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هفته جمهوری اسالمی ايران نمايانگر آن وزير امورخارجه روسيه ميگويد آزمايش های موشکی اين 
است که برنامه آمريکا برای استقرار يک سيستم دفاع موشکی در اروپا ضروری نيست، زيرا موشک 

 .های تهران به آنجا نمی رسند

سرگئی الوروف امروز، جمعه، در مسکو به خبرنگاران گفت آزمايش ها مويد آن است که جمهوری 
با برد دو هزار کيلومتر دارد و به سپر دفاعی در اروپا برای نظارت بر آنها اسالمی ايران موشک هائی 

 .، و يا واکنش در مورد آنها، نيازی نيست

الوروف گفت مسائل مرتبط با جمهوری اسالمی ايران بايد از طريق مذاکره و راههای سياسی و ديپلماتيک حل و فصل شود، نه طرقی 
 .ديگر

يس وزير امورخارجه آمريکا موافقتنامه ای را در پراک امضاء کرد که به واشنگتن اجازه ميدهد بخش هائی اوايل هفته، کاندوليزا را 
 .از سيستم دفاع موشکی را در خاک جمهوری چک نصب کند

دنبال ديميتری مدوديف رئيس جمهوری روسيه ميگويد مسکو از اين توافق بسيار ناراضی است و هشدار داد اگر آمريکا برنامه خود را 
 .کند روسيه اقداماتی متقابل را بررسی خواهد کرد

روسيه اين سيستم را . آمريکا ميگويد هدف سيستم دفاع موشکی خنثی کردن حمله احتمالی موشکی توسط جمهوری اسالمی ايران است
 .تهديدی امنيتی برای خود ميداند و گفته است در صورت استقرار آن، واکنشی نظامی نشان ميدهد

عکس پرتاب موشک ها از طريق فن آوری کامپيوتری مورد دستکاری قرار گرفته : خبرگزاری فرانسه
 است

 
10/07/2008 

 

به گزارش يک خبرگزاری فرانسه، به نظرمی رسد که جمهوری اسالمی ايران درتهيه عکس های مربوط به پرتاب موشک های 
 .ستکاری کرده باشدآزمايشی خود تقلب و د

 .يکی ازاين عکس ها منظره پرتاب همزمان چهار موشک را به هوا همراه با چند ستون دود دردنباله موشک ها نشان می دهد

خبرگزاری فرانسه می گويد اين عکس را پس از آزمايش روزچهارشنبه موشک های ميان برد و دوربرد ايران ازخبرگزاری وابسته به 
 .قالب ايران دريافت داشته استسپاه پاسداران ان

طريق فن آوری  خبرگزاری فرانسه روزپنجشنبه اعالم کرد تحليلگران دفاعی و کارشناسان عکاسی متوجه شده اند که اين عکس از
 .کامپيوتری مورد دستکاری قرار گرفته است

 است و چهارمين موشک با استفاده ازفن به گفته کارشناسان، به نظرمی رسد که درعکس اوليه، فقط سه فروند موشک وجود داشته
 . عکاسی وبهره گيری ازعامل ابرهای ناشی از دوموشک ديگر به متن عکس اضافه شده است

  

 
 



 پاکستان و سازمان ملل متحد برای تحقيق در باره ترور بوتو به تفاهم رسيدند
 

11/07/2008 
 

طرح تحقيق توسط آن سازمان راجع به کشته شدن بی نظير بوتو نخست پاکستان ميگويد با سازمان ملل متحد در مورد زمينه های  
  .وزير پيشين به تفاهمی گسترده رسيده است

شاه محمود قريشی وزير امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در سازمان ملل متحد با بان کی مون دبيرکل آن سازمان برای مذاکره در 
 .تقل دراجع به ترور خانم بوتو مالقات کردباره تقاضای پاکستان در مورد تحقيقاتی مس

دفتر آقای بان ميگويد دبير کل به اين تقاضا پاسخی مثبت داده است اما هنوز به تبادل نظر ها و مشورت هائی بيشتر با مقامات پاکستان  
  .و ديگر مقامات سازمان ملل متحد نياز دارد

