتمع ويژه امور جنايي تهران تاريخ برگزاري دومين جلسه رسيدگي به پرونده زهرا 1158شعبه 
  . تعيين کرد1383 تيرماه سال 27کاظمي را 

  
ما نحوه : "گفته بود" تورنتو استار"بيل گراهام وزير خارجه آانادا در مصاحبه ای با روزنامه کانادايی 

برگزاری اين دادگاه در ايران را به عنوان نشانه ای از ميزان التزام ايران به مبانی حقوق بشر در نظر 
اما حميدرضا . اظران آانادايي در دادگاه حضور داشته باشندو خواستار آن شد آه ن." خواهيم گرفت

پرونده قتل خانم زهرا کاظمی يک موضوع داخلی : "آصفي، سخنگوی وزارت خارجه ايران، اعالم آرد
است که براساس قوانين و مقررات جمهورى اسالمی ايران توسط قوه قضاييه تحت پيگيرى بوده و دولت 

نه و اجراى عدالت در اين پرونده توسط قوه قضاييه را با جديت دنبال می ايران برگزارى دادگاهی عادال
اين امر باانتقاد آانادا روبه رو شد و آصفی نيز . و به اين ترتيب حضور ناظران آانادايي پذيرفته نشد." کند

ت و اين اظهارات بر خالف کليه اصول و قوانين بين المللی بوده و غير قابل قبول اس: "در پاسخ گفت
دولت جمهورى اسالمی ايران به هيچ وجه خود را ملزم به پذيرش درخواست ناظران کانادايی در اين 

حضور ناظر خارجی در يک دادگاه مالک اجراى عدالت نيست و جمهورى : "وی افزود." دادگاه نمی داند
  ." اسالمی ايران دراين باره بر طبق قوانين خود مستقال تصميم گيرى می کند

تراض به نحوه محاکمه متهم پرونده قتل زهرا کاظمي، وزير امور خارجه کانادا اعالم کرد که سفير در اع
بيل گراهام " خشم فوق العاده"مطبوعات کانادا از . آن کشور، فيليپ مک کنن، از تهران فراخوانده شد

آن ها : راهام گفته استگ. وزير خارجه کانادا هنگام اعالم فراخواندن سفير کانادا از ايران خبرداده اند
اين رفتار آن ها مطلقا غير قابل قبول . قول داده بودند دو يا سه ناظر در دادگاه حضور داشته باشد
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براساس همه قوانين مربوط به حقوق بشر، براساس همه . اين رد کامل حکومت قانون است.است
نواده حق داشته باشند در دادگاه بايد علنی باشد و همه خا] دادگاه[ استانداردهای بين المللی اين 

عدالت پشت درهای بسته اجرا . حاضر باشند تا اطمينان حاصل کنند که عدالت رعايت خواهد شد
  .نخواهدشد

 سازمان بين المللی مدافع آزادی بيان از رئيس جمهوری اسالمی خواستند عامالن قتل 12در اين ميان 
برای تامين حقوق اساسی روزنامه نگاران و نويسندگان و زهرا کاظمی را از مجارات مصون نگه ندارد و 

  .بهره وری آنها از آزادی بيان بدون هراس از شکنجه بکوشد
. کاظمي شروع مي شود) زيبا( تيرماه ادامه جلسات دادگاه رسيدگي به قتل زهرا 27به هرحال فردا 

هستند تا بتوانند در اين دادگاه حضور نمايندگان دولت کانادا هنوز منتظر صدور رواديد از طرف دولت ايران 
پيدا کنند و او يک سال است که در گورستان امامزاده سيد عالءالدين حسين شيراز خفته است، 

  .افزون تر بود» زيبا«همانجا که مزد گورکنش از آزادي 
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  داري آمريكا  از سوي خزانه
  تهام فعاليت نفتي در ايران آغاز شدمحاآمه هاليبرتون به ا

  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه 
  .داري آمريكا محاآمه شرآت هاليبرتون را به اتهام فعاليت نفتي در ايران آغاز آرد خزانه: خبرگزاري فارس

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از عرب نيوز، در اين محاآمه اسناد مربوط به فعاليت نفتي يكي از 
  . شود  در ايران بررسي مي1998 و 1997هاي هاليبرتون در دبي طي سالهاي  عبهش

بنابراين گزارش، شرآت هاليبرتون متهم شد به اين آه اسناد حضور در مناقصه چندين قرارداد نفتي 
  . هاي شرآت ملي نفت ايران، دريافت آرده است ، يكي از شعبه»آاال«ايران را از شرآت 

 در اين محاآمه در پي پاسخ به اين پرسشها است آه آيا اين قراردادها نهايي شد يا داري آمريكا خزانه
  . آيا اين قراردادها قانون تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران را نقض آرده است يا خير خير و اين آه 

ن، در شرآت هاليبرتون با ارايه آمك فني و تجهيزاتي به صنعت نفت ايرا: گزارش عرب نيوز حاآي است
  . استخراج و توسعه ميادين نفت و گاز اين آشور نقش داشته است

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  در قبال ايران دارند جرج بوش و جان آری رويكردهای متفاوتی
  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه 

سياست آمريكا در قبال :  رياست جمهور ی آمريكا ، رويترز در تحليلی نوشتبا نزديك شدن به انتخابات
  .ايران به نتايج انتخابات ماه آبان آمريكا وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رويترز ، اگر جرج بوش بار ديگر در انتخابات رياست جمهوری پيروز 
حزاب مخالف جمهوری اسالمی ايران به عمل آورد ، در شود انتظار می رود حمايت فعاالنه تری را از ا

حاليكه رقيب دمكرات وی جان آری بيشتر تمايل دارد با جمهوری اسالمی رابطه برقرار آرده و واردتعامل 
  .شود 

به نظر من شما شاهد خواهيد بود آه ما يك رويكرد : گفت) دولت بوش(يك مقام عالی رتبه دولتی 
 مورد مسئله منع توليد و گسترش تسليحات هسته ای دنبال خواهيم آرد و بسيار سخت و محكم را در

  . با اين حال وی اقدام نظامی را رد آرد . " حمايت بيشتری از عناصر مخالف داخل ايران خواهيم داشت 
اين ديدگاه سخت چيزی است آه بوسيله خود رئيس جمهور اخيرا و در : يك جمهوريخواه ديگر افزود

  .  ابراز شده است مواقع مختلف
 مشاور سياست خارجی جان آری در گفتگو با رويترز يك رويكرد متفاوت Rand Beersبا اين حال رند بيرز 

