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  تحريم خطوط کشتيرانی جمهوری اسالمی
 

 . همکار آن را تحريم کرده است شرکت18کشتيرانی ايران و  دولت آمريکا خطوط
 

آنها همچنين می گويند که کشتيرانی . دولت آمريکا ادعا می کند که اين شرکت اسلحه و محموله های نظامی حمل می کرده است
  .مدارک را دستکاری کرده تا محموله اش را پنهان کند جمهوری اسالمی

به وزارت دفاع جمهوری اسالمی کمک  (IRISL)هوری اسالمی ايرانوزارت خزانه داری آمريکا می گويد که خطوط کشتيرانی جم
  .است های لجستيک کرده

. در آمريکا مسدود خواهد شد اقدام دولت آمريکا به اين معناست که حسابهای بانکی و دارايی های خطوط کشتيرانی جمهوری اسالمی
نی ايران و شرکت های همکارش ارتباطات تجاری داشته شرکت های آمريکايی اجازه نخواهند داشت که با خطوط کشتيرا همچنين
  .باشند

اقدامات کشتيرانی : "استوارت لوی، معاون بخش تروريسم و اطالعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا در بيانيه ای اعالم کرده
ته ای و موشکی اش به کار بخشی از يک الگوی بزرگتر فريبکاری و جعل است که ايران برای پيشبرد برنامه هس جمهوری اسالمی

  ".می برد
اياالت متحده پيشتر نيز ايران را مورد تحريم های اقتصادی قرار داده چرا که ادعا می کند برنامه های هسته ای ايران به منظور 

  .تسليحات هسته ای انجام می شوند ساخت
  . ای اش برای مقاصد صلح آميز و توليد انرژی استايران نيز بارها اين ادعا را رد کرده و تاکيد دارد که برنامه های هسته

 
  جاری شدن سيل در سه استان غربی ايران

 
سيل در سه استان خوزستان، چهار محال و بختياری، و ايالم در غرب و جنوب غرب ايران باعث کشته شدن نزديک به بيست نفر 

 .شد
در استان چهارمحال و بختياری و به ويژه در )  شهريور19تامبر،  سپ10سه شنبه (بر اساس اخبار بارش شديد باران در شب گذشته 

  .شهرکرد، بيشترين صدمه را وارد کرده است شهرستان
 نفر در اين استان خبر داده است و اعالم کرده شمار زيادی دام نيز تلف شده 14واحد مرکزی خبر صدا و سيمای ايران از کشته شدن 

 .اند
 .ن پنج نفر در خوزستان به دليل برخورد با اجسام پرتاب شده توسط باد خبر داده استاين منبع همچنين از کشته شد

سيل در پی هشدار سازمان هواشناسی استان چهارمحال و بختياری رخ داد که از عشاير خواسته بود از تردد در مزارع کشاورزی و 
  .خودداری کنند بيابانها

جه عشاير کوچ رو شده باشد که امکان اطالع رسانی موثر به آنها در چنين شرايطی با اين حال به نظر می رسد عمده خسارات متو
  .است کمتر بوده

حسين باقری، رئيس ستاد مديريت بحران وزارت کشور ايران اعالم کرده است که شدت سيل در استان ايالم باعث ورود گل و الی در 
  ".ر سطح منطقه توزيع شدتانکرهای آبرسانی د"اين استان شد که در واکنش  آب شرب
از کشته و ناپديد شدن افراد در اطراف  فرهادی، مديرکل دفتر بازسازی و حوادث غيرمترقبه استان چهارمحال و بختياری ستار

حدود  ديناران، و بروجن خبر داد و شمار خانواده های خسارت ديده در اين مناطق را شهرستان های کوهرنگ، اردل، ميانکوه،
  .اده روستايی و عشايری برآورد کرد خانو1500

 .اين مقام دولتی همچنين گفت گروه های امدادی به منطقه بازفت و شهرستان اردل اعزام شده اند
 

   ريشتری در استان هرمزگان6.1زلزله 
 

 درجه 6.1ن لرزه را بزرگی اين زمي مرکز زمين شناسی آمريکا. شديدی استان هرمزگان در جنوب ايران را لرزانده است زلزله نسبتا
 .مقياس ريشتر اعالم کرده است در

 . کيلومتری بندرعباس در جنوب ايران بوده است45مرکز اين زمين لرزه در بندر خمير در 
  .به وقوع پيوسته است) يازده به وقت گرينويچ( و نيم بعد از ظهر امروز به وقت محلی 3زلزله در ساعت 

 . کيلومتری از سطح زمين بوده است55ده که مرکز اين زلزله در عمق مرکز زمين شناسی آمريکا اعالم کر
  . نفر ديگر در پی اين زلزله گزارش داده اند26چهار نفر و زخمی شدن  کم تاکنون از مرگ دست خبرگزاری های ايران

 .قشم و بندرعباس کشته شده اند گفته شده اين چهار نفر در جزيره
 4.7 و 4.4 که به بزرگی. تهران خبر از دو زلزله نسبتا قوی پس از اين زلزله نيرز خبر داده استهمچنين مرکز ژئوفيزيک دانشگاه 

  .بوده اند ريشتر
 . کيلومتر اعالم شده است1052فاصله مرکز اين زمين لرزه تا تهران 



بطوريکه کارکنان برخی از است،  به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، اين زلزله در دوبی و اميرنشينهای هم جوارش نيز حس شده
  .بلند اداری اين شهر به سرعت از ساختمان نارج شده اند ساختمانهای

رنه اندرسون، معلمی کانادايی که در اميرنشين راس الخيمه زندگی می کند، گفته است که هنگام زلزله تختش به ديوار کوبانده شده 
 .است

 

 
   جزاير سه گانهاعتراض ايران به بيانيه اتحاديه عرب درباره

 
بر جزاير سه » مالکيت امارات«که در آن به  امور خارجه ايران، به مفاد بيانيه پايانی نشست وزيران خارجه اتحاديه عرب وزارت

 .اعتراض کرد گانه خليج فارس تاکيد شده بود،
 از پايان نشست وزيران  شهريور ماه و يک روز پس٢٠چهارشنبه  حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز

 .فارس اعتراض کرد عرب در قاهره، به مفاد بيانيه پايانی اين نشست در باره جزاير سه گانه خليج خارجه اتحاديه
حاکميت امارات بر سه جزيره تنب «درباره بخشی از اين بيانيه که بر  به گزارش خبرگزاری رسمی ايران، ايرنا، حسن قشقاوی

سرزمين ايران است و طرح ادعاهای واهی  سه جزيره جزء جدايی ناپذير از«: تاکيد کرده بود، گفت» موسیتنب بزرگ و ابو کوچک،
 «.های تاريخی منطقه و از منظر حقوقی بی اساس است و تکراری در اين بيانيه مغاير واقعيت

به رياست سعود الفيصل،  زه خود کهعضو اتحاديه عرب روز چهارشنبه با انتشار بيانيه ای به نشست يک رو وزيران امور خارجه
 .عمرو موسی، دبير کل اتحاديه عرب در قاهره برگزار شد، پايان داد وزير امور خارجه عربستان و با حضور

خواستار حل » بر جزاير سه گانه خليج فارس مالکيت امارات«کشور عضو اتحاديه عرب در بخشی از اين بيانيه، با اشاره به  ١٩
 .منطقه می انجامد  شده و تاکيد کرده اند که ادامه اين وضع به ثباتی جزاير، از راه مسالمت امارات بر سر ايناختالف ايران و 

سه گانه  دفاتر دريايی در جزيره ابوموسی انتقاد کرده و خواستار ارجاع پرونده جزاير اتحاديه عرب همچنين از اقدام ايران در تاسيس
 .ستبه دادگاه بين المللی الهه شده ا

همکاری خليج فارس قرار گرفته  در تاسيس دفاتر دريايی در جزيره ابوموسی مورد انتقاد امارات و شورای اقدام ماه گذشته ايران
 .راستای گسترش ساز و کار کشتيرانی خود انجام داده است ايران می گويد که اين دفاتر را در. است

هر گونه «: دادگاه الهه گفته است ه اتحاديه عرب، درباره ارجاع اختالف بهامور خارجه ايران در پاسخ به بياني سخنگوی وزارت
رفع  جزيره ابوموسی درچارچوب گفت وگوی دو جانبه بدون دخالت طرف های ديگر قابل سوء تفاهم در مورد ترتيبات اجرايی در

 «.است و اينگونه مواضع يک طرفه کمکی به رفع اين سوء تفاهم نخواهد کرد
با امارات مذاکره کند، اما امارات خواستار   اخير ايران بارها اعالم کرده است که حاضر است برای رفع سوء تفاهمسال های در

 .رسيدگی دادگاه الهه به ادعای خود است حضور يک ميانجی در مذاکره يا
 . سه گانه می داند امضا کرده است، خود را مالک جزاير ١٩٧١ايران با استناد به توافقنامه ای که ايران در سال 

 شد که بخشی ١٩٧١خارجه بريتانيا در سال  اخيرا موفق به خارج کردن اسناد وزارت امور تفرشی، پژوهشگر تاريخ در لندن، مجيد
 .سه گانه خليج فارس است وضعيت جزاير از اين اسناد مربوط به

ايران   بر حاکميت مشاع١٩٧١ن اسناد در توافقنامه سال بر اساس اي«:  می کند تصريح در اين زمينه او در گفت وگو با راديو فردا
طور کامل به ايران تعلق گيرد و حاکميت در مراکز غير  در جزيره ابوموسی تاکيد شده است، به اين صورت که حاکميت نظامی به

 .«آن ايران و امارات باشد نظامی به طور مشترک از
  تاسيس دفاتر دريايی و اعتراض امارات

ابوموسی از سوی ايران در اواخر مرداد ماه  ران با امارات و کشور های عربی، پس از تاسيس دو دفتر دريايی در جزيرهاي اختالف
 .مواجه شد احضار کاردار سفارت ايران در امارات و اعتراض شورای همکاری خليج فارس اقدام ايران با. گذشته آغاز شد

 تاسيس دفتر« مرداد ماه، از ١۵سازمان بنادر و دريانوردی ايران، در تاريخ  ن دريايیپيش از اعالم اين خبر، امير سعيد نجفی، معاو
جهت پهلوگيری شناورهای ناجی در جزيره  نمايندگی ثبت شناورها و تاسيس دفتر فرعی تجسس و نجات دريايی و ايجاد اسکله

 .خبر داده بود» ابوموسی
جمهوری اسالمی ايران همواره «: ابوموسی گفت تاکيد بر ايرانی بودن جزيرهاحضار کاردار سفارت ايران، حسن قشقاوی با  در پی

و براساس  ١٩٧١ تفاهم در مورد ترتيبات اجرايی در جزيره ابوموسی در چارچوب يادداشت تفاهم اعالم کرده است که هرگونه سوء
 «.گفت وگوی دو جانبه قابل حل است

مون، دبير کل سازمان ملل،  خ هشتم شهريور، با ارسال يک نامه رسمی به بان کیامارات متحده عربی در تاري پس از پاسخ ايران،
  .به اقدام ايران اعتراض کرد

