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 'آماده اقدام نظامی عليه ايران'اسرائيل 
 

 .حساس تهديد از سوی ايران عليه اين کشور اقدام کندويزر دفاع اسرائيل هشدار داد کشورش آماده است تا در صورت ا
 در گذشته نشان داده است که اگر پای منافع امنيتی اين کشور در ميان باشد ابايی"اهود باراک در بيانيه ای شديد اللحن گفت اسرائيل 

  ".نخواهد داشت] عليه تهديد موجود[از اقدام 
 . نيروی هوايی اسرائيل عليه رآکتور هسته ای عراق است1981ه سال برخی معتقدند منظور آقای باراک يادآوری حمل

 .آقای باراک افزود واکنش دشمنان اسرائيل، از جمله حزب اهللا را نيز بايد در نظر گرفت
او در شرايطی سخن می گفت که انتشار خبر آزمايش موشک دوربرد ايران که می تواند اسرائيل را هدف قرار دهد، به شدت به تنش 

  .و اسرائيل و همچنين ايران و آمريکا افزوده است ميان ايران
با اين حال آقای باراک که در تل آويو و در يک گردهمايی حزب کارگر اسرائيل سخن می گفت عنوان کرد پيش از بکارگرفتن گزينه 

  .بايد از گزينه های ديپلماتيک استفاده کرد های ديگر
پيش از انتخاب گزينه [ تحريم های بين المللی و فعاليت ديپلماتيک گسترده معطوف شده و در حال حاضر توجه بر روی: "او گفت

  ".بايد بی اثر بودن اين راه ها مشخص شود [حمله نظامی
ايران در روز چهارشنبه موشکهايی را آزمايش کرد که می توانند اهدافی در اسرائيل را هدف قرار دهند و اين آزمايش ها در روز 

  .هم ادامه يافتند پنجشنبه
 کيلومتر برد دارد، و 2000، که گفته می شود حدود 3-رسانه های دولتی ايران گزارش کردند که در روز اول موشک شهاب

  .دريا، زمين به زمين و دريا به هوا آزمايش شدند موشکهای زمين به
گفت آمريکا به تداير امنيتی خود در منطقه شدت در پی انجام اين آزمايش های موشکی، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا 

  .درباره قابليتهای آمريکا داشته باشد" ترديدی"و ايران نبايد  بخشيده است
اسرائيل هم در واکنش به آزمايش موشکها، يک هواپيمای خود را به نمايش گذاشته است که ادعا می شود توانايی انجام عمليات 

  .اردخاک ايران را د جاسوسی برفراز
 

 سپاه پاسداران موشکهای ديگری را آزمايش کرد
 

ايران به آزمايش موشکی خود ادامه داده و وزير خارجه آمريکا بر دفاع از متحدان آن کشور در برابر تهديدات نظامی تاکيد نهاده 
  .است

هوايی سپاه پاسداران در خالل ساعات ، به نقل از برخی منابع خبری ايران گزارش شد که نيروی ) تير20( ژوئيه 10روز پنجشنبه، 
  .تعداد ديگری موشک های دوربرد و ميان برد را با موفقيت به اهداف تعيين شده شليک کرده است شب قبل،

برد شامل موشک ارتقا يافته     برد و دور روز چهارشنبه منابع نظامی جمهوری اسالمی از پرتاب آزمايشی نه فروند موشک ميان
  .ده بودنددا  خبر3-شهاب

پرتاب آزمايشی اين موشک ها در جريان برگزاری رزمايش دريايی و موشکی پيامبر اعظم در منطقه خليج فارس صورت گرفته 
 .است

خبرگزاری فارس در گزارش مربوط به آزمايش های شب گذشته نوشته است که يکی از ويژگی های موشک های سپاه پاسداران 
  .جوی و در هر ساعت از شبانه روز استهر وضعيت  امکان شليک آنها در

 را يک تن و برد آن را دو هزار کيلومتر گزارش کرده اند که به اين ترتيب، بخشی از 3-منابع ايرانی وزن موشک ارتقا يافته شهاب
  .اسرائيل نيز در برد اين موشک قرار می گيرد خاک

اخير سپاه پاسداران خبر داده و آن را اسلحه ای موثر عليه منابع ايرانی همچنين از شليک آزمايشی اژدر حوت در رزمايش 
  .دشمن توصيف کرده اند زيردريايی های

دو سال پيش نيروی دريايی سپاه پاسداران برای اولين بار از آزمايش اژدر حوت خبر داد و آن را سريعترين موشک زيرآبی جهان 
  .يد نشده استهر چند اين ارزيابی از سوی منابع مستقل تاي توصيف کرد

رزمايش سپاه پاسداران چند روز پس از آن گزارش می شود که ارتش اسرائيل يک رشته تمرين های نظامی را به اجرا گذاشت و 
  .آمادگی برای دست زدن به عمليات عليه هدف هايی در فواصل دور عنوان شد هدف از آنها،

ری در مورد احتمال حمله هوايی آن کشور به تاسيسات هسته ای ايران برخی از ناظران تمرين های هفته گذشته اسرائيل را هشدا
و افزودند که در چنين عملياتی، ممکن است زيردريايی های اسرائيلی نيز برای موشکباران هدف های داخل ايران شرکت  تعبير کردند

  .کنند
 .يه هدف هايی در داخل خاک ايران را تاييد نکرده انددر عين حال، مقامات اسرائيلی تاکنون برنامه ريزی برای دست زدن به حمله عل

 انتقاد غرب و نگرانی چين
در حاليکه شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم هايی را عليه سازمان ها و اشخاص ايرانی مرتبط با برنامه های موشکی 

نتقاد تند تعدادی از کشورهای غربی را در به تصويب رسانده، انتشار خبر آزمايش های موشکی سپاه پاسداران ا جمهوری اسالمی
  .پی آورده است



روز چهارشنبه، مقامات آمريکايی آزمايش موشکی سپاه پاسداران را اقدامی تحريک آميز خواندند و آلمان، فرانسه و ايتاليا نيز آن 
  .مورد انتقاد شديد قرار دادند را

 را نشانه ای از بی تاثير بودن تحريم های بين المللی عليه برنامه های 3-اياالت متحده پرتاب آزمايشی موشک ارتقا يافته شهاب
  .ايران توصيف کرد و در عين حال، از ايران خواست از ادامه اين آزمايش ها خودداری ورزد موشکی

