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

  

  نيان سياسيدا زنهمبستگي با 
  

  يكصد ساعت همبستگى با زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران
  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه  -راديو آلمان 

آميته «در فرانسه آميته با مشارآت شمارى از سازمان ها با نحله هاى گوناگون تشكيل شده، بنام 
 ٢٨اين آميته از امروز چهارشنبه . » در ايرانيكصد ساعت همبستگى با زندانيان سياسى و عقيدتى

در ميدان باستيل شهر پاريس به مدت يكصد ساعت برنامه هايى در همبستگى با )  مردادماه٧(ژوئيه 
آنها مى خواهند هيئت مستقلى براى بررسى . زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران برگزار مى آند

 و پرونده قتل زهرا آاظمى توسط دادگاه هاى صالحيتدار وضعيت زندانيان سياسى به ايران اعزام شود
آقاى بهروز فراهانى، سخنگوى اين آميته به پرسش هاى صداى آلمان در . بين المللى رسيدگى شود

  . اين زمينه پاسخ گفت
  

  داود خدابخش: مصاحبه گر
زندانيان آميته ى يكصد ساعت همبستگى با «آقاى فراهانى، آميته اى تحت عنوان : دويچه وله
اين . شما سخنگوى اين آميته هستيد. از امروز برنامه اى در پاريس دارد» عقيدتى در ايران/سياسى 

  آميته از چه سازمانهايى تشكيل شده و برنامه ى آن  چيست؟
انجمن دفاع از زندانيان سياسى و «اين آميته اى آه تشكيل شده، متشكل است از : بهروز فراهانى

اتحاد نيروهاى آمونيست و «، »آميته ى ضدسنگسار«، »فورم اجتماعى ايران«، »عقيدتى در ايران
آميته ى اقدام «، »ايرانيان جمهوريخواه دمكرات و الئيك در پاريس«، »انجمن ديدار و گفت و گو«، »چپ

و به اضافه ى شخصيت ها و ايرانيانى آه متعلق به » براى آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران
ابتكار . هى نيستند، ولى در اعالميه اى آه ما داده ايم حمايت خود را از آن اعالميه اعالم آرده اندگرو

اين را هم چندنفر از دوستانى آه در رابطه با آزادى هاى سياسى  و مدنى در ايران فعال هستند، به 
شتر روشن شد، ما وقتى آه خبر اعتصاب غذاى زندانيان رسيد و چون و چند آن بي. عهده داشته اند

  . تصميم گرفتيم آه اقدامى بكنيم آه فراتر از اين  يا آن گروه برود
همانطورى آه خود شما حتما توجه آرده ايد، انجمن ها و آميته هايى آه نام بردم، طيف آامال 

متنوعى از گرايشات سياسى و نظرى را دربرمى گيرد و قرار بود در رابطه با اين اقدام حتى المقدور 
تالش بشود اتحاد عملى گسترده از همه ى نيروهاى ممكن باشد تا بتوانيم به خصوص با توجه به 

سياست سانسور و انكارى آه رژيم جمهورى اسالمى در رابطه با اين اقدام به غايت شجاعانه زندانيان 
كه اى سياسى در ايران پيش گرفته بود، اين سد سكوت را در خارج بشكنيم و به خصوص اين بالماس

آه تحت عنوان محاآمه ى قاتالن خانم آاظمى در همين مدت در جريان بود، بلندگويى باشيم براى 
. رساندن صداى آنان به افكار عمومى جهانى و در درجه ى اول در آشورى آه هستيم، يعنى فرانسه

فته شود و ابتكار عمل اين حرآت از چندنفر افرادى آه از گروههاى مختلف آمده بودند، در دست گر
فراخوان اين اقدام را آنها دادند و اين آميته چند روز پيش توانست با پليس فرانسه تماس گيرد و تا 
اما . مقدمات آن را فراهم آنيم آه امروز آار خود را شروع آنيم، خبر خوش پايان اعتصاب را هم شنيديم

وضعيت ويژه اى آه در حال حاضر در از آنجايى آه هدف تنها اين اعتصاب غذا نبود، بلكه افشاگرى از 
عقيدتى _ ايران وجود دارد، مى باشد و به خصوص روشى آه رژيم ايران در رابطه با زندانيان سياسى 

اين اقدام به حالت تحصن و .  ساعت را برگزار آنيم١٠٠در پيش گرفته  بود، ما تصميم گرفتيم اين 
آه با شما صحبت مى آنم چادر خود را هم بپا آرده ايستاده در ميدان باستيل پاريس مى باشد و االن 

ايم و ميزها را هم گذاشته ايم و با عالقمندانى آه حاضرند در اينجا پاى ميزها بايستند و اعالميه پخش 
آنند و صداى اين زندانيان را به گوش مردم برسانند، همه جمع شده ايم و در حال پخش اعالميه و دادن 

  .شعار هستيم
  

  آيا سازمانهاى فرانسوى هم در اين برنامه مشارآت دارند يا اعالم همبستگى آرده اند؟: هدويچه ول
از سازمانهاى فرانسوى آه تاآنون با آنها در تماس بوده ايم، سنديكاى آارگرى مثل : بهروز فراهانى

»CGT« ،»خواهش آرده آه همه پيامهاى حمايتى خود را داده اند و ما از آنها » گروه ده نفر«و يا » سوت
و اميدواريم آه . ايم آه متن پيامها را براى ما ارسال آنند تا آن را در اختيار همكاران خود قرار بدهيم

بتوانيم يك آنفرانس مطبوعاتى هم در اينجا برگزار آنيم و پيام اين زندانيان سياسى را به گوش مردم 
  .برسانيم

  
  ؟»آميته ى همبستگى چيست«ت اين ممكن است آوتاه توضيح دهيد آه خواس: دويچه وله
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به طور مشخص آن چه آه ما خواهانش هستيم، اعزام هياتى براى مالقات با زندانيان : بهروز فراهانى
عقيدتى در ايران و به طور ويژه موضوع مالقات با آقايان ناصر زرافشان، احمد باطبى و ديگران _ سياسى 

آاظمى، نه توسط دادگاههاى فرمايشى رژيم جمهورى است و همينطور بررسى دادگاه قتل خانم زهرا 
اين دو خواست . اسالمى ايران، بلكه توسط مراجع بين المللى در دست گرفته شود و پيگيرى شود

و نيز فرستادن اين هياتهاى مستقل به ايران و وادار آردن . مشخصى ست آه ما در اين رابطه داريم
  .  يل در روابط و مناسباتى آه با ايران دارنددولتهاى اروپايى جهت مطرح آردن اين مسا

  
  از ناآراميهاي بند يک زندان اوين » روزنامه«مجموعه گزارشات امروز 

  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه  -روزنامه  
   زنداني سياسي به مرخصي آمدند4در پي درگيري و ضرب و شتم در زندان اوين؛ 

 و ضرب و شتم آقاي دکتر ناصر زرافشان، وکيل مدافع شجاع قتلهاي در پي ايجاد درگيري: روزنامه
زنجيره اي در زندان، که به گفته پدر دکتر فرزاد حميدي، به تحريک يکي از زندانيان بند يک زندان اوين به 

و به سردستگي يکي از برجسته ترين افراد زنداني کميته انقالب و برپا کننده ي خانه »  ف-امير«نام 
مجددا از سوي مسئوالن زندان »  ف-امير«من به نام اسماعيل افتخاري صورت گرفت، صبح ديروز هاي ا

  .به مرخصي فرستاده شد
گفتني است، مقامات زندان اوين با توجه به فشار افکار عمومي که نگران وضعيت جسمي برخي از 

باطبي بوده اند، مجبور به زندانيان سياسي اعتصاب غذا کننده، از جمله دکتر ناصر زرافشان و احمد 
  .دادن مرخصي به آنها نيز شدند

احمد باطبي ديروز و دکتر ناصر زرافشان امروز براي مرخصي از زندان اوين خارج » روزنامه«به گزارش 
  .شدند

چند روز پيش نيز، يکي ديگر از زندانيان سياسي بند يک زندان اوين به نام اميد عباسقلي نژاد از زندان 
  . آمده بودبه مرخصي

  در پي درگيري و ضرب و شتم در زندان اوين؛ سعيد ماسوري به سلول انفرادي منتقل شد
به نقل از يکي از خانواده هاي زندانيان سياسي، صبح امروز در پي ناآرامي مجدد » روزنامه«به گزارش 

حبس ابد که از ، محکوم به »سعيد ماسوري«در بند يک زندان اوين، يکي از زندانيان سياسي به نام 
  . در زندان اوين منتقل شد240اعضاي سازمان مجاهدين خلق مي باشد، به سلول انفرادي بند 

  .گفتني است گروه فشار بند يک زندان اوين عامل اصلي اين انتقال بوده است
  در پي درگيري و ضرب و شتم در زندان اوين؛ غالمرضا اعظمي مجددا دست به اعتصاب غذا زد

بنا بر اخبار رسيده از زنداِن ناآرام اوين، در پي آزار و اذيت زندانيان سياسي بند يک » روزنامه«به گزارش 
زندان اوين توسط برخي از عوامل گروه فشار آن بند، غالمرضا اعظمي، يکي از زندانيان سياسي 

د، به عنوان اعتصابي که چند روز پيش همراه با ديگر زندانيان به اعتصاب غذاي خود پايان بخشيده بو
  .اعتراض مجددا دست به اعتصاب غذا زد

  .زده است» خشک«وي اينبار به نشانه اعتراض و انزجار شديد، دست به اعتصاب غذاي 
  

  ! عامل اصلي سوء قصد به جان دکتر ناصر زرافشان را بهتر بشناسيد
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اگر مي خواهيد بدانيد ضارب اصلي آقاي دکتر ناصر زرافشان، وکيل مدافع شجاع : روزنامه، پريسا روانکاو
قتلهاي زنجيره اي در زندان اوين، که دو روز پيش در پايان اعتصاب غذاي زندانيان سياسي به وي و گروه 

ديگري از زندانيان سيآسي حمله ور شد، کيست و چه سابقه اي دارد، با من در اين نوشتار همراه 
  .ويدش
  