در [نقض يادداشت تفاهم امضا ] جزيره ابو موسی در بازگشايی دفاتر دريايی در[اقدام غير مشروع ايران ««: نامه آمده بود در اين
 «.ت قانونی اين جزيره استتغيير وضعي و تالشی به منظور ] ١٩٧١سال 

امنيت سازمان   ميالدی، در نامه ای به شورای٧٠منطقه پس از استقالل امارات در اوايل دهه   کشور عرب پيش از اين هم چهار
 .و خواستار رسيدگی سازمان ملل به اين ادعا شدند  ادعای مالکيت کردند ملل، بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک

از سال . آن را نپذيرفت  درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به١٩٧١در دسامبر   يتاما شورای امن
 .متحده قرار گرفته است  اين جزاير بارديگر مورد ادعای ارضی امارات١٩٩٢



عمق  ای نفتکش به علت کمدهانه تنگه هرمز قرار دارند و به دليل اين که کشتی ه سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در
 .موقعيت ويژه ای دارند بودن خليج فارس تنها بايد از مسير ميان اين جزيره ها عبور کنند،

 
  آزادی فضای کسب و کار١۴٢سقوط ايران به رتبه 

 
و کار در جهان درجه بندی کرده   ميزان آزادی فضای کسب  که کشورها را به لحاظ تازه ترين گزارش بانک جهانی در
 . رسيده است١۴٢به  ايران رتبه است
بيانگر سقوط هفته پله اى اين آشور در زمينه   را در اختيار داشت آه آمار فعلى١٣۵در رتبه بندى قبلى بانك جهانى مقام  ايران

 .آزادی فضاى آسب و آار است
 .به وقوع نپيوسته است ه ای در ايراندر اين گزارش همچنين آمده است که در سال گذشته هيچ گونه اصالحات اقتصادی قابل مالحظ

، ۵٢، کويت ١٠١، اردن ٣٠، اسراييل ١۵٢  فضای کسب و کار ميان کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا، رتبه عراق به لحاظ در
 ، غزه۴۶، امارت متحده عربی ٧٣، تونس ۵٧، عمان ١٣٧، سوريه ١۶عربستان سعودی  ،٣٧، قطر ١٢٨، مراکش ٩٩لبنان 
 . گزارش شده است٩٨ و يمن ١٣١

برداشتن موانع  آزادی بيشتر فضای کسب و کار و خاورميانه و شمال آفريقا، همچنان در پی در گزارش بانک جهانی آمده است،
 .در اين زمينه هستند قانونی

. رمی داردگام ب کار  کشور نخست جای دارد که در راه آزادی کسب و١٠برای سومين بار در فهرست  برپايه اين گزارش، مصر
 .وضعيت خود را در اين زمينه بهبود بخشيده اند گذشته  کشوری هستند که در سال٢۵ جز  عربستان و بحرين هم

بيانگر سقوط هفته پله اى اين آشور در زمينه   را در اختيار داشت آه آمار فعلى١٣۵در رتبه بندى قبلى بانك جهانى مقام  ايران
 .آزادی فضاى آسب و آار است

، بيست و ٢٠٠٨ تا ژوئن ٢٠٠٧ژوئن  در دو سوم کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا، از بانک جهانی نشان می دهد که گزارش
 .است به اجرا در آمده هفت برنامه اصالح اقتصادی
کسب و کار معرفی   کشور جهان، آسانترين کشور جهان برای١٨١برای سومين سال پياپی در ميان  در اين گزارش، سنگاپور

 .است شده
هستند که در  استراليا از ديگر کشورهايی و ، دانمارک، بريتانيا، ايرلند، کانادا)چين(اياالت متحده آمريکا، هنگ کنگ  نيوزلند،

اين زمينه  در جهان کشور جمهوری دمکراتيک کنگو نيز پر مشکل ترين. جای گرفته اند و کار کسب فهرست آسانترين کشورها برای
 .است بوده
 است که کارآمد، آسان و برای همه اقتصاد نيازمند مقرراتی«: مالی می گويد  امور توسعه  کلين، معاون بانک جهانی درمايکل

به  و سامان می افتند؛ جايی که بخش های اقتصاد در غير اين صورت، تجارت در دام اقتصاد غير رسمی و بی سر. باشد دسترس پذير
کار برخوردار   استخدام می گيرند و اين کارگران نيز از حمايت قانون کمتری را به انکارگر سرمايه دسترسی کمتری دارند و

 «.نيستند
 رتبه نخست است و در حمايت از سرمايه گذاران و استخدام کارگران در و جهانی در رده بندی بانک جهانی، سنگاپور در تجارت

 .کسب و کار در مقام دوم است بسته نشدن
پيدا  ساده ترين کشور برای اياالت متحده نيز.  کسب و کار، در مقام نخست است شروع سرمايه گذاران و يت ازنيوزلند به لحاظ حما

 .کردن کار در جهان است
قرار  ٢۵در رديف  پنج رتبه سقوط بزرگ جهان، ژاپن همانند سال پيش از آن، در مقام دوازدهم است و آلمان با در ميان اقتصادهای

افزايش  در رتبه ششم جهان است و فرانسه با يک رتبه بريتانيا همچنان. پيدا کرده است ارتقا ٨٣   به٩٠تبه ر چين نيز از. دارد
 . رسيده است٣١مقام  به

 . تنزل پيدا کرده است١٢٢مقام  نيز با دو رتبه سقوط به و هند١٢٠ پله سقوط به مقام ٩اقتصادهای نو ظهور، روسيه با  در ميان
  . رسيده است١۶ به ٢۴رتبه  برخوردار است و از ترقی ان نسبت به سال پيش از بهترين رکورددر خاورميانه، عربست

 صعود ٣٣ به ٩۶که از رتبه  داشته گزارش بانک جهانی، جمهوری آذربايجان در ميان کشورهای جهان بيشترين ترقی را برپايه
از رتبه   ارتقا يافته و پس از آن نيز، قرقيزستان است که٨۶  به١٣۵است که از رتبه  جمهوری آذربايجان، آلبانی پس از. کرده است

 . صعود کرده است۶٨  به مقام٩٩
اجرای قراردادها، از  ميان اقتصادی های نوظهور، به لحاظ دسترسی به اعتبار، پرداخت ماليات و چين در: می افزايد اين گزارش

 .بهترين وضعيت برخوردار است
 . کشور ته جدول، نه کشور آفريقايی و ونزوئال قرار دارند که تجارت در آنها مشکل است١٠ن بانک جهانی می گويد که در ميا

 
 نمايندگان خبرگان خواهان رسيدگی به اظهارات مشايی شدند

 
علی خامنه ای خواهان رسيدگی به اظهارات  به آيت اهللا از پنجاه تن از نمايندگان مجلس خبرگان رهبری ايران در نامه ای بيش
 .شدند» دوستی ايران با مردم اسرائيل«جمهوری ايران، درباره  رييس نديار رحيم مشايی، معاوناسف

خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ايران،   نماينده روحانی مجلس روز سه شنبه در نامه ای به آيت اهللا علی۴۴که بيش از  در حالی
حضور اسفنديار   نماينده مجلس خبرگان رهبری نيز۵٠ بيش از  ارشنبهانتقاد کرده اند، روز چه از حضور آقای مشايی در دولت نهم

 .ندانستند» نژاد  محمود احمدی متناسب با شان دولت« را در دولت رحيم مشايی
 از بی توجهی به اعتراض های روحانيون و نمايندگان مجلس اسالمی ايران رهبر جمهوری نمايندگان مجلس خبرگان در نامه خود به

  .آقای مشايی، انتقاد کرده اند ظهاراتخصوص ا در



نمايندگان مجلس « :ايسنا، گفته است در اين زمينه به خبرگزاری دانشجويان ايران، عضو مجلس خبرگان، مقتدايی، اهللا مرتضی آيت
مسئوالن و  ينان،ای که به اعتراض نمايندگان مجلس، متد توجهی های آقای مشايی و بی صحبت ای در ارتباط با خبرگان رهبری در نامه

  .«اعالم و در واقع ناراحتی خود را بيان کردند ای به مقام معظم رهبری حتی مراجع شده، اعتراض خود را طی نامه
 وی ارائه شده است آيت اهللا مقتدايی گفته است که اين نامه در ديدار اخير اعضای خبرگان با آيت اهللا خامنه ای از سوی اعضا به

نخستين بار در اوايل تيرماه سال  ی، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، برایرحيم مشاي اسفنديار
البته ما  هيچ ملتی در دنيا دشمن ما نيست اين افتخار است. آمريکا و اسرائيل دوست است ايران امروز با مردم«: جاری گفته بود

ما مردم آمريکا را از برترين ملت های دنيا می . صورت می گيرد يا به ملت ايراندشمن داريم و ناجوانمردانه ترين دشمنی ها در دن
 «.دانيم
گفته های  اظهارات، آقای مشايی با عقب نشينی از دنبال اعتراض محافظه کاران و به ويژه علی الريجانی، رييس مجلس، به اين به
 .نبوده است» به اسرائيليهوديان مهاجر «از مردم اسرائيل،  که منظور وی اعالم کرد خود
تکرار کرد و در حضور خبرنگاران گفته  سخنان اوليه اش را  مرداد، بار ديگر٢٠حالی است که آقای مشايی بار ديگر در  اين در
 «.که ما با مردم دنيا دوست هستيم، حتی با مردم آمريکا و اسراييل برای هزارمين بار اعالم می کنم«: بود
مجموعه فشارهای  جمهوری اسالمی است، نمايندگان مجلس خبرگان، که متشکل از روحانيون بلند پايهاعتراض  نظر می رسد به

 .با آقای مشايی را افزايش دهد موجود بر محمود احمدی نژاد برای برخورد
را بر   رهبریمجلس خبرگان که در ساخت سياسی نظام جمهوری اسالمی کار نظارت و تعيين ورود: تحليگران مسايل ايران می گويند

خواهد  ناپذير کردن واکنش آقای احمدی نژاد به اين موضوع  حساسيت و اجتناب عهده دارد، به مسئله اظهارات آقای مشايی، بيانگر
  .بود
اظهارات اسفنديار رحيم مشايی، محمود احمدی نژاد  به در حالی است که از زمان بروز واکنش های روحانيون و محافظه کاران اين
  .گيری نکرده است ن در اين خصوص موضعتاکنو

 آيت اهللا خامنه ای، محمد تقی رهبر نماينده اصفهان در مجلس، به خبرنگاران  روحانی مجلس به۴۴نامه  از سوی ديگر و به دنبال
د که چرا آقای رهبری بنويسد و در اين نامه تاکيد کن ای به مقام معظم مجمع نمايندگان روحانی مجلس تصميم گرفت تا نامه «: گفت

در اين سمت باقی  اصرار دارد تا اسفنديار رحيم مشايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نژاد رييس جمهور احمدی 
  .«بماند

معظم رهبری می  اند و ما عالوه بر آنکه نامه را خدمت مقام مجلس اين نامه را امضا کرده   نماينده روحانی۴۴تاکنون « :وی افزود
 «.دهيم  ای از آن را در اختيار رييس جمهور قرار می يم، نسخه فرست 