 استقالل آن از جمله موضوع هائی است که دو طرف در باره آن به توافق ترکيب کميسيون تحقيق و عوامل تضمين کننده بی طرفی و
 .رسيده اند

 .وزير امورخارجه پاکستان گفت وی همچنين با نمايندگان پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد مالقات کرده است

ريکا و ديگر مقامات دولت آمريکا و نيز با چند آقای قريشی امروز، جمعه، در واشنگتن با کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آم
 .قانونگذار آمريکائی مالقات ميکند

خانم بوتو در دسامبر گذشته در جريان مبارزات انتخاباتی در حومه راولپندی در يک حمله انتحاری که با انفجار بمب و شليک گلوله 
. سود، ستيزه گر مرتبط با القاعده را به طراحی ترور متهم کردنددولت پاکستان، و نيز سی آی ای، بيت اهللا مح. همراه بود کشته شد

  .محسود اتهام را رد کرده است

خانم بوتو در ماه اکتبر نيز از يک بمب گذاری انتحاری ، که چند ساعت پس از بازگشت وی به پاکستان از تبعيد صورت گرفت جان 
 . در آن حمله قريب صد و چهل نفر کشته شدند. سالم بدر برد
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  پارس جنوبی را بدون توتال گسترش می دهيم: ايران
غالمحسين نوذری، وزير نفت ايران به انصراف شرکت توتال از سرمايه گذاری در پروژه پارس جنوبی واکنش نشان داد و گفت 

 .د داداين پروژه گازی را توسعه خواه" يا بدون آنها با آنها"ايران 

نوذری اين اظهارات را در همان روزی بيان کرد که شرکت فرانسوی توتال که يکی از بزرگترين شرکت های انرژی به حساب می 
  .خطرناک بودن شرايط کنونی ايران از سرمايه گذاری در پارس جنوبی انصراف داد آيد، به خاطر

 پارس جنوبی حاضر شده بود با هلی کوپتر از جزئيات پيشرفت اين فاز 12وزير نفت ايران که در مراسم آغاز ساخت پااليشگاه فاز 
  . آامال ايرانی خواهد بود12او در اين مراسم گفت ساخت پاالشگاه فاز  .ديدن کرد

 مقايسه کرد و اين دو را نشانه توانمندی اين کشور در عرصه 12وی رزمايش موشكی سپاه پاسداران ايران را با عمليات ساخت فاز 
  .سازندگی دانست فاع ود

توتال، گفت ايران می تواند برخی از قراردادهای بلند  ريزی وزير نفت نيز روز پنجشنبه با اشاره به تصميم ترکان، معاون برنامه اکبر
رهای کشی، گاز را به کشو پارس جنوبی را به صادرات گاز طبيعی تبديل کند و با سرمايه گذاری روی لوله مدت توليد گاز مايع در
  .اروپايی صادر کند



انصراف شرکت توتال از سرمايه گذاری در پروژه پارس به دنبال فشار وزارت امور خارجه آمريکا گرفت که از شرکت های انرژی 
  .از ايران خارج شوند خواسته بود

  فاز تقسيم کرده که بيشتر از نيمی از٢۴ايران اين ميدان عظيم گازی را به . نيمی از ذخاير گاز ايران در ميدان پارس جنوبی واقع است
  .آنها هنوز آغاز نشده است

 فاز ميدان گازی پارس جنوبی است که برای توليد گاز مايع 24 از ١١طرح 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. داشته استتوتال طی ده سال گذشته همکاری گسترده ای با ايران  شرکت
جنوبی با اين  و شرکت مالزيايی پتروناس در زمينه اکتشاف و بهره برداری از ميدان گاز پارس کرد تا همراه با شرکت روسی گازپروم

  .کشور همکاری کند
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  ابالغ حکم اعدام برای آموزگار کرد در ايران
و خواسته شد که همزمان از ا. تائيد حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد، در ديوان عالی کشور توسط اجرای احکام به او ابالغ شد