 15، در روز ) نفر12حدود (حتما در خبرها خوانده ايد که گروهي از زندانيان سياسي بند يک زندان اوين 
 تير ماه، اعتصاب غذاي 18تير ماه سال جاري، به مناسبت رسيدن به پنجمين سالگرد فاجعه خونين 

ي مصطفي پيران و تخليه خود را آغاز کرده و با يورش نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمي به منزل آقا
  .اجباري آن منزل از سوي آنان و بي خانمان شدن آن خانواده ، آن را به نقطه اوج اعتراضي خود رساندند

  
در پي يورش نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمي به منزل آقاي مصطفي پيران، وي پالکارتي درست 

که حقش است، که اگر هر کسي جاي مي کند و بر روي آن، آنچه را مي نويسد که دلش مي خواهد، 
وي پالکارت را به دستان خود مي گيرد و نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي . او بود نيز چنين مي کرد
  .نيز آن دستان را به زنجير

به اين شرح، مصطفي پيران نيز همچون فرزند خود؛ پيمان پيران که به تازگي از آلمان به تهران بازگشته، 
  .منتقل مي شودبه زندان اوين 

که همه اش بر مي گردد به عدم انتشار (اگر از گزارشات ضد و نقيض اعتصاب غذاي زندانيان سياسي 
کامل بيانيه هاي رسمي اعتصابيون زندان اوين در رسانه هاي خبري ايراني و آنهم به بهانه زير سوال 

بگذريم، مي !) جلسيرفتن برخي از چهره هاي سياسي مورد عالقه برخي از رسانه هاي لس آن
رسيم به شب پايان اين اعتصاب غذا که در پي درخواست جمعي از سازمانهاي سياسي، از جمله 

دفتر تحکيم وحدت و کوشندگان سياسي داخل و خارج از کشور، زندانيان سياسي بند يک زندان اوين، 
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يان شب برخي از زندانيان  روز، شام را در اتاق آقاي دکتر ناصر زرافشان خوردند ولي در پا20پس از 
خطرناک بند که به گفته دکتر فريبرز رئيس دانا و تقي حميدي؛ پدر يکي از زندانيان سياسي بند يک 

و به سرپرستي فردي به نام اسماعيل افتخاري، معروف به امسال »  ف-امير«زندان اوين، به تحريک 
فشان حمله ور شده و با ز هم به گفته تيغ زن، به زندانيان اعتصابي به خصوص آقاي دکتر ناصر زرا

  .خانواده هاي زندانيان سياسي، با چاقو و ميله به جان آنها سوء قصد مي کنند
در »  ف-امير«يکي از زندانيان سياسي نيژ در تماس با خانواده خود گفته است که عامل تحريک؛ يعني 

: دکتر ناصر زرافشان مي گويدحين درگيري، فرياد مي کشد و خطاب به حمله کننده گان و رو به 
  ».بکشيد اين را تا راحت شويم«

که در سکوت تمامي محافل خبري فارسي زبان، تنها بازتاب دهنده اين ماجرا بود براي " روزنامه"سايت 
تائيد اين ماجرا با خانواده دکتر فرزاد حميدي تماس گرفت و با تقي حميدي گفتگو کرد و وي صحت اخبار 

  .زندانيان سياسي و دکتر ناصر زرافشان را تاييد نموديورش شبانه به 
پدر دکتر فرزاد حميدي همچنين از بي تفاوتي مسئوالن زندان نسبت به اين يورش شبانه خبر داد و 

گفت گويا مسئوالن زندان موافق اين حمله بوده اند، چرا که هيچگونه اقدامي در جهت توقف درگيري 
  .انجام ندادند

، که برخي از زندانيان سياسي معتقد هستند، وي عامل » ف -امير«ي اين يورش، اما هر حال فردا
تحريک زندانيان خطرناک براي حمله به دکتر ناصر زرافشان بوده براي سومين بار طي دو هفته اخير به 

  !مرخصي فرستاده مي شود
  

 عمومي که نگران سالمت امروز نيز مقامات زندان، شايد از بابت خم شدن کمرشان در برابر فشار افکار
  .جان دکتر ناصر زرافشان هستند، وي را همچون احمد باطبي به مرخصي فرستاد

احمد باطبي که ديروز به مرخصي فرستاده شده در گفتگو با راديو فردا با تاييد حمله به دکتر ناصر 
ل خارج از زندان از يکشنبه شب اتفاقي که افتاده بود اين بود که خيلي از دوستان فعا«: زرافشان گفت

بچه هاي داخل خواسته بودند با توجه به آنچه که تقريبا آن چيزهايي که مد نظرمان بود به دست آورده 
بوديم، خواسته بودند که اعتصاب غذا را بشکانيم، به صورت مستقيم و غير مستقيم، و يک مقدار هم 

چه ها تامين شده بود، اعتصاب با توجه به اينکه هدف ب. اعتصاب براي بچه ها مشکل شده بود
منتها داخل زندان اوين به غير از . شکسته شد، و سپس همراه آقاي ناصر زرافشان شام خوردند

خواسته . سياسي ها زندانيان عادي هم هستند، که دربند زندانيان سياسي هم نگهداري مي شوند
اينها چندان برايشان . ستهايشان متفاوت است، برخوردشان متفاوت است، انگيزه شان متفاوت ا

خوشايند نبود اعتصاب غذا به خاطر اينکه يک سري عواقبي داشت، مثال تلفن ها را قطع کردند، و در 
به . و اينها معتقد بودند که اين را شما باعث شديد که به اين شکل شده است. بندها را بسته بودند

اشي کردند به بچه هاي سياسي و اعتصابي هر ترتيب ناراحتي و درگيري ايجاد شد، توهين کردند، فح
فرداي آن شب، يعني ديشب، آمدم بيرون، . بچه ها سعي کردند درگيري ايجاد نکنند. و آقاي درخشان

. آقاي درخشان را هم امروز شنيدم که آمدند. به من مرخصي دادند، به همراه چند تا از بچه هاي ديگر
 به وجود آمد که نيروهاي ويژه، گارد زندان آمد دخالت کرد و ظاهرا پس از آنکه من رفتم يک درگيري ديگر

  ».درگيري خاتمه پيدا کرد
  

اما مي رسيم به سرپرست گروه فشار بند يک زندان اوين، يعني آقاي اسماعيل افتخاري، معروف به 
  .اسماعيل تيغ زن

، آدم ربايي و برپا کردن  گيري، زور ، اخاذي  آالهبرداري اسماعيل افتخاري که به هزار و يک اتهام از جمله
در زندان اوين و متاسفانه در کنار محکومان سياسي جا خوش کرده است، به ... خانه هاي امن و 

 مهر ماه سال گذشته که جريان دادگاه وي را منعکس کرده بود؛ در 23نوشته رونامه اعتماد به تاريخ 
 از   با سوءاستفاده  آشور بود آه آوپترسازي ي و هل  پشتيباني  آارمند صنايع61 تا 54   سالهاي طول

،  ، سد معبر، امور حراست  و جانبازان  نظير بنياد مستضعفان  در مراآز مختلفي  آغاز انقالب  زمان شرايط
   خود به  از قدرت آرد با سوء استفاده  آار مي  در آميته  آه  آار شد و در زماني  به مشغول...  و شهرداري
  ، تهديد، جعل  و وحشت  از آشور، ايجاد رعب  فرهنگي  ميراث ، خروج ، آالهبرداري ربايي ر آدم نظي اعمالي
  .  است  زده دست...  و عنوان

 12   منطقه  سابق  آميته  ضربت  گروه اسماعيل افتخاري که به نوشته روزنامه هاي چاپ تهران، رييس
تمع شهيد بهشتي و با حضور تعداد زيادي از  بوده در يکي از جلسات محاکمه خود که در مج تهران

  ام  آرده  نفـر را بازداشت6000   در آـميتـه،  خـدمتم  در زمـان مـن: شاکيانش برگزار شده بود گفته است
  .ام  آرده  دسـتگيـر و بـازداشـت  چه  را براي  آدام  آه  نيست حـاال يـادم

 ساله اي را مي ربايد و 16 دختر 76الب نيز بوده در سال وي که بر پا کننده خانه هاي امن در اوايل انق
  .در کمال وقاحت به وي تجاوز مي کند

   بود در جلسه  ديده  و آزار جنسي  شده  ربوده76   در سال  مرد هزارچهره  توسط  آه  ساله16مادر دختر 
  روز تابستاني  آن«:  دادگاهي که سال گذشته در مجتمع شهيد بهشتي تهران برپا شده بود گفت

   خانه  فاصله  چون  آار او ببرم  محل  به  را برايش يي  بسته  و خواست  گرفت  تماس  آارش  از محل شوهرم
   رفت  دخترم وقتي.  ببرد  پدرش  تا براي  بود دادم  محصل  آه  دخترم  بود به  آم  آار شوهرم ما تا محل
  به.  از او نشد  اما خبري گشت  دو برمي  ساعت  به  ربع  حداآثر يك بايست  بود و مي وربع  يك ساعت
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جا را  همه.  نيامد  دخترم  ولي  برگشته  خانه  به  دخترمان  آه  است  وقت  خيلي  او گفت  زدم  زنگ شوهرم
 بود و   شده  شوآه  از ترس  آه  در حالي  بعد دخترم  ساعت سه.   نگرفتيم يي  نتيجه  ولي وجو آرديم جست

 در   آار پدرش  از محل  بازگشت  هنگام  آرد آه او بعدا تعريف.   برگشت  خانه  نبود به  زدن  حرف در بهقا
 او را   قبل  و از مدتي  آرده  معرفي  مامور اطالعات  خود را تيمسار احمدي  آه تير با مردي  هفت ميدان
   آميته  سوار بر ماشين آه(   افتخاري اعيل اسم يعني) مرد   اين  گفت دخترم. ، روبرو شد آرده  مي تعقيب

   خرابكارها هستي تو عضو گروه:   گفت  من  به  بازجويي  برد و ضمن يي  خانه  آرد و به بود، مرا سوار پاترول
   به آوردم ها سر در نمي  حرف  از اين  آه اما من.   ما بدهي  را به  و اسناد گروهكي  رمز، مدارك و بايد اسم