بی سابقه بوده » مردم اسرائيل«سخن گفته بودند اما سخن از دوستی با  ايران از دوستی مردم ايران و آمريکا پيش از اين، مقام های
  .نام می برد» رژيم اشغالگر قدس» چرا که ايران کشور اسرائيل را به رسميت نمی شناسد و از اين کشور با عنوان است،

جهان شده  هالوکاست، کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم، خواستار محو اسرائيل از نقشه محمود احمدی نژاد بارها با نفی
 .به اسرائيل است» مشروعيت بخشيدن«سخنانی  مخالفان اظهارات آقای مشايی اعالم کرده اند که ابراز چنين .بود

 
  ييس جمهورطرح سئوال از ر

 
 نمايندگان مجلس شورای  نژاد بودند، با تشديد فشارهای روحانيون و جريان های محافظه که پيشتر حامی محمود احمدی همزمان

 .اند امضا کرده  نماينده٧۴در مورد آقای مشايی را » طرح سئوال از رييس جمهور»  اسالمی روز چهارشنبه خبر دادند که
جمهور در مجلس  حد نصاب برای حضور و پاسخگويی رييس  »:در اين زمينه گفته است  در مجلس،علی مطهری، نماينده تهران

 «.مجلس است که در حال حاضر تعداد امضاها به حد نصاب رسيده است  نماينده٧٢امضای حداقل 
بر «:  ادامه افزوده استکرد، در حمايت مطهری که در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، از محمود احمدی نژاد آقای

مشايی داشته باشند    العملی درباره رحيم خواهند عکس  جمهوری بدهيم تا اگر می  به رييس ای  مهلت يک هفته اين عقيده هستيم که
  «.کردند اين طرح سؤال را تقديم هيئت رييسه مجلس خواهيم کرد فرصتی داشته باشند اما اگر همچنان بر سکوت خود پافشاری

وی همچنين در . فرهنگی و اجتماعی وی بود رحيم مشايی در دوره مديريت آقای احمدی نژاد بر شهرداری تهران، معاون ندياراسف
 .ستاد انتخاباتی احمدی نژاد را بر عهده داشت ، مديريت٨۴در جريان انتخابات سال 
محمود احمدی نژاد به تازگی  پسر دوم. سببی داردمعاونت رياست جمهوری، با محمود احمدی نژاد نيز نسبت  آقای مشايی عالوه بر

 .با دختر اسفنديار رحيم مشايی ازدواج کرده است
 

 چگونه انجام می شود؟» انفجار بزرگ«آزمايش 
 حسينی مير علی

راى آزمايش آه ب اين .دانشمندان فيزيك با استفاده از ماشين عظيمى، دست به يك آزمايش شگفت انگيز خواهند زد روز چهارشنبه
اى مصنوعى بوجود مى آورد تا در لحظه آوتاهى، انفجار بزرگ را آه  شتاب دادن به ذره هاى باردار اتم انجام مى شود، سياهچاله

  .گرفتن آائنات است، به نمايش بگذارد آغاز شكل
فردا در گفت و گو با  راديو .اما اين امر نگرانى هاى بسيارى را در جهان بوجود آورده و برخى آن را تهديدى براى هستى مى دانند

  .نظر وى را در باره ويژگى هاى اين آزمايش جويا شده است محمد حيدرى ماليرى، اختر فيزيكدان ايرانى مقيم پاريس،
  آقاى ماليرى چه مراحلى طى شد تا چنين آزمايشى در روز چهارشنبه به مرحله عمل برسد؟: راديو فردا

پانزده سال . شده است ساخته» سرن«از طرف سازمان اروپايى براى پژوهش هسته اى ) عظيمماشين (اين  :محمد حيدرى ماليرى
  يعنى به ذره هاى،يك شتابگر است) اين ماشين. (اين را به وجود بياورند  صدها فيزيكدان و هزاران مهندس سعى آردند،طول آشيده

  .باردار شتاب مى دهد



آيلومتر و قطر  پيرامون اين تونل بيست و هفت.  زير زمين در مرز فرانسه و سويسدر صد مترى  تونلى است،چيزى آه ساخته شده
   حاال به چه علت و چگونه؟، درجه٢٧١ يعنى منفى ،اين تونل را به دماى صفر مطلق رسانده اند .آن سه متر و هشتاد سانتيمتر است

ميدان مغناطيسى بوجود آورند و به پروتون ها   بدين وسيله به خاطر اين آه بتوانند، آهن ربا قرار داده اند١۶٠٠ ،اين تونل پشت
  .سرعت نور  سرعتى نزديك به،سرعت دهند

تونل مى تواند   يازده هزار بار دور اين،ميليونيم ثانيه وقت مى خواهد و در واقع هر ثانيه  يك پروتون نود،براى گرديدن در اين تونل
  حاال اين براى چيست؟. طرف آشورهاى اروپايی  از،يورو شده استحرآت آند و هزينه اين در حدود پنج ميليارد 

هايى آه تاآنون ما فيزيكدان ها به آن  انرژى. آه حالت هاى ماده و انرژى را در انرژى هاى بسيار زياد مطالعه آنند براى اين
  .بنيادين فيزيك پاسخ دهند دسترسى نداشتيم و به چند سئوال

جرم دارد؟ يكى از نگره هاى  ست آه چرا ذره هاى بنيادين مانند الكترون و پروتون جرم دارند؟ چرا مادها يكى از اين سئوال ها اين
را   به نام شخصى آه اين،»بوسون فيكس«است آه ذره هايى وجود دارند به نام  علت  بدين،فيزيك هسته اى مى گويد آه اين مسئله

  آيا اين ذره ها وجود دارند يا خير؟. مى آورند  آه اين جرم را بوجود اين ذره ها هستند،و اين بوسون ها. پيشنهاد آرده
 آزمايشات ، غير از اين آزمايش،حرآت در مى آورند  براى اولين بار پروتون ها را در اين شتابگر به،)چهارشنبه(ده سپتامبر  روز»

انجام مى دهند و مقصود اين  ، پروتون ها را با هم يعنى برخورد دادن، آوبش را، اآتبر٢١دهند و روز  مختلف ديگری نيز انجام می
  «.است آه سياهچاله ميكروسكوپى به وجود آورند
 محمد حيدرى ماليرى، اختر فيزيكدان ايرانى

است؟ آيا فضا فقط همين سه بعد را دارد يا در   چرا نيروى گرانشى نسبت به نيروهاى ديگر تا اين اندازه ضعيف،ديگر اينكه نكته
 ديگرى نيز دارد؟ ى بسيار زياد بعدهاىانرژى ها

 آزمايشات ، غير از اين آزمايش،حرآت در مى آورند  براى اولين بار پروتون ها را در اين شتابگر به،)چهارشنبه(ده سپتامبر  روز
هند و مقصود اين انجام مى د ، يعنى برخورد دادن پروتون ها را با هم، آوبش را، اآتبر٢١دهند و روز  مختلف ديگری نيز انجام می

  .است آه سياهچاله ميكروسكوپى به وجود آورند
اعتراض آرده اند و ترس آنها از نابودى آره زمين   حتى تعدادى از دانشمندان به اين موضوع،هايى در اين مورد بوجود آمده نگرانى

تريليون درجه سانتيگراد ايجاد  ى معادل يك براى اين آه دماي، آره زمين را ببلعد، اين سياهچاله،ترسند مى. و نابودى هستى است
  .خواهد شد
ميلياردها برابر جرم خورشيد است و اينها   سياهچاله هاى غول پيكر آه جرم آنها ميليون ها يا،يك نوع. ها سه نوع هستند سياهچاله

  .مرآز آهكشان خود ما هم يكى هست در. در مرآز آهكشان ها وجود دارند
بوجود مى آورند و جرم اين ها در حدود سه يا   ستاره هاى پر جرم،ه هاى ستاره اى هستند آه پس از انفجارسياهچال ديگر، يك نوع

 يعنى ،مى گويند «سياهچاله هاى ميكروسكوپيك«اين سياهچاله هايى آه مى خواهند مطالعه آنند،  به. چهار برابر جرم خورشيد است
 ،طبق قوانين مكانيك آوانتوم، هر چه اين سياهچاله ها آوچك تر باشند  آوچك است و بسيار، به اندازه يك پروتون است،اندازه آنها

 مدت ، منتها هرچه دما بيشتر باشد،درجه برسد  دماى اين مى تواند به ميليون ها،آنها بيشتر است و همانطور آه اشاره آرديد دماى
  .است  آوتاه تر،عمر اين سياهچاله ها

هاى آيهانى آه از  ذره .رديم ثانيه بيشتر دوام پيدا نمى آنند و اين اتفاقى است آه دائما باالى سر ما مى افتد يك ميليا،اين سياهچاله ها
 به اتم ها و مولكول ها، ،اليه هاى باالى جو زمين برخورد مى آنند  به سرعت به، با سرعت هاى نزديك به سرعت نور،فضا مى آيند
  . به چه ترتيب صورت مى گيرد،آن پديده در جو رند و يكى از اهداف اين است آه مشاهده آنندپديده را در آنجا بوجود مى آو و همين
و خطر آن به اندازه برخوردهاى   از طرف مراجع صالحيت دار نبوده و خطرى وجود ندارد،سر و صداهايى آه گفتيد متاسفانه

هيچ فيزيكدان صالحيت دارى را پيدا نمى آنيد آه  .و زمين استمولكول ها و اتم هاى ج  با، در اليه هاى باالى جو،پرتوهاى آيهانى
  .باعث اين سر و صداها شود

  فكر مى آنيد از طريق چنين تجربياتى و پژوهش هايى روزى بشريت بتواند راز آفرينش را آشف آند؟
جلو و پانزده   اين روندى است رو به،منتها. بدانيم  يعنى روزى نخواهد رسيد آه همه چيز را،هميشه مرزها را به عقب مى رانيم ما

آن چيزى را آه نگره ها و  ،انرژى هاى بسيار باالتر برسيم و در آن زمان مى توانيم مطالعه آنيم آه آيا سال ديگر مى توانيم به
   درست است يا خير؟،تئورى ها پيش بينى آرده اند

 چه رابطه اى دارد؟ ، با درجه حرارت مرآز زمين،اد مى شودقدرت مغناطيسى و درجه حرارتى آه از آزمايش روز چهارشنبه ايج
  بيشتر است؟

اين دما بسيار زياد است و فيزيكدان هايى . پيدا مى آند  آم تر دوام،از يك ثانيه و يك لحظه هم. بيشتر است و حتى ميلياردها بار بسيار
مى گيرد آه صد متر زير زمين است و   در تونلى انجام،ور آه گفتماند آليه پيش بينى ها را نيز آرده اند و همان ط آه اين آار را آرده
  . انجام شده است،هاى الزم براى حفاظت  انواع و اقسام پيش بينى،اطراف اين تونل

  ! بى نگرانى،آوچك ترين نگرانى وجود ندارد و مى توانم بگويم آه شب خيلى راحت بخوابيد
 

 :صدای آلمان
 

   در ايراناعتراض به تخريب محيطزيست
 

ابراز نگرانی از موج شتابناک تخريب و تغيير کاربری  ای ضمن زيست در ايران با انتشار بيانيه تن از کارشناسان سرشناس محيط ١۴
 .اند توجهی نهادهای مختلف حکومتی نسبت به اين روند شديدَا انتقاد کرده بی اراضی ملی و طبيعی، از