  .به نوشتن تقاضای عفو با قيد فوريت اقدام کند نسبت

 .اين حکم حدود چهار ماه پيش در دادگاه انقالب تهران صادر شده و هنوز به تأييد ديوان عالی کشور نرسيده است

 وکيل او را به همراه داشت در همان زمان، انتشار خبر صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر اعتراض فعاالن حقوق بشر و همچنين
  .عالی خواستار تجديد نظر در حکم دادگاه شد که از ديوان

 به همراه علی حيدريان و فرهاد وکيلی، 1385فرزاد کمانگر که نزد بسياری از فعاالن حقوق بشر ايران شناخته شده است، در مرداد 
  .حقوق بشر کرد، در جريان سفری به تهران بازداشت شد دو فعال

 حزب کارگران کردستان که - به جرم عضويت در پ ک ک 86 ماه از زمان بازداشت در اسفند ماه 19بنا به گزارش ها او با گذشت 
  . دادگاه انقالب حکم اعدام گرفت30 از سوی شعبه -فعاليت می کند  در ترکيه

سيستم قضايی هيچ مدرکی مبنی بر : "غ حکم گفتمهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر در گفتگو با بی بی سی ضمن تاييد خبر ابال
  ".در پ ک ک نداشت عضويت فرزاد

او ." قصد اعتراض به حکم را دارد) فرزاد کمانگر وکيل(اين حکم قاعدتا به اجرای احکام خواهد رفت، اما آقای بهراميان: "افزود او
  .خود را بی گناه می داند  پيشنهاد شده، تقاضای عفو کند چوننشده آن طور که در برگه ابالغ حکم به او گفت که فرزاد کمانگر حاضر

فرهاد وکيلی را عضويت  قوه قضاييه، چندی پيش در کنفرانس خبری جرم فرزاد کمانگر، علی حيدريان و عليرضا جمشيدی، سخنگوی
 ه اعدام محكوم شده، همچنين هر سهبه عنوان محارب ب) فرزاد کمانگر(نامبرده " :اعالم کرده و گفته بود" گروهک تروريستی"در يک 

اين حكم پس از اعتراض متهمان به ديوان عالی آشور  نفر نيز به دليل نگهداری و حمل مواد منفجره به ده سال حبس محكوم شدند آه
  ".جهت رسيدگی ارسال شد

 ه در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد پيدا گفته بود که در اتومبيل آنها پودری ک1385دولت ايران پس از بازداشت آن سه نفر در مرداد 
  .کرده و همچنين سالح هايی در محل اقامت آنها يافته است

 اعتراض ها

 شهری که -اما منتقدان اتهامات وارده به فرزاد کمانگر را رد کرده اند و طومارهايی برای آزادی وی از سوی آموزگاران کامياران 
  . امضا شده است-ت کمانگر در آن تدريس می کرده اس آقای

روز گذشته نيز مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران طی بيانيه ای خواستار متوقف شدن حکم اعدام آقای کمانگر و برگزاری دادگاه 
  .بررسی پرونده او شد علنی برای



 فعاالن حقوق بشر می گويند که فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه ای به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و
  .به دليل جراحات ناشی از شکنجه دو بار به بهداری زندان انتقال يافته است وی

است، " پ ک ک"ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک در ماه فوريه در بيانيه ای با اشاره به اينکه اتهام فرزاد کمانگر عضويت در 
 ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غيرعادالنه قرار گرفته 33 که اين آموزگار و فعال لغو حکم اعدام وی شد و گفت خواستار
  .است

 "کردستيزی"خليل بهراميان وکيل آقای کمانگر نيز اسفند ماه در گفتگو با بی بی سی گفت که به عقيده او پرونده فرزاد کمانگر ناشی از 
  .است و اتهامات عليه موکل خود را رد کرد

