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

  

  نيان سياسيداناعتصاب غذاي ز
  اعتصاب غذا در زندان اوين، بعد از بيست روز، به پايان رسيد: زندانيان اعتصابي  3بيانيه شماره 

  2004 ژوئيه 25 – 1383 مرداد 4يكشنبه 
  ! هنانيهم م

 و به منظور ٨٣ر ماه ي ت١۵ن که از روز دوشنبه يک زندان اوي بند ياسيان سي زندانياعتصاب غذا
 مرداد ماه در پاسخ به درخواست تشکل ها و ۴کشنبه ير آغاز شده بود، امروز ي ت١٨زش يداشت خيگرام

 با يم وحدت، جنبش همبستگيک داخل و خارج کشور، از جمله دفتر تحکي دمکراتيت هايشخص
ن يبا شروع ا. افتيان ي پاي ملي بدون مرز و جنبش همبستگيران و ناصر زرافشان و وکاليان ايدانشجو

 يرون قطع کرده بودند، در خارج از زندان با موجي که هر گونه ارتباط ما را با بيطيدر شرااعتصاب غذا و 
  . اثر سازندي مقابله کردند تا آن را بين حرکت اعتصابيفات با ايب و تحرياز اکاذ

 يه ارتباطات تلفني که کليگر در حالي ديب کردند، از سويکسره آن را تکذي ين رسميک سو مسئولياز 
م قرار يار رژيان نادم که مدتهاست خود را در اختي دو تن از زندانيکين با خارج قطع شده بود، ياوزندان 

.  پرداختنديان اعتصابيه زنداني علين زندان با خارج، به سمپاشي از هميداده اند ضمن تماس تلفن
رند، از ي پذيم ني اطالعاتين رسمي را که مردم از زبان مسئوليوه مطالبين شيخواستند با اي مييگو

 ياز سو. ح داده شدي توضي قبليه هاين باره در اطالعي به جامعه القاء کنند که در ايگريزبان افراد د
 يان معرفي امور زندانينامد و متوليان مي که خود را انجمن دفاع از حقوق زندانيگر انجمن نوظهوريد
 ياسيرسي و غين را صنفيان اوي زندانيا اعتصاب غذيه اياني فرصت طلبانه با صدور بيکند، در اقداميم

ن انجمن اظهارنظر کرده است، ي اي که از سوين باقي عمادالديم آقاي دانيما نم. ص داده استيتشخ
م با يکنياما گمان م. دي ما سخن بگوين اطالعات را از کجا آورده و چرا به خود حق داده است به جايا
ش ي خود را به نماياسي سيش هاي ها و گراي طلبت، مصلحتي گزارش واقعين اظهارنظر به جايا

  .گذارده اند
 که به ي گذشته از هدف اعالم شده و مشخص- ي هر حرکت اعتصابي عمومي از دستادورهايکي

 حاضر در صحنه آن اعتصاب و يروهاي محک خوردن عناصر و ن-رد ي گي به آن صورت ميابيخاطر دست
ب ي از تکذ- از واکنش ها را يعيف وسي طي حرکت اعتصابنيز اين بار نيا.  هاستيشفاف شدن صفبند

 مطبوعات ي عناصر خودفروخته و گوش به فرمان، تا سکوت برخي برخي، سمپاشيمراجع رسم
، و صد ياسي مختلف سيروهاي ني فرصت طلبانه پاره ايها و اظهارنظرهايري و موضع گي داخليمدع

ت يت قاطع و قدرتمندانه تشکل ها، نهادها و شخصيه حمابانيارانه و نجين ها، درک هشيالبته در برابر ا
  . به همراه داشت- ي و خارجيدار داخلي بي و وجدان هايک و مردمي دمکراتيها
 که با ما ي و خارجي داخلي مردميت هايه تشکل ها، نهادها و شخصيله از کلين وسين رو، به اياز ا

ن يت اي و بازتاب واقعير جهت اطالع رسان که دي خبريز رسانه هاي کردند و ني و همراهيهمدرد
  .مي کني ميحرکت همت گماردند، از بن جان سپاسگزار