 نفر که خود را صاحبان زمين در پارک ملی سرخه حصار معرفی کردند، ١٠٠ گيرد که حدود صدور اين بيانيه پس از آن صورت می
آنها ضمن تخريب اموال عمومی و شکستن درها و . يک هفته قبل، به ساختمان اداره کل محيط زيست استان تهران، هجوم بردند



محمد باقر صدوق  ای که  رب و شتم قرار دادند، به گونهپنجره های ساختمان اداره، کارشناسان و افراد حاضر در محل را نيز مورد ض
 .مدير کل محيط زيست استان تهران در اثر جراحت روانه بيمارستان شد

  
های   از عدم تحرک دستگاههای مربوطه در پيگيری  فعال و کارشناس محيط زيست ايران، ضمن محکوم کردن حمله يادشده ،١۴

با وجود نص صريح اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری «: اند ی خود نوشته آنها در بيانيه. ده اندقضايی اين واقعه به شدت انتقاد کر
اسالمی ايران مبنی بر ممنوعيت هر گونه فعاليت مغاير با هنجارهای زيست محيطی، موج شتابناک تخريب و تغيير کاربری اراضی 

 وجودی که تعرض به حريم محيط بانان کشور حتی به مواردی ملی و طبيعی چرا با برخورد قانونی روبه رو نمی شود؟ چرا با
همچون قتل فجيع اين هم ميهنان مظلوم و فداکار انجاميده ، هيچ نشانه ای از عزم جدی برای مقابله با اينگونه برخوردها مشاهده 

 » ساختن مدير آن را بدهند؟نمی شود ؟ تاآنجا که گروهی حتی دردل پايتخت به خود اجازه حمله به يک ستاد دولتی و مضروب 
 

ها و ميراث  بوم  پناهی زيست ای از ناامنی و بی  تازه  کارشناس محيط زيست ايران ضرب و شتم مدير يادشده را نمونه١۴ی  بيانيه
باد  ماجرا، به رغم آشکاربودن ماهيت عامالن حادثه را به  عملی نهادها و مراجع مسئول در اين طبيعی ايران توصيف کرده و بی

 . انتقاد گرفته است
 های کيست؟ مرجع شکايت

  
زيست ايران  محابای محيط ی تخريب بی ی آنها در باره اند که نگرانی گسترده هايی پرداخته امضاکنندگان بيانيه، در ادامه به طرح سوال

چرا با وجودی که تعرض به «که از جمله اين سؤال مطرح شده است . دهد و پاسخگونبودن مراجع رسمی در اين زمينه را بازتاب می
حريم محيط بانان کشور حتی به مواردی همچون قتل فجيع اين هم ميهنان مظلوم و فداکار انجاميده ، هيچ نشانه ای از عزم جدی 
 و برای مقابله با اينگونه برخوردها مشاهده نمی شود؟ تاآنجا که گروهی حتی دردل پايتخت به خود اجازه حمله به يک ستاد دولتی

کنند که اساسًا شهروندان برای   کارشناس محيطزيست سپس اين سؤال را مطرح می١۴» مضروب ساختن مدير آن را بدهند؟
 .دادخواهی در برابر اين موج تخريب و قهقرايی زيست بوم های ايران بايد شکايت به کجا برند

  
يش خاک ، جنگل زدايی ، فرونشست آب های زيرزمينی ، نابودی فرسا بيانيه در ادامه با اشاره به اين واقعيت دردناک که به لحاظ 

پرسد که چرا نمايندگان مجلس تاکنون کمترين  ايران غالبًا در شمار ده کشور نخست جهان جای دارد، می...تاالبها ، بيابان زايی و 
 .اند تهواکنش را در اين باره داشته اند و حتی يک بار هم دستگاه اجرايی کشور را به پرسش نگرف

  
 و  ها ها و سدسازی سازی های عمرانی، از قبيل انواع راه اندازهای طبيعی و منابع ملی برای ناپايدارترين طرح تخريب چشم

های  اند که چرا اين اقدام آنها پرسيده.  کارشناس محيط ايران است١۴ی اعتراضی  ی ديگر مورد تأکيد در بيانيه ها نکته سازی شهرک
 شود؟ کنش هيچ سازمان مسئولی در ايران مواجه نمیضابطه با وا بی

  
بوم در  محيطی در ميان مردم، تخريب و نابودی زيست های زيست های فعاالن محيط زيست در ايران برای افزايش آگاهی به رغم تالش

يط زيست، آنچه که بر شدت بحران ها و فعاالن مح به نظر گروه. ای به خود گرفته است کننده  اين کشور، ابعاد شديدَا گسترده و نگران
راه  ايجاد بزرگ. اند هايی است که نهادهای مختلف حکومتی بدون مالحظات زيست محيطی طراحی و به اجرا گذاشته افزوده، پروژه

 رويه، بدون درنظرگرفتن پيامدهای زيستمحيطی منفی آنها، اتالف های بی ی اورميه، سدسازی راه بر درياچه شمال، ساختن ميان
 مقررات و معيارهای معطوف به حفاظت  جويی در اين زمينه، عدم رعايت کاری در آموزش عمومی برای صرفه محابای انرژی و کم بی

از جمله مواردی ... کنندگان محيطزيست و  آب و خاک و هوا در توليدات صنعتی، تعلل حقوقی و اجرايی در تعقيب و مجازات تخريب
گذاری را در رابطه با آنها مقصر و   اجرايی، حقوقی و قانون های  محيط زيست در ايران نهادها و دستگاهها و فعاالن  گروه هستند که

 .دانند غيرپاسخگو می
  

  پذيری و انجام اقدامات الزم بيش از همه در گرو ارتقای ها و فعاالن يادشده، مقيدکردن نهادهای حکومتی به مسئوليت از نظر گروه
 استاد و کارشناس ١۴ی اعتراضی و توام با نگرانی  بيانيه. های يادشده است  و تشديد فشار اجتماعی در زمينهدانش و آگاهی عمومی

 . ای است برای برانگيختن هر چه بيشتر حساسيت عمومی در همين راستا محيطزيست نيز، تالش هشداردهنده
  

 محمد علی اينانلو، سعيدفردوسی، عباس  : از اين قرار استاند  را امضا کرده  کارشناس و استاد دانشگاهی که بيانيه١۴اسامی 
جعفری، علی قلم سياه ، بهروز دهزاد، ناصرکرمی، برهان رياضی، اسماعيل کهرم، علی سالجقه، بهرام کيابی، هوشنگ ضيايی، مه 

 لقامالح، بيژن فرهنگ دره شوری، مجيدمخدوم، مهدی فتوره چی، اسماعيل ميرفخرايی
 

   اصالح بيشتر کليات اليحه خانوادهفشار زنان برای
 

 از اين ٢۵ و ٢٣هرچند دو ماده جنجالی . رسيد کليات اليحه حمايت از خانواده در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به تصويب
 .گويند کليات اين اليحه نيز بايد تغيير کند می اليحه حذف شد، اما فعاالن زنان

 حذف مواد مربوط به ازدواج مجدد مردان و ماليات بر مهريه از اليحه حمايت از  است کهشادی صدر حقوقدان و فعال زنان معتقد 
 ماده از ١۵  گويد که وگو با دويچه وله می خانم صدر در گفت. خانواده، تمام آن چيزی نيست که فعاالن اجتماعی خواستار آن بودند

 . ماده اين اليحه بايد تغيير کند۵١
. ، در صحن علنی مجلس به تصويب رسيد٢۵ و ٢٣ی جنجالی آن، مواد  ی حمايت از خانواده با حذف دو ماده  کليات اليحه! خانم صدر

 ست که فعاالن حقوق زن و حقوقدانان خواستار آن بودند؟ آيا اين آن چيزی



م، نظر ما و مقصود ما همانطور که بارها اعالم کرده بودي. خواستيم ی آن چيزی نيست که ما می  همه٢۵ و ٢٣ی  قطعا حذف دو ماده
ی حمايت خانواده از دستور کار مجلس خارج بشود تا با انجام کار کارشناسی بيشتر، با اصالح قوانين مربوط  اين بود که کليات اليحه

. و دليلگيرم به د با اين همه، من حذف اين دو ماده را به فال نيک می. تری در آن، به مجلس برگردد به آن و همينطور تغييرات اساسی
دليل اول اين است که اين دو ماده به هر صورت موادی بود که تقريبا تمام گروههای زنان، حتا زنان عادی از تهران و شهرستان، هر 

يعنی، بر سر اين دو ماده اجماعی وجود داشته که شايد بر . توانستند تحملش کنند گروهی در واقع با آن مخالف بودند و اساسا نمی
دليل دوم . ی اجماعی زنان تامين شد بنابراين حداقل خواسته. ديگر يا بر سر کليات اليحه، اين اجماع وجود نداشته باشدسر آن مواد 

شبين هستم با وجود حذف اين دو ماده از اليحه، ما در فاصله بين شور اول و دوم، فرصت اين را داشته باشيم که  هم اين است که خو
ی حمايت از خانواده  دانيد اليحه چون همانطور که می. اليحه خانواده به مجلس بقبوالنيم ن را در مورد هايما ی خواسته بتوانيم بقيه

االن کلياتش تصويب شده و جزيياتش هنوز مانده است، برای اين که در کميسيون قضايی مورد بحث قرار بگيرد و بعد در صحن 
بنابراين ما می توانيم با استفاده از اين . د و يا رد بشود و يا تغيير بکندعلنی ماده به ماده راجع به آن بحث بشود يا تصويب بشو

 .های ديگرمان را در اليحه بگنجانيم فرصت خواسته
ای که از اين اليحه حذف شد و خيلی هم مورد اعتراض بود، چه مواد ديگری از اين اليحه هست که شما روی آن بحث  غير از دو ماده

 داريد؟
پانزده ماده ديگر از اين پنجاه و يک ماده احتياج . اش حذف شد، االن شده پنجاه و يک ماده دو ماده. اه و سه ماده بوداين اليحه پنج 

حاال من تاثير آن نکاتی را که به . ها تغييرات جزيی ست و بعضی بعضی از اين اصالحات و يا تغييرات، تغييرات اساسی. به اصالح دارد
 آن تاکيد دارند، اين است که يکی  يکی از مسايلی که هميشه مدافعان اين اليحه روی. گويم آيد می  يادم میتر است و نظرم از همه مهم

در حالی که واقعيت امر اين است که اين اليحه . بينی کرده است های اليحه اين است که قاضی زن را برای دادگاه خانواده پيش از خوبی
يکی از اين سه قاضی بايد زن » المقدور حتی«فر، يک قاضی، به سه نفر رسانده و گفته که تعداد قضات دادگاه خانواده را از يکن

دانيم قوه قضاييه محدوديت خيلی زيادی در پرسنل قضايی  در اين ماده، با توجه به اين که ما می» المقدور حتی«ی  گنجاندن کلمه. باشد
ولی مطمئنا در . م فقط چند شعبه بتوانند يک قاضی زن داشته باشندزن دارد، معنايش اين است که شايد فقط در پايتخت، و آنه