  . بله ، ما آماده مذاآره با ايران خواهيم بود : را مطرح آرد و گفت 
می دهد آانديدای دمكرات آودآانه نمی انديشد و تفاوتهای عميق بين دو آشور را تشخيص : وی گفت

اين تفاوتها شامل منع توليد و گسترش تسليحات هسته ای ، رودررويی اعراب و اسرائيل و سياست . 
  . ايران در قبال همسايه اين آشور يعنی عراق است 

اما ما فكر می آنيم آه تعدادی از مسائل وجود دارند آه می توانيم در مورد آنها گفتگو آنيم : بيرز گفت
به طور اميدوار آننده اين مسائل اجزايی را ارائه خواهند آرد : وی اضافه آرد. يم و پيشرفت داشته باش

بوش رويكرد سختی : رويتر می افزايد. آه بر اساس آن يك همكاری گسترده تر پايه گذاری خواهد شد
معرفی آرده است و " محور شرارت "را اتخاذ نموده و ايران را به همراه آره شمالی و عراق بخشی از 

وی همچنين بر . تمايل دارد هرگونه انگيزه های تسليحات هسته ای را آه اين آشور دارد ، از بين ببرد
اساس حمايت گسترده ايران از گروههای فلسطينی ، جمهوری اسالمی را به حمايت از تروريسم 

  . متهم می آند 
 سپتامبرآاخ سفيد مجموعه ای از ارتباطات 11ز حمالت اين خبرگزاری در ادامه ادعا آرد بالفاصله پس ا

ارتباطاتی آه در ماه می . را با تهران آه اين حمله تروريستی القاعده را محكوم آرده بود ، آغاز آرد
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 زمانی آه مقامات آمريكايی اعالم آردند آه عامالن القاعده در ايران به طراحی بمب گذاری در 2003
  . يان يافت عربستان آمك آردند ، پا

سپس دولت بوش بازی را عوض آرد و از مخالفان ايرانی خارج از آشور آه در اين آشور محبوبيت آمی 
  . دارند و در اقليت هستند ، حمايت آرد تا ايران را تحت فشار قرار دهد 

ته ای خود های هس اخيرا نيز دولت بوش تالشهای اروپاييها را برای ترغيب ايران به پايان دادن به فعاليت
نابود آرد و هم اآنون تالش دارد آژانس بين المللی انرژی اتمی را هم وادار آند آه پرونده برنامه هسته 

تهران می گويد برنامه اش . ای ايران را به شورای امنيت ارجاع دهد تا احتماال اين آشور تحريم شود
   .صلح آميز بوده و تنها برای تامين نياز داخلی به انرژی است 

با اين . در اين زمينه بيرز نيز اعتراف آرد آه پيش نويس اروپاييها نمی توانست برنامه ايران را حل آند
حال وی اصرار آرد آه اين مسئله نمی تواند ما را به عقب بازگرداند و موجب قطع مذاآرات با ايران شود 

  . يعنی همان سياستی آه بوش درباره آره جنوبی اتخاذ آرد 
ما بايد راهی پيدا آنيم آه با ايران از راههای گوناگون وارد تعامل شويم آه يكی از : امه افزود وی در اد

  . اين راهها مذاآره مستقيم ايران و آمريكا است 
ايرانيها ادعا می آنند آه به سادگی تنها در صدد رفع نيازهای : آری در سخنرانی ماه ژوئن خود گفت

ای  ا بايد گروهی از آشورها را سازماندهی آنيم آه سوخت هستهم. داخلی خود به انرژی هستند 
مورد نياز آنها را برای اهداف صلح آميز به آنها بدهند و سوخت مصرف شده را از آنها بازپس گيرند و بدين 

  . ترتيب آنها هر گز قادر نخواهند بود اسلحه ای توليد آنند
  . گيزه های اصلی آنها آشكار خواهد شد اگر ايران اين مسئله را قبول نكند ، ان: وی گفت
  ايران در حال توسعه قابليت تسليحات هسته اى اش است: جان آرى

جان آرى رقيب انتخاباتى جورج بوش در پاسخ به سخنرانى وى در ايالت تنسى آمريكا، با صدور :ايسنا
  ».اى اش است ايران در حال توسعه قابليت تسليحات هسته«: بيانيه اى ادعا آرد

جان آرى، با انتشار بيانيه اين سئوال را مطرح آرده است آه آمريكا براى توقف برنامه هسته اى ايران و 
پاسخ صادقانه به اين پرسش اين است : آره شمالى چه اقداماتى صورت داده است؟ و در پاسخ افزود

  . گام بوده استآه آنچه آه ما تا به اآنون انجام داده ايم، بسيار آم و در اغلب موارد ديرهن
در ادامه بيانيه آرى با اعالم اينكه قابليت تسليحات هسته اى آره شمالى طى يك سال گذشته، چهار 

  .برابر شده است، آمده است، ايران در حال توسعه قابليت تسليحات هسته اى اش است
 جمهور احتمالى مهم ترين اولويت امنيتى ام به عنوان رئيس: آرى همچنين در اين بيانيه اظهار داشت

  .آمريكا، بازداشتن تروريست ها از دست يافتن به سالح هاى آشتار جمعى است
من يك طرح تهاجمى براى آاهش چشمگير : در بخش ديگرى از اين بيانيه به نقل از آرى آمده است

ه تهديدات تروريسم هسته اى ارائه آرده ام، ما به شدت آار بر روى ايمن سازى مواد هسته اى را آ
  . احتمال در خطر قرار گرفتن آنها وجود دارد، سرعت مى بخشيم

ما زمان و رهبرى الزم براى توجه و نظارت بر تهديد هسته اى در آره شمالى و : وى در ادامه ادعا آرد
  .ايران را اختصاص خواهيم داد

تيب يك شخص من يك رئيس اطالعات ملى را منصوب خواهم آرد و به اين تر: آرى در اين باره افزود
  .مسئوليت پاسخگويى در قبال عمليات اطالعاتى را بر عهده خواهد داشت

دولت آمريكا از ايران خواسته است تا با آژانس : در بخش ديگر از اين بيانيه و به نقل از آرى آمده است
  . بين المللى انرژى اتمى همكارى آند

ر حالى آه تهران به دنبال دستيابى به دولت آمريكا هشدار داده است د: آرى در ادامه مدعى شد
  . تسليحات هسته اى است جامعه بين المللى ساآت نخواهد نشست