سيستم دفاع ضد خبر آزمايش موشک های دوربرد جديد ايران در حالی انتشار می يابد که اياالت متحده بر پيگيری برنامه گسترش 
  .شرق اروپا، که با مخالفت روسيه مواجه بوده، اصرار می ورزد موشکی به

مقامات آمريکايی گفته اند که هدف از اين برنامه، تضعيف توانايی نظامی روسيه نيست بلکه منظور از آن، حمايت از کشورهای 
  .در برابر حمالت موشکی کشورهايی مانند ايران است متحد آمريکا

عاتی پيش از انتشار خبر آزمايش جديد موشکی ايران در روز پنجشنبه، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا که از گرجستان سا
  ".اياالت متحده از منافع خود و منافع متحدان خود دفاع خواهد کرد"گفت که  ديدن می کند،

ما تعهد به کمک به "رجستان، سخن می گفت، افزود که خانم رايس، که پس از مالقات با ميخائيل ساکاشويلی، رئيس جمهور گ
  ".دفاع از خودشان را بسيار، بسيار جدی می گيريم و کسی نبايد در اين مورد توهمی داشته باشد متحدانمان برای

 .همچنين، دولت چين نيز نسبت به آزمايش های موشکی ايران واکنش نشان داده است
شرايط "زمينه گفت که دولت چين در مورد  ی وزارت خارجه چين، در پاسخ به سئوالی در اينپنجشنبه، ليو جيانچائو، سخنگو روز

تمامی طرف ها  اقدامات"افزود که با توجه به بغرنج بودن اوضاع اين منطقه، اميدوار است  نگران است و" مربوطه در خاورميانه
  ".در راستای تقويت صلح و ثبات منطقه باشد

 عضو شورای امنيت سازمان ملل که خواستار تشديد تحريم های بين المللی برای وادار کردن ايران به برخالف کشورهای غربی
  .های هسته ای اين کشور هستند، تا کنون چين و روسيه از نرمش بيشتر در اين زمينه حمايت کرده اند توقف برنامه

 
  'خروج توتال فرانسه از معامله گاز با ايران'
 

انرژی توتال فرانسه به فايننشال تايمز گفته است از آنجا که سرمايه گذاری در ايران با خطرات سياسی همراه رئيس شرکت عظيم 
  .اين کار صرفنظر خواهد کرد است از

شرکت توتال قرار بود سرمايه گذاری قابل توجهی در توسعه ميدان گاز پارس جنوبی انجام دهد اما به نوشته فايننشال تايمز اظهارات 
  .دی مارژری نشان می دهد که اين معامله انجام نخواهد شد يستفکر

 .تحليلگران می گويند که تصميم توتال ضربه ای بزرگ به صنعت نفت و گاز ايران خواهد بود
را امروز سرمايه گذاری در ايران برای ما با ريسک سياسی خيلی زيادی همراه خواهد بود زي: "آقای مارژری به فايننشال تايمز گفت

  ".'توتال برای پول هر کاری خواهد کرد': خواهند گفت مردم
اين موضوع پس از آن اعالم می شود که ايران يک رشته آزمايش موشکی را در خالل تنش های فزاينده با اسرائيل که به برنامه 

  .آفرين ايران مربوط می شود انجام داد اتمی جنجال
اين آزمايش های موشکی تنها می " :ه در واکنش به آزمايش موشکی ايران گفتوزارت خارجه فرانسه روز چهارشنب سخنگوی

که براساس  زمانی که ايران درحال پيش بردن برنامه اتمی اش است تشديد کند؛ برنامه ای تواند نگرانی های جامعه بين المللی را در
 می تواند به طراحی و توليد سالح های اتمی مربوط است که آخرين گزارش مدير آژانس بين المللی انرژی اتمی شامل فعاليت هايی

  ".باشد
 

 .ايران اتهام تالش برای ساخت سالح اتمی را رد می کند
 .آمريکا به تازگی فشار برای اعمال تحريم های شديدتر بر ايران و شرکت هايی که با اين کشور معامله می کنند را افزايش داده است

گذاری قابل توجهی برای توسعه ذخاير عظيم  وتال آخرين شرکت انرژی عمده در غرب بود که سرمايهتايمز گزارش داد که ت فايننشال
ايران به خاطر برنامه  اين روزنامه تصميم توتال را يک پيروزی برای واشنگتن در منزوی کردن. بود گاز ايران را مد نظر قرار داده

  .اتمی اش توصيف کرد
 .از پارس جنوبی از چندين ماه قبل مطرح شده بوداحتمال کناره گيری شرکت توتال 

 فاز تقسيم کرده که بيشتر از نيمی ٢۴ايران اين ميدان عظيم گازی را به . نيمی از ذخاير گاز ايران در ميدان پارس جنوبی واقع است
  .آنها هنوز آغاز نشده است از

 فاز ميدان گازی پارس جنوبی است که برای توليد گاز مايع 24  از١١طرح پارس ال ان جی، که قرار بود توتال در آن شرکت کند فاز 
  .گرفته شده است در نظر
، قراردادی با دولت ايران امضا ١٩٩٧سال  اين شرکت در. توتال همکاری گسترده ای در ده سال گذشته با ايران داشته است شرکت

جنوبی با  مينه اکتشاف و بهره برداری از ميدان گاز پارسو شرکت مالزيايی پتروناس در ز کرد تا همراه با شرکت روسی گازپروم
  .اين کشور همکاری کند

اين طرح مشترک که در فازهای دوم و سوم ميدان گازی پارس جنوبی بود سه سال پيش به بهره برداری رسيده است اما ظاهرا 
  .تحقيقات قضائی شرکت توتال است همين طرح موضوع

 
 



 
 بيانيه گزارشگران بدون مرز در سالگرد مرگ زهرا کاظمی

 
خواهان «گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه ای   کانادايی، سازمان -پنجمين سالگرد کشته شدن زهراکاظمی خبرنگار ايرانی  در

 .شد» الن اين جنايتعام اجرای عدالت و مجازات
 حضورش در تهران هنگام تهيه گزارشی از تحصن خانواده های زندانيان سياسی در  ، در زمان٨٢زهرا کاظمی در دوم تيرماه سال 