ی  ا کلمهدررويی که اين ماده ب شهرهای ديگر، شهرهای کوچک و حتا شهرهای بزرگ، ما به دليل کمبود نيرو، به دليل راه
گيری  بنابراين متاسفانه اين اتفاق خواهد افتاد که اگر يک زن االن برای پی. گذاشته، قاضی زن نخواهيم داشت» المقدور حتی«

ی حمايت خانواده به شکل فعلی با سه قاضی  های مربوط به مسايل خانوادگی با يک قاضی مرد طرف است، با تصويب اليحه پرونده
ی بعدی که شايد الزم باشد راجع به آن صحبت بشود، بحث  نکته.  اين اصال شکل مطلوبی از نظر ما نداردمرد طرف خواهد بود و
براساس اين . »ی خانواده مراکز مشاوره«بينی شده به اسم  ی حمايت خانواده در واقع چيزی پيش در اليحه. مربوط به طالق است
زان و هر تعداد جلسه که بخواهد، دعاوی خانوادگی را به مشاوران خانواده ارجاع تواند تا هر زمان، به هر مي اليحه، قاضی دادگاه می

بخصوص در مورد طالق، به دليل اين که همين االن هم به دليل مشکالتی که قانون مدنی در مورد طالق زنان دارد ، زنانی که . بدهد
 طرف مجبور باشند دوندگی کنند و  آن  طرف به  و از اينها  خواهند طالق بگيرند، ممکن است چندين سال در راهروهای دادگاه می

ی خانواده و بحث مربوط به  حاال بر اين پروسه طوالنی، بحث مربوط به مشاوره. توانند رای طالق را بگيرند خيلی سخت می
ده روند طالق را بسيار يعنی به طور کلی اليحه آم. شوراهای حل اختالف که باز بخش ديگری از اين اليحه است را هم اضافه کنيم

گير و سخت کرده و اين کندشدن روند طالق، برای زنی که از حق طالق برخوردار نيست و تازه مجبور است به  بسيار طوالنی، نفس
است  قاضی ثابت کند که در عسر و حرج است و شرايطش آنقدر سخت است که ناگزير است طالق بگيرد، در واقع عمال يک شکنجه

بنابراين، من مطمئنم که اگر اليحه به همين شکل تصويب بشود ما نه تنها باالرفتن ميزان . پذير باشد نا رسد پايان یکه به نظر م
هايی که دچار اختالفات خانوادگی هستند، داريم، از طرف ديگر بحث شوهرکشی و بحث زنای محصنه  افسردگی و خودکشی را در زن
خواهد مشکلش  هايی که راه معمولی نيست می ن که زنی که نتواند طالق بگيرد، قاعدتا از راهبرای اي. شود و اينها هم همه تقويت می

 .کشد يا شوهرش را را حل بکند، يا خودش را می
گويا مورد بحث بود، بحث حضانت بود که اگر زمانی پدری کودکی را که تحت حضانت اوست،  ی ديگری هم که در اين اليحه يک ماده

 آيا اين درست است؟. ی نقدی شده و االن اين تقليل داده شده به جريمه ش نبرد، قبال به حبس محکوم میبرای ديدار مادر
زدايی قوه قضاييه  يکی از مشکالت اصلی اين اليحه اين است که بدون توجه به تبعات، در راستای سياست زندان. دقيقا همينطور است

بيشتر ضمانت اجراهای مربوط به مسايل خانوادگی که قبال حبس . کند مکن حرکت میزدايی از هر راه م که من اسمش را گذاشتم زندان
از جمله يکی از آنها ممانعت از مالقات طفل است با مادر يا پدرش، حاال هر کسی . و ضمانت کيفری بوده، تبديل شده به جرائم نقدی

اصوال . اش را بدهد تواند هرکاری بکند و بعد جريمه یکه حضانت را ندارد، که خب اين خودش پيامش در واقع اين است که فرد م
توانی  ی خانواده، تو اگر پول داشته باشی می اش جرائم مالی است، به اين معناست که در حوزه ی مجازات، چون ضمانت اجرايی اليحه

. الی از مجازات بيرون بيايیهر کاری بکنی، هر جرمی را مرتکب بشوی، حق هر کسی را که بخواهی بخوری و بعد با دادن جريمه م
يکی ديگر از مواد خيلی خيلی تاثربرانگيز اليحه در همين چارچوب، . يعنی اليحه از اين زاويه هم بسيار بسيار طبقاتی است

دانيد که برای اين ازدواج از  می.  سال١٣يعنی زير سن . ست که زير سن ازدواج است ست که مربوط به ازدواج مرد با زنی ای ماده
ی دادگاه  منتهی اليحه آمده گفته است که اگر مردی با زنی زير سن ازدواج، بدون اجازه. ی دادگاه الزم است نظر قانون مدنی اجازه
ی زناشويی با اين دختر، در واقع با اين کودک، باعث نقص عضو اين کودک بشود يا منجر به مرگش بشود،  ازدواج بکند و در رابطه
هيچ اتفاقی هم برای اين . کند يه و اگر منجر به مرگ دختر بشود با يک حبس خيلی خيلی کم رهايی پيدا میصرفا فقط با پرداخت د

کند که باعث نقص عضو دائمی اين  کند و کاری می يعنی فکر کنيد يک مرد با يک دختر زير سيزده سال ازدواج می. افتد ازدواج نمی
دختر حتا در اين شرايط طالق هم . افتد و ازدواجش هم پابرجاست و هيچ اتفاقی نمیدهد  زن تا آخر عمرش بشود و بعد هم يک ديه می

و اين واقعا فاجعه است و نشان . تواند مجوزی باشد برای طالق او يعنی وقتی به سن قانونی برسد اصال اين نمی. تواند بگيرد نمی
 .خواهد بکن دهد که همانطور که گفتم شما پول بده، هرکاری دلت می می

اين موادی که به آن اشاره کرديد آيا قبال در قوانين مدنی و در قوانين خانواده ايران بوده يا اين که به صورت ديگری بوده و در اين 
 قوانين صورتش عوض شده ؟



اتی در آن داده بعضی از اين قوانين قبال در قوانين مربوط به قانون مدنی، قانون مقررات طالق و قوانين ديگر بوده، منتها بعد تغيير
بخشی از آن .  است  به اين اليحه جديد چسبانده شده  و برداری شده و بعدش هم بدون هيچ تغييری در واقع دوباره از آن اليحه کپی

بخش ديگرش هم جديد بوده، يعنی حاال . های نقدی است تغييرات، که يک بخشش تغيير همين ضمانت اجراها از زندان به جريمه
ی اصلی و يکی از داليلی که با اين اليحه مخالف بوديم و همين االن هم هستيم ، اين است که در واقع اين  ولی مسئله. متفاوت است

به . آميز و ظالمانه است و عليه زنان اليحه چيزی جدا از سيستم حقوقی فعلی ايران در مورد خانواده نيست که خودش بسيار تبعيض
مثل يک آجر است روی بنايی که از قبل بوده . است آميز ضميمه شده ه به يک نظام حقوقی تبعيضگويم اين اليح تعبيری من هميشه می

و نه تنها آن بنا را ويران نکرده، نه تنها آن بنا را حتا حاضر نشده اصالح کند، بلکه آجری را هم بر آن ديوار و آن بنايی که از پيش 
 .است بوده، افزوده
  کمک به بهبود آن چيست؟ ها برای مخالفت با اين اليحه و احتماال  حقوقدان  وی فعاالن حقوق زن االن برنامه

. ای ما داريم برای اين که بيشتر روی آن کار کنيم کنم يک زمان دو سه ماهه االن که اليحه کلياتش تصويب شده، در واقع من فکر می
هم داد، يک خوبی   اتفاق افتاد و نتيجه٢۵ و ٢٣ی  هی همگانی که بر سر ماد يک بحثی که هست اين است که اين بسيج گسترده

 باقی ٢۵ و ٢٣ی  ی انتقادات مربوط به ماده ی اصالحات اليحه زير سايه اش هم اين بود که بقيه اما يک بدی هم داشت و بدی. داشت
يحه را از زير اين سايه بيرون به نظرم کار اولی که ما بايد بکنيم اين است که آن اشکاالت و انتقادها و ايرادهای ديگر ال. ماند

ی آن تالشی که ما کرديم برای اين که در دور اول و دور دوم  به آن بحث کنيم و دوباره همه بياوريم، به مردم نشان بدهيم، راجع
ايد يکبار  شد، مطرح کنيم، حاال ب٢۵ و ٢٣ی  ها نسبت به اليحه را پررنگ کنيم، ايرادهای اليحه را که منجر به حذف ماده اعتراض

يعنی، به نظر من قدم اول اين . ديگر اين پروسه را برای مواد ديگری که از نظر ما مشکل دارد يا عليه حقوق زنان است طی بکنيم
 در افکار عمومی ايجاد کنيم برای  يعنی به سرعت هم اين کار را بکنيم و سعی کنيم آگاهی. بخشی کنيم رسانی و آگاهی ع است که اطال
قدم بعدی قطعا تالش برای اين است که به نمايندگان . ای برای اصالح اليحه و موادی که مشکل دارد ايجاد بشود سيج دوبارهاين که ب

 .مجلس بقبوالنيم که اليحه به شکل فعلی نبايد تصويب بشود و بايد اصالحات متعددی در آن انجام بشود
  

  ميترا شجاعی
 

  :ادوار نيوز
  

  يلي در خصوص شرايط برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادالنه حل نشود، در انتخابات شرکت نخواهيم کرداگر مسا:سعيد حجاريان
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انتخابات رياست جمهوري دهم در کنگره  هاي اين حزب در مورد  سياست: شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسالمي گفت عضو
  .شود  ماه تبيين مي  آبان

 
مختلف نظرات خود را اعالم کرده و خواهند کرد اما  اعضاي حزب در مقاطع: افزود" ايلنا"وگو با خبرنگار   سعيد حجاريان در گفت

  .است نظر رسمي حزب  مالک، 
واهد در مورد اينگونه مسايل در کنگره بحث خ: وي با اشاره به معرفي کروبي به عنوان کانديداي حزب اعتماد ملي نيز اظهار داشت

  .شد
: جمهوري دهم خاطر نشان کرد  انتخابات رياست عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت در مورد شرايط حزب متبوعش براي شرکت در

شود که حل اين  انتخابات آزاد، سالم و عادالنه و برگزارکنندگان آن وجود دارد که بايد حل مسايلي در خصوص شرايط برگزاري
  .نشود، در انتخابات شرکت نخواهيم کرد اگر اين مسايل حل. سياسي کشور استمسايل مورد توافق دو جناح 

اين : در ميان اصالح طلبان وجود دارد، خاطر نشان کرد هايي از صالحيت برگزارکنندگان انتخابات  حجاريان با اشاره به اينکه نگراني
  .باشيم ي سياسي در عرصه انتخاباتها  مسووالن کشور حل شود تا شاهد حضور همه گروه نگراني بايد از سوي

هر دو جناح سياسي کشور خواستار اين : گفت حجاريان در ادامه خواستار مشخص شدن هرچه سريعتر سوابق تحصيلي کردان شد و
ي وزيرکشور امانتدار آرا هاي فعاالن سياسي در مورد انتخابات رياست جمهوري است زيرا  نگراني اين مساله يکي از.مساله هستند