از آن گذشته آژانس در قبال گسترش يك سياست : اين سناتور آمريكايى در ادامه بيانيه خود مدعى شد
  . يكپارچه در قبال برنامه هسته اى ايران ناآام بوده است

آمريكا در جديدترين سخنرانى اش بار ديگر اتهام بى پايه دنبال آردن برنامه جورج بوش رئيس جمهور 
جورج بوش، رئيس . تسليحات هسته اى را به ايران وارد آرده و تهران را در آنار پيونگ يانگ قرار داده بود

جمهورى آمريكا روز يكشنبه طى يك سخنرانى در ايالت تنسى ادعا آرده ما با دولت هاى مسئول و 
هاد هاى بين المللى همكارى مى آنيم تا رهبران آره شمالى و ايران را متقاعد نماييم آه خواست ن

  . آنها براى در اختيارگيرى تسليحات هسته اى آامًال در تضاد با منافع شان است
سه سال پيش يك شبكه خصوصى اشاعه سالح هاى هسته : وى در بخش ديگرى از سخنانش گفته

عبدالقديرخان، يك دانشمند پاآستانى اين شبكه را رهبرى مى . فعاليت مى آرداى در سراسر جهان 
آرد و طرح ها و تجهيزات هسته اى را به پيشنهاد آنندگان باالترين قيمت ها مى فروخت و چنين 

خريدارانى را در آشور هايى همچون ليبى، ايران و آره شمالى پيدا مى آرد، اما امروز شبكه 
  .ر فعال نيستعبدالقديرخان ديگ

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  متن آامل پيش نويس سند منشور وفاق و آخرين اصالحات آن 
  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه 
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متن آامل پيش نويس سند منشور وفاق امروز با اصالحاتي در دومين مجمع عمومي : خبرگزاري فارس
  .ويب رسيد  حزب به تص60خانه احزاب با حضور بيش از 

  
، " مباني"به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس متن آامل سند منشور وفاق آه مشتمل بر 

  : باشد است، به شرح ذيل مي" اقتضائات "و " قواعد رفتاري ، الزامات و تعهدات"
  

  : مباني مربوط به فعاليت و رقابت سياسي بين احزاب و گروهها و تشكلهاي سياسي )الف
   حقوق اساسي ملت  پذيرش-1
   التزام به منافع و امنيت ملي -2
   حفظ و تقويت وفاق ملي -3
   التزام به قانون اساسي -4
التزام به جمهوريت ) براساس اصول مربوط در قانون اساس(  التزام به اسالميت نظام و واليت امر -5

  نظام براساس اصل ششم قانون اساسي 
 و تماميت ارضي آشور آه البته بنا به پيشنهاد يكي از احزاب و  حفظ و حراست از آزادي، استقالل-6

  . صيانت جايگزين آلمات حفظ و حراست شد"اآثريت آرا آلمه 
  ) پس از طي مراحل قانوني آن( پذيرش راي اآثريت و التزام عملي به نتيجه انتخابات -7
رهيز از فراهم آوردن زمينه  عدم اتكا به حمايت آشورها و عوامل خارجي در رقابتهاي سياسي و پ-8

  . دخالت ايشان در امور داخلي آشور
  
  : قواعد رفتاري و الزامات و تعهدات مربوط به آن) ب
  . هايشان ها و برنامه  دفاع از حقوق قانوني ساير احزاب براي رقابت سياسي و نشر ايده-1
  رقابت سياسي  پرهيز از هرگونه اقدام عملي و نظر براي حذف ساير احزاب از عرصه -2
هايي آه همه يا برخي از مباني   پرهيز از ترويج و عدم حمايت از فعاليتهاي و اقدامات غيرقانوني گروه-3

  باشد  را قبول ندارند، مگر در مواردي آه مربوط به حقوق عام شهروندي مي) مندرج در بند الف(فوق 
و يا ) اي مذهبي، قومي و قبيله( اعي  خودداري از ايجاد تبليغ يا تقويت و تشديد شكافهاي اجتم-4

  گيري از آنها و حمايت از حقوق قانوني اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي  بهره
  جويي و منازعات و مناقشات ملي و مذهبي   پرهيز از تبديل رقابتهاي سياسي به ستيزه-5
  د شو  پرهيز از هرگونه اقدامي آه منجر به نقض قانون اساسي يا اصول آن مي-6
   پرهيز از ايراد تهمت و افترا به احزاب ديگر -7
 توجه و اهتمام به نقد عملكرد افراد، شخصيتها و احزاب و گروهها به جاي تخريب آنها و عدم ورودبه -8

  هاي خصوصي افراد  حوزه
   پرهيز از تحريك ساير احزاب، گروهها و تشكلهاي ديگر به خشونت و يا تهديد آنها -9

   ومحكوم نمودن اعمال آن از سوي هر فرد، حزب، گروه و تشكل  نفي خشونت-10
توجه به موارد ذآر ( عدم حمايت ازحرآتهاي غيرقانوني و محكوم آردن آنها، به ويژه در امر انتخابات -11

  ) شده در فصل مربوط به تخلفات انتخاباتي در قانون انتخابات
 به آارگيري ادبيات منطقي و استداللي در مباحثات،  التزام به رعايت ادب و احترام نسبت به رقبا و-12

  مذاآرات و نقدها 
 پرهيز از اخالل در فعاليتهاي قانوني ساير احزاب گروهها و تشكلهاي سياسي و خودداري از برهم -13

  . هاي آنان تظاهرات و راهپيمايي ها،   زدن گردهمايي
  .  احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي ديگر پرهيز از افشاي اطالعات و تصميمهاي درون سازماني-14
 خودداري از تالش براي آسب اطالع از اخبار درون سازماني احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي -15

  . ديگر آه اين بند به پيشنهاد طاهر نژاد نماينده حزب آارگزاران سازندگي و آسب اآثريت آرا حذف شد
ي و اختالفات داخلي احزاب رقيب، اين بند نيز به اتفاق آراء حذف استفاده از خود انتقاد  پرهيز از سوء-16

  . گرديد
   خودداري از شكايتهاي ناحق بيهوده و نادرست عليه ساير احزاب -17
   پرهيز از ايراد اتهامهاي ايدئولوژيك در رقابت سياسي -18
يات داوري خانه احزاب هاي سياسي از يكديگر به ه  تعهد به ارجاع شكايات احزاب، گروهها و تشكل-19