 .وی در بازداشتگاه اوين خبر دادند  تيرماه مقام های ايران از مرگ٢٠جلوی در زندان اوين بازداشت شد، اما روز 
طرف وی منتشر  معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی که اولين بار خبرمرگ زهرا کاظمی از مديرانمحمد حسين خوشوقت از 

مرگ زهرا کاظمی را تحت فشار و تهديد سعيد مرتضوی دادستان  شد، اندکی بعد شهادت داد که محتوای اطالعيه اوليه در خصوص
 .است تهران تنظيم کرده

افشاگری جزئيات قتل زهرا کاظمی از سوی محسن آرمين  وری اسالمی نيز هست پس ازآقای خوشوقت که برادر عروس رهبر جمه
کامل اعمال فشار و   مجلس حاضر شد و جزئيات٩٠مجلس ششم و تکذيب دادستان تهران، در کميسيون اصل  نماينده اصالح طلب در
 .بيان کرد را» سرپوش نهادن بر قتل زهرا کاظمی«تهديد مرتضوی برای 

ت که دادستان تهران بدون اطالع از نسبت خانوادگيش با رهبر جمهوری اسالمی ساعت ها در دفترش وی را تهديد کرده وی حتی گف
 .است

شدن زهرا کاظمی در حين بازداشت اعالم  گزارشگران بدون مرز در بيانيه اخير خود با اشاره به گذشت پنج سال از کشته سازمان
رسيدگی  و عليرغم تصميم ديوان عالی کشور برای بازگشايی پرونده، هيچ تضمينی برای یپنج سال پس از قتل زهرا کاظم«: کرد

سعيد . قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد مستقل و بدون دخالت دادستان عمومی و انقالب تهران که مسئوليت وی در
  «.مورد بازخواست قرار نگرفته است مرتضوی هيچ گاه در اين باره

 «.ما نگرانيم که اين بار نيز آمران و عامالن اصلی اين قتل شناسايی و مجازات نشوند«: ن مدافع آزادی بيان تاکيد کرداين سازما
پرونده، هيچ تضمينی برای رسيدگی مستقل و  سال پس از قتل زهرا کاظمی و عليرغم تصميم ديوان عالی کشور برای بازگشايی پنج»

سعيد مرتضوی هيچ  .ب تهران که مسئوليت وی در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود نداردانقال بدون دخالت دادستان عمومی و
  «.گاه در اين باره مورد بازخواست قرار نگرفته است

 سازمان گزارشگران بدون مرز
عبه تشخيص  ش١٣٨٦آوری کرده که در دی ماه  بيانيه با اشاره به آخرين وضعيت پرونده قضائی کشته شدن زهرا کاظمی ياد اين

تهران ارسال و بخش  ايرادات وکالی خانواده زهرا کاظمی، پرونده قتل را به دادگاه کيفری استان ديوان عالی کشور در پی اعتراض و
 .را به دادسرای تهران ارجاع داده است» برای مامور وزارت اطالعات اعتراض دادستان تهران به صدور قرار منع پيگرد«مربوط به 

را با حضور دو تن از وکالی خانواده زهرا   دادگاه کيفری استان تهران بررسی پرونده٧١ شعبه ١٣٨٦ اسفند ماه ٢٧تاريخ  در
 . آغاز کرد -صلح نوبل و محمد سيف زاده   شيرين عبادی برنده جايزه-کاظمی 

پسر زهرا کاظمی می  ان هاشمیدرهای بسته برگزار گرديد، از سوی مقام های قضايی اعالم شد که استف در اين جلسه که در پشت
 .تواند اعالم شکايت کند

هاشميان تنها فرزند زهرا  از همان فردای به خاکسپاری، استفان«اعالم سازمان گزارشگران بدون مرز  اين درحالی است که بنابر
 «. به کانادا استانتقال پيکر مادر خود برای کالبد شکافی و دفن کاظمی که در کانادا اقامت دارد، خواهان نبش قبر و

 در زادگاهش ١٣٨٢چهارشنبه اول مرداد ماه  زهرا کاظمی با تعجيل و دستور مقام های امنيتی و قضايی جمهوری اسالمی، پيکر
 .شيراز به خاک سپرده شد

فشار مقامات رسمی ايران شديدا تحت  عزت کاظمی مادر زهرا کاظمی در همان زمان طی مصاحبه ای اعالم کرد که از سوی خانم
 .ايران به خاک سپرده شود قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در

به  زاده و عبدالفتاح سلطانی به وکالت از مادر زهرا کاظمی به عنوان اوليای دم از آن هنگام تاکنون شيرين عبادی، محمد سيف
 .پيگيری پرونده اين قتل در دستگاه قضايی جمهوری اسالمی مشغول اند

بارها نسبت به روند رسيدگی پرونده از سوی  وکالی خانواده زهرا کاظمی«زارشگران بدون مرز با اشاره به اين که بيانيه گ در
کاظمی اجازه داده نشد  تاکيد شده که در برگزاری دادگاه های بدوی و تجديدنظر به وکالی خانواده ی «دستگاه قضايی انتقاد کرده اند

 .پايه دستگاه قضايی ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند ز مسئوالن بلندتا شهود خود را که برخی از آنها ا
اوين، و سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقالب  ميان اين افراد نام کسانی چون محمد بخشی، معاون دادستان تهران در زندان در

 . شرکت داشته اندشخصا در بازجويی از زهرا کاظمی تهران، به چشم می خورد که
دخالت » اين روزنامه نگار ماجرای قتل« تاکيد کرده که مرتضوی خود در» بسياری از شاهدان«به نقل از  گزارشگران بدون مرز
 .مستقيم داشته است

 ١٣٨٢ ماه روز دوشنبه اول مهر المللی و پيگيری مداوم دولت کانادا، مقامات قضايی ايران را مجبور کرد تا فشار افکار عمومی بين
کانادايی  ماموران وزارت اطالعات که در بازجويی زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی تبار با انتشار اطالعيه ای، رضا اقدم احمدی يکی از

 .کنند زهرا کاظمی متهم» قتل شبه عمد« به دست داشتن در  شرکت داشته را
 ماه پس از کشته شدن زهرا کاظمی در شعبه ١۴ بيش از يعنی ٨٣ شهريور سال ٢٨ و ٢٧دادگاه بدوی اين پرونده طی روزهای 

 .قتل تبرئه کرد تهران برگزار شد، اما دادگاه مدتی بعد مامور وزارت اطالعات را از اتهام  دادگاه جزايی١١۵٨