ليل بهراميان گفت موکل او هيچ اطالعی از اسلحه و موادمنفجره نداشته و مواد منفجره در تهران در خودروی حامل آنها جاسازی خ
  .که در بازرسی مأموران انتظامی در مسير حرکت آنها، چيزی از خودرو کشف نشده بود شده، چرا

 حمايت محلی

و   بود که با توجه به دفاعيات موکلش و با نظر به اينکه تعداد زيادی از مردم کاميارانآقای بهراميان در آن زمان اظهار اميدواری کرده
  .امام جمعه شيعيان اين استان کردستان در دفاع از او نامه هايی را امضا کرده اند، حکم برائت موکلش صادر شود

ز فرزاد کمانگر نسبت به اينکه وی شهروندی است  تن از معلمان شهرستان کامياران آن زمان طی طوماری در حمايت ا136از جمله 
  .احترام می گذارد گواهی دادند که به قانون

عضو انجمن صنفی فرهنگيان و انجمن زيست  کمانگر، دبير هنرستان کار و دانش شهرستان کامياران در جنوب استان کردستان، فرزاد
پرورش کامياران تعلق   آموزشی رويان که به اداره آموزش و-مه فرهنگی در ماهنا" سيامند"مستعار  بوده و با نام) آهو(محيطی ئاسک 

  .دارد قلم می زده است

که از شاخه های پ ک ک است در ) پژاک" (حزب حيات آزاد کردستان"ايران در سال های اخير با يک گروه جدايی طلب کرد به نام 
  .است نبرد بوده

ا متهم می کند خواستار يک کشور خودمختار کرد است و نيروهای آن در نواحی پژاک که دولت ايران را به تبعيض عليه کرده
  .ايران و عراق بارها با نيروهای دولتی ايران زد و خورد کرده اند کوهستانی مرز
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  غرب' فضاسازی'تاکيد بر دفاعی بودن موشک ها، اعتراض به 
ايران در واکنش به انتقاد کشورهای غربی از آزمايش های موشکی تازه اين کشور تاکيد کرده است که اين اقدام تنها جنبه دفاعی 

 .خواند اعتراض کرده است" وابسته به آن" غرب و رسانه های "فضاسازی"و به آنچه  داشته

 را آزمايش کرده است - با برد دو هزار کيلومتر 3 از جمله شهاب - موشک 9ايران روز چهارشنبه اعالم کرد طی يک مانور نظامی 
 را در روز چهارشنبه رديابی کرده  موشک7منبع وزارت دفاع آمريکا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت آمريکا تنها پرتاب  اما يک
  .است

مانورهای دفاعی جمهوری اسالمی ايران اقدامی " :علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، روز پنجشنبه در بيانيه ای گفت محمد
ابله با ملی و مق رزمی و افزايش قابليت های بازدارندگی برای دفاع از تماميت ارضی و حاکميت متعارف و عادی جهت آمادگی
  ".هرگونه تهديد احتمالی است

اين آزمايش ها در خالل اوجگيری تنش . آزمايش موشکی روز چهارشنبه با اعتراض آمريکا، ژاپن، فرانسه، ايتاليا و آلمان روبرو شد
  .ايران و اسرائيل بر سر برنامه اتمی تهران انجام می شود ها ميان

ر ماه گذشته ميالدی دست به يک مانور گسترده نظامی ظاهرا با هدف آمادگی جهت چند هفته پيش گزارش شده بود که اسرائيل د
  .تاسيسات اتمی ايران زده است بمباران بالقوه



گوناگون رژيم صهيونيستی از سوی مقامات  ناديده انگاشتن رفتارهای خصمانه و تهديدات: "علی حسينی در اين زمينه گفت محمد
نگرانی ها  نشانگر چشم پوشی عمدی و فاحش اين کشورها در برابر منابع اصلی تهديد و بی آن،آمريکايی و برخی از متحدين غر
  ".نسبت به امنيت و ثبات منطقه است

 .تقبيح کرد" فضاسازی"وی واکنش غرب و رسانه های غربی به آزمايش های موشکی جمهوری اسالمی را به عنوان 