  
  ١٣٨٣ مرداد ۴کشنبه ي

  ني اويان اعتصابيزندان
  ران و ناصر زرافشانيان اي با دانشجوياز جنبش همبستگ: ريتکث
  

  ي زندانيان سياسيپايان اعتصاب غذا
  2004وئيه  ژ25 – 1383 مرداد 4يكشنبه  -بي بي سي 

 گفت که قرار است ي سي بي ايران، به بيهما زرافشان، همسر ناصر زرافشان از زندانيان سياس
به اعتصاب )  ژوئيه25( که در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند، در پايان روز يکشنبه يزندانيان

  .خود خاتمه دهند
  .استاو گفت که روز يکشنبه با همسرش در زندان مالقات کرده 

 بوده و در نيمه تيرماه به مناسبت ي زندانيان سياسيخانم زرافشان همچنين تاکيد کرد که اعتصاب غذا
  .آغاز شد"  دانشگاهيفاجعه کو"بزرگداشت سالگرد 

 ضمن درخواست از يانجمن دفاع از زندانيان ايران در بيانيه ا)  ژوئيه23( است که روز جمعه ياين درحال
  . بودن اين اعتصاب را رد کردي اعتصاب، سياس پايانيزندانيان برا

 نبوده ي گفت که اقدام زندانيان سياسي سي بي، دبير انجمن، در اين خصوص به بيعما الدين باق
  .، صورت گرفته استي زندانياست و در حمايت از پيمان پيران دانشجو

 يتصاب زندانيان مطرح م پيران پس از شروع اعي گفت که مساله آقاي سي بياما خانم زرافشان به ب
  .شود

  پيمان پيران
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 پدر پيمان پيران، کارمند بازنشسته آموزش و پرورش، ي تخليه خانه مسکوني براي پيش حکميچند
  . صادر شد

 پيران و فرزندش پيمان پيران يانجمن دفاع از زندانيان ايران در بيانيه خود گفته است از آنجا که مصطف
 ي محل سکونت را نداشتند، امکان تخليه خانه براي جابجايي اقتصاديواناي را در زندان بودند و تيمدت

  . آنان وجود نداشته است
 شود و پدر خانواده نيز به يحکم تخليه صادر م) مالک ساختمان(اما سرانجام با حکم آموزش و پرورش 

  .  شودي اعتراض آميزش بازداشت ميها دليل واکنش
 از ي زند و جمعي در اعتراض به اين حوادث دست به اعتصاب غذا مبر اساس اين بيانيه پيمان پيران

  . پيوندنديزندانيان نيز به او م
 داشته ي و انساني نبوده و بيشتر جنبه اجتماعيموضوع اعتراض سياس" کند که ياين بيانيه تاکيد م

  ."است
  اعالم اعتصاب غذا

  . برنده جايزه صلح نوبل منتشر شد وي، وکيل ايراني شيرين عباديخبر اين اعتصاب ابتدا از سو
 مقام ها ي که به گفته آنها از سوي در ايران در اعتراض به فشاري از زندانيان سياسياو گفت که گروه

  .بر خانواده هايشان اعمال شده است دست به اعتصاب غذا زده اند
پيران، از دانشجويان ، پيمان ي، احمد باطب1998 سال ي زنجيره ايناصر زرافشان، وکيل پرونده قتل ها

  . هستند که دست به اعتصاب غذا زده ندي از جمله کساني ديگر از دانشجويان زنداني، و برخيزندان
 ايران وقوع اين اعتصاب غذا را که کرارا تکذيب کرده و آن را شايعه ي و سازمان زندان هايمقامات قضاي

  .خواندند
 پيمان ي با خانواده آقاي اعتصاب غذا اعالم همدرد زرافشان گفته که علتي آقايبه گفته خانم عباد

  . تير است18 و دانشجويان دربند و واقعه يپيران و همچنين در حمايت از زندانيان سياس
  

  پايان اعتصاب غذاي زندانيان سياسي بند يک زندان اوين 
  2004 ژوئيه 25 – 1383 مرداد 4يكشنبه 