  اين پرونده راو فشارهای دولت کانادا که اعالم کرده تا حصول نتيجه نهايی اعتراض و پيگيری وکالی خانواده زهرا کاظمی در تهران
 .در شعبات تجديد نظر و ديوان عالی شده است  تاکنون منجر به برگزاری چند جلسه ديگر دادگاه٨٢پيگيری خواهد کرد، از سال 

بازداشت، دادگاه مجددی برگزار  ايران اعالم کرده که بايد برای رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی در حين و در نهايت قوه قضاييه
  .اعالم نشده است  زمان برگزاری اين دادگاه تاکنونشود، اما

 می خواهد تا» همصدا با وکالی خانواده زهرا کاظمی«شنبه خود اعالم کرد که  سازمان گزارشگران بون مرز نيز در بيانيه روز پنج
 .و مستقلی جهت رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی تعيين شود بازپرس ويژه 

آزادانه، دادگاهی صالح و محاکمه ای عادالنه، برای  ما بر ضرورت تحقيقاتی کامل،«:  تاکيد کرده استنهاد مدافع آزادی بيان اين
  «.رابطه با قتل زهرا کاظمی ، اصرار داريم روشن شدن همه حقايق در

 
 

 ی جديدی را در خليج فارس آزمايش کردسپاه موشک ها
 
دريايی سپاه پاسداران روز پنج شنبه موشک  نيروی با آزمايش های موشکی ايران، نيروی هوايی و جهانی رغم مخالفت های به

 .خليج فارس آزمايش کردند های جديدی را در آب های
دريا ، سطح  انواع موشک های ساحل به»  سه-پيامبر اعظم «در ادامه مانور  دريايی ايران به گزارش خبرگزاری های ايران، نيروی
 .به سطح و دريا به هوا را آزمايش کرد

فقط يک کشور ديگر به  ايران و«گزارش تلويزيون جمهوری اسالمی  جمله موشک های پرتاب شده بود که به از» حوت«موشک 
  .«فناوری ساخت آن دست يافته اند

پاسداران انقالب اسالمی با انواع قايق های تندرو  غواصان و تفنگداران دريايی سپاه اه پاسداران،مانور نظامی سپ مرحله از در اين
 .دادند است اهداف از پيش تعيين شده را مورد حمله قرار» سبک و نيمه سنگين رزمی تجهيزات نوين«که مجهز به 

داد ديگری از موشک های دوربرد و ميان برد خود فارس، يگان های موشکی نيروی هوايی سپاه تع همچنين به گزارش خبرگزاری
  .را به اهداف تعيين شده شليک کردند

امکان شليک آنها در هر وضعيت جوی و هر  يکی از ويژگي های موشک های سپاه پاسداران«اساس گفته های قرماندهان سپاه،  بر
 «.ساعت از شبانه روز است

 .گام شليک شده اندبه گزارش تلويزيون ايران، اين موشک ها شب هن
 . نيز وجود داشت شليک شد٣ موشک دوربرد و ميان برد سپاه که در ميان آنها موشک ارتقاء يافته شهاب ٩صبح چهارشنبه نيز 

  «آمريکا، مدافع اسرائيل»
که نبايد ترديدی  به ايران هشدار داد  شرقی  روزه اش به اروپای رايس، وزير خارجه آمريکا، در آخرين روز از سفر سه کاندوليزا

 .خود و متحدانش از جمله اسرائيل دفاع خواهد کرد داشته باشد که آمريکا ازمنافع
 «.متحدانش بسيار بسيار جدی می گيرد و ايران نبايد در اين زمينه ترديدی بخود راه دهد دفاع از آمريکا تعهدات خود را برای»

 کاندوليزا رايس
تعهدات خود را  آمريکا«:  در کنفرانس خبری با رئيس جمهوری گرجستان در تفليس گفترايس خانم رويترز به گزارش خبرگزاری

 «.نبايد در اين زمينه ترديدی بخود راه دهد متحدانش بسيار بسيار جدی می گيرد و ايران دفاع از برای
 زدن به اقدامات تحريک آميز دولت ژاپن نيز روز چهارشنبه در واکنش به آزمايش های موشکی سپاه، از ايران خواست تا از دست

 .خودداری کند
دست زدن به اين گونه اقدامات که صرفًا صلح  ما از ايران قويًا می خواهيم که از«: ماشيمورو، از اعضای کابينه ژاپن، گفت نوبوتاکا

 «.اندازد، خودداری کند و ثبات منطقه را به مخاطره می
نظر  به. چه بوده است ن آزمايشات در آخرين روز اجالس جهانی جی هشت در ژاپناي من نمی دانم احساس آنها از انجام«: وی گفت

 «.گرفته است می رسد اين اقدام در پاسخ به جدی تر شدن تحريم ها عليه ايران صورت
 سه روزه خود در ژاپن، در بيانيه ای از ايران  درپايان نشست روز گذشته سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان، گروه هشت،

سازی اورانيوم را به تعليق در  تالش های بين المللی برای حل مشکل هسته ای ايران پاسخ مثبت دهد و فورا غنی واستند تا بهخ
   .آورد

 .رفتار کند» مسئوالنه«دراين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده تا در مسائل عراق، افغانستان و روند صلح خاورميانه 
 در ٣  درباره آزمايش موشک شهاب درپايان نشست سران گروه هشت در ژاپن به سئوال خبرنگارانسفيد نيز که  کاخ سخنگوی

که  خواهان جلب اعتماد بين المللی است، بايد از آزمايش بيشتر موشک های بالستيک اگر ايران واقعا«: ايران پاسخ می داد، گفت
  «.بالقوه توانايی حمل سالح هسته ای را دارند، خودداری کند

  «ايران به گلوله های خوشه ای دست يافته است»
 .در آب های خليج فارس سومين روز خود را پشت سر می گذارد »پيامبر اعظم« با وجود تمامی هشدارهای بين المللی، رزمايش

ين رزمايش آنچه در ا» : سيد محمد حجازی جانشين فرماندهی کل سپاه با حضور در محل عمليات، گفت مهر، به گزارش خبرگزاری
 «.توان و قدرت متنوع و خلل ناپذير است مورد تمرين و آزمايش قرار گرفته است بخشی اندک از