پيامی هشداردهنده به اسرائيل و آمريکا بود تا آنها را از  ش های تازه آشکارا درحال ارسالگفته تحليلگران بی بی سی ايران با آزماي به
ايران می . باشد منصرف کند اتمی اش که غرب مظنون است هدف آن دستيابی به ظرفيت ساخت سالح های اتمی حمله به تاسيسات

  .گويد برنامه اتمی اش کامال صلح آميز است

سرلشگر محمد علی جعفری با اشاره به مانوری . انده سپاه پاسداران ايران دربردارنده چنين هشداری بودسخنان روز پنجشنبه فرم
  .برای دشمنان ايران خواند" درس عبرتی" در جريان آن پرتاب شد آن را 3شهاب  نظامی که

 احساس تهديد از سوی ايران عليه اين از سوی ديگر وزير دفاع اسرائيل روز پنجشنبه هشدار داد که کشورش آماده است تا در صورت
  .کند کشور اقدام

ضرورت حذف اسرائيل از " و  "شمارش معکوس برای نابودی اسرائيل"محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران مکررا از آغاز 
  .گفته است سخن" صفحه روزگار

 می خوانند تاکيد می کنند که در حمله به" ژيم صهيونيستیر"اما رهبران ايران عليرغم موضع گيری بسيار تند مقابل اسرائيل که آن را 
  .اين کشور پيشقدم نخواهند شد

 در مقابل اسرائيل که تالش های بين المللی برای مهار برنامه اتمی ايران را ناکافی می داند تهديد کرده که ممکن است به تاسيسات اتمی
  .آن کشور حمله کند

اشپيگل گفت که تصور نمی کند ايران با بمب اتمی  ائيل اخيرا در گفتگو با نسخه اينترنتی روزنامهمقام حزب حاکم کاديما در اسر يک
دشمنان اسرائيل مانند حزب  ابراز نگرانی کرد که تهران در صورت دستيابی به چنين سالحی آن را در اختيار به اسرائيل حمله کند اما

  .اهللا لبنان قرار دهد

  17:13                19/04/1387  دسترنج

   

 نامه رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران به نمايندگان مجلس
اگر مسئوالن به هر دليلی موافق ادامه کار انجمن نيستند، اجازه بدهند که با برگزاری 

 .مجمع عمومی از اعضا در اين باره از اعضا پرسش شود
   

در  از آنها دعوت کرد تا به عنوان ناظر ايران در نامه ای به نمايندگان مجلسرجبعلی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران 
 .حضور داشته باشند) روز خبرنگار (17/5/87برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاريخ  مراسم

 :به گزارش دسترنج، متن نامه به اين شرح است
ان در برابر قرآن مجيد، به خدای قادر متعال سوگند ياد کرده  اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی اير جنابعالی بر پايه

تان متعهد پاسداری از حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهای انقالب اسالمی ملت ايران و مبانی جمهوری  ايد که با تکيه بر شرف انسانی
ا، استقالل کشور و آزادی مردم و تامين مصالح آنها از قانون اساسی دفاع کنيد و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظره... اسالمی باشيد،

از اين رو ما از شما درخواست داريم به شکواييه زير توجه نموده و برپايه سوگندی که خورده ايد به وظيفه . را مدنظر داشته باشيد
 .تان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و انجمن صنفی شان عمل نماييد قانونی و نظارتی

  
احزاب، جمعيت ها، انجمن های سياسی و صنفی و انجمنهای اسالمی يا اقليت های دينی :"ه اصل بيست و ششم قانون اساسیبر پاي

شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازين اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند، 
دقيقًا برپايه اين اصل و مقررات کشوری ". نع يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساختهيچ کس را نمی توان از شرکت در آنها م

 تاسيس و در وزارت کار به ثبت رسيد و در طول يازده سال عمر خود 76در مهرماه سال " انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران"
ان با ارائه خدمات صنفی و جلب اعتماد اعضای صنف به کوچکترين تخطی ای از مفاد اين اصل نداشته است به گونه ای که در طی زم