بنه در بيست و يکمين روز اعتصاب غذاي خود با انتشار زندانيان سياسي بند يک زندان اوين روز يکش
اين بيانيه از برخي از گروهها و شخصيتهايي که مي گفتند . بيانيه اي به اين اعتصاب غذا پايان دادند

اعتصاب غذاي اين گروه داليل صنفي دارد انتقاد کرده و بر سياسي بودند اين اعتصاب غذا تاکيد کرده 
ن، همسر دکتر ناصر زرافشان، وکيل و يکي از اعتصاب غذا کنندگان، در مصاحبه خانم هما زرافشا. است

اين اعتصاب در پاسخ به درخواست تشکلها و شخصيتهايي از داخل و خارج، از : با راديوفردا مي گويد
جمله دفتر تحکيم وحدت، جنبش همبستگي دانشجويان ايران با ناصر زرافشان، و وکالي بدون مرز و 

  .در پاسخ به درخواست جبهه همبستگي ملي پايان مي يابدهمينطور 
زندانيان سياسي بند يک زندان اوين روز يکشبنه در بيست و يکمين روز اعتصاب ): راديو فردا(ليلي صدر 

در بيانيه شماره سه زندانيان سياسي . غذاي خود با انتشار بيانيه اي به اين اعتصاب غذا پايان دادند
 آمده است که پايان دادن به اعتصاب غذا در پاسخ به شخصيتهاي ملي و بين المللي بند يک زندان اوين
 . انجام مي شود

يادآوري مي شود که مسئوالن زندان و قوه قضاييه جمهوري اسالمي به طور کلي اعتصاب غذاي 
 به تعويق زندانيان را تکذيب کردند، ولي در عين حال حضور يک گروه حقوق بشر بين المللي در ايران را

  . انداختند و گفته شد که به تعويق انداختن آن به دليل همين اعتصاب غذا بوده است
بيانيه زندانيان سياسي اعتصاب غذا کننده همچنين از برخي از گروهها و شخصيتهايي که مي گفتند 

تاکيد کرده اعتصاب غذاي اين گروه داليل صنفي دارد انتقاد کرده و بر سياسي بودند اين اعتصاب غذا 
  . است

خانم هما زرافشان، همسر دکتر ناصر زرافشان، وکيل مدافعي که در ميان اعتصاب کنندگان غذا بود، 
  : درباره وضعيت جسماني همسرش مي گويد

وضعيت روحيش . امروز مالقاتي داشتيم به اتفاق فرزندم): همسر دکتر ناصر زرافشان(هما زرافشان 
امروز بيانيه اي در مورد . سمي بسيار ضعيف شده و نگراني دارد براي ماخيلي خوب بود، ولي از نظر ج

  .  روز قرار است امشب اين اعتصاب غذا شکسته بشود20اعتصابشان دادند که بعد از 
  علت اين که اعتصاب غذايشان را مي شکنند را اعالم کردند؟: ص . ل 

 از داخل و خارج از جمله دفتر تحکيم در پاسخ به درخواست تشکلها و شخصيتهايي که: هما زرافشان
وحدت، جنبش همبستگي دانشجويان ايران با ناصر زرافشان و وکالي بدون مرز و همينطور در پاسخ به 

  .درخواست جبهه همبستگي ملي پايان مي دهند به اين اعتصاب غذايشان
   اين اعتصاب غذا؟همگي کساني که اعتصاب غذا کرده بودند قرار است که پايان بدهند به: ص . ل 

همگي قرار است طي يک مراسمي امشب با يک غذاي نرمتر اعتصاب غذايشان را : هما زرافشان
  . بشکنند

  هدف اصليشان از اعتصاب غذا چه بود؟: ص . ل 
هدف اينها از اين اعتصاب غذا يکي به مناسبت سالگرد هجده تير بود و يکي رسيدگي : هما زرافشان