  ايران پيش از طرح موضوع در مراجع قانوني 
 تفكيك قائل شدن بين عملكرد و مواضع شخصي اعضاي تشكلها با عملكرد و مواضع رسمي -20

احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي از سوي تشكلهاي رقيب در نقدها از يك سو و اعالم مواضع 
  . ضع شخصي اعضاي خود از سوي ديگررسمي توسط احزاب نسبت به عملكرد موا

در ادامه بحثها به پيشنهاد نمايندگان بند جديدي با عنوان تالش براي حضور فعال در عرصه سياسي و 
  . اتخاذ مواضع داخلي و خارجي مورد تاييد نظام جمهوري اسالمي ايران اضافه گرديد

  
  اقتضاها ) ج
يت مباني و قواعد رفتاري و آموزش آن به اعضا و  تعهد احزاب، گروهها و تشكلهاي سياسي به رعا-1

  مراقبت در رعايت آنها 
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   پاسخ مثبت به دعوتهاي مبتني بر همكاري و تشريك مساعي توسط احزاب ديگر -2
  هاي خانه احزاب ايران   برقراري مالقاتهاي منظم در چارچوب برنامه-3
حزاب ايران، آه اين بند نيز به پيشنهاد برخي  تعهد احزاب به پذيرش و اجراي راي آميته داوري خانه ا-4

  . نمايندگان و با آسب اآثريت آرا حذف گرديد

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  ايران درصدد آزمايش هسته ای است 

  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه 
جهيزات هسته ای است که ممکن است برای خبرگزاری رويترز ادعا کرد ايران در تالش برای خريد ت

  . آزمايش و ساخت تسليحات اتمی استفاده شود 
خبرگزاری رويترز امروز  به نقل از ديپلمات های بی نام و نشانی که "  مهر"به گزارش خبرگزاری 

ايران در تالش است سوئيچ : هميشه به آنها استناد می کند  ادعای جديدی را مطرح  کرد و افزود 
های با سرعت باال را که بالقوه برای ساخت تسليحات هسته ای استفاده می شود و همچنين  ) ليدک(

دوربين های با سرعت باال که  ممکن است از آنها برای آزمايش انفجارهای  هسته ای استفاده کند 
  .خريداری کند

ی ها مشغول کار بر روی به نظر می رسد ايران: رويترز به نقل از ديپلمات ادعايی خود افزوده است  
برنامه ابزار انفجار هسته ای با سرعت باال و آزمايش مواد انفجاری باال  هستند که برای ساخت 

  .تسليحات هسته ای مناسب است 
رويترز رسانه آمريکايی  در ادامه تبليغات خود عليه برنامه های هسته ای ايران  به نقل از فردی که وی  

تالش ايران برای خريد تجهيزات :  يکايی در واشنگتن  خوانده ،  آورده است را يک مقام برجسته آمر
اين فرد که به نام وی هيچ اشاره ای نشده با . هسته ای مدت های  طوالنی است که ادامه دارد 

اين چيز جديدی : خودداری از تاييد تجهيزاتی که رويتر ادعای خريد آنها را ازسوی ايران کرده است گفت 
اين روند خريد  تجهيزات در آينده  هم ادامه خواهد داشت و من : وی ادعا کرد  .  واشنگتن نيستبرای 

کامال معتقدم که  ايرانی ها  هنوز به اين کار ادامه می دهند اما نمی توانم فهرست جديدی از 
  .تجهيزاتی که ايران در صدد خريداری آنهاست را در اختيار شما قرار دهم 

انگيزه آنها برای در اختيار :  است ديپلماتهايی که اين اطالعات را ارائه کرده اند می گويند رويترز افزوده
قرار دادن اين اطالعات به رويترز نگرانی فرانسه ، انگليس و آلمان از اين مسئله است که ايران به 

د تا ايران به طور اتئالف وقت می پردازد در حاليکه  اين سه کشور در تالش برای پيدا کردن راهی هستن
  .کامل برنامه غنی سازی اورانيم خود را به حال تعليق درآورد 

  
  برند هاي تروريستي در ايران بسر مي  عضو القاعده و ديگر گروه400: الشرق االوسط

  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه 
 تن از سران 18 صدها عضو القاعده از جمله « :روزنامه الشرق االوسط مدعي شد: خبرگزاري فارس

هاي تروريستي در ايران حضور دارند و برخي از آنها تحت تدابير شديد امنيتي  ارشد آن و ديگر گروه
  ».هستند

اين روزنامه در شماره روز گذشته خود به نقل از منبعي آه وي را مقامي ارشد در رياست جمهوري 
 تن از سران 18هاي تروريستي از جمله  ان عضو القاعده و ديگر سازم384بيش از «: ايران ناميد، افزود

  » .ارشد شبكه اسامه بن الدن در ايران حضور دارند
آنند و  به نوشته اين روزنامه، سران تروريستي القاعده تحت تدابير امنيتي شديد در ايران زندگي مي

  . برند آبرود بسر مي هايي در نمك برخي از آنها در ويال
 در لويزان در شمال تهران آه در آن يك مجتمع نظامي بزرگ قرار دارد، ديگران«: االوسط نوشت الشرق
  » .برند بسر مي

به گفته اين منبع، بشار اسد رئيس جمهوري سوريه در ديدار اخير خود از ايران، تهران را نسبت به 
  .  آرداستفاده از عناصر القاعده به عنوان آارت بازي در سياستش در قبال آمريكا متقاعد" جدي بودن"

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

هايشان از طريق  گيري زمين العظمي سيستاني از آردهاي عراق خواست تا براي باز پس اهللا  آيت
  .هاي قانوني اقدام آنند دادگاه

  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه 
العظمي علي  اهللا به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، آيت) اايسن(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي علماي اسالمي سليمانيه در نجف به آنها گفت آه بايد از  سيستاني، در ديدار با هياتي از اتحاديه

هايشان را پس بگيرند و نبايد به خاطر اين مساله از زور و  هاي قانوني زمين طريق مراجعه به دادگاه
  . شان ماليمت به خرج دهند نند، بلكه بايد براي به دست آوردن حقوقخشونت استفاده آ
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شان  هاي مصادره شده ي باز پسگيري زمين هيات علماي آرد موفق نشدند تا درباره: ايالف آورده است
اهللا علي سيستاني آسب  از سوي نظام صدام در شمال و به ويژه شهر آرآوك، فتوايي را از سوي آيت