 .بيشتري نگريست مردم است و بايد نسبت به اعمال او در آينده با دقت
 

  گفتگو با بهزاد مهرانی/ايجاد فضای رعب و وحشت در بين فعاالن دانشجويی: هداف اصلی دستگيری ها
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  : ن است آهآقاي مهراني با تشكر از شما آه وقتتان را به ما داديد اولين سوال از شما اي
 

  آيا جنبش دانشجويي براي شروع سال تحصيلي طرح مشخص اعتراضي بر عليه همه اعمال حكومت در روزهاي تعطيل ندارد؟
گويا قرار است تمام مسئوليت ها بر دوش جنبش  ... در نبود احزاب مستقل و آزاد، سنديکا ها،مطبوعات و رسانه های آزاد و: ج

همچون جنبش های  کمبود ها ، سطح توقعات از اين جنبش بسيار باالست،در صورتی که اين جنبش، نبه دليل اي. دانشجويی باشد
با تمام اين توصيفات،جنبش دانشجويی همواره در برابر .ای رو به روست با مشکالت عديده... ديگر از قبيل زنان،کارگران،معلمان و 

همانطوری که برخی از اعضای دفتر تحکيم وحدت  . را به پيش برده استو تبعيض و اجحاف ايستادگی کرده است و راه خود استبداد
نامه ی مدون از سوی  اما بر. را در مهرماه تالفی خواهند نمود- که دانشگاه تعطيل است–تابستان  اين بگير و ببند های: گفته اند

  .پيش اعالم شده نيست دانشجويان به دليل نبود تريبون کافی چندان مشخص و از



 
زادآردن يكسري از دانشجويان و دستگيري دانشجويان ديگر آه همگي بدون توجيه و داليل سياسي ويا قضايي است چه هدفي را آ

  دنبال ميكند؟
ايجاد فضای رعب و وحشت در بين فعاالن .است همواره دستگيری دانشجويان در برابر آزاد کردن ها دارای کثرت بااليی بوده:ج

تحميل . می سنجد از آنجا که ذات انسان هزينه ها و فايده ها را.اهداف اصلی اين دستگيری هاست  ها ازدانشجويی و ساير جنبش
  .حرکت های آزادی خواهانه مانع ايجاد کند هزينه ی بسيار به فعاالن،به باور حاکميت می تواند در برابر

 
  وهاي برون مرزي واتهامات واهي ربط ميدهد چه دليلي دارد ؟دولت در تفهيم اتهامات دانشجويي حرآات آنها را به نير” اينكه اخيرا

منقطع .1.مرزی دو هدف عمده تعقيب می شود به خارج از کشور و نيروهای برون... در وابسته دانستن حرکات دانشجويی و :ج
ای نهفته   مرزها توطئهکشور و تبليغ تئوری توطئه،که در پشت هر ارتباطی با بيرون از ساختن ارتباطات فعالين داخل و خارج

بين ايرانيان داخل و خارج کشور،اخبار داخل به فعاالن بيرون  و به واسطه ی اين توهم توطئه و تابو ساختن هر گونه ارتباط.2.است
  .داده نشود مرز ها انتقال

 
ست آيا اين انتخابات هدف موجب خشم دولت شده ا اينكه يكسري از فعالين دانشجويي شروع به انتخابات شوراهاي خود آرده اند

  مشخصي را دنبال ميكند ؟
توانايی باال، شناخته شوند و به صورت دموکراتيک باال  هدف از برگزاری اين انتخابات دانشجويی اين است که افراد فعال و دارای: ج

خشم دولت را بر انگيخته است و  ن مهمآنها استفاده شود و در نتيجه ارتباطات دانشجويان گسترده تر شود که اي بيايند تا از توانايی
اين  هشياری دانشجويان می تواند.دانشجويی داشته که تا حدودی نيز موفق بوده است دولت سعی در بهم زدن اين گونه انتخابات

  .مشکالت را بر طرف سازد
 

ي از استادان از طرف حكومت به نظر شما در مورد تعويض اساتيد و روساي دانشگاه ها و بازنشسته آردن بي دليل و زودرس خيل
  چه دليل است ؟

تنگ کردن فضای تحقيق و تدريس آزاد در دانشگاه  اما.البته نمی توان گفت که همه ی اين بازنشسته کردن ها سياسی بوده است: ج
ا بازنشسته کردن ها ي انسانی،که از آن به عنوان انقالب فرهنگی دوم نام می برند با اين اخراج و ها خصوصا در رشته های علوم

دانشگاه ها،علی الخصوص در رشته های انسانی به بهانه های سکوالر و  در اين سالها بسياری از استادان ممتاز. ربط وثيق دارد
را با اساتيد متعهد به مبانی نظری و عملی  بودن اين اساتيد اخراج و يا بازنشسته شده اند و سعی شده است که جای انها الييک

از اخراج  می توان. از ابتدای انقالب اسالمی و در دولت های ديگر نيز سابقه داشته است البته اين روال.تعويض شودحکومت 
سخن .حجاريان،حسين بشيريه و ديگران بسياری نام برد اساتيدی چون عبدالکريم سروش،سيد جواد طباطبايی،محسن کديور،سعيد

ادامه ای از حوزه های علميه  اج اساتيد پيوند خاصی دارد که گويا قرار است دانشگاه هادانشگاه ها با اخر گفتن در باب اسالمی کردن
  .را محقق سازند باشد و به اين طريق شعار پيوند حوزه و دانشگاه

 
  آيا اين امر زمينه چيني ادامه آودتاي فرهنگي را آه از سال پيش طراحي آرده بود را دربرنميگيرد؟

  . پروژه ی کودتای فرهنگی است که از آن به عنوان انقالب فرهنگی دوم ياد می شوددر حقيقت همان. بله: ج
يكسو وآزاد آردن سه دانشجوي اميرآبير آه تمامي  احضاريه واحكام دانشجويان دانشگاههاي مختلف در زمان تعطيلي دانشگاهها از

  دانشجويي بود چه پيامي از طرف دولت دارد؟ سال گذشته سوژه حرآات
به طوری که امروز انتقاد به دولت نهم،توهين  کومت در تمام اين سال ها در حال گسترش دامنه ی خطوط قرمز خود بوده استح:ج

بازداشت و هزينه ی  دانشجوی دانشگاه امير کبير به دليل عبور از اين خط قرمز های دولت نهم سه.به مقدسات تلقی می شود
سوی ديگر بازداشت دانشجويان ديگر و آن هم در زمان تعطيلی دانشگاه  سه دانشجو، و ازآزاد سازی اين . بسياری را متحمل شدند

وتمام تالش دولت گذاشتن هزينه های . ندارد دانشجو حق اعتراض.را می رساند که دانشجوی خوب،دانشجوی بی انتقاد است اين پيام
  .است سنگين بر دوش های نحيف دانشجويان

 
  ازطرف دانشجويان پيگيري خواهد شد واگر نه اين به مفهوم عقب نشيني نخواهد بود؟آياقائله دانشگاه زنجان 

واحدی، پيام شکيبا،آرش راييجی و حسن جنيدی  سورنا هاشمی، بهرام. در واقعه دانشگاه زنجان، جای شاکی و متهم عوض شد: ج
زنجان که  ان و سخنگوی انجمن اسالمی دانشگاهعليرضا فيروزی دانشجوی فيزيک دانشگاه زنج ماموران به منزل. بازداشت شدند

دانشجويان با آغاز سال تحصيلی جديد اعتراضات .کرده اند روزنامه نگار هم هست رفته و منزل او را تفتيش کرده و او را احضار
ينه ی بسيار به بعضی پافشاری و هز هر چند که تا هم اکنون با. گرفت تا به خواسته های صنفی خود نايل شوند خود را از سر خواهند

  .مددی از دانشگاه رسيده اند از خواسته های خود از جمله اخراج دکتر
 

گسترش نخواهد داد؟ وبه سرآوب واعدامهاي  آيا جنبش دانشجويي حيطه فعاليت هاي خودرا مثل هميشه به مشكالت اجتماعي
  ميشود  اين آمبود خيلي در صحنه سياسي احساساقتصادي اعتراضي نخواهد آرد ؟ چون گسترده و مشكالت عديده وبحرانهاي

که گفتم نمی توان انتظار داشت که اقدام به تمامی  اما همانطور.دانشجويان تا کنون نيز به اين گونه موارد اعتراض کرده اند:ج
ط جمعی،سنديکا های ارتبا اين مسئوليت ها به عهده احزاب مستقل،رسانه های. دانشجويان بر عهده بگيرند اينگونه اعتراضات را

  .دامنه های سرکوب گسترده است است که در ايران وجود ندارند،زيرا که... کارگری و 
  درپايان هرصحبت وهرپيامي داريد براي دوستان وخوانندگان ميتوانيد بكنيد

د در اين موارد بسيار آن جامعه است که باي يکی از عمده ترين وظايف دانشجويان،اعتالی سطح دانش و فرهنگ خود و به تبع:ج
دانشجو بسيار پايين است و اين نشان  متاسفانه سرانه ی مطالعه کتاب در کشور ما با وجود تعداد کثيری.باشند بيش از گذشته کوشا



ق را بايد مطالعه و تحقي برای ساختن و آبادانی نيازمند دانشيم و دانشجويان. دانشجويان هم می شود از کم کاری هايی دارد که متوجه
  .در کنار اعتراضات خود،گسترش دهند

  .برای شما آرزوی موفقيت دارم.با تشکر از وقتی که در اختيار بنده قرار داديد
  بهزاد مهرانی
 آژانس ايران خبر– (INA) خبرگزاري

 
 

 ١٣٨٧م شهريور ٢٠چهارشنبه 
 طالب کذب برای گرفتن امضانقل م: اطالعيه جمعی از دموکراسی خواهان سابق دانشگاه تهران مسئله ساز شد

  
چند روز پيش نامه سرگشاده چند نفر از دبيران سابق انجمن های اسالمی دانشکده های دانشگاه تهران : خبرنامه اميرکبير  

 هيئت مؤسس و شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان«اين افراد که خود را . شد منتشر برخی سايت های اينترنتی توسط
حضور فعالين دانشجويی دانشگاه تهران در نشست اخير  می ناميدند با تقبيح» ه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهراندموکراسی خوا

در نشست با مجموعه ای  افراد حاضر شده«: ، اعالم کردند»انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران«عنوان  دفتر تحکيم وحدت تحت
 اسالمی در دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران شناخته می شدند ارتباط خواه انجمنکه تا پيش از اين با عنوان طيف دموکراسی 

 .«تشکيالتی نداشته اند
  

 امضاکنندگان نامه تنها بخشی از دموکراسی خواهی بودند: واکنش ساير دموکراسی خواهان
  

ه دانشگاه تهران و همچنين انجمن سنتی اين انتشار اين نامه واکنش هايی را در ميان برخی از اعضای سابق انجمن دموکراسی خوا
ابوذر آذران، يکی از موسسين انجمن دموکراسی خواه که در مناقشات اخير دانشگاه تهران موضع بی طرفانه . دانشگاه در پی داشت