اسي و درواقع شکستن اين جو سکوت و ياسي بوده که در واقع االن حاکم به وضعيت زندانيان سي
 .است و فکر مي کنم به آن اهدافي که در نظر داشتند رسيدند
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 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
بدنبال بستن پرونده قتل خانم زهرا آاظمي خانم مريم رجوي خواستار واآنش قاطع بين المللي و 

  عمومي ملل متحد شدمحكوميت اين جنايت درمجمع 
 )2004 ژوئيه 24 (1383 مرداد 3 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

ديروز , بدنبال دادگاه نمايشي يكي از عوامل قتل خانم رهرا آاظمي آه هفته گذشته برگزار شد
خت حكم به پردا«دستگاه قضاييه رژيم آخوندي اعالم آرد آه تنها متهم پرونده اين قتل تبرئه مي شود و 

به اين ترتيب در حاليكه آمران و عامالن قتل خانم . آرده است» ديه مقتول ازبيت المال در حق اوليا دم
رژيم , زهرا آاظمي آه براي همگان شناخته شده هستند و در عاليترين مناصب حكومتي قرار دارند

  .آخوندي به اين پرونده خاتمه داد
اين دادگاه نمايشي را نمونه بارزي از پايمال آردن ,  ايرانخانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

وي . خون انسانهاي بيگناه و قرباني آردن فرشته عدالت در استبداد مذهبي حاآم بر ايران توصيف آرد
وقتي آخوندها با يك خبرنگار آانادايي و در مورد پرونده اي آه همه توجهات بين المللي به آن : افزود

در حق صدها هزار , گستاخانه همه موازين دادرسي عادالنه را زير پا مي گذارندمعطوف است چنين 
  زنداني در سياهچالهاي قرون وسطايي و در پشت درهاي بسته بيدادگاههاي فوري چه مي آند؟ 
خانم رجوي بر ضرورت واآنش قاطع و مؤثر بين المللي در قبال اين حق آشي گستاخانه آه نقض 

معيارهاي شناخته شده بين المللي است تأآيد نمود و خواستار محكوميت اين فاحش همه معاهدات و 
  .جنايت در اجالس آتي مجمع عمومي ملل متحد شد

  
  ايران بايد تحريم شود  :خارجه آانادا تهديد آرد  وزارت

  2004 ژوئيه 25 – 1383 مرداد 4يكشنبه 
جويانه، حكم داگاه زهرا آاظمي را ناخوشايند   خارجه آانادا در اقدامي مداخله  يكي از مقامات ارشد وزارت

  .خواند
آانادا بايد در : وي در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه، اظهار داشت, به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا

  .يم شودمواضعش تجديدنظر آند و نظر آلي ما اين است آه ايران بايد تحر
يكي از اقداماتي آه ما : گفت, ، وي آه خواست نامش فاش نشود"نيوز.آي.يو"به گزارش پايگاه خبري 

  .بايد در پيش بگيريم آاهش سطح روابط با تهران است
هاي احتمالي و پيگردهاي حقوقي   اين پايگاه خبري ساير تهديدات مورد نظر آانادا بر ضد ايران را تحريم

  . آردالمللي ذآر  بين
دم زهرا آاظمي نيز   بر اساس اين گزارش محمدعلي دادخواه سخنگوي شيرين عبادي و وآيل اولياي

به ما گفتند آه دادگاه عادالنه برگزار خواهد شد اما آنها متهم به قتل را تبرئه آردند و پرونده را نيز : گفت
  .براي تحقيقات جديد به دادگاه ارائه نكردند

المللي باشند ما اين آار را انجام   ده زهرا آاظمي خواستار ارجاع پرونده به دادگاه بيناگر خانوا: وي افزود
  .دهيم  مي

قاتل اصلي يكي از مقامات ارشد زندان اوين : افزايد  دم زهرا آاظمي مي  اين خبر به نقل از وآالي اولياي
  .است

دارد آه پرونده دادگاه زهرا آاظمي، اين خبرگزاري در پايان خبر خود اذعان آرده است آه ايران تأآيد 
  .شود  اي داخلي است و به دولت آانادا مربوط نمي  مسأله