   همان آه «  تيمسار قالبي ولي...   ندارم  فعاليت  و باندي  گروهك  و با هيچ  محصلم  دختري  من تماو گف
   گفت  در خيابان  آردن  پياده  آرد و هنگام  مرا سوار ماشين  جنسي  از آزار و اذيت پس»  بود زن تيغ اسمال
  ».  شوي  خارج  و از تهران  بزني  حرف آس  با هيچ  نداري حق

و حال شرح چند نمونه ديگر از اتهامات اين مرد هزار چهره جمهوري اسالمي را که به نقل از روزنامه 
  :اعتماد سال گذشته بخوانيد

  
  : آغاز شد  تهران  جنايي  در دادگاه  مرد هزار چهره محاآمه: اعتماد

 در  روز گذشته»  زن  تيغ الاسم «  به  معروف  افتخاري  اسماعيل  محاآمه  جلسه دومين:  اعتماد– مهر 23
   و به  و حقوقي  حقيقي  از شاآيان  با حضور تعدادي  تهران  شهيد بهشتي  آيفري  دادگاه  هشتم شعبه
  . برگزار شد ربايي  و آدم ، زورگيري ، اخاذي  آالهبرداري اتهام

 مدتها   و سالها پيش ت اس  شده  نيز معروف  مرد هزار چهره  به  آه  وي  محاآمه  روز گذشته در جلسه
   اين  خود عليه هاي  از شكايت يي  گوشه  شرح  به  بود، شاآيان12   منطقه  سابق  آميته  ضربت  گروه رييس

 و   پشتيباني  آارمند صنايع61 تا 54   سالهاي  مرد در طول  اين  اتهامي  پرونده براساس. مرد پرداختند
 نظير بنياد   در مراآز مختلفي  آغاز انقالب  زمان  از شرايط ستفاده با سوءا  آشور بود آه آوپترسازي هلي

 در   آه  آار شد و در زماني  به مشغول...  و ، شهرداري ، سد معبر، امور حراست  و جانبازان مستضعفان
  ميراث  ، خروج ، آالهبرداري ربايي  نظير آدم  اعمالي  خود به  از قدرت آرد با سوء استفاده  آار مي آميته

  .  است  زده دست...  و  عنوان ، تهديد، جعل  و وحشت  از آشور، ايجاد رعب فرهنگي
 را   آن  و توسعه اندازي  قصد راه  آه  تعاوني  يك در آغاز فعاليت:   گفت  پرونده  از شاآيان  ديروز يكي در جلسه
   بودند، يك  رزمندگان  آن  موسسان ا آه م  به  آمك ، براي»  اجنسي گلف «  نام  به  قرار شد شرآتي داشتيم
 با   بود آه  افتخاري  ما اسماعيل  تعاوني نماينده.  ما بفروشد  تعاوني  به  از مزايده  را خارج  تني600  آشتي
   خود خريد و سند آن  نام  را به  آشتي  آار متقلبانه  در يك  شد، اما وي  وارد معامله  اجنسي  گلف شرآت
 ما   موضوع  از اين  بعد از اطالع  آرد آه  خود ثبت  نام  بود، به  قرار گرفته  مورد معامله  ويژه  تسهيالت با را آه

   آه  شديم  متوجه  پرونده در پيگيري.   آرديم  شكايت  قضايي  مراجع  آار، به  از اين مديره  هيات اعضاي
تواند   مي  آه  عنوان  با اين  و از افراد مختلف فروخته نفر   چندين  به  را تاآنون  آشتي  دانگ  يك افتخاري
  .  است  آرده  دريافت  رشوه  بگيرد، مقادير زيادي  آنها مجوز ملواني براي

 از   با استفاده  افتخاري  اسماعيل  بود آه  همسر محمد رمضاني  رمضاني  مريم  خانم  ديگر پرونده شاآي
  . بود  شده  وي  مرگ  باعث  و سرانجام  انداخته  زندان  به گناه  مرد را بي  اين  سال نفوذ خود ده

   اين  و نيرنگ  با حقه  قصد داشت  اسماعيل  گيشا آه  در خيابان  داشت يي  مغازه همسرم:   گفت  زن اين
  ز قدرت ا  با استفاده  اسماعيل ولي. شد  آار نمي  اين  حاضر به  در بياورد اما شوهرم اش  را از چنگ مغازه

   آه زماني.  قرار داد  شكنجه  و سالها تحت  انداخت  زندان  آرد و او را به  درست  پاپوش  شوهرم خود براي
  ، معلوم  آردم  مراجعه  دادگاه  از قضات  يكي  به  همسرم گناهي  بي  اثبات  براي  پيگيري بعد از چند سال

 آزاد شد اما   از زندان  از سالها شوهرم پس.   است  نشده  تشكيل  شوهرم  براي يي شد اصالص پرونده
   همه  ما پيش  آبروي  گذشته از آن.  آرد  شد و فوت  بود دچار بيماري شده  متحمل  آه هايي بخاطر شكنجه

   و ما قرباني  شوهرم  آه شناختند، در صورتي دار مي  ما را آالهبردار و سابقه  خانواده  مردم ، چون رفت
  .  شديم زن تيغ  اسمال جنايات و  طمع
   خريده  در چالوس  مرغوبي  زمين  همسرم  انقالب اوايل:   گفت  ديگر از شاآيان  برومند همسر يكي عزيزه
  يك.  بود  تومان  ميليون12   موقع  در همان  آن  ارزش  آرد آه  و ويال تبديل  باغ  زياد آنجا را به  با تالش بود آه

 از  اند و پس  را گرفته  من يي عده:  او گفت.  بود  شده  مجروح  بشدت  آه  آمد در حالي خانه   به روز شوهرم
   مدارآي اند و از من  برده  ناشناسي  محل  مرا به  و جرح  با تهديد و ضرب هايم ها و چشم  دست بستن
   يك  مبلغ  بعدا فهميدم فيدامضا آه س  چك  يك  اضافه اند به  گرفته زن  تيغ  اسماعيل  به  باغ  واگذاري براي

  .اند  آرده  برداشت  همسرم  از موجودي  و هفتصد هزار تومان ميليون
 بود در   ديده  و آزار جنسي  شده  ربوده76   در سال  مرد هزارچهره  توسط  آه  ساله16 دختر  مادر يك
   را برايش يي  بسته  و خواست  گرفت  تماس  آارش  از محل  شوهرم  روز تابستاني آن:   ديروز گفت جلسه

   تا براي  بود دادم  محصل  آه  دخترم  بود به  آم  آار شوهرم  ما تا محل  خانه  فاصله  چون  آار او ببرم  محل به
  گشت  دو برمي  ساعت  به  ربع  حداآثر يك بايست  بود و مي وربع  يك  ساعت  رفت  دخترم وقتي.  ببرد پدرش

   ولي  برگشته  خانه  به  دخترمان  آه  است  وقت  خيلي  او گفت  زدم  زنگ  شوهرم به. از او نشد  اما خبري
 از   آه  در حالي  بعد دخترم  ساعت سه.   نگرفتيم يي  نتيجه  ولي وجو آرديم جا را جست همه.  نيامد دخترم
 از   بازگشت  هنگام  آرد آه  او بعدا تعريف.  برگشت  خانه  نبود به  زدن  حرف  بود و قادر به  شده  شوآه ترس
 و از   آرده  معرفي  مامور اطالعات  خود را تيمسار احمدي  آه تير با مردي  هفت  در ميدان  آار پدرش محل
 سوار بر  آه(   افتخاري  اسماعيل يعني) مرد   اين  گفت دخترم. ، روبرو شد آرده  مي  او را تعقيب  قبل مدتي

www.iran-archive.com 



  تو عضو گروه:   گفت  من  به  بازجويي  برد و ضمن يي  خانه  آرد و به  بود، مرا سوار پاترول ه آميت ماشين
ها   حرف  از اين  آه اما من.   ما بدهي  را به  و اسناد گروهكي  رمز، مدارك  و بايد اسم خرابكارها هستي

 تيمسار  ولي...   ندارم  فعاليت و باندي   گروهك  و با هيچ  محصلم  دختري  من  او گفتم  به آوردم سر در نمي
   پياده  آرد و هنگام  مرا سوار ماشين  جنسي  از آزار و اذيت پس»  بود زن تيغ  اسمال  همان آه « قالبي
  .   شوي  خارج  و از تهران  بزني  حرف آس  با هيچ  نداري  حق  گفت  در خيابان آردن

  مطرح...  و ، اخاذي  بر آالهبرداري  مبني  افتخاري د را از اسماعيل خو  نيز شكايت  ديگري  شكايان در ادامه
  هاي  گيس  با آاله  آه هايي  با عكس  آه  است  شناسنامه4   داراي  اسماعيل  پرونده بر اساس.آردند
 4 همسر و  وي.  شد  بود، بازداشت  شناسنامه  پنجمين  در صدد گرفتن  آه  بود و زماني  انداخته مختلف

   به  آنها دست  زندگي  مخارج  تهيه آنند و او براي  مي  زندگي  در ترآيه  سالها است فرزند دختر دارد آه
 و مواد مخدر در   با جاسوسي  در ارتباط  افتخاري  اسماعيل قبال پرونده.  است  زده  خالف  عمل هزاران
   حبس  سال8   او را به  و دادگاه ار گرفته قر  مورد رسيدگي  تهران  اسالمي  انقالب  دادگاه  سوم شعبه
  .  است  شده  قطعي  تهران  تجديدنظر استان  در دادگاه  وي  حكم  آه  آرده  محكوم تعزيري
   و ادعاهاي ام  آرده  هزار نفر را بازداشت6   آميته  در زمان من:   دادگاه  جلسه  در هفتمين  زن  تيغ اسمال
  :آورم  خاطر نمي  را به شاآيان
   رييس زن  تيغ  اسمال  بـه  معـروف  افتخاري  اسماعيل  پرونده  به  رسيدگي  جلسـه هـفـتـمـيــن: اعتماد
  . برگزار شد  شهيد بهشتي  دادگاه  هشتم  در شعبه  تهران12   منطقه  سابق  آميته  ضربت گروه