امروز «: گفته است مهر فرمانده توپخانه و موشک های نيروی زمينی سپاه نيز با اعالم دست يافتن ايران به گلوله های خوشه ای به
 متری موضع را هدف ١٠٠دارند که در اولين پرتاب با حداقل تسليحات  توپخانه و موشک های نيروی زمينی سپاه اين توانايی را

 «.و در دومين شليک هدف را به طور کامل مورد اثابت قرار دهد قرار داده
 . تيپ های فعلی سراسر کشور فعالند توپخانه لشگر عملياتی در۵٠چهارباغی اعالم کرده است هم اکنون 

دادن هدف های کوچک و متحرک را دارد، به توپ   که توانايی هدف قرار چهارباغی با اشاره به ابزار و مهمات هوشمند سپاه محمود
 .کرده است  اشاره١۵۵ و ١٣٠های خوشه ای 

رسمی از تجهيز شدن ايران به بمب های خوشه ای به طور  اسالمی جمهوری اين نخستين بار است که يک فرمانده عاليرتبه نظامی
 .کشورهای مقابل خود را به استفاده از آن تهديد مي کند خبر مي دهد و

زيادی در منطقه انفجار پخش می کنند  ای پس از انفجار، تعداد بيشماری از گلوله های انفجاری کوچکتر را تا شعاع خوشه بمب های
 .منفجر شوند اصلیتا با فاصله زمانی پس از انفجار 

کردن نفرات استفاده مي شود و آن را به عنوان يکی از سالح های  از اين نوع جنگ افزار برای تخريب مواضع، کشتن و زخمی
 .مي شناسند کشتار جمعی

 ر برخی مناطقاستفاده کرد که هنوز تعداد زيادی گلوله خنثی نشده از آن د اسرائيل در جنگ سی و سه روزه با لبنان از اين نوع بمب
   .لبنان وجود دارد

 کشور پيش نويس آن ١١١منع استفاده از جنگ افزارهای خوشه ای هستند و   کشور جهان عضو کنوانسيون بين المللی١٢٠اکنون 
 .ماه مه امسال در دوبلين امضا کرده اند را در

ايران، اسرائيل و آمريکا  هيچ يک از کشورهای. ا شودکنوانسيون با عنوان پيمان اسلو در ماه دسامبر امض قرار است سند نهايی اين
  .پيش نويس اين پيمان را امضا نکرده اند

سه کشور در حال مجادله يعنی ايران،   کشور دنيا دارای جنگ افزارهای خوشه ای هستند که هر٢٨آمارها اکنون بيش از  براساس
 .شمار ميروند آمريکا و اسرائيل از اين دست کشورها به

 
 

 زهرا بنی يعقوب در زندان خودکشی کرده است: رای دادگاه
 
شيرين عبادی وکيل پرونده اعالم کرد در  مختومه اعالم شدن پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی يعقوب در زندان همدان، با

 .قانونی در داخل کشور از مراجع قانونی بين المللی کمک خواهد خواست جه نرسيدن راه هایصورت به نتي
 از طرف بازپرس شعبه  نوزدهم تيرماه«: گفت راديو فردا ابوالقاسم بنی يعقوب، پدر دکتر زهرا بنی يعقوب در گفت و گوی تلفنی با

خودکشی  سيد که براساس آن مرگ دکتر زهرا بنی يعقوبدادگاه همدان حکمی به دست من ر سوم دادسرای عمومی و انقالب
 «.قرار منع تعقيب صادر شده است تشخيص داده شده و پرونده مختومه اعالم و برای متهمان اين پرونده

قانونی موجود برای رد اين حکم استفاده  از تمامی راههای«: گفت راديو فردا شيرين عبادی وکيل پرونده نيز روز پنج شنبه به
 «.المللی کمک خواهم خواست در صورتی که حق قانونی خانواده بنی يعقوب احقاق نشود، از مراجع قانونی بين اهم کرد وخو

 ارتکاب جرم«بيستم مهرماه سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام   ساله روز٢٧زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان 
و دو روز بعد مسئوالن بازداشتگاه اعالم  روف و نهی از منکر بازداشت شدتوسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به مع» مشهود

 .پالکارد تبليغاتی خودکشی کرده است کردند که وی با استفاده از پارچه
که حق قانونی خانواده بنی يعقوب احقاق  قانونی موجود برای رد اين حکم استفاده خواهم کرد و در صورتی تمامی راههای از»

 «.کمک خواهم خواست اجع قانونی بين المللینشود، از مر
 شيرين عبادی
جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد  با توجه به اينکه اصًال«: صادره برای پرونده مرگ اين پزشک جوان آمده است در متن رای

 «.منع تعقيب صادر می شود منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار
ناشی از  مانند و قابل انعطاف و عوارض    فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته » ب راپزشک قانونی، مرگ زهرا بنی يعقو

 .اعالم کرد (بيست و يکم مهر(دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب » آن
ک دانسته و خواستار به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکو اما خانواده زهرا بنی يعقوب با رد اين ادعا و با استناد

  .وی و تعيين مجدد علت مرگ شدند نبش قبر
معتقدند هيچ دليل قانع کننده ای  دقيقه قبل از زمان اعالم شده مرگ وی، با او مکالمه تلفنی داشته اند و ١۵تنها  می گويند که خانواده

 .برای خودکشی وی وجود ندارد
ديدم که جلوی ساق پا و باالی ران بدن دخترک  با چشمان خودم«: اديو فردا گفت در مورد وضعيت جسد در هنگام دفن به ر زهرا پدر

 «.پر از خون بود بينی و گوش هايش نيز. کبود بود
با توجه به خونريزی گوش و بينی جسد که معموال نشان دهنده «: گفت يعقوب شيرين عبادی، با استناد به مشاهدات پدر زهرا بنی

و منتظر بوديم تا با احاله پرونده به تهران  نبش قبر را برای بررسی مجدد پزشکی قانونی ارائه داديممغزی است ما تقاضای  ضربه
 «.برخورد غيرقانونی دادگستری همدان با حکم قرار منع تعقيب روبرو شديم مقررات قانونی طی شود اما با

 .کم صادره به دادگستری همدان اعالم کنند روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به ح١٠به گفته پدر زهرا، آنها تنها 



رضا «، ».سرهنگ محمد حسين ق«جمله  بنی يعقوب، عليه مدير و ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر از ابوالقاسم
 .به اتهام قتل عمدی فرزندش، شکايت کرده بود» .معصومه خ«و  «.صياد س«، ».امير م«، ».غالمرضا ش«، ».ر