  
  نفس و آشف قاتل زهرا آاظمي يك لحظه آرام نگيرم    خورم تا آخرين  قسم مي :شيرين عبادي

  2004 ژوئيه 25 – 1383 مرداد 4يكشنبه 
  .  ف قاتل اصلي زهرا آاظمي يك لحظه آرام نگيرددم زهرا آاظمي سوگند ياد آرد آه تا آش  وآيل اولياي

امروز يكشنبه عهد آرد آه تا آخرين نفس، اين پرونده , شيرين عبادي, به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
  . را ادامه دهد

اند دستگاه قضايي بايد   دم زهرا آاظمي تأآيد آرده  هاي حقوق بشري و وآالي اولياي  برخي گروه, دولت
  . اين مسأله اهتمام بيشتري به خرج دهددر قبال

هاي متهم اصلي ناديده   شهادت: شيرين عبادي پس از پايان دادگاه زهرا آاظمي به خبرنگاران گفت
  . گرفته شده است

ما تعدادي از شهود را معرفي آرديم و از دادگاه خواستيم آنها را به دادگاه احضار آنند اما به : وي افزود
  . ها توجهي نشد  استههيچ يك از اين خو

آردند آساني آه   من متأسفم؛ زيرا اگر به اظهارات شهود ماجرا توجه مي: عبادي در ادامه تصريح آرد
  .شدند  مرتكب اين قتل شده بودند شناسايي مي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

www.iran-archive.com 



  ميالدی لزوم برگزاری کنفرانس ملی عراق در ماه جاری 
  2004 ژوئيه 25 – 1383 مرداد 4يكشنبه 

يکی از اعضای کميته آمادگی برگزاری کنفرانس ملی عراق از لزوم آغاز بکار اين کنفرانس در ماه جاری 
  . خبر داد 

عضو کميته آمادگی کنفرانس " نصير چادرچی " به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، 
شمار زيادی از کارشناسان ، سياستمداران و نمايندگان احزاب : م اين خبر افزود بين المللی با اعال

  . نفر از اشخاص حقيقی در اين کنفرانس شرکت خواهند کرد 1000مختلف در کنار حدود 
کار خود )  مرداد 7 تا 5(  جوالی 28 تا 26چادرچی همچنين با بيان اين مطلب که اين کنفرانس بايد بين 

  . هنوز مکان دقيق برگزاری اين کنفرانس مشخص نيست : يد ، تصريح کرد را آغاز نما
 نفر انتخاب شوند 100براساس گزارش اين منبع خبری در اين کنفرانس بايد يک شورای ملی متشکل از 

نخست وزير عراق بر چگونگی برگزاری انتخابات آتی در اين کشورنظارت " اياد عالوی" که به همراه 
  . عضو شورای ملی بايد از ميان سياستمداران انتخاب شوند 100فر از  ن20. نمايند 

 
  وزير آشور عراق به آشورهاي همجوار غير عرب هشدار داد

  2004 ژوئيه 25 – 1383 مرداد 4يكشنبه 
اين آشور مدعي » آشورهاي همجوار غير عرب«وزير آشور عراق ضمن هشدار به : خبرگزاري فارس

 آشورهاي غير عرب همسايه را آه بر دخالت در امور داخلي مان اصرار عراق قادر است اوضاع«:شد
  ».دارند، متشنج آند

اگر آشور هاي همجوار « :، گفت"الحيات" و گو با شماره امروز روزنامه  در گفت" فالح حسن النقيب"
  » .دست از دخالت در امور داخلي عراق برندارند، با آنها مقابله به مثل خواهيم آرد

  » .اظهارات وزير آشور عراق اشاره به ايران دارد« : نوشتالحيات
ما قصد نداريم رابطه بدي با آشورهاي همجوار داشته باشيم بلكه بر عكس «:وزير آشور عراق گفت