   نام  جهانبخش  آه  از شـاآيان يكي. د خود پرداختن  شكايت  طرح  به  از شاآيان يي  ديروز عده در جلسه
 او   ولي  فروختم  اسمال  به  آشتي آميزي  رنگ  براي  رنگ  هـزار تومان700   مبلـغ  انقـالب اوايـل:  دارد گفت
   قـاضـي  شكـايـت  از ايـن پـس.   نـكـردم هـا را وصـول  از سفتـه  يــك  هـيــچ  داد آــه  سفته  من  به در مقابل
 و   دادرسي  هزينه  ريال1600   مبلغ  اضافه ها به  رنگ  پول  هزار تومان700   پرداخت  را به  اسمال دادگاه
  . آرد  محكوم  مرآزي  بانك  شاخص  طبق  ضرر و زيان پرداخت
   انقالب يل اوا مـن:   گـفـت  قاضي  شد و به  با ويلچير وارد دادگاه پور بود آه  حسن  نام  به  ديگر مردي شاآي
  زن  تيغ اسمال.   داشتم  خانه2 بنز و   ماشين2   اضـافـه  به  چلوآبابي  سالن يك.   داشتم  خوبي  مالي وضع
   او مـرا در آميتـه  آـردم  را طلـب  پــولـم  بعد از چند ماه  وقتي  ولي  گرفت  پول  از من  هزار تومان700  مبلغ

، آزاد   سند گذاشت  برايم  آه ام  پسرعمه  با آمك  قرار داد ولي آزار و اذيت و   شكنجه  آرد و تحت بازداشت
   خسارت  من  و به  آرده  متـالشي زن  تيـغ  اسـمـال  را عوامل  بنزم  اتومبيل  فهميدم  آمدم  بيرون وقتي.  شدم

   عنف  به  بنز و اخذ مال خريب ت  اتهام  را به  افتخاري  اسماعيل  مورد هم  در اين  قاضي اند آه وارد آرده
  . ام  آار را نكرده  اين  من  را رد آرد و گفت  شاآي  ادعاهاي  آرد، اما وي محكوم

  نفـر را بازداشت6000   در آـميتـه  خـدمتم  در زمـان مـن:   خـود گفـت  اظهارات  در ادامه  افتخاري اسماعيل
 پسـر   بـعـدي شاآي.  ام  آرده  دسـتگيـر و بـازداشـت  چه راي را ب  آدام  آه  نيست  حـاال يـادم ام آرده

   پولي  بود ولي  از او خريده  هزار تومان250   مبلغ  را به  آشتي  يك  افتخاري  اسماعيل  بود آه شخصـي
 در   آه ست ا  سال5   من  نكرد و گفت  را قبول  موضوع  ايـن  بـود امـا متهـم  آنهـا نـداده  بـه  آـشتـي بابت
   فـروشنده چـون:   گفـت  شـاآـي  به  هم  دادگاه قاضي.   نكردم  آـشتي  از آن يي  استفاده  و هيچ زندانم
  .  باشي  مورد شاآي  در اين تواني  حاضر شود و تو نمي  بـايـد در دادگـاه ، خـودش  بـوده  پـدرت آشتي
   بود و همسر باردارش  آشيده  آتش  را به  وي  خانه زن غ تي  اسمال  آه مردي»  منطقي «  خانواده همچنين
 آــرد و   حضور آنها اعتراض  به  متهم  حضور داشتند آه  بود، در دادگاه  آرده  جنين  سقط سوزي بر اثر آتش
انـد؟ اما   آمـده  دادگـاه  بـه چرا دوبـاره. اند  آرده  خود را عنوان  آنهـا شـكايت  قبلـي  در جـلـســات گـفــت
  .  نداري  اعتراض  حاضر باشند و تو حق  دادگاه  جلسات توانند در تمام  مي  شاآيان تمام:   گـفت قاضي
   تهديد شدم  با اسلحه زن تيغ  اسمال  چند بار توسط من:   گفت ، همسر منطقي» فرشته «  جلسه در اين
  زن  تيغ  اسمال  محاآمه  جلسه آخرين.   دادم را از دست  ام  بچه  زد و من  مـا را آتـش  روز خانه  آن تا آنكه
  . برگزار خواهد شد  شهيدبهشتي  دادگاه  هشتم در شعبه(  شنبه سه)امروز 

  !فقط با ذکر منبع آن مجاز است" روزنامه"استفاده از مطالب و اخبار 

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

 فرهنگيان اعالم آرد آه شب گذشته دبير آل آانون صنفي معلمان مسئول سازمان بازنشستگي
  .همدان دستگير شد

  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه 
, معارفي، مسئول سازمان بازنشستگي فرهنگيان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا

دبير آل آانون صنفي معلمان شب گذشته , در پي دستگيري دبير آانون صنفي معلمان تهران: گفت
  .همدان نيز دستگير شد و از وضعيت وي اطالعي نداريم

  .علت دستگيري دبير آانون صنفي معلمان همدان نيز روشن نيست: وي افزود
  .ها ادامه داشته باشد و از همدان آغاز شده است  گويا قرار است اين دستگيري, به گفته معارفي

  
  زنامه نگاران در ايراننقض حق آار و امنيت شغلى رو

  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7 چهار شنبه : راديو آلمان-آيواندخت قهارى
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روزنامه نگاران ايران اينك همچون ديگر لحظه هاى حساس در تاريخ معاصر ايران آه نياز به خبررسانى 
شه حق آار شفاف در جامعه وجود داشته است زير فشارند و اين فشار فشارى است آه بيش از همي

ژورناليستهاى ايرانى آرش حسن نيا و على اصغر سيدآبادى و . و امنيت شغلى آنان را تهديد مى آند
  .مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، محمدرضا معينى در باره اين فشار سخن مى گويند

  
  دادگاه زهرا آاظمى و توقيف روزنامه ها

م زهرا آاظمى، خبرنگار ايرانى آانادايى سرانجام راى خود را صادر دادگاه رسيدگى به پرونده قتل خان
متهمى . قاضى فراهانى متهم پرونده، آارمند وزارت اطالعات، محمدرضا اقدم احمدى را تبرئه آرد. آرد

قرار شد آه خون بهاى زهرا آاظمى را آه بر اثر شكنجه در زندان اوين به قتل . براى اين قتل وجود ندارد
وآيالن خانواده زهرا آاظمى، خانم عبادى و آقايان دادخواه، .  دولت جمهورى اسالمى بپردازدرسيده،

سلطانى و سيف زاده،  آه همگى از اعضاى آانون مدافعان حقوق بشر در ايران اند، به اين راى 
شده از آنها معتقدند آه اگر قاضى فراهانى به مدارك آنان توجه مى آرد و شهود معرفى . اعتراض دارند

وآيالن درخواست تجديد . سوى آنان را به دادگاه فرامى خواند، مرتكب اصلى جنايت مشخص مى شد
  .نظر در راى دادگاه را آرده اند

 ماه ٩آمبئى ليگابو، گزارشگر ويژه سازمان ملل براى بررسى وضعيت آزادى عقيده و بيان، آه حدود 
 ايران به موضوع قتل خانم آاظمى نيز پرداخته بود، پيش به ايران سفر آرده و در گزارش خود در باره

ديروز سه شنبه در بيانيه اى آه همراه با دو گزارشگر ديگر سازمان ملل منتشر آرد به شدت به قوه 
قضاييه ايران انتقاد آرد آه براى جلوگيرى از مطرح شدن نام يكى از مقامهاى ارشد قوه قضاييه به عنوان 

سه گزارشگر سازمان ملل ابراز . ن بر واقعيت دادگاه را پايان داده استمتهم اصلى و سرپوش نهاد
نگرانى آرده اند آه اين بيم مى رود آه با اعطاى نوعى مصونيت به ماموران انتظامى و امنيتى  زمينه 

  .تكرار چنين جنايتهايى فراهم آيد
و ” وقايع اتفاقيه“ى مستقل و روزنامه ها” آفتاب“در آستانه تشكيل دادگاه زهرا آاظمى نشريه نظرى 

دادگاه زهرا آاظمى و : همان هنگام گفته شد آه اين دو واقعه با هم در پيوندند. را بستند” جمهوريت“
براى قدرتمندان روزنامه . بسته شدن مطبوعات، چون مى خواهند جلوى خبررسانى شفاف گرفته شود

پيش از اين هم همواره فشار بر . يند استمستقلى آه مردم را در جريان اخبار واقعى بگذارد ناخوشا
بستن آفتاب، وقايع اتفاقيه و جمهوريت حلقه . از ابتداى انقالب تا امروز نيز. مطبوعات وجود داشته است

  .اى است از زنجيرى آه ادامه دارد و ظاهرا پايانى بر آن نيست
  

  قلتغيير جو سياسى و پايمالى حق آار و امنيت شغلى روزنامه نگاران مست
بسيارى . فشارهايى آه در چند سال اخير بر روزنامه نگاران وارد آمده، شكلهاى گوناگونى داشته است

از روزنامه نگاران هم اينك به خاطر روشنگريهاى خود در زندان اند، بسيارى از مصاحبه آردن منع شده 
زحمت زندگى خود را مى آنان و خانواده هاى شان به . اند، برخى زير نظر شديد ماموران امنيتى اند

  .چرخانند
با قدرت گيرى دوباره اقتدارگرايان و تغيير جو سياسى عاملى مهم مطرح شده است، آه هستى 

در حكم  توقيف روزنامه وقايع . روزنامه نگاران مستقل و امنيت شغلى آنان را زير سوال برده است
اين بدان . مه توقيف شده ياس نو اعالم آردنداتفاقيه علت توقيف اين روزنامه را استفاده از اعضاى روزنا

معناست آه روزنامه نگارى آه از ديد مقامات نامطلوب به شمار آيد ممكن است ديگر نتواند به آار خود 
هر آس حق دارد آار آند، آار خود را آزادانه “اما  .  ادامه دهد و ممكن است آه ديگر اصال بيكار بماند

نه و رضايت بخشى براى آار خواستار باشد و در مقابل بيكارى مورد حمايت انتخاب نمايد، شرايط منصفا
در ايران اين حق پايمال مى . اين ماده بيست و سوم اعالميه جهانى حقوق بشر است” .قرار گيرد

آقاى آرش . شود، زندگى و هستى روزنامه نگارانى آه قلمى شفاف گر و منتقد دارند، در خطر است
صادى روزنامه توقيف شده وقايع اتفاقيه ازآيفيتى جديد در فشارى آه بر روزنامه ها و حسن نيا، دبير اقت