  . آنند
هاي متعلق به آردها در آرآوك را آه از سوي  ي زمين اهللا سيستاني مساله  در ديدار با آيتاين هيات

  .نظام سابق مصادره و به اعراب فروخته شده است را مورد بررسي قرار دادند
به گفته يكي از مقامات اين هيات، شيخ محمد امين عبدالحكيم جمجمالي، رييس هيات علماي آرد با 

ي روابط تاريخي و برادرانه بين آرد و عرب و وجود روابط برادرانه بين علماي اهل  سالهمتمرآز شدن بر م
اهللا سيستاني خواست تا به شهر حلبچه عزيمت آرده و از اين شهر آه مورد  سنت و شيعه از آيت

  .  قرار گرفته است، بازديد آند1988حمله شيميايي صدام در سال 
هاي آردستان عراق رسيده بود،   تن از صاحبان قانوني زمين1292ي اين هيات يادداشتي را آه به امضا

  . اهللا سيستاني تقديم آردند به آيت
در اين ياداشت، امضاآنندگان با شرح عمليات پاآسازي قومي، عربي آردن شهرهاي آرآوك، خانقين، 

ها روا داشته  جلوالء، مندلي، سنجار و شيخان از سوي نظام سابق و ظلمي آه در حق آردها و ترآمن
اهللا سيستاني خواستند تا به عنوان يكي از مراجع بزرگ در زمينه پايان بخشيدن به آثار  شده بود، از آيت

  . هايشان انجام شده است، گام بردارد سياست شوونيستي آه در حق آرد و ترآمن و اموال و دارايي
آن چه آه در ياداشت شما آمده ي  همه: اهللا سيستاني در پاسخ به اين ياداشت اظهار داشت آيت

آردها ملتي هستند آه از هزاران سال پيش . است از الف تا ياء، حق و موافق با قوانين اسالمي است
برادران آرد، حق با شما است و . گيرند آنند اما دايما مورد ظلم ظالمان قرار مي در خاآشان زندگي مي

ي  من شيفته. ما از آردها هستيم و آردها هم از ما. اند، خطاآار هستند آساني آه وارد خاآتان شده
خواهم،  ملت آرد هستم و دوست دارم آه با زبان آنها آشنا شوم، اما من دو چيز را از شما آردها مي

اول اين آه اين گونه مسايل را از طريق دادگاه مدني ويژه حل آنيد و حق را به صاحبانش بازگردانيد، 
م آه سازشگر بود و از اشتباهات آنها صرف نظر آنيد؛ چرا آه اآثريت خواه دوم اين آه از شما مي

اند و االن زمان آن فرا رسيده است آه شما  آنهايي آه وارد خاك آردستان شدند، به اجبار وارد شده
  . اند، بياد بياوريد ها ديده هايي را آه عرب خسارت

وي و هيات علماي آردستان عكس دست جمعي وي در پايان براي اولين بار به عكاسان اجازه داد تا از 
اهللا العظمي سيستاني دليل اين اقدام را احترام و تشكر از علماي روحاني آردستان  آيت. گرفته شود
  .دانست

  
دستگيری يکی از عوامل اصلی شهادت آيت اهللا حکيم در : با دستگيری يک تبعه ليبيايی اعالم شد 

  نجف اشرف 
  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه 

يک تبعه ليبيايی عضو گروه القاعده پس از دستگيريش درعراق به : مسئوالن امنيتی عراق اعالم کردند
 نجف که منجربه شهادت آيت اهللا محمد باقر حکيم در نجف 2003دست داشتن درانفجار های سال 

  . شد، اعتراف کرد
عربی، براساس اعالم سرهنگ غالب " انسی ان"به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپايگاه اينترنتی 

الجزائری فرمانده پليس شهرنجف، حيدر شناوی تبعه ليبيايی عضو گروه القاعده روزسه شنبه گذشته 
  . دراين شهر بدست ماموران پليس دستگير شده است

 در شهر نجف روی داد 2003اين تبعه ليبيايی به دست داشتن  درانفجارخونينی که در آگوست سال 
  .راف کرداعت

در نجف اشرف آيه اهللا سيد محمد ) ع( براثرانفجارخودرو بمبگذاری شده  درمقابل حرم حضرت امام علی
باقر حکيم رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق به همراه صد تن از نمازگزاران عراقی به شهادت 

  .رسيدند
  .ابسته به گروه القاعدههنگامی ازشناوی سوال شد وابسته به چه سازمانی هستی پاسخ داد و

اين شخص هممچنين مسئول انفجارهای گذشته روزعاشورا در شهرکربال : اين مسئول عراقی گفت
  .است

درسلسله انفجارهای مارس گذشته در شهر کربال همزمان با مراسم عزاداری در روز عاشورای 
  . تن ديگر نيز مجروح شدند200حسينی بيش از صد تن کشته و 

  
 آشته و زخمي 31گذاري شده در نزديكي مرآز پليس عراق در شهر الحديثه  ودروي بمبانفجار يك خ

  . برجاي گذاشت
  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه 

به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، خبرنگار اعزامي اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
چنين ساختمان   تن زخمي شدند و هم25 تن آشته و 6دراين انفجار : شبكه به بغداد اظهار داشت

  . هاي اطراف به طور آامل تخريب شدند شهداري، يك بانك و تعدادي از مغازه
  .  تن ديگر نيز زخمي شدند9از اين ميان سه پليس عراقي آشته و : وي گفت

  . آيلومتري شمال غربي بغداد قرار دارد200شهر الحديثه در 
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هم چنين فرماندار استان نينوا را هنگامي آه عازم بغداد بود در حد فاصل از سوي ديگر مهاجمان 
  .اش آشتند شهرهاي بيجي و تكريت هدف قرار داده و وي را به همراه دو تن از محافظان

اي در شهر آرآوك چهار تن آشته و سه تن ديگر زخمي  ي موشكي صبح پنجشنبه به خانه در حمله
  .شدند

گرفت،  ي آوارگان آرد قرار مي ي را در پايگاه سابق نظاميان آه مورد استفاده ا موشك ديگري نيز خانه
  . تخريب آرد آه در نتيجه سه تن زخمي شدند

ي نفتي آرآوك موجب به آتش آشيده شدن  ي الجزيره اعالم آرد آه انفجار در خط لوله هم چنين شبكه
  . اين خط لوله شد