 .دستور رياست قوه قضاييه قرار بود به دليل امکان تبانی و اعمال نظر، پرونده به تهران منتقل و مورد رسيدگی قرار گيردبراساس 
تهران منتقل شده است در حالی که در همان زمان همدان  گفته آقای بنی يعقوب، دوشنبه گذشته به وی اعالم شده بود که پرونده به به

 .ه بودشد دادگاه غيابی آن تشکيل
حسب تحقيقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی و گزارش  نظر به اينکه«: در رای صادره توسط بازپرس همدانی آمده است

پرونده و ساير قرائن موجود در  پزشکی قانونی و انکار شديد متهمان و عدم ارائه دليل از سوی شاکی های معاينه پزشک توسط
 فوت آن مرحوم به خاطر[...] و اظهارات مطلع به نام ) روز مرگ زهرا) ٢١/٧/٨۶ کشيک در روزپرونده از جمله گزارش بازپرس 

از آن ناشی از حلق آويز شدن توسط خود آن  فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته مانند قابل انعطاف و عوارض ناشی
 «.شود مرحوم بوده است و خودکشی اعالم می

دخترم به عنوان مطلع نام برده شده است، چگونه ممکن است مردی  در اين حکم از نامزد«: ن حکم گفتآقای بنی يعقوب درباره اي
 «من را به من تحويل می دهند؟ عنوان متهم بازداشت شده تبرئه شده و تبديل به مطلع می شود، اما جسد دختر که روز اول به

ساعت دقيق مرگ و  از جمله« تناقضات بسياری در پرونده خبر داده بود، وگو با راديو فردا از پيش از اين نيز شيرين عبادی در گفت
 زيرا ارتفاع اين ميله با اندازه و قد. خود را با آن به دار آويخته است ارتفاع ميله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی يعقوب

 «.و نگهداری از زهرا یهمچنين تناقض در گزارشات مأمورين در مورد شيوه دستگير. زهرا تناسبی ندارد
 ولی معلوم شد کسانی. تيزهوش و يک دکتر فارغ التحصيل از دانشگاه تهران بود شادروان بنی يعقوب از شاگردان«: وی گفته بود

قرارگرفتند، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجويی  که او را دستگير کرده بودند و بعدا به عنوان متهم مورد تحقيقات
 «.بودند را انگشت زده

 
 

 :ادوارنيوز
 توسل به خشونت نتيجه:مومنی/های اخير از سوی سخنگوی سازمان دانش آموختگان محکوميت بازداشت دانشجويان در هفته

 شکست گفتمان عقالنی در حاکميت
 1387 تير 19چهارشنبه، 

 
دانشجويی را تداعی کننده خاطرات تلخ جنبش  ه اخيرعبداهللا مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران بازداشتهای دو هفت

  .گرديد خواستار رعايت حقوق شهروندی دانشجويان بازداشت شده از سوی نهادهای قضايی  دانست و78دانشجويی در تيرماه 
 
 

در : ته اند ادامه داداعتراضات آزاديخواهانه خود را پرداخ مومنی با تاکيد بر اينکه فعاالن دانشجويی همواره در تيرماه ، هزينه
وارد گرديد از اذهان   بر پيکره دانشگاه78تلخ حمله به کوی دانشگاه و زخمهای عميقی که در تيرماه  شرايطی که خاطرات

 دانشجويان منتقد ،بازداشت گسترده و در زندان نگه داشتن آنان يادآور وتداعی دانشجويان به فراموشی سپرده نشده ، برخورد با
  . نيروهای تماميت خواه به دانشگاه و سرکوب دانشجويان استکننده هجوم

 
 18با فعاالن دانشجويی که هر ساله در ايام  سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به برخورد های سازمان يافته وهدفمند

گيری بخشهايی از حاکميت  ی و انتقامنمی گذارد ، تداوم برخورد با دانشجويان را ناشی از کينه جوي تيردانشجويان منتقد رابی نصيب
 متاسفانه حاکميت به جای اصالح روشهای غلط پيشين و: وی ادامه داد. تابند دانست که آزاديخواهی وحق طلبی دانشجويان رابر نمی

  .ميدهددانشجويان واستمرار بازداشت شان ادامه  تغيير رويه ،همچنان نگاه امنيتی اش به دانشگاه را در برخوردهای خشن با
 

ناتوانی مسوالن امر در اتخاذ گفتمان عقالنی در  عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان توسل به خشونت را پيامد شکست و
و دانشگاهيان از  ساليان گذشته بواسطه حاکم بودن منطق خشونت آميزدر تصميم گيريها ،دانشجويان در طی: جامعه دانست و افزود
محروميت ها و محدوديتهای مختلفی را چشيده اند وبا تحمل زندان ،  ی و قانونی شان محروم گشته و طعمبسياری از حقوق انسان

بدبينی دانشجويان به حاکميت نتيجه  و خانواده گی شان با مخاطرات جدی مواجه شده است و بنابراين بی اعتمادی و امنيت فردی
  .طبيعی چنين رفتارهايی بوده است

 
 

بگيرد، بخش هايی از حاکميت با اينگونه  فانه به جای اينکه تالشی برای تغيير ديدگاه دانشجويان صورتمتاس: مومنی گفت
محدوديت ها به انفعال  دارند که فعاليتهای دانشجويان را از طرق امنيتی وتهديدهای قضايی و ايجاد برخوردها و با تمامی توان تالش

  .مطلوب و دلخواه خود را در دانشگاهها حاکم کنند فضایکشانده و يا به بن بست بکشانند و بدين شکل 
 

 12بازداشت : همين راستا ارزيابی کرد و گفت مومنی بازداشتهای گسترده دانشجويی در هفته اخير در تهران و مشهد را نيز در
دوستان بازداشت شده   آزادیخراسان که تعدادی از آنها با تشکيل کميته ای در تالش برای پيگيری نفراز فعاالن دانشجويی استان

کمترين حد از تحمل و ظرفيت برای فعاليت های حقوق بشری و مدنی  خود با شيوه های مدنی و مسالمت آميز بودند ، نشان از
  . سوی حکومت است دانشجويان از