  :روزنامه نگاران وارد مى آيد مى گويد
  
مسئوالن دستگاه قضايى با استفاده از يكى از بندهاى قانون مطبوعات و تفسيرى آه از اين بند “

را بهانه اى » ياس نو« از اعضاى تحريريه ى »وقايع اتفاقيه«قانونى داشته اند، استفاده ى روزنامه ى 
خود اين حكم به نوعى نشان دهنده ى اين بود آه . »وقايع اتفاقيه«قرار دادند براى توقيف روزنامه ى 

فشارها از سطح روزنامه ها به سطح روزنامه نگارها منتقل شده است و اين مى تواند بسيار نگران 
نده براى روزنامه نگاران ايرانى باشد و امنيت شغلى آنها را آه در اين سالها با خطر مواجه شده بوده آن

  ”.اند، تهديد جدى ترى آند
پايمالى حق آار، حق انتخاب آزادانه شغل و حق امنيت شغلى نه تنها بر زندگى فرد، بلكه بر آل جامعه 

دآبادى، دبير فرهنگى روزنامه توقيف شده وقايع اتفاقيه در اين باره آقاى على اصغر سي. تاثيرگذار است
  : مى گويد

  
چيزى آه مشخص است و ما با گوشت و پوستمان لمس مى آنيم، اين است آه اين فشارها نهايتا “

به اينجا منتهى مى شود آه اين شغل شغل ناامنى باشد و حق گويى و حق نويسى و به خصوص نقد 
ه سالمى ست و از نظر من در يك جامعه سالم بزرگترين عاملى آه آه الزمه ى هر حكومت و جامع
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با اين مسايل اين نقد قدرت آم رنگ خواهد شد و زمانى آه نقد قدرت آم . وجود دارد نقد قدرت است
تمام اين ها نتايج محتملى ست آه وجود دارد و آن . رنگ  شود، احتمال باالرفتن فساد بيشتر است

مى آنم به دنبال آن هستند اين است آه عده اى آه در اين شغل به فعاليت نتيجه فورى آه من فكر 
و چون امكان آارآردن در حال حاضر براى آسانى آه روزنامه . مشغول هستند، از اين شغل بيرون بروند

هايشان تعطيل مى گردد، وجود ندارد، از نظر ما آن آزادى انتخاب شغل از بين رفته است و آزادى انتخاب 
 آه در واقع يكى از آزاديهاى حقوق بشرى ست، حقى بشرى و حقى طبيعى ست و حقى ست شغل

و نه تنها حق آزادى شغل را تاآيد .  اصل بر آن تاآيد آرده است۴، ٣آه قانون اساسى آشورمان هم در 
د آرده است، بلكه دولت را موظف مى داند آه امكان اشتغال افراد را در آن حوزه هايى آه مايل هستن

  ”.فراهم آند
روز دوشنبه بيست و ششم ژوييه، پنجم مرداد . روزنامه نگاران در برابر تهديد و فشار مقاومت مى آنند

در تهران، به توقيف » انجمن صنفى روزنامه نگاران« روزنامه نگار با تجمع خود در محل ٣٠٠ماه، حدود 
تراض آردند و به نشانه همين اعتراض روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران معترض و اصالح طلب اع

اين بار حرآت اعتراضى آنان حرآتى است صنفى، حرآت شهروندانى . دستهاى خود را با طناب بستند
براى آنان بيش از پيش موضوع حق امنيت شغلى و .  است آه از حق زندگى خود دفاع مى آنند

 اين حرآت از خرد جمعى بهره مى آنان براى. داشتن تامين اجتماعى و آينده اى روشن مطرح است
راى اآثريت پيش برنده . نظرها و تصميمها به بحث گذاشته مى شود، راى گيرى مى شود. گيرند

  :آرش حسن نيا مى گويد. تصميمهاست
  
اگرچه ما تجمع هاى متعددى را در توقيف هاى قبلى شاهد بوده ايم، اما نوعا اين تجمعات بيشتر “

اما اين بار به نظر مى رسد، چون تهديد .  بسيار اندآى همراه بوده استشكل نمادين و با اعتراض
شغلى روزنامه نگاران جدى تر شده است و در صنف روزنامه نگاران مباحثى چون تامين اجتماعى، 
حقوق بازنشستگى و ساير بيمه ها وهمين طور  ساير حقوق صنفى اى آه در نهادهاى رسمى و 

جود دارد، زير پا گذاشته مى شود، به نظرم مى آيد حرآتى آه آغاز شده، قانونى براى تمامى اصناف و
ممكن است آه اهداف روزنامه نگاران را برآورده نكند و ما هم چندان اميدوار نيستيم آه بتوانيم در اين 

بحث ....حرآت حقى را بگيريم، اما حداقل آارى ست آه از سوى روزنامه نگاران شكل گرفته است
به اين دليل آه بچه ها نگران امنيت شغلى خود هستند، . رح مى شود آامال صنفى ستهايى آه مط

يكى از مزايا و ...نگران آينده ى آاريشان هستند و به شدت از اين بابت احساس نگرانى مى آنند
ويژگيهايى آه در اين حرآت جديد روزنامه نگارها شكل گرفته است، تصميم گيرى براساس عقل جمعى 

  ”.عا نه آسى در اين حرآت پيشروست و نه آسى دنباله روى سايرين استواق. ست
  

آنچه . در وضعيتى آه سرآوب مطبوعات مستقل جريان دارد، خبررسانى به پهنه همگانى دشوار است
اما براى بسيارى از روزنامه نگاران اهميت دارد آن است آه در برابر ظلمى ايستادگى آنند، هستى 

  :على اصغر سيدآبادى مى گويد. خود را نجات دهند
در واقع بازتاب نداشتن آن اهميتى ندارد، . ظلمى صورت گرفته و حقى از آسانى ضايع شده است“ 

ولى در هرحال بازتاب هم دارد و . بلكه مهم اين است آه ظلمى شده است و اين ظلم بايد جبران شود
 جامعه ى ما نشان داده است آه بازتابش هم اين حمايت هايى ست آه صورت مى گيرد و همينطور

يكبار با خاموشى عكس العمل نشان مى دهد و بار ديگر با . عكس العمل هاى همگون و يكجورى ندارد
  ”.فرياد و ما نمى دانيم آه اآنون چه مى خواهد بكند

  
سازمان گزارشگران بدون مرز آه سازمانى است بين المللى براى دفاع از حقوق ژورناليستها در 

ر جهان در اطالعيه اخير خود از جنبش اعتراضى روزنامه نگاران ايران در دفاع از آزادى مطبوعات سراس
سخنگوى بخش ايران اين سازمان، آقاى محمدرضا معينى است آه  به دو جنبه مهم . حمايت مى آند

  :.اين جنبش اعتراضى اشاره دارد
  
اول اينكه، در رابطه با حق مسلمى ست آه هر . اعتراض روزنامه نگاران ايران دو جنبه ى واقعى دارد“

چيزى آه آقاى مرتضوى با حمايت دستگاه قضايى . انسانى در سراسر جهان دارد و آن حق آار است
» وقايع اتفاقيه«يعنى دقيقا به اين دليل  دو روزنامه ى . روزنامه نگاران ايران را از آن محروم آرده است

تشار بازمانده است، به اين دليل آه روزنامه نگاران آن مورد تاييد از ان» جمهوريت«توقيف شده است و 
اين عمال هم با قانون اساسى ايران، هم با تمام آنوانسيونها و . دستگاه قضايى ايران نيستند

ميثاقهايى آه جمهورى اسالمى امضا آرده و متعهد به اجراى آنها شده است و هم بنابر اعالميه 
  .دارد و مغاير استجهانى حقوق بشر تناقض 

يعنى آقاى مرتضوى وقتى آه مسئولين روزنامه ها را در آنجا دعوت . دوم پنهان آارى آقاى مرتضوى ست
آرده است، به دروغ وادارشان آرده است آه خودشان اعالم آنند، آه ما خواستيم اين توقيف صورت 

انگونه آه همه مى دانند، تحت حمايت آقاى مرتضوى، هم. بگيرد به دليل اينكه آنترل روزنامه را نداريم
چيزى آه ما در اطالعيه مان بر آن . مستقيم سيد على خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى ايران، است

منظور از اين . تاآيد آرده ايم و با اين حمايتها است آه ايشان جرئت مى آنند به اين آارها دست بزنند
يف و دستگيرى منظم و سيستماتيك روزنامه نگارها، االن آارها يعنى به طور مشخص بعد از سالها توق
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اين به نظر من، همانطورى آه خود . به روزنامه نگارها مى گويند آه شما حق فعاليت و حق آار نداريد
روزنامه نگارها هم در اطالعيه اى آه داده اند، تاآيد آرده اند، آينده اى تاريك براى ايران ترسيم مى 

  ”.آنند
  

 آاظمي)زهرا (بازيپرونده 
  

  بازپرس مستقل جهت آشف حقيقت تعيين شود: وآالی خانواده زهرا آاظمی ی بيانيه
  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه  -ايسنا 

سيدمحمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني، سيدمحمد سيف زاده و شيرين عبادي، وآيالن اولياي دم 
اي ـ آه  ي قضاييه تقاضا آردند آه با تعيين بازپرس مستقل ويژه هاي از رييس قو زهرا آاظمي در بيانيه

خارج از نظارت دادسرا باشد ـ و صدور دستور بازسازي صحنه توسط متخصصان امر و آارشناسان 
  .اطالعاتي، گامي موثر جهت آشف حقيقت بردارند

  
ي روابط عمومي  انتشار اطالعيهدر اين بيانيه با اشاره به ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دادگستري استان تهران در رابطه با قتل زهرا آاظمي آمده است آه بر اساس آنچه در اطالعيه عنوان 
شده، حداقل، داليلي از جمله شهادت چندين نفر از شهود حاضر در صحنه حكايت از اين دارد آه يكي 

اي به سمت چپ سر و صورت آن   مرحومه، ضربهاز مسووالن زندان اوين در هنگام دستگيري غيرقانوني
مرحومه وارد آرده آه موجب شكستگي استخوان جمجمه و بيهوشي و شوآه شدن آن مرحومه شده 
است و داليلي متقني براي اثبات اين ادعا وجود دارد و وزارت اطالعات به صراحت اعالم آرده آه حاضر 