ر در خط لوله نفتي آرآوك به پااليشگاه بيجي، در شمال عراق، به گزارش ايسنا، اين شبكه افزود، انفجا
  . هايي برجاي گذاشته است خسارت

  . بر اثر اين انفجار انتقال نفت خام آرآوك به بيجي متوقف شد: خبرنگار الجزيره گفت
  

  مهمترين خبرها در شب گذشته
  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه 

صه مهم ترين خبرهای جهان به نقل از خبرگزاری های خارجی خال:سرويس بين الملل خبرگزاری مهر
  .ازشب گذشته تاکنون بدين شرح است 

  قانون عفوعمومی عراق درحال بررسی است :  راديو سوا اعالم کرد -
   نيروهای گارد ملی عراق يکی از نيروهای امنيتی سابق صدام را دستيگر کردند-
  واستار اعدام صدام رئيس جمهوری سابق عراق شدند مردم شهر نجف با برگزاری تظاهراتی خ-
   ايادعالوی نخست وزير موقت عراق چهارشنبه آينده از مصر ديدار می کند-
 بغداد يک سرويس امنيتی مبارزه با تروريسم تشکيل داد وعالوی از نيروهای عربی و اسالمی -

  درخواست کمک  کرد 
  يع خبر داد  وزير دفاع عراق از تشکيل نيروهای واکنش سر-
   اولين گروه اززندانيان عراقی در بند آزاد شدند-
   تالشها برای انجام يک عمليات انتحاری در شهر کربال ناکام ماند-
   نيروهای فيليپينی عمليات خروج از عراق را آغاز کردند-
ه آمريکا  واصف حسون تفنگدارآمريکايی که پيشتر درعراق به گروگان گرفته شده بود برای بازجويی ب-

  فراخوانده شد
درشهر الخليل به ) حماس( يکی ازفرماندهان محلی وابسته به جنبش مقاومت اسالمی فلسطين -

  دست صهيونيستهای اشغالگر به شهادت رسيد
   کالين پاول وزيرامور خارجه آمريکا برای فعال کردن روند صلح از اردن ديدار می کند-
يستی برای تروريکی از مسئوالن حکومت موقت عراق را خنثی  نيروهای اوکراينی يک عمليات ترور- 

  کردند
 گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان بارديگرمخالفت خود را با رفراندوم گذاشتن قانون اساسی درکشورش -

  مخالفت کرد 
   صهيونيستيها يک کودک فلسطينی را در شهر طولکرم به ضرب گلوله به شهادت رساندند-
  خود درمورد سفر به الجزائر هشدار داد  آمريکا به اتباع -
   پليس عراقی جسد يک بلغاری که سه روزقبل کشته شده بودرا ، کشف کرد-
   ليبی با اعطای کمکهای بشردوستانه به دارفور موافقت کرد -
   کره شمالی تاييد کرده که بيشتربرنامه های هسته ای مربوط به ساخت تسليحات اتمی است -
  رت امورخارجه عراق در راه بازگشت به کرکوک  بدست افراد ناشناس کشته شد رئيس امنيت وزا-
هيچ اميدی برای نجات جان بلغاری به گروگان گرفته شده درعراق :  وزير امور خارجه بلغارستان گفت-

  نيست 
   روسيه و گرجستان و اوستيای جنوبی يک موافقنامه برای پايان درگيريهای جدايی طلبان امضا کردند-
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تيرماه25: روزنامه های تهران
  2004 ژوئيه 15 -1383  تير25پنج شنبه  -بي بي سي 

روزنامه صبح امروز تهران در عنوان های اصلی صفحه اول خود از رای اعتماد نمايندگان مجلس شورا به 
 داده و از زبان محافظه کاران، که اکثريت کرسی هایوزير رفاه اجتماعی پيشنهادی رييس جمهوری خبر 

  .مجلس را در اختيار دارند، آن را نشانه ميانه روی و تفاهم مجلس هفتم دانسته اند
 رای اعتماد ضعيف مجلس به محمد حسين شريف زادگان را نشانه اولين آفتاب يزددر همين حال، 

  . نسته استپيروزی فراکسيون اقليت اصالح طلب در مجلس هفتم دا
 رای موافق به وزير رفاه، که تنها سه رای بيش از آن حد نصاب الزم ١٣٢ در گزارشی با اشاره به شرق

شريف زادگان در شرايطی توانست از مجلس با اکثريت محافظه کار يک رای : " بود، نوشته
جو مجلس به نفع اعتمادشکننده را کسب کند که بسياری از نمايندگان تا آخرين لحظات معتقد بودند 
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وزير پيشنهادی خاتمی نيست و وی در بهترين حالت می تواند يک رای اعتماد شکننده را کسب کند و 
  ."نهايتًا هم اين پيش بينی درست از آب درآمد

 وقتی وزير پيشنهادی محمد خاتمی پشت تريبون قرار گرفت ابتدا آيه ای از قرآن اعتماداما، به نوشته 
د بار در طول سخنان خود به آيات و احاديث و روايات اسالمی اشاره کرد و آن را مورد را تالوت کرد و چن

استناد سخنان خود قرار داد و يکی از وظايف وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعی را تعاملی بودن آن دانست 
  ."اين وزارتخانه بدون کمک مجلس کاری از پيش نمی برد: "و گفت

ات آمريکائی و اروپائی از احتمال پنهان شدن سران القاعده در ايران خبر می ماه ها پس از ان که مقام
دادند، روزنامه های صبح تهران با چاپ عکس هائی که خالدالحربی مقام موثر القاعده را هنگام سوار 

شدن بر يک هواپيمای اختصاصی متعلق به سعودی نشان می دهد خبر داده اند که اين همکار بن الدن 
مرز ايران و افغانستان پنهان شده بود به تازگی با استفاده از عفو اعالم شده توسط دولت که در 

  . سعودی با سفارت آن کشور در تهران تماس گرفته و خود را تسليم کرده است
 الحربی چون مدارک شناسائی و سفر نداشت سفارت عربستان در تهران اسناد همشهریبه نوشته 

اده اش آماده کرد و با هماهنگی مقامات ايران از فرودگاهی در شرق ايران به الزم را برای وی و خانو
  .عربستان سعودی منتقل شد

به ياد آورده که يک سايت " عضو القاعده چگونه تسليم سفارت سعودی در تهران شد" با عنوان عتمادا
ش از تسليم به انيترنتی فارسی نزديک به محافظه کاران مدتی پيش خبر داده بود که الحربی پي