 
زاده سخنگوی انجمن اسالمی دانشجويی نظيرعلی قلی  مومنی در همين زمينه به بازداشت تعدادی از فعاالن شناخته شده و خوشنام



نشريات جعلی نيز  صابری دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه پلی تکنيک که در سال گذشته به بهانه دانشگاه شاهرود و علی
دانشجويی سابق دانشگاه سيستان و اشکان آرشيان و چند فعال ديگر  محبوس شد اشاره کرد وبازداشت محمد احسانی از فعالين

وجود تضييع حقوق قانونی وشهروندی  تحميل هزينه زندان به دانشجويان با: مشهد را مورد اشاره قرار داد و گفت دانشجويی در
  .شان اما سندی بر مظلوميت دانشجويان است

 
کی از بازداشت دو فعال دانشجويی اين دانشگاه و همچنين ي عبداهللا مومنی با اشاره به فشار بر فعاالن دانشجويی دانشگاه آزاد، به

به بهانه های نامشخص ، دفاع از  عالمه در تهران اشاره کرد و با ابراز نگرانی از بازداشت و پيگرد دانشجويان دانشجويان دانشگاه
در  : وظيفه انسانی وحقوق بشری تمامی نيروهای دموکراسی خواه دانست وتصريح کرد حقوق همه دانشجويان وبازداشت شدگان را

بر تصميم گيری شان درمواجهه با فعاليتها و   تيرماه، غلبه مطلق نگاه امنيتی نهادهای مسوول18د ايام نزديک به سالگر
اعتراضی سازمان يافته،  مدنی و-بازداشت دانشجويان می شود و کنار آن هر گونه تحرک دانشجويی  اعتراضهای دانشجويی موجب

  . شدت برخورد را گسترده تر و مضاعف می کند
 

روزهای اخير خواهان آزادی هرچه سريعتر  ن دانش اموختگان در پايان ضمن اعتراض به بازداشت دانشجويان درسخنگوی سازما
 .شهروندی مصرح در اعالميه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی برای ايشان شد بازداشت شدگان و همچنين رعايت حقوق

 
 

    دسترنج

   
 دستور غيرقانونی الزام ايجاد نمی آند: وروزیآامبيز ن

 
متاسفانه در اين نامه چنين دستوری به  مقامی نمی تواند مطبوعات را از درج اخبار مربوط به انجمن صنفی منع کند اما هيچ

 .قانونی است مطبوعات داده شده که فاقد وجاهت
   

زی را در باره خواسته اخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راديو گفت وگو شب گذشته طی يك تماس تلفنی نظر آامبيز نورو
 .مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران جويا شد
 : به گزارش دسترنج متن آامل آن به شرح زير است

  
 مرتبط در حالی که محمد پرويزی، مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با ارسال نامه ای پوشش اخبار : مجری

با انجمن صنفی را منع کرده است، رجبعلی مزروعی، رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران اقدام مدير کل مطبوعات داخلی وزارت 
در همين رابطه راديو گفت و گو . فرهنگ و ارشاد اسالمی را مصداق سانسور و يک اقدامی برخالف قوانين ايران عنوان کرده است

نوروزی، دبير کميته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و حقوقدان؛ وجاهت قانونی اين اقدام را جويا طی تماس تلفنی با کامبيز 
 .شد، ضمن اينکه تماس با محمد پرويزی از سوی اين شبکه راديويی بی نتيجه ماند

  
 ؟ انجمن از کجا مطلع شد که اين تحريم اتفاق افتاده است- 

و بعد زمانی که با همکاران در مطبوعات تماس گرفته شد صحت  طالعات را به دست آورد انجمن از طريق سايت های خبری اين ا
 .چنين خبری را تاييد کردند که چنين نامه ای صادر شده است

  
 آيا تحريم خبری انجمن صنفی روزنامه نگاران قانونی است؟    -

من به اين دليل است که دستگاه های دولتی در رعايت قوانين من متاسفم که بگويم خير ، اين اقدام اصال قانونی نيست ابراز تاسف 
 .بويژه در حوزه مطبوعات وسواس داشته باشند

  
 ملزم به اجرای اين نامه هستند؟  تا چه حد روزنامه ها - 

 دولتی و غير  قانون مطبوعات هيچ مقام4به موجب ماده . چون دستور، دستور قانونی نيست، دستور غيرقانونی ايجاد الزام نمی کند
دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای در صدد اعمال فشار برمطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند، 

تبصره دو ماده پنج مطبوعات تنها مصوبه های شورای عالی امنيت ملی را برای مطبوعات الزم االتباع دانسته، بنابراين دستورات 
   به موجب قانون تشکيل شده و انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران. کومتی برای مطبوعات لزوما الزم االتباع نيستساير مراجع ح

در حال حاضر به موجب قانون شخصيت حقوقی آن معتبر است و به فعاليت های قانونی خود مشغول است و هيچ مقامی نمی تواند 
ی منع کند اما متاسفانه در اين نامه چنين دستوری به مطبوعات داده شده که فاقد مطبوعات را از درج اخبار مربوط به انجمن صنف

 .وجاهت قانونی است
  
 و برخی از سايت ها به طور مشخص نسبت به انجمن وجود دارد، آيا می   با وجود مجموعه مواضعی که از طرف وزارت ارشاد-

 شود از طرق قانونی حيات انجمن را تضمين کرد؟
شود، چنانچه ازقوانين تمكين شود ادامه حيات انجمن هيچ منع قانونی ندارد، انجمن صنفی به عنوان يک نهاد صنفی و مسلما می 

ما فقط . برای توسعه مطبوعات و نظام بسيار ضروری است وجودش و حضورش  حرفه ای مربوط به روزنامه نگاران ايران ، 
 ن نسبت به انجمن صنفی قواعد را کامال رعايت کننداميدواريم که دوستان ما در دولت در رعايت قواني



 
 

 
 
 

  دانشجو در زنجان بازداشت شدند٣يک دانشجوی ديگر در مشهد و : بازداشت دانشجويان ادامه دارد
 

 دانشجو در زنجان بازداشت 3در مشهد و  روز گذشته نيز يک دانشجوی ديگر. های گسترده دانشجويان همچنان ادامه دارد بازداشت
بازداشتی شب  اسالمی دانشگاه سيستان بلوچستان و عضو کميته پيگيری وضعيت دانشجويان محمد احسانی دبير سابق انجمن. ندشد