نصه ظهور  نفر به م١١طيف دموکراسی خواه را تنها اين «: ای اتخاذ کرده بود، در وبالگ خود در واکنش به اين نامه نوشت
اين بزرگواران در کنار کسانی اين طيف سراسر خوب را به وجود آوردند که شايد . نرساندند که امروز ادعای پدرخواندگی می کنند

اين طيف به وجود نيامد مگر با تالش جانانه تک تک . امروز استخوان هايشان زير بار سياست و بازهای ابلهانه خرد شده است
 که قلب و دلشان برای آزادی و اخالق می تپيد و اکنون هم اگر چه امضايشان پای هيج بيانيه ای ٨٠ اول دهه دانشجويان فعال نيمه

 ».نيست اما با چشم بيدار صحنه را می پايند
  

 دفتر تحکيم، ناديده گرفتن حداقل اصول تشکيالتی، حاکميت نگاه حامی پروی
  

د دفتر تحکيم وحدت را به خاطر پذيرفتن اين افراد در نشست انتخاباتی و اعطای نويسندگان نامه مذکور همچنين در ادامه نامه خو
اقدام دفتر تحکيم وحدت در پذيرش اين افراد و ارائه حق رای دانشگاه تهران به «: حق رای به ايشان نکوهش کرده و اعالم کردند

حدت نشان از ناديده گرفتن حداقل اصول تشکيالتی آنها و نيز انتخاب يکی از آنان به عنوان عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم و
لذا تا اصالح اين مناسبات نسبت به همراهی و همکاری با . توسط دفتر تحکيم وحدت و حاکميت نگاه حامی پروری در اين تشکل دارد

گان اين نامه فارغ اين موضع در حالی عنوان می شود اکثريت قريب به اتفاق امضاکنند» .اين تشکل تجديد نظر جدی خواهيم کرد
 .چيست» تجديدنظر جدی در همراهی و همکاری با دفتر تحکيم وحدت«التحصيل بوده و مشخص نيست منظور آن ها از 

  
 نفره و ١١با اين تيم ! برادران و خواهران عزيز«: ابوذر آذران در ادامه پست خود خطاب به نويسندگان نامه فوق نوشته است

 خوشگلتان می خواهيد کجا را بگيريد؟ می خواهيد چه بگوييد؟ می خواهيد بگوييد فالنی و فالنی و فالنی اطالعيه کيهانی و امضاهای
 کجا و طيف ١١می خواهيد آن ها را از گذشته و نه از آينده حذف کنيد؟ اما انصاف هم خوب چيزی است عدد ! نيودند و ما بوديم

 »!دموکراسی خواه کجا
  

 انجمن دموکراسی خواه منحل نشده است/ شده است انجمن دموکراسی خواه منحل 
  

با گذشت «:  عمال منحل شده است٨۵نويسندگان نامه سرگشاده در ادامه نامه خود اعالم کردند که انجمن دموکراسی خواه در سال 
اين ادعا در حالی » . به فعاليت مستقل خود پايان داد٨۵يک سال و عدم صدور مجوز و فروکاهش اختالفات، اين مجموعه در اسفند 

عنوان می شود که نويسندگان و دست اندرکاران تهيه اين نامه در نشستی قبلی دفتر تحکيم که در خردادماه برگزار شد با عنوان 
 .در نشست حاضر شدند و تحت همين عنوان از اين دفتر حق رای مطالبه کرده بودند» انجمن دموکراسی خواه«
  

 بهتر می   بزرگوار تشکيل نداديد و١١خود می دانيد که اين طيف را تنها شما «:  بر اين نامه می نويسدآذران در ادامه جوابيه خود
دانيد که واژه واالی دموکراسی در عدد محدود نمی شود و آن هم در عدد بسيار کوچک دوازده شورای نگهبان و عدد کوجک يازده 

ان و بهتر می دانيد که اين اطالعيه های ناصواب نه با اصول دموکراسی  شورای مرکزی انجمن تهر٩اطالعيه شما و عدد کوچکتر 
تبار دموکراسی خواهی در انجمن تهران نه .) با تعريفی که شما بدان قائل هستيد(می خواند نه با اصول اخالقی و نه با اصول اسالمی

 و نه انجام آن به تابو  ٨۵انحالل آن در زمستان  بر می گردد و نه به ٨٣به اعالم موجوديت رسمی طيف دموکراسی خواه در پاييز 
دموکراسی خواهی هست تا زمانی که تماميت خواهان ! برخی ديگر” اعالم برائت” بستگی دارد و نه سرانجام آن به ” برخی“کردن 

 ».هستند تا زمانی که دموکراسی خواهان هستند
  



 انجمن سنتی از اعتراف دموکراسی خواهان سابق استقبال کرد
  

در شرايط کنونی انجمن های اسالمی دانشکده های دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران «: نويسندگان نامه همچنين اعالم کرده اند
و از . به عنوان تنها مرجع رسمی، قانونی و تصميم گير در دانشگاه تهران در مورد مسائل مربوط به اين تشکل شناخته می شوند

 با کمک به تقويت اين تشکل هشياری کامل نسبت به اهداف تفرقه افکنانه نهادهای بيرونی، در فعاليت همه دانشجويان می خواهيم
 ».های دانشجويی داشته باشند

  
در حالی که انجمن دموکراسی خواه در مقابل تماميت خواهی های انجمن سنتی دانشگاه تهران به وجود آمد، با ذکر عبارت فوق در 

را در ماه های پيش رو کليد بزند، با استقبال » التماس از خاتمی«ی دانشگاه تهران، که گويا قرار است پروژه نامه مزبور انجمن سنت
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران از «: از اين موضع بيانيه ای صادر کرد و در بيانيه خود گفت

ن به مرجعيت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در اعتراف اين دوستان به اشتباه خود و اذعان آنا
انجمن سنتی دانشگاه » .سازی راجع به مسائل اين تشکل در سطح دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی استقبال می کند تصميم

 .موده استتهران همچنين مانند امضاکنندگان نامه فوق حمالتی را متوجه دفتر تحکيم وحدت ن
  

 بيان داستان دروغين توسط تهيه کنندگان نامه برای گرفتن امضا: دو تن از امضاکنندگان
  

تنها دو روز پس از انتشار نامه در کمال تعجب دو تن از امضا کنندگان آن با . واکنش های فوق اما تنها واکنش های اين نامه نبود
« : شر کننده نامه امضای خود را پس گرفتند و در بيان علت امضا کردن آن گفتندارسال توضيحيه ای به سايت ها و رسانه های منت

يکی از گردآورندگان و جمع کنندگان امضا برای نامه ضمن تماس با ما با ابراز يک داستان دروغين و متفاوت بيان کردن حقيقتی که 
ه از سوء استفاده از عنوان دموکراسی خواه شد و ابراز در نشست تحکيم اتفاق افتاده بود ، خواستار امضای يک نامه برای مقابل

در حالی که نشست دفتر تحکيم وحدت بدون (کرد که تحکيم برای رسيدن به حد نصاب به اين نفر و اطرافيانش حق رای داده است 
م به بسياری از امضا ، تا جايی که ما مطلع شدي) رای بيش از حد نصاب به رسميت رسيده بود١٢احتساب رای دانشگاه تهران با 

 ».کنندگان اين نامه بخشی از واقعيت به صورت تحريف شده بازگو شده است
  

 اختالفات با انجمن سنتی کمرنگ نشد، انجمن دموکراسی خواه منحل نشد
  

تی کمرنگ خوانده احمد موسوی و زهرا حسنی در ادامه تکذيبيه خود در مقابل ادعای تهيه کنندگان نامه که اختالفات را با انجمن سن
دموکراسی خواهان دانشگاه تهران زمانی که تصميم گرفتند تا مستقل «: و انجمن دموکراسی خواه را منحل اعالم کرده بوند، گفته اند

از انجمن اسالمی دانشگاه تهران و با تاسيس انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 
د همگامی و همکاری با دفتر تحکيم وحدت و آرمان های جنبش دانشجويی را انتخاب کرده بودند و در اين مسير نيز هزينه فعاليت کنن

کمرنگ «های زيادی پرداخت کردند که هزينه استقالل خواهی شان بود ، چگونه می شود که با اين همه هزينه برای استقالل دم از 
بناميم » تشکل اصيل«بزنيم؟ چگونه می شود که اين تشکل وابسته را » ن يافتن فعاليت مستقلپايا«و » ٨۵شدن اختالفات در اسفند 

و هرگونه تالشی برای همراهی با دفتر تحکيم وحدت را تالش برای تضعيف انجمن اسالمی سنتی دانشگاه تهران بدانيم و خواستار 
 »اتحاد دوباره با آن بشويم؟

  
چگونه می توانند عده ای دبير سابق و عضو «: نجمن اسالمی دانشکده زبان های خارجی آمده استدر ادامه تکذيبيه دبيران سابق ا

سابق که عمده ی آنان اکنون ديگر دانشجو نيستند و برآيند همه ی آنانی که در اين سال ها برای فراکسيون دموکراسی خواه و انجمن 
ک تشکيالت دانشجويی را آن هم با دو سال تاخير اعالم کنند و برای اسالمی دموکراسی خواه نيز زحمت کشيده اند نيستند مرگ ي

دانشجويانی که هنوز در حال فعاليت می باشند تصميم گيری نمايند؟ مگر ما همانان نبوديم که تا ديروز صحبت از سياليت جريان 
پايان فعاليت يک تشکيالت آداب و . ه ديگراندانشجويی می کرديم؟ ما حداکثر می توانيم بازگويه کننده پايان فعاليت خود باشيم و ن

قواعدی دارد که بايد رعايت شود و توسط اکثريت اعضای آن اعالم گردد؛ آيا امضا کنندگان اين اطالعيه اکثريت اعضا بودند؟ نتيجه 
ن فاصله بيانيه استقبال ی اين اعالم نسنجيده و نامربوط چنان می شود که انجمن اسالمی سنتی دانشگاه تهران از خوشحالی با کمتري

آيا غير از اين است که اين اطالعيه بهر دليلی که منتشر شده باشد تنها هزينه فعاليت را برای دانشجويانی که هنوز می . می دهد
 »خواهند و می توانند فعال باشند باال می برد؟

  
 د در اين مجموعه قديمی ترندکسانی که در نشست تحکيم حاضر شدند حتی از کسانی که اطالعيه را امضا کردن

  
در بخش ديگری از نامه تکذيبيه، اين دو فعال سابق دانشجويی ضمن حمايت از اعضای انجمن دموکراسی خواه، حاضر در نشست 

برخی از آنان که در نشست تحکيم حاضر شده بودند کسانی بودند که از تدوين کنندگان «: دفتر تحکيم وحدت، خاطرنشان کرده اند
يه ی اعالم موجوديت فراکسيون دموکراسی خواه بوده اند و عضو تشکيالتی اين مجموعه در سال های اخير که برای آن زحمت بيان

کشيده اند و حتی از کسانی که اطالعيه را امضا کردند نيز در اين مجموعه قديمی تر هستند ولی با اين وجود هنوز به فعاليت ادامه 
 ما دوست، همراه و هم رزم بوده اند ناگهان چگونه می شود که بعد از نشست انتخاباتی تحکيم تدوين کسانی که سال ها با. می دهند