زسازي نمايد و مقصر يا مقصران را به دستگاه است با حضور متخصصان و آارشناسان، صحنه را با
ربط از  طرفي مطرح است آه چرا مسووالن ذي حال اين پرسش براي هر انسان بي. عدالت بسپارد

هايي آه  ي پرونده اند؟ به ويژه آن آه در آليه چنين پيشنهادي استقبال نكرده و از انجام آن امتناع آرده
پرونده، قتل عمد است، بازسازي صحنه از امور ضروري و اتهام مطرح شده توسط شاآي يا شكات 

  . آنند ي متخصصان بر صحت اين امر اذعان دارند و بدان عمل مي اي است آه همه بايسته
هاي فراملي پيدا آرده و عدم وصول به  آه پرونده مرگ زهرا آاظمي ويژگي در اين بيانيه با اشاره به اين

اپذيري به حيثيت اين مرز و بوم وارد آند، اظهار اميدواري شده است ن هاي جبران تواند آسيب حقيقت مي
  .گريز نكنند هاي چند قانون شكني جا و قانون هاي بي آه مسووالن امر، آبروي مملكت را فداي مصلحت

اي مطرح  ي مذآور فرضيه در اطالعيه: ي وآيالن اولياي دم زهرا آاظمي آمده است ي بيانيه در ادامه
اي در پرونده امر وجود ندارد، بلكه داليل مقتضي بر مورد ضرب  قط هيچ اثري از چنين فرضيهشده آه نه ف

و شتم قرار گرفتن مرحومه زهرا آاظمي در دو مرحله وجود دارد آه در فرصت مناسب به اطالع عموم 
  .خواهد رسيد

سرپوش گذاشتن ي قليل قانون شكن ريگي به آفش نداشتند چرا دست به  توضيح اين آه اگر آن عده
  اند؟ بر حقيقت آرده

  : اند  آورده زاده و شيرين عبادي در اين بيانيه دادخواه، سلطاني، سيف
 مربوط به دستگيري خانم زهرا آاظمي الحاق و جعل صورت ٢/٤/٨٢ جلسه مورخ   چرا در اولين صورت-

نيز به اين امر تصريح هاي تقديمي، وآيل محترم متهم  گرفته است؟ توضيح اين آه در اليحه و پيوست
  .شده است

   چرا در دفاتر وقايع زندان دستكاري شده است؟-
 چرا اوراق مربوط به معاينه خانم زهرا آاظمي و مراجعات وي به بهداري در روزهاي دوم و سوم و -

  چهارم تيرماه در پرونده وجود ندارد؟
 بامداد ٣٠/٢  الي ٢/٤/٨٢  شامگاه ـ ٢٢:30  چرا هويت مقام بازجو آننده خانم زهرا آاظمي در ساعت -
 پنهان نگاهداشته شده است؟ و حال آن آه حسب اوراق پرونده، بازجويي در حضور دادستان ٣/٤/٨٢ 

 ساعته در ٤ عمومي تهران و يكي از معاونين وي انجام شده است ولي بخشي از اوراق بازجويي 
  . و امضاي هيچ آدام از دو مقام مذآور نيستپرونده وجود ندارد و بخشي آه وجود دارد نيز به دستخط

هم در نيمه شب و بند زنان از وظايف روساي حفاظت اطالعات   با اين آه سرآشي به زندانيان، آن-
 شخصي آه از مقامات حفاظت اطالعات زندان بوده، تلفني ٨٢ است، چرا در شامگاه دوم و سوم تيرماه 

را آاظمي ارتباط داشته است؟ اين امر، اقدامي غير معمول و حضوري با بند محل نگاهداري مرحومه زه
  .است

ـ با وجود اين آه طبق گزارش پزشكان از جمله پزشك زندان مرحومه زهرا آاظمي بر اثر ضربه يا ضربات 
 دچار ٦/٤/٨٢ روز  در نيم. وارده به سر، آه نوعا آشنده بوده و منجر به شكستگي جمجمه شده است

اي تالش در به تاخير انداختن تاريخ وي و  ر مغزي و مرگ مغزي شده است، عدهضايعات برگشت ناپذي
  اند؟ اند و از جمله علت مرگ را سكته مغزي اعالم نموده علت مرگ آن نموده

  
ي شهود، تحقيق  ها آه نسبت به صحت گفته وآيالن اولياي دم زهرا آاظمي در اين بيانيه با انتقاد از اين

اند  ه چندين سرباز در حضور بازپرس، ضارب مرحومه آاظمي را معرفي آردهاند آ نشده، مدعي شده
اي از ماموران وزارت  اند آه عده اند و مدعي شده ولي در ادامه تحقيقات، از شهادت خود عدول نموده
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چرا در خصوص اين ادعاي سربازان مذآور تحقيق نشده و . اند ها را تهديد و تطميع آرده اطالعات آن
  اند؟ عرفي نشدهمقصران م

  
 خوانده شده و آمده   قانون مجازات اسالمي شگفتي٢٥٥ ي  در ادامه، استناد دادگاه بدوي به ماده

ماده مذآور مربوط به موردي است آه شخصي در اثر ازدحام جمعيت به قتل برسد يا جسدي در : است
ن مجازات اسالمي خروج  قانو٢٥٥ ي  شارع عام پيدا شود و حال آن آه زهرا آاظمي از شمول ماده

  .موضوعي دارد
  

اند آه آيا نفس ضرب و شتم و  دادخواه، سلطاني، سيف زاده و شيرين عبادي اين سوال را مطرح آرده
هاي متعددي براي آنترل آن بايد  گناهي در محلي محصور و حفاظت شده آه اصوال دوربين قتل خانم بي

ه عنوان يك زندان امنيتي شناخته شده است و اظهار در جاي جاي آن تعبيه شده باشد و از ديرباز ب
طرفي نيست؟ اگر  گر ضعف سيستم تحقيقات يا خروج آن از بي عجز از معرفي قاتل يا قاتالن نشان

اي را شناسايي نمايد، چگونه  اي در چنين محل حفاظت شده دادسرا نتواند قاتل يا قاتلين شناخته شده
  آشف جرايم اقدام آند؟تواند در ساير موارد نسبت به  مي

نشينيم تا عقال و مسووالن  اند آه به انتظار مي وآيالن اولياي دم زهرا آاظمي در اين بيانيه عنوان آرده
شكن و قانون گريز ـ در هر  اي بينديشند و اجازه ندهند آه چند نفر قانون دلسوز اين مرز و بوم چاره

  .حيثيت ملت سرافراز ايران بازي آنندرحمانه با آبرو و  منصب و مقامي آه باشند ـ بي
 
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  کالبد شکافی تهديدات نامزدهای رياست جمهوری آمريکا " : مهر "تحليل 
  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه 

آمريکا که از ادبيات گستاخانه تهديدهای و جنگ روانی هفته های گذشته کانديداهای رياست جمهوری 
و خصمانه ای برخوردار بود توجه همگان را به جايگاه ايران وميزان نقش آن در رقابت آينده انتخاباتی 

آمريکا جلب کرد ولی بسياری می دانند که اين شعارهای فريبينده تاريخ مصرفی به درازای عمر 
  . انتخابات بيشتر ندارند

حمالت تبليغاتی از سوی برخی مقامات سياسی بويژه از سوی نامزدهای در اخبار هفته گذشته سير 
رياست جمهوری امريکا عليه ايران نشان از فضای خاصی داشته که در آن شرايط اين افراد با انواع 

تهديدها و فشارها سعی داشته اند تا با تاکيد بر اين ادبيات خصمانه به يک نقطه کانونی اشاره داشته 
  .ياری از تحليگران از آن بعنوان استراتژی باز دارنده اياالت متحده ياد کرده اندباشند که بس

اين در حالی است که فضای تبليغاتی،  رسانه ای و حتی همايشهای علمی وپژوهشی برگزار شده در 
آمريکا درهفته های گذشته بر اين محور تمرکز يافته بود همچنانکه در طول هفته های اخيرهمايشهای 

سايه ای بر فراز " لفی برای بررسی مسائل مختلف ايران و استراتزی آمريکا در قبال تهران همانندمخت
تشکيل شد که در آن برنامه های هسته ای ، جنگ تحميلی صدام عليه ايران و روابط تهران و "تهران 

  .واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار گرفتند
 و پژوهشی اين بودکه پژوهشگران و کارشناسان نکته جالب توجه درتمامی اين همايشهای علمی

حوزه های مختلف  مطالعاتی متفق القول بودند که سياست آمريکا در قبال ايران که تاکنون بر محور 
سياست بازدارندگی استوار بوده و در آن از راه تهديد واعمال تحريم با تهران برخورد شده، شديدا مورد 

 آنها به دولت بوش متذکر شدند که شرايط زمانی ايجاب می کند آن کشور .انتقاد و نفی قرار گرفته بود 
استراتزی خود در قبال تهران را تغيير دهد چرا که آنها اظهارداشتند درحال حاضر احساس می کنند 

  .آمريکا در حال حاضر با نوعی بازدارندگی وارونه از سوی تهران مواجه است
 مقامات  کاخ سفيد بفهمانند که ايران تالش می کند با در معرض آنها تالش کردند تا به سردمداران و

خطر قرار دادن و تهديد منافع آمريکا در کانونهای نزديک اين کشور بويژه در کشورهای همسايه آن مانند 
آنها اذعان کردند که اين موضوع . افغانستان و عراق بنوعی سياستمداران آمريکايی را به چالش بکشاند

ارات لفظی دولتمردان ايرانی مبنی بر چالش کشانيدن منافع آمريکا درخاورميانه مقامات آن و بعضا اش
کشور را دچار واهمه کرده است که اين مسئله از ديدگاه سخنرانان اين همايشهای علمی به ضرورت 

  .تغيير سياستهای آمريکا عليه ايران تعبير گرديده است 
مريکا از بوش ، رامسفلد و پاول گرفته تا برخی ديگرهمانند در چنين فضايی بود که مقامات رسمی آ

سخنگوی کاخ سفيد درهفته های گذشته به تهديد و ارعاب عليه ايران پرداختند بگونه ای که بسياری 
معتقد بودند فضای ضد ايرانی حاکم بر کاخ سفيد و حتی در بسياری از شهرهای آمريکا به دليل 