خواهان بهترين روابط با آشورهاي همجوار خود هستيم ولي اگر برخي از آشورها بر دخالت در امور 
دانيم آه از  ما وظيفه خود مي. گز به اين مساله بسنده نخواهيم آردداخلي عراق پافشاري دارند، هر

  » .ملت عراق و آشور خودمان حمايت آنيم
، »توانيد اوضاع داخلي را در اين آشورها متشنج آنيد چگونه مي«وي در پاسخ به اين سوال آه 

  » .رسيم انشاء اهللا به اين مرحله نمي«:گفت
  

  سانه هاي جمعي در رايران و عراقاوضاع تحليل 
  بررسی روزنامه های صبح امروز تهران

  2004 ژوئيه 25 – 1383 مرداد 4يكشنبه  -بي بي سي 
بررسی روزنامه های صبح امروز تهران نشان می دهد که از ميان اخبار خارجی احتمال سکته مغزی و 

ر رای دادگاه يا مرگ صدام حسين رييس جمهور سابق عراق و از ميان اخبار داخلی پی آمدهای صدو
  .های رسيدگی به پرونده های زهرا کاظمی و هاشم آغاجری در صدر اخبار روزنامه ها آمده است

 با چاپ عکس هايی از صدام حسين در زندان، اخبار مربوط به احتمال سکته مغزی اعتماد و آفتاب يزد
  .وی را که از سوی منابع عربی منتشر شده به نقد کشيده اند

افراد مطلعی نوشته است که وجود صدام و برپايی دادگاه وی می توانست مشکالت را  از قول اعتماد
در پی آورد که مرگ و يک سکته مغزی و يا خودکشی وی پيش از برگزاری محاکمه می تواند به آن 

  .مشکالت پايان دهد
کرده و  خبر تبرئه تنها متهم دادگاه رسيدگی کننده به قتل زهرا کاظمی را منعکس شرق و رسالت

  . نوشته اند که ديه مقتول به اين ترتيب از بيت المال پرداخت خواهد شد
رای تبرئه کارمند وزارت اطالعات که از نظر دادستانی تهران متهم به قتل زهرا کاظمی بود در زمانی 
ن صادر می شود که در مورد قتل وی و نحوه صورت گرفتن آن هنوز ابهام های فراوانی وجود دارد و وکيال
خانواده زهرا کاظمی و منابع بين المللی، از جمله دولت کانادا، پيگير آنها هستند هرچند در اعالميه 

  .دادگستری به اين موارد اشاره ای نشده است
بعد از گذشت يک سال از واقعه ای که ابعاد بين المللی به خود گرفت هنوز روزنامه های تهران در مورد 

  .آن ديدگاه يکسانی ندارند
 کانادايی – همراه با خبر تبرئه متهم به قتل اين خبرنگار عکاس ايرانی جمهوری اسالمیروزنامه 

نوشته است که زهرا کاظمی سال گذشته درحال عکاسی از منطقه ممنوعه زندان اوين دستگير شد و 
عد از چند روز بعد از اعمال خشونت عليه مسئوالن زندان و ايجاد درگيری، به بيمارستان منتقل گرديد و ب

  . درگذشت
همشهری نوشته است که به گفته شيرين عبادی، وکالی اوليای دم زهرا کاظمی از تمامی 

  . برای اعتراض به رای صادره از سوی دادگاه، استفاده خواهند کرد" راهکارهای قانونی داخلی"
ه به مراجع حقوقی بين پيش از ين روزنامه ها از زبان کارشناسان حقوقی از احتمال ارجاع اين پروند

  .المللی خبر داده بودند
 خبر داده که قاضی دادگاه رسيدگی کننده به اتهامات هاشم آغاجری، که وی را بعد از لغو حکم شرق

اعدامش به پنج سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت های اجتماعی محکوم کرده است، با 
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ه وکالت مخالفت کرده است و به اين ترتيب پيشنهاد سه پيشنهاد وکالی وی برای تبديل قرار وثيقه ب
استاد دانشگاه، که اعالم آمادگی کرده بودند تکفل هاشم آقاجری را به عهده بگيرند تا وی بتواند از 