   و در آنجا به  منتقل  قم  در نزديکی  امن  مکانی  به  تهران سفارت سعودی از يکی از پادگان های شمال
  .  خواهد شد  فرستاده  عربستان  کند يا به  تسليم  در تهران  کشورش  سفارت  يا خود را به  شده  ابالغ وی

 القاعده در زمان عمليات يازده سپتامبر در آمريکا  در همين ارتباط توضيح داده که اين عضوهمشهری
بود اما بعد به از سه ماه همراه بن الدن در يک فيلم ويدئوئی سخن گفت و عمليات حمله به برج های 

  .نيويورک را موفقيت آميز توصيف کرد
شت کرده اما  نوشته ايران پيشتر اعالم کرده بود که برخی از چهره های القاعده را بازداوقايع اتفاقيه

  .از هويت آنها نامی نبرده بود
 نشان می دهد که در جريان انتقال الحربی از فرودگاهی در شرق ايران به رياض، سفير شرقگزارش 

عربستان در تهران نيز حضور داشته و سفارت عربستان در تهران تاکنون از ارائه اطالعات بيشتر در 
اما حميدرضا آصفی، . بوط به وی خودداری کرده استخصوص محل سکونت اين فرد و ساير مسائل مر

سخنگوی وزارت خارجه ايران، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی گفته که خالد الحربی به 
  .کرده است" عزيمت"درخواست خودش و در چارچوب قرارداد امنيتی ميان تهران و رياض به کشورش 

نان با نزديک شدن تابستان از بدحجابی ها انتقاد در حالی که روزنامه ها و مقامات محافظه کار همچ
می کنند و در نطق های نمايندگان محافظه کار مجلس هم بر اين امر تاکيد می شود به نوشته 

دشمنان قصد اشاعه فحشا و منکرات را در : " آيت اهللا نوری همدانی، از مراجع تقليد قم، گفترسالت
شوری که غرق فساد و فحشا است سست بنيان و بين جوامع اسالمی دارند چون می دانند ک

  ."شکست پذير است
 در گزارشی از وضعيت حجاب دختران در شهرها که همراه عکسی از دو جمهوری اسالمیروزنامه 

دختر جوان در حال عبور از خيابانی چاپ شده، نوشته دامنه بدحجابی که زمانی به نقاط شمالی تهران 
رين نقاط شهر نيز گسترش يافته و دختران جوان بسياری را به صورت محدود می شد اينک به جنوبی ت

مانکن های متحرک مشاهده می کنيم که در استفاده از مدل های برگرفته از برنامه های مبتذل 
  .ماهواره ای، گوی سبقت از يکديگر می ربايند

ترش حرکت دختران با اين روزنامه از مجلس و قوه قضاييه و نيروی انتظامی خواسته که مانع از گس
  .مانتوهای تنگ و جلب کننده نظرها شوند

 باالرفتن ميزان طالق در کشورهم از آن جاست که دختران جمهوری اسالمیبه نظر نويسنده گزارش 
  .جوان پس از ازدواج با ديدن اين صحنه ها مطالباتی پيدا می کنند که باعث طالقشان می شود

ينه که روزنامه های صبح امروز به آن اشاره کرده اند جزوه ای است که از جمله اقدامات ديگر در اين زم
نماينده محافظه کار اصفهان نوشته و در آن آمده که برخی خانواده ها با بردن ماهواره ها و نوارهای 
مستهجن به خانه های خود کمک به بی بند و باری فرزندان و خانواده هايشان کرده و طراحان مد و 

ار کوتاه و آستين کوتاه و لباس بدنی و چسبان که رقاصه های هاليوود از پوشيدنش شرم لباس و شلو
می کنند، سفارش می دهند و اگر از سوی نيروی انتظامی طرح ممانعت از آن عنوان شود، روشنفکران 

  .و برخی نمايندگان غوغاساالر، غوغا به راه می اندازند
ی از آن را چاپ کرده نوشته بدحجابی زنان ايرانی به حج و  بخششرقنماينده اصفهان در اين جزوه که 

مکه هم کشيده و بعيد نيست، توطئه ای در کار باشد که عده ای زنان بدحجاب را هم با اهداف 
  .تبليغاتی روانه کنند که با آرايش و لباس مبتذل در حرمين ظاهر شوند و انقالب اسالمی را بدنام کنند

ذشته ماجرای صندوق های قرض الحسنه و تخلفاتی در آن ها و ناتوانيشان در حالی که در چند ماه گ
در پرداخت سهام مردم در اصفهان و تهران و چند شهر ديگر باعث تظاهراتی شده و به دستگيری چند 

 خبر داده که شرقتن از مديران صندوق های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای ديگر انجاميده، 
ق قرض الحسنه در مالقاتی با نوری همدانی، استاد حوزه علميه قم، از زبان وی مديران چند صندو

شنيده اند که صندوق های قرض الحسنه راه حل خوبی برای اقتصاد کشورند و ربا همانند موريانه ای 
  . که در هر چيز نفوذ کند در بانک ها هم وجود دارد
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   تير26: هفته نامه های ايران

  2004 ژوئيه 16 -1383  تير26جمعه 
 تير، آينده اصالحات و انتخابات رياست ١٨رای اعتماد مجلس به وزير رفاه و تامين اجتماعی، سالگرد 

جمهوری، پيشنهاد تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر و احتمال بروز يک شوک نفتی، مهمترين 
  .عناوين هفته نامه های چاپ ايران است

 اعتماد روز چهارشنبه مجلس به وزير جديد رفاه و تامين اجتماعی منتشر  گزارشی از رایايران جمعه
رای اعتماد مجلس به محمد حسين شريف زادگان وزير پيشنهادی خاتمی برای تصدی : "کرده و نوشته

وزرات رفاه و تامين اجتماعی تنها آزمونی برای تعامل دولت و مجلس نبود بلکه اقدامی برای اجرای يک 
  ."ن اساسی و گامی به سوی تحقق عدالت اجتماعی به شمار می روداصل از قانو
، آقای شريف زادگان پيش از جلسه رای اعتماد مجلس با فراکسيون های ايران جمعهبه نوشته 

مجلس نشست هايی را برگزار کرده که اين نشست ها تاثير مستقيمی بر نتيجه رای گيری مجلس 
  .داشته است
شريف زادگان در نشست با اعضای فراکسيون اصولگرايان که اکثريت مجلس آقای :  نوشتهايران جمعه