  . از وقوع حادثه ای مهم در روز های آينده می باشدرقابتهای انتخاباتی نشانه ای
در ارزيابی علل اين تهديدات وحمالت خصمانه بطور کلی می توان چند علت اساسی را مورد توجه قرار 

  .داد
  
 بسياری در يک برداشت عمومی و ساده اين موضوع يعنی حمالت هماهنگ مقامات اياالت متحده را -1

 مربوط می دانند و متذکر می شوند که در ايام تبليغات انتخاباتی مسائل به فضای نفس گير انتخاباتی
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بسيار اساسی و سرنوشت ساز دستاويز رقبای حزبی شده و آنها تالش می کنند با هيجان و ارايه 
شعارهای دهن پرکن جامعه را به سوی خود جلب نمايند و چون موضوع ايران از اساسی ترين مسائل 

  .مقامات آمريکا به اين مسئله توجه کافی داشته اندفعلی آمريکاست سپس 
دومين ديدگاه به گونه ای ديگر به اين مسئله توجه دارد و آن اينکه در همين فضای انتخاباتی اين هنر -2

رقيب است که می خواهد از شرايط بوجود آمده استفاده کرده و به کاخ نشينيان سفيد فشار آورد که 
 موارد از جمله در مورد ايران از مشکالت جدی تر برخوردار بوده و با عناوينی سياستهای آنها در بسياری

اين مسئله در روزهای . همچون فقدان انسجام ، خال استراتژيک و ناکار آمد بودن آنها را تخطئه نمايد
گذشته در سخنان جان کری نامزد حزب دمکرات وديگر همکاران وی در نشست چهار روزه تبيين 

  .حزب دمکرات برای معرفی کری به جامعه آمريکا بوضوح بچشم می خورد استراتژی 
 سومين ديدگاه حکايت از فضايی ديگر دارد و آن اينکه با عنايت به اساسی بودن موضوع و جايگاه -3

ايران در سياست خارجی و تاثير سرنوشت ساز پرونده ايران در انتخابات رياست جمهوری بنوعی اين 
با هدف و نيات ديگری صورت می گيرد و آن اينکه اين همه تالش و ابراز دشمنی و فشار همه جانبه 

سياست خصمانه  برای تسليم حريف و رها کردن صحنه به نفع آنهامی باشد يعنی اينکه بسياری از 
تحليگران داخلی و خارجی می گويند که اين حمالت پراکنده و پر حجم نشان از سردرگمی نامزدهای 

داشته و آنها تالش دارند براساس فرهنگ و تمدن و اصالتهای جامعه خود که همانا در انتخاباتی 
بسياری موارد براساس زور سرنيزه و تفنگ  می باشد به طرف ديگر فشار آورند تا دست از اهداف و 

د قبل آنها معتقدند در صورتی که هر يک  از دو حزب جمهوری خواه و يا دمکرات بتوانن. عقايد خود بردارد 
از انتخابات چشم اندازی از آينده روابط با ايران ارايه دهند برای مردم آمريکا بسياری جذاب و جالب توجه 

است و لذا از مجموعه عوامل ومسائل مورد توجه آمريکاييان بويژه مسائلی همچون بحران عراق ، 
ناسب پرونده ايران می تواند مسائل هسته ای و مبارزه با تروريسم و ديگر  موارد مشابه رقم خوردن م

  .جامعه آمريکا را به سوی يک نامزد جلب نمايد
به همين جهت تبليغات سرسام آور و جنجال آفرينی روزهای گذشته در چنين فضايی شکل گرفته 

است که رسانه ها و محافل مختلف مطبوعاتی نيز تالش کردند تا فقط صدای طنين آن را برای جهانيان 
ون اينکه بخواهند از واقعيت مسئله چيزی را کشف و در معرض قضاوت عموم بويژه انعکاس دهند بد

  .افکار عمومی بگذارند

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  هاي اتمي صلح آميز ايران اظهار نگراني آرد آلمان از برنامه

  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه 
هايي مبني بر قصد ايران براي از سرگيري ساخت قطعات  در پي انتشار گزارش: ارسخبرگزاري ف

  .اي ايران اظهار نگراني آرد هاي هسته سانتريفوژ، يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان از فعاليت
اميدوارم تهران اين مساله را درك آند آه «: گفت" ان تي وي"اي با شبكه خبري  فيشر امروز در مصاحبه

  » .روش درستي را در پيش نگرفته است
ايران در اآتبر سال گذشته با سه آشور آلمان، فرانسه و انگليس درخصوص تعليق غني سازي اورانيوم 

اي را خويش  المللي انرژي اتمي امكان دسترسي به مراآز هسته توافق آرد و به بازرسان آژانس بين
  . داد

دادن حسن نيت خود عالوه بر امضا آردن پروتكل الحاقي جمهوري اسالمي ايران همچنين براي نشان 
  . پيمان منع توليد تسليحات اتمي، ساخت و مونتاژ قطعات سانتريفوژ را به حال تعليق در آورد

اي ايران را در نشست ماه ژوئن شوراي  سه آشور اروپايي نيز به ازاي ْآن متعهد شدند پرونده هسته
اما به دنبال عمل نكردن اروپا به اين وعده جمهوري . مي، ببندندالمللي انرژي ات حكام آژانس بين

اسالمي ايران نيز اعالم آرد به توافق تعليق غني سازي اورانيوم پايبند است اما در خصوص تعليق توليد 
  . و قطعه سازي سانتريفوژ تجديد نظر خواهد آرد

  » . گشوديم عالقه نشان دهدايران بايستي به ادامه مسير از طريق دري آه ما«: فيشر افزود
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .   زخمي برجاي گذاشت40 آشته و 21انفجارهاي پياپي در بعقوبه، 
  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه 

ابر مقر پليس نجده درپي انفجاريك خودروي بمب گذاري شده در بر, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  . نفر زخمي شدند40 عراقي و يك سرباز آمريكايي آشته و بيش از 20در بعقوبه، 

 به 9:30انفجار درساعت : ، افسر پليس بعقوبه، گفت"محمد جاسم", به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف
يس حضور داشته و در زمان انفجار، شمار زيادي از جوانان در مقابل مقر پل. وقت محلي به وقوع پيوست

  .است  يك دستگاه اتوبوس پر از مسافر درحال گذر از محل بوده
  .پليس براي متفرق ساختن مردم پس از وقوع انفجار، اقدام به شليك تير هوايي آرد: وي در ادامه افزود
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انفجار منابع خبري همچنين از آشته شدن يك سرباز آمريكايي در اين , به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره
  .است  يك گشتي نظاميان آمريكايي بوده, احتماال هدف اين عمليات. دهند  خبر مي

  .واقع در مرآز شهر بعقوبه به وقوع پيوست" المفرق"عمليات مذآور در منطقه 
  .دهد  به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، پليس عراق از افزايش شمار قربانيان حمالت بعقوبه خبر مي

 نفر زخمي 70 نفر آشته و بيش از 50درحمله امروز در بعقوبه، تا به حال بيش از شود   گفته مي
  .اند  شده

رود هدف انفجار خودروي بمب گذاري شده در مقابل پايگاه   به گزارش خبرگزاري فرانسه، احتمال مي
  .پليس جده در بعقوبه، يك گشتي نظامي آمريكايي بوده باشد

عمليات انتحاري درمقابل پايگاه پليس بعقوبه، يك آاميون حامل نفت  هفته پيش نيز در پي يك 2حدود 
  . نفر زخمي شدند60 نفر آشته و بيش از 9منفجر و در پي آن 

  .  يك پليس عراقي در شهر رمادي آشته شد
، يكي از نيروهاي پليس رمادي، به ضرب گلوله افراد "غني محمود"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

  .ه شدناشناس آشت
به همراه " غني محمود"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد، بنا به اظهارات شاهدان عيني، 

. اش، هنگام عبور از مقر پليس منطقه ملعب در شرق رمادي هدف گلوله مهاجمين قرار گرفتند  راننده
  . درپي اين حمله، راننده وي به شدت مجروح شد

  .يك عراقي آشته و يك تن ديگر زخمي شد,  نيزدر انفجار روز گذشته در بغداد
اين انفجار در منطقه سبز درمرآز بغداد، يعني مقر نيروهاي آمريكايي در عراق و همچنين ساختمان 

درپي اين حادثه، چندين دستگاه خودرو نيز منفجر و . ها به وقوع پيوست  سفارت آمريكا و آاخ آنفرانس
  . حل حادثه نيز، خساراتي وارد شدهاي اطراف م  به ديوارهاي ساختمان

  .است؛ رمادي در غرب بغداد واقع شده است  گفتني
  . سرباز نيروي ائتالف در موصل زخمي شدند4

 سرباز 3الملل ايلنا، در پي برخورد يك خودروي نظامي با يك مين در موصل،   به گزارش سرويس بين
  .آلبانيايي و يك سرباز آمريكايي مجروح شدند

: است  در بيانيه صادره از سوي وزارت دفاع آلباني اعالم شده,  پايگاه اينترنتي محيط از بغدادبه گزارش
اند آه خودروي    سرباز در يك خودروي نظامي درحال گشتزني در نواحي اطراف فرودگاه موصل بوده4اين 

  .آند  آنها با مين برخورد مي
سرباز آمريكايي و يك سرباز آلباني همچنان يك : ، سخنگوي وزارت دفاع آلباني، گفت"اگلي حسني"

  .اند  تحت مراقبت هستند اما دو سرباز آلبانيايي ديگر از بيمارستان مرخص شده
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مرداد7: روزنامه های صبح تهران 

  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه  -بي بي سي 
کيه به تهران، ادامه حمايت از نامزدی ميرحسين موسوی برای رياست جمهوری سفر نخست وزير تر

آينده، واکنش وزارت خارجه ايران به تحت حفاظت آمريکا قرار گرفتن مجاهدين خلق مستقر در عراق و 
  .بازداشت عطااهللا مهاجرانی از جمله اخبار روزنامه های امروز صبح تهران است

و برانگيز تبرئه متهم به قتل زهرا کاظمی، روزنامه های امروز صبح از دو روز پس از صدور حکم گفتگ
اطالعيه تندی خبر داده که قوه قضاييه عليه سخنگوی دولت صادر کرده و وی را به بی اطالعی و غرض 