  . زندان خالصی يابد، بالموضوع مانده است
اعالم آمادگی ، محسن کديور، دکتر علی اکبری و دکتر معتمدی از استادان دانشگاه شرقبه نوشته 

  . کرده بودند که کفالت متهم را عهده دار شوند
 صد   وثيقه  از زبان سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی نوشته تاميناعتماداز سوی ديگر، 

 در  خواهد اقدامی ، نمی  قرار صادر شده  به  در اعتراض  اما آغاجری  نيست  مشکل ميليون تومانی خيلی
   نوعی  و به  صادر شده  وی  عليه  که  حکمی  به  دهد، با توجه  می  شود و ترجيح انجام   آن  تامين جهت
   است، به  اجتماعی  از حقوق  ممنوعيت  سال۵   صدور حکم  از طريق  زندان  داخل های  محدوديت  همان
  . نشود  منتقل  از زندان بيرون

 خواستار محاکمه و برکناری قاضی اعتماد نعمت احمدی، يکی از وکالی آغاجری، در مقاله ای در
   قوه  رياست  مشترک همدانی صادر کننده رای اعدام هاشم آغاجری شده و نوشته است که مسئوليت

  .   است  قرار داده  بزرگ  را در امتحانی  کشيد، ايشان  چالش  را به  نظام  که  قاضی  با اين قضاييه
 نبود   دادگاه  اين  محکوم دکتر آغاجری.  ندارد  قضاوت ديگر صالحيت   قاضی آقای احمدی گفته است که اين

 و   حقوق  علم ، علمای  دينی ، علمای  او را رهبر انقالب  محکوميت  بود و حکم  محکوم  شعبه  قاضی بلکه
 و  شتباه اصرار بر ا  دکتر آغاجری  در پرونده  که کسانی. اند  صادر کرده  مملکت  و قضايی  سياسی مسئوالن

  .  مقصرند تقصير خود داشتند، همگی
 و فشار   اعتصابی  زندانيان  به  راجع  تبليغ  اروپا برای  پارلمان  خبر داده که نمايندگاناعتماددر همين حال، 

  . اند  داده  فراخوان  سياسی  زندانيان های  خواسته  به  پاسخگويی  برای  ايران به
   در پی المللی  بين  و سازمان های  بشری  حقوق  جوامع  اروپا به رلمان پا  نمايندگان  فراخوان اين

 بشر و   حقوق  مدافع  و شخصيت های  مختلف  کشورهای  پارلمان های  و فراخوان  گسترده های حمايت
  .گيرد  می  اروپا و آمريکا صورت  در کشورهای  بشری  حقوق های انجمن

   سازمان های  و از تمامی  هستيم ما بسيار نگران:   است  آمده وپا در اطالعيه نمايندگان پارلمان ار
  .  کنند  اقدام  اعتصابی  زندانيان  جان  نجات  برای  به سرعت خواهيم  ذيربط می  و مجامع المللی بين

 خبرفراخوان نمايندگان پارلمان اروپا دو روز پس از آن منتشر می شود که دولت ايران فرستادگان سازمان
ملل را که قرار بود امروز برای تهيه گزارشی درباره ناپديد شدگان اجباری به تهران سفر کنند، از اين 

  .ديدار بازداشت و اعالم گرديد که فعال اين سفر منتفی شده است
 در گزارشی حاوی گزيده نوشته های منابع خارجی و تحليل نشريات جهانی نشان داده که همشهری

  . هوری اسالمی در سياست رسمی دولت اياالت متحده نيستطرح تغيير نظام جم
 از قول مقامات دولت آمريکا نيز تصريح شده که آن کشور پس از همشهریدر بخش هايی از گزارش 

  . جنگ با عراق مايل نيست به کشور ديگری حمله کند
ت ديده اند که از  طرح پيشنهادی دو سناتور آمريکايی را هم با اهميرسالت و آفتاب يزددر مقابل، 

، سياست رسمی "تغيير نظام جمهوری اسالمی ايران"دولت اين کشور خواسته اند علنا اعالم کند 
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