بر عدم "را در اختيار دارد، تقاضای اين فراکسيون را برای خروج خود از حزب مشارکت، رد کرده و گفته 
فعاليت حزبی در سازمان زير مجموعه اهتمام خواهد کرد اما نمی تواند از مجموعه سياسی اش خارج 

  ."شود
 که روزهای يکشنبه در تهران منتشر می شود پيش از رای اعتماد مجلس به وزير رفاه،  جواناميد

اعضای اين : تشکيل اين وزارتخانه را آزمون سخت نو محافظه کاران منتقد اصالحات عنوان کرده و نوشته
شريف زادگان گروه سه راه پيش رو دارند، يا به نامزد پيشنهادی رای اعتماد بدهند يا به خاطر عضويت 

در حزب مشارکت از دادن رای اعتماد به وی خودداری کنند يا آنکه با لغو قانون تاسيس اين وزارتخانه 
  .صورت مسئله را پاک کنند

، اگر نمايندگان به وزير پيشنهادی رای اعتماد بدهند نزد اميد جوانبه عقيده مهرداد خدير نويسنده 
متهم خواهند شد که سفارشی يا توصيه ای تصويب می کنند  ، هواداران خود و گروه های افراطی دولت

و از خود قدرتی ندارند، اگر رای اعتماد ندهند عمال شعارهای عدالت طلبانه و معيشت محورانه را زير پا 
در نهايت اگر به لغو اليحه تشکيل وزارتخانه . گذاشته و چهره سياسی مجلس هفتم را نشان داده اند

نگهبان که يک بار رای به تشکيل اين وزارتخانه داده با تائيد لغو آن، به رفتار سياسی رای دهند، شورای 
  .متهم خواهد شد

در راه انجام " ارگان حزب موتلفه اسالمی در سرمقاله اين شماره از نمايندگان مجلس خواسته شما
 مصلحت تشخيص) مجمع(اصالحات اسالمی و انقالبی در کشور از فرصت مصلحت انديشی شورای 

  ."استفاده نکرده و فقط به ظرفيت مجلس اکتفا کند
حميدرضا ترقی ابراز اميدواری کرده با شکل گيری فراکسيون اکثريت، تصويب برنامه ها و قوانين سرعت 
بگيرد و خدمت رسانی و حل مشکالت جامعه را برای مردم فداکار ملموس سازد تا آنان به انتخاب خود 

  .بالندافتخار کرده و بر آن ب
از " تير به اغتشاشات دامن زده اند اما ١٨ اصالح طلبان را متهم کرده هر ساله در آستانه پرتو سخن

  "تير جای خود را به آرامش داده است؟١٨سال گذشته چه اتفاقی افتاده که تنش ها والتهابات 
ر غافل و تير، عدم حضور عناص١٨عمده دليل آرامش کامل کشور در سالگرد : " نوشتهپرتو سخن

امسال ديگر آتش افروزان در مجلس هفتم . وابسته به دشمن در خانه ملت و برخی ارکان ديگر است
  ."حضور ندارند و تريبون مجلس در اختيار آنها نيست

جريان : " تير نوشته١٨، ارگان جامعه اسالمی مهندسين با اشاره به پنجمين سالگرد حوادث جام
ا ايجاد آشوب های خيابانی قصد براندازی نظام را داشتند که با حضور با آشوبگر با حمايت بيگانگان و ب

 تير فتنه بيگانگان و عوامل داخلی آنها ناکام ماند و حماسه ديگری در تاريخ ايران ثبت ٢٣صالبت مردم در 
  ." شد
 ٨۴  آينده اصالحات و انتخابات رياست جمهوری را بررسی کرده و پرسيده است در حالی که خردادصدا

آهسته آهسته از راه می رسد اصالح طلبان برای به دست آوردن اعتماد از دست رفته چه خواهند 
  کرد؟
تجربه دو انتخابات اخير نشان داده که مردم هوادار اصالحات، اعتماد خود را به اصالح : " نوشتهصدا

صالح طلبان پيام دادند که آنها با عدم شرکت در انتخابات شوراها و مجلس به ا. طلبان از دست داده اند
  ."از روند حرکت اصالحی آنان نا اميد شده و حاضر به همراهی با آنان نيستند

، با انتقاد از محافظه کاران، آنها را متهم کرده که پروژه يک دست کردن حاکميت را صدايادداشت نويس 
طوالنی، اصالح طلبان را در در سر دارند و برنامه ريزان و مجريان اين پروژه در يک جنگ فرسايشی و 

توانسته اند نامحرمان و نا اهالن را از عرصه "اهداف خود ناکام ساخته و مردم را از آنها مايوس کرده و 
  ."حکومت خارج کرده و در ظاهری دموکراتيک و با تکيه بر آرای عمومی قدرت را يکپارچه سازند

  .ه نام امر به معروف و نهی از منکر تشکيل شودآيت اهللا نوری همدانی پيشنهاد کرده وزارتخانه ای ب
بنده از آغاز انقالب بر تاسيس : " ارگان انصار حزب اهللا به نقل از آيت اهللا نوری همدانی نوشتهيالثارات

وزارتخانه ای با اين عنوان در کشور بوده و گفته ام بايد تمام افراد و اصناف کشور زير نظر اين وزارتخانه 
  ."قرار بگيرند
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) امر به معروف به معروف و نهی از منکر(آقای نوری همدانی با تاکيد بر اين نکته که با انجام اين فريضه 
در عربستان سعودی اداره امر به معروف و نهی از منکر يک : "تمام کارها رو به راه می شود، گفته

کشور ما هم بايد به اين قدرتی دارد که حتی سلطان و وزيران مملکت را در زير سيطره خود دارد و در 
  ."صورت باشد

، افزايش قيمت فعلی نفت را ناشی از مسائل سياسی و مناقشات اجتماعی منطقه خاورميانه جام
دانسته و پيش بينی کرده که يک شوک نفتی جديد در راهست و ايران بايد توان توليد خود را افزايش 

  .ارجی نيز تجديد نظر کندداده و برای تامين منابع مالی حتی در قراردادهای خ
در هشت سال گذشته علی رغم ادعاهای مقامات نفتی مبنی بر "، جامبه عقيده سرمقاله نويس 

افزايش ظرفيت توليد، واقعا چنين نشده و در همين فرصت کوتاه طاليی، دهها ميليارد دالر عدم النفع 
  . "نصيب جمهوری اسالمی ايران شده است
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