  .ورزی متهم کرده و گفته است که حرف نهايی را درباره هر پرونده را قاضی می زند
قضاييه اظهارات سخنگوی دولت به خصوص جمله ای است که وی در علت اصلی صدور اطالعيه قوه 

آخرين جلسه مطبوعاتی خود اظهار داشت و گفت وزارت اطالعات حاضر است قاتل زهرا کاظمی را 
  . شناسايی کند

 روابط عمومی قوه قضاييه تاکيد کرده که با بررسی های انجام شده ديگر وزارت جام جمبه نوشته 
  . د سند و ادعايی داده باشداطالعات نمی توان

 کانادايی در زمانی صورت می –تاکيد قوه قضاييه برپايان رسيدگی به پرونده قتل خبرنگار عکاس ايرانی 
گيرد که روزنامه های تهران به نقل از منابع خارجی نوشته اند که خانواده مقتول و وکيالن وی نسبت به 

 کانادا هم رسانه های همگانی از دولت خواسته اند که از وضعيت رسيدگی در دادگاه انتقاد دارند و در
مماشات با ايران دست بردارد و جدی تر از پيش مساله قتل تبعه آن کشور را که در زندان اوين 

  . درگذشت روشن کنند
 از عبداهللا رمضان زاده پرسيده که چرا در گفته های خود به رسالتاطالعيه قوه قضاييه به نوشته 

 کيوان تابش، يک ايرانی تبعه کانادا، توجه نداده در حالی که می بايست غيرت ملی و مساله قتل
ميهنی به خرج می داد و در هنگام پرداختن به موضوع خانم کاظمی حداقل به صورت مساوی در 

  .مصاحبه های خود به قتل جوان ايرانی که در کانادا توسط پليس آن کشور به قتل رسيده می پرداخت
بری که قوه قضاييه برای روزنامه های امروز صبح ساخته دستگيری عطاهللا مهاجرانی وزير دومين خ

  .سابق ارشاد است که در روزنامه های مختلف امروز بدون هيچ تحليلی چاپ شده است
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 در ادامه اين خبر به ياد آورده که شش ماه پيش وقتی برای اولين بار مهاجرانی به شکايت يک اعتماد
 کديور،  ، جميله  کرده همسر ثبت قانونی نشده او بوده است به دادگستری فراخوانده شدزن که ادعا

   برای  اخبار را تالشی  و همسر آقای مهاجرانی، انتشار اين  در مجلس  تهران  مردم  سابق نماينده
   کند مهاجرانی می   اخبار تالش  گونه  اين  بود که  و اظهار داشته  خوانده  شوهر خود  چهره  کردن مخدوش

  .  کند  تبديل  سوخته  چهره ای  به  آتی  انتخابات را در مرحله
ديروز برای اولين بار يک سايت انيترنتی متعلق به محافظه کاران خبر داد که مهاجرانی به علت ناتوانی 

  .در تامين وثيقه بيست ميليون تومانی به زندان منتقل شده است
يب اردوغان، نخست وزير ترکيه، وارد تهران شده و از امروز ديدارهای رسمی  طايرانبه نوشته روزنامه 

 نوشته است که رييس دولت ترکيه با تاکيد برهمکاری های دو کشور در شرقخود را آغاز می کند و 
  . کا را گروهی تروريستی اعالم دارد.کا.زمينه مسايل امنيتی از ايران خواهد خواست که گروه کرد پ

 اردوغان در آستانه سفر به تهران تاکيد کرده است که درمورد سرنوشت آتی عراق، شرقبه نوشته 
  . تامين صلح و ثبات و آرامش در عراق با ايران اتفاق نظر دارند

در همين حال، مخالفت محافظه کاران با ادامه کار شرکت های ترکيه ای در فرودگاه بين المللی تهران 
 احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، با بيان اينکه امضای قرارداد با  يزدآفتابادامه دارد و به نوشته 

اگر وزير راه اين : هزار برابر ننگين تر از قرارداد ترکمانچای است، گفته است" تاو"شرکت ترکيه ای 
  . قرارداد را امضا کند استيضاحش قطعی خواهد بود
خدمات فرودگاه امام " تاو"شد شرکت ترکيه ای سه ماه پيش طی قراردادی بين ايران و ترکيه قرار 

  .خمينی تهران را عهده دار شود
 خبر داده که مقام های ارشد سه کشور اروپايی آلمان، فرانسه و انگليس فردا در نشستی همشهری

  .محرمانه در پاريس، درباره پرونده هسته ای ايران مذاکره خواهند کرد
 به انتقادهای خود از وزارت خارجه ادامه داده و با اشاره به جمهوری اسالمیدر همين حال، روزنامه 

گرچه اين دولت و : بحران های هسته ای و روابط ايران و اروپا، از حکومت اسرائيل مثال آورده و نوشته
غاصب و نامشروع است، اما نمی توان صالبت متوليان آن را ناديده گرفت و به اين واقعيت اعتراف نکرد 

سئوالن وزارتخارجه کشور ما نيز از چنين صالبتی برخوردار بودند چون آن ها در مواضع خود که ای کاش م
  .استوارند ولی ما در مواضعمان متزلزل هستيم 

روزنامه های امروز تهران از ادامه حمايت گروه ها و شخصيت هايی مانند آيت اهللا طاهری، امام جمعه 
رای رياست جمهوری آينده خبر داده و در گزارش هايی سابق اصفهان، از نامزدی ميرحسين موسوی ب

  .به نقل و نقد واکنش محافظه کاران نسبت به اين موضوع پرداخته اند
 در سرمقاله خود نوشته ما به موسوی رای می دهيم تا همچنان بتوانيم از رييس جمهور انتقاد شرق

  .موسوی اما همچنان در ترديد به سر می برد. دکنيم، نه اينکه اين مقام نيز به زمره انتقادناپذيران بپيوند
 در گزارشی نوشته ورود برخی از نمايندگان مجلس هفتم به مباحث فرهنگی جامعه، از قبيل شرق

تدوين آيين نامه حجاب و بحث فيلترگذاری سايت های اينترنتی و شبکه های ماهواره ای، واکنش های 
  . متفاوتی را ايجاد کرده است

 روزنامه، بخشی از جامعه تاکيد نمايندگان مجلس بر حفظ حجاب يا فيلترگذاری سايت به نوشته اين
های اينترنتی و ماهواره ای را نشانه ای تازه از احتمال محدوديت های اجتماعی تفسير می کنند اما 

بخش عموما مذهبی تر اعتقاد دارند پرداختن به حل مشکالت جامعه از قبيل پديده بدحجابی و 
ی از گسترش سايت های اينترنتی و شبکه های ماهواره ای يکی از وظايف فرهنگی مجلس جلوگير
  .است

  
  

  گوناگون
  

   آشور امضا شده است113پروتكل آيوتو توسط 
  2004 ژوئيه 28 – 1383 مرداد 7چهار شنبه 

كل آيوتو پروت: رئيس طرح ملي تغيير آب و هوا صبح امروز در سمينار پروتكل آيوتو گفت: خبرگزاري فارس
اند انتشار گازهاي   آشور امضا شده آه هر يك از اعضا به طور مستقل متعهد شده113تاآنون توسط 

  .اي را حذف يا آاهش دهند گلخانه
براساس اين :به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس محمد سطانيه امروز در سمينار پروتكل آيوتو افزود

اي را حذف با آاهش دهند به طوري آه ميزان انتشار  گلخانهاند انتشار گازهاي  پروتكل اعضا متعهد شده
 درصد زير سطح انتشار سال 2/5 به 2012 تا 2008 گاز گلخانه در آشورهاي توسعه يافته در سالهاي 6

  .  آاهش يابد1990
سازي مصرف سوخت،  اي در سطح ملي، بهينه سياستهاي آاهش انتشار گازهاي گلخانه: وي افزود

 از انرژيهاي تجديد پذير، گسترش تكنولوژيهاي جديد، استفاده از روشهاي جنگلداري و استعمال بيشتر
  . آشاورزي است آه مورد توجه امضا آنندگان اين پروتكل است 

آشورهاي ديگر سياستها و اقدامات مختلفي را مانند ماليات بر آربن، برنامه بهبود تكنولوژي، : وي گفت
  . آنند تجارت و انتشار در سطح ملي را پيگيري ميها و برنامه   تدوين نظامنامه
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المللي  براساس اين پروتكل آشورهاي عضو در سطح بين:رئيس طرح ملي تغيير آب و هوا ادامه داد
ها در ساير آشورها سياستهاي آاهش انتشار را از لحاظ اقتصادي  شوند با اجراي اين پروژه متعهد مي

  . توجيه پذير آنند
 با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، 1382پروتكل آيوتو در تير ماه : هار داشتمحمد سلطانيه اظ

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت آشور و برنامه عمران سازمان ملل متحده در در تهران اجرا شده 
  . است 

 اي در انتشار گازهاي گلخانه: آارشناس ارشد دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا نيز در اين سمينار گفت
بخش انرژي از منابع مختلفي مانند تبديل انرژي درنيروگاههاي و پااليشگاهها و صنعت حمل و نقل، 

واحدهاي مسكوني و تجاري آشاورزي و انتشارات فرار فعاليتهاي نفت، گاز و استخراج و توليد ذغال 
  . سنگ و احتراق گازها همراه است

اگر طرحهاي مكانيزم توسعه پاك در : ژي گفتالمللي انر همچنين مدير پژوهش موسسه مطالبات بين
 درصد اندونزي به خود 12 درصد هند و 12 درصد اين رقم را چين ، 47آشورهاي آسيايي اجرا شود 

  . دهند اختصاص مي
 ميليون دالر اعتبار نياز 700 هزار خودرو ساالنه به 500براي تيديل سوخت : مهران امير معيني افزود
ت اجراي پروتكل آيوتو آشورهاي توليد آننده نفت آه داراي اقتصاد تك است ضمن اينكه در صور

محصولي هستند با آاهش تقاضاي جهاني سوختهاي فسيلي در آينده مواجه مي شوند آه اين امر 
آاهش صادرات محصوالت نفتي را در آينده سبب مي شود بنابراين سرعت بخشيدن به جايگزين 

  . ظر مي رسدسوختهاي فسيلي آامال ضروري به ن
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