 »کنندگان نامه بدين نتيجه می رسند که هيچگونه همکاری و ارتباط تشکيالتی با مجموعه دمکراسی خواهان تهران نداشته اند؟
  

 تکذيبيه ها و واکنش های ديگری در راه است
  



حاکی از آن است که نامه چند دانشجوی سابق دانشگاه تهران که با لطايف الحيل برای آن امضا جمع شده است و تهيه شنيده ها 
کنندگان آن سعی کرده اند به يک منازعه خصلتی و شخصی رنگ و لعابی اصولگرايانه و تشکيالتی بدهند واکنش ها و تکذيبيه های 

 .مين سبب احتمال می رود در روزهای آينده اخبار جديدی در اين خصوص به گوش برسدديگری را نيز به همراه داشته است و به ه
  

در اين ميان عملکرد رسانه هايی که بدون در نظر گرفتن صحت و سقم و تبعات چنين نامه ای بی محابا اقدام به انتشار آن کرده اند 
می مشهور است، روزنامه کارگزاران، که پيش از اين نيز انتشار خبرگزاری ايلنا، که در ميان دانشجويان به خوشنا: جالب توجه بود

مطالبی بر عليه دفتر تحکيم وحدت در آن با واکنش يکپارچه انجمن های اسالمی سراسر کشور مواجه شد، ادوارنيوز و عوامل 
شدت منع شده بودند و حاال با اجرايی آن، که پيش از اين از سوی حزب متبوع خود از وارد شدن به منازعات دفتر تحکيم وحدت به 

 .…انتشار اين نامه بر خالف اين مسئله عمل کرده اند
 

 
 

 ١٣٨٧م شهريور ٢٠چهارشنبه 
 ارزشيابی مقاالت اساتيد علوم انسانی به حوزه عليمه واگذار شد

 
 شدت يافته و از سوی افراد چندی است که بحث اسالمی کردن دانشگاه ها و دخالت غير دانشگاهيان در اين امر: خبرنامه اميرکبير

محول شدن ارزشيابی علمی و درجه بندی مقاالت اساتيد علوم انسانی دانشگاههای  به تازگی خبری مبنی بر . مختلف مطرح می شود
 .دولتی به حوزه عليمه قم، از سوی منبعی آگاه در وزارت علوم مطرح شده است

  
و تغيير عمده و اساسی در رتبه بندی مقاالت اساتيد علوم انسانی و همچنين گزينش د”:خبرگزاری ياری به نقل از اين منبع آگاه گفت

 ”.اساتيد برای دانشگاههای سراسر کشور اتفاق افتاده است
به دليل حاکم شدن نگاه سکوالريستی و غرب گرايانه بر دانشگاههای کشور و بخصوص در ميان رشته های علوم ”:وی افزود

ت از اين پس ارزشيابی علمی و درجه بندی مقاالت اساتيد علوم انسانی دانشگاههای دولتی به حوزه های انسانی در دوران اصالحا
 ”.علميه و در راس آنها حوزه علميه قم سپرده شده است

نشگاه تغيير ديگری که اتفاق افتاده گزينش اساتيد توسط وزارت علوم است که پيش از اين هر دا”:اين منبع آگاه همچنين اظهار داشت
 .”راسا اساتيد خود را گزينش می کرد

  
به گزارش خبرنامه اميرکبير، چندی پيش وزير علوم، نيز در جمع اساتيد بسيجی در مشهد به طرح های وزارت علوم برای اسالمی 

 .خبر داده بود) ره(کردن دانشگاه ها با همکاری پژوهشکده های مختلفی همچون موسسه پژوهشی امام خمينی 
  

با تاسف بايد “: ی با اشاره به تعطيلی سه ساله دانشگاه ها به بهانه انقالب فرهنگی در اوايل پيروزی انقالب اعالم داشته بودزاهد
 .”بگويم ما در حوزه علوم انسانی موفق نشديم آن چه را نظام از ما انتظار داشت، طراحی و برنامه ريزی کنيم

  
های دانشگاهی کشور در زمينه علوم انسانی، مبانی   بيان اينکه در برخی از رشتههمچنين چندی پيش وزير آموزش و پرورش با

گرايی  های کشور، مبانی چون سوکوالريسم، فمنيسم، اومانيسم و مادی در برخی از دانشگاه“: شود، گفته بود غيردينی تدريس می
 .”شود تدريس می

  
اندرکاران دانشگاهای کشور بايد زمينه را برای استفاده از  دستشورای عالی انقالب فرهنگی و “: علی احمدی، افزوده بود

 .”های علوم انسانی فراهم کنند ها و کتاب های دينی و توحيدی در رشته آموزه
  

اسالمی “در اظهار نظری ديگر، مرتضی آقاتهرانی از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، دغدغه اعضای اين کميسيون را 
آقا تهرانی ” .های متدين دانشگاه از وضعيت شکلی و فرهنگی دانشگاه راضی نيستند بچه“: بيان کرده و گفته بود ” ها شدن دانشگاه

ها نه بومی و نه اسالمی  های درسی دانشگاه کتاب” : ضمن نگرانی در زمينه محتوای کتاب های درسی دانشگاه ها بيان کرده بود
 .”است

  
 ١٣٨٧م شهريور ٢٠چهارشنبه 
 ی از سرنوشت موالنا احمد نارويی، استاد حديث حوزه دارالعلوم زاهداننگران

 
) سنی آنالين(موالنا احمد نارويی معاونت اداری دارالعلوم زاهدان ، استاد حديث اين حوزه و مدير پايگاه اطالع رسانی اهل سنت 

احضار و پس از انجام بازجويی مختصری  مرداد ماه سال جاری به دادگاه ويژه روحانيت شهر مشهد ٩صبح روز شنبه مورخه 
 .بازداشت شد 



  
اين روحانی اهل سنت پس از بازداشت به اداره اطالعات شهر مشهد منتقل و سپس به نقطه نامعلومی در شهر تهران منتقل گرديده 

 .است
  

رار ننموده است و پيگيريهای عليرغم سپری شدن بيش از يکماه از بازداشت نامبرده ، وی تاکنونی تماسی با خانواده خود برق
خانواده وی برای کسب اطالع از سرنوشت ايشان نتيجه ای در بر نداشته است ، بی خبری از وضعيت آقای نارويی و نامشخص بودن 

 ميليونی اهل ١۵اتهامات وارده به ايشان با توجه به جايگاه مذهبی وی باعث نگرانی و التهاب افکار عمومی به خصوص جامعه 
 .در ايران گرديده استسنت 

  
  

 فعاالن حقوق بشر در ايران
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 بازداشت امين شجاع و امين آريا دانشجويان دانشگاه تربيت معلم

  
در اين راستا روز گذشته امين شجاع و . دارد احضار و بازداشت دانشجويان دانشگاه تربيت معلم همچنان ادامه: اميرکبير خبرنامه

 .شدند تربيت معلم و از برگزار کنندگان تحصن خردادماه دانشگاه تربيت معلم بازداشت مين آريا از دانشجويان دانشگاها
  

به گزارش خبرنامه اميرکبير، شجاع و آريا روز گذشته پس از مراجعه به دادگاه انقالب کرج بازداشت شده و به زندان رجائی شهر 
 .منتقل شده اند

  
در حالی که مطابق بر قانون، حتی احضار به . معرفی می کند ادامه دارد” بازپرس حسين“ای شخصی که خود را همچنين تهديده

وی از سيوان . صورت تلفنی معتبر نيست، اين شخص مرتبا با تماس با دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به تهديد آنان می پردازد
 .علم خواسته است تا خود را به دادگاه انقالب معرفی کندفرخزادی يکی ديگر از دانشجويان دانشگاه تربيت م

  
با ” بازپرس حسين“طی روزهای گذشته محمد شريفی يکی ديگر از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم نيز بازداشت شد، که پس از آن 

 .تلفن همراه وی با دانشجويان تماس گرفته و آنان را تهديد می کند
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 تعدد زوجات از افتخارات اسالم است: مطهری

 
 ۵٣ و بند چهارم ماده ٢۵ و ٢٣مواد  در حالی که کميسيون قضايی و حقوقی مجلس در جلسه روز دوشنبه خود: اميرکبير خبرنامه 

کليات اليحه  يدگی بهبود، علی مطهری نماينده تهران در جلسه علنی روز سه شنبه هنگام رس اليحه حمايت از خانواده را حذف کرده
 ”.است تعدد زوجات از افتخارات اسالم“: حمايت از خانواده، اظهار داشت

  
تعدد زوجات از افتخارات اسالم است و اگر “: وی با بيان اينکه دولت در اليحه خود به دنبال جلوگيری از اشاعه فساد بود، افزود

 ”.مسر اول برای ازدواج مجدد مرد را خالف قانون اسالم دانستهمچنين اذن ه. حذف شود به معنی اشاعه فساد خواهد بود
  

آنچه در کميسيون قضايی و حقوقی مجلس درباره اين اليحه “: وی با انتقاد به مجلس از اينکه تحت تاثير مسايل قرار گرفت، گفت
ايد کليات آن بررسی شود و کميسيون انجام شد، در شان مجلس هشتم نبود زيرا وقتی اليحه ای به کميسيون می آيد، در شور اول ب

 ”.نبايد آن را تغيير دهد
  

 .وی از هيات رييسه مجلس خواست تا اليحه پيشنهادی دولت در خصوص حمايت از خانواده در مجلس مطرح شود
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  هزار نفر در مورد روزه خواری طی يک هفته٢۶تذکر به 

 
 هزار نفر مورد تذکر در ٢۶کشور،   استان٢٧ک هفته گذشته بر اساس گزارش های رسيده از طی ي: ذوالفقاری گفت سردار

 .قرار گرفته است خصوص تظاهر به روزه خواری يا اصناف متخلف
  

 . نفر راننده مورد تذکر قرار گرفتند٧۶۶ نفر در حوزه اصناف، ٧۵۵: جانشين فرمانده ناجا افزود



  
 حکم قضايی صادر شده است ٢٧٧رونده مربوط به اين نوع جرايم مذکور به مراجع قضايی ارسال و  پ٢٩هزار و : وی در پايان گفت
 . خودرو توقيف شده است٣٧۶ واحد صنفی پلمپ و ٢٠٨که بر اساس آن 

  
 ايسکانيوز
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 لغو معاينات پزشکی منصور اسانلو

 
شهر، هنوز اجازه  زندان اوين به زندان رجايی از) يره سنديکای کارگران شرکت واحدرئيس هيات مد( از انتقال منصور اسانلو  پس

 .معاينات پزشکی پس از عمل از جانب دادسرای امنيت صادر نشده است مدت برای های کوتاه مرخصی
  

 .کند ی چشم را سپری میبرد و دوران نقاهت پس از عمل جراح اين در حالی است که منصور اسانلو همچنان از بيماری قلب رنج می
  

الزم به يادآوری است که اين فعال کارگری در تابستان سال گذشته دستگير و روانه زندان اوين شد و طی دوران محکوميت، عمل 
های زمانی مشخصی به  جراحی روی چشم او صورت گرفت که با تاييد پزشکان زندان او برای معاينات پس از عمل بايد در دوره

 . مراجعه کندبيمارستان
  

 