 14با بازداشت . دانشجويی روز گذشته در زنجان بازداشت شدند گذشته در مشهد و پيام شکيبا، آرش رايجی و حسن جنيدی سه فعال
 نفر رسيده 20روزهای گذشته به   دانشجو در زنجان تعداد دانشجويان بازداشت شده طی3ن و دانشجو در تهرا 3 دانشجو در مشهد،

 جاری در شهرهای مختلف کشور در حالی ادامه دارد که وضعيت و محل نگهداری بازداشت های گسترده دانشجويان طی هفته. است
به گزارش خبرنامه اميرکبير نيروهای امنيتی پس  .ی برندخبری در دسترس نيست و خانواده های اين دانشجويان در نگرانی به سر م

 17در بعد از ظهر . اند منازل کليه اين دانشجويان را تفتيش کرده و برخی از وسايل آنان را ضبط کرده از بازداشت اين دانشجويان،
ابی، مجتبی عمادپور، بيات در عرب، مهدی قدسی، اشکان ارشيان، امير سر  تير، علی قلی زاده، علی صابری، رضا18تير و روز 

فرزاد حسن زاده، سجاد رجبی و محمد  پيش از آن نيز در هفته گذشته توحيد دولتشناس، محمد زراعتی،. بازداشت شدند مشهد
مهدی  تهران نيز طی روزهای گذشته مجيد اسدی، دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی، در. ميزبان در مشهد بازداشت شده بودند

بنابر گزارش ها دانشجويان بازداشت شده در تهران به . اند سلمان سيما، از فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد، بازداشت شدهخدايی و 
 .شده اند زندان اوين منتقل

 
 ١٣٨٧م تير ٢٠پنجشنبه 
 با طور نيست، دانشجويان اقليتی در دفتر تحکيم معتقد به استفاده از قدرت آمريکا است ولی ادوار اين :سحابی

 سياست های جبهه مشارکت همراهی می کنند
 

عزت اهللا سحابی، رئيس شورای ملی مذهبی، امروز در مصاحبه ای با سايت خبری روز اظهار نظرهايی را در : خبرنامه اميرکبير
 .مطرح کرده است…  تير، شيوه برخورد حاکميت با جنبش دانشجويی و جريانات اپوزسيون و١٨خصوص وقايع 

  
خبرنامه اميرکبير سحابی در قسمتی از مصاحبه خود به نقد جريان دانشجويی در حال حاضر پرداخته و در اظهاراتی به گزارش 

اوال وحدت آن روز جنبش دانشجويی بسيار . جنبش دانشجويی درحال حاضر درتالطم است«: عجبيب در اين خصوص گفته است
حرکتی  مثال همين . ، ثالثا نوعی عقب گرد هم درآن ها به وجود آمده استثانيا نوعی سرگردانی هايی درآن هست گسيخته شده است، 

همچنين عده ای هستند درميان  که آقای سازگارا و افشاری انجام دادند که به نوعی از رهبران دانشجويان به شمار می رفتند، و 
هايی مانند افشاری هستند و معتقدند که ما بايد از  دانشجويان که در دفتر تحکيم هم نفوذ دارند ولی اکثريت نيستند طرفدار تز تيپ 

مثال دفتر ادوار تحکيم اعالم کرده که درنيروهای . دانشجويان اين نظر را ندارند اين درحالی است که همه . قدرت آمريکا استفاده کنيم
دانشجوها .  ادوار تحکيم انتخاب کردندبيشتری دارد به طوری که آقای زيد آبادی را به عنوان دبير موجود با ملی مذهبی ها تفاهم 

شان اختالف  بين … مبارزه کنند واينکه شيوه مبارزه شان چه باشد، طرف اصالح طلبان را بگيرند يا طرف براندازان و البته اينکه 
های ضمن آنکه رژيم هم دستگاه .ندارد درهرصورت جنبش دانشجويی االن آن وحدت، حدت وخطر را برای رژيم . وجود دارد

 ».نوعی به جان دانشجويان افتاده اند دانشجويی تحت عنوان بسيج دانشجويی را به وجود آورده که آنان به 
  

: اين فعال ملی مذهبی در ادامه سخنان خود به رويکرد دانشجويان به مقوله انتخابات اشاره کرده و خاطرنشان کرده است
ولی دست . هستند، بين شان در انتخابات مجلس هشتم اختالف بود يان راست دانشجوهايی که برسرموضع شان درباره حاکميت وجر«

بعيد است که جنبش دانشجويی درکنار حزب اعتمادملی قرار . مشارکت همراهی کنند آخر به نظرم می رسد که با سياست های جبهه 
 ».به مشارکت نزديک ترند. ندارند بگيرد زيرا با آنان تفاهم 

  
شکنجه سفيد در بازحوئی « تير، روز تحت عنوان ٢٠زت اهللا سحابی را می توانيد در شماره امروز، پنج شنبه متن کامل مصاحبه ع

 .مشاهده نماييد»  تير١٨های بعد 
 

 ١٣٨٧م تير ٢٠پنجشنبه 
 شود  دوربين مداربسته در محالت تهران نصب می ۴٠٠

  
ار بسته در محالت مختلف تهران و افزايش ايستگاههای  دوربين مد۴٠٠رئيس پليس پيشگيری نيروی انتظامی تهران از نصب 

 .پليس خبر داد
  

خيز نصب و به اين  ها در محالت جرم اين دوربين“: زاده روز گذشته با اعالم اين موضوع در جمع خبرنگاران گفت سرتيپ رجب
 ”.شوند ايستگاه پليس متصل می

  



در زمان اجرای : خيز پاکسازی شد گفت  ماه گذشته نقاط آلوده و جرم١ی زاده با بيان اينکه در اجرای طرح پليس پيشگيری ط رجب
 ليتر ١٢١ هزار و ٩٨ کيلو مواد مخدر و ١٠ هزار و ٢ موتورسيکلت توقيف و ٧٠١ هزار و ٢۶ خودرو و ٢٠٣ هزار و ٩اين طرح 

 .مشروبات الکلی نيز کشف و ضبط شد
  

در اجرای اين طرح :  خبر داد و گفت٢ای مرحله بعد اين طرح به نام امين رئيس پليس پيشگيری نيروی انتظامی در ادامه از اجر
 گير های مسافربری تحت پوشش قرار می ها و ايستگاه پايانه

 