انجمن به عنوان يک نهاد واسط همواره تالش کرده .  نفر شده است4000طور داوطلبانه تعداد اعضای ثبت نام شده در اين نهاد بالغ بر 
يعنی وزارت کار و امور اجتماعی و است نهايت تعامل و همکاری را با دو وزارتخانه مرتبط با فعاليتهای کارگری و روزنامه نگاری 



وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته باشد اما متاسفانه از بدو روی کار آمدن دولت نهم مسئوالن مربوطه کامًال دست رد بر تالشهای 
ی صنفی در اين مدت به رغم بودجه ای که برای کمک به نهادها. مانهادند و به صورتهای مختلف در جهت تضعيف انجمن کوشيدند

به .  اين حق قانونی محروم کردند تصويب شده است از پرداخت يارانه های قانونی، مطلقًا استنکاف کرده و انجمن را به تمامی از
نهايت اين که اخيرًا مسئول اداره کل . عالوه از هرگونه مانع تراشی و بهانه گيری برای ممانعت از فعاليتهای صنفی ما کوتاهی نکردند

اعالم کرده است تا " واجد شرايط انحالل" کارگری و کافرمايی وزارت کار و امور اجتماعی با ارسال نامه ای انجمن را سازمانهای
هر چند که محتوای اين نامه به لحاظ حقوقی .  عضو را فراهم آورد4000بدين وسيله مقدمات انحالل يک نهاد صنفی فعال کارگری با 

 اصل بيست و ششم و قانون کار و آيين نامه های مربوطه اين حق اعضای صنف است که در مورد فاقد وجاهت قانونی است و بر پايه
شان تصميم بگيرند زيرا يک انجمن ثبت شده در حال فعاليت را جز با حکم مرجع قضايی صالح  تشکيل، ادامه کار يا انحالل نهاد صنفی

ای که بايد مجری قانون و   جنابعالی را می طلبد اين است که چرا وزارتخانهنمی توان منحل اعالم کرد، اما آنچه توجه نمايندگان ملت و
مويد و پشتيبان کننده از فعاليتهای صنفی باشد با سوء استفاده از موقعيت سازمانی در سر راه فعاليت يک نهاد صنفی سنگ می نهد و 

ه بر طبق مقررات موجود، هر صنف می تواند فقط يک در پی انحالل آن بر می آيد؟ اوج رفتار خالف قانون وزارت کار آنجاست ک
نيز قانونًا به فعاليت مشغول است اما مسئوالن اين وزارتخانه " انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران"انجمن صنفی داشته باشد و 

 همزمان آمادگی خود را برای تاسيس يک انجمن جديد اعالم 
ه توسط يک وزارتخانه با موازين قانونی و حقوق شهروندی و به ويژه اصل بيست و ششم می دارند؟ آيا اين نوع موضع گيری جانبداران

 قانون اساسی هيچ گونه تناسبی دارد؟
  

، که تنها تشکل "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران"روزنامه نگاران چشمان تيز بين جامعه و ديده بانان عرصه عمومی اند و طبعًا 
ن و بزرگترين تشکل روزنامه نگاری تاريخ مطبوعات ايران است، به پشتوانه و حمايت روزنامه نگاران صنفی روزنامه نگاران ايرا

. شريف ايران، در طول بيش از يک دهه فعاليت خود تالش فراوان برای پيشبرد حقوق صنفی اين قشر زحمتکش به عمل آورده است
اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمايی در مورد برگزاری مجمع حال فارغ از مباحث حقوقی و بهانه گيری های بالوجه مسئول 

عمومی نوبت سوم و انتخابات هيات مديره و بازرسان و به رغم درخواست های مکرر ما از همين مسئول برای برگزاری مجدد مجمع 
ه هر دليلی موافق ادامه کار انجمن عمومی و تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان، خواست ما اين است که اگر مسئوالن مربوط ب

نيستند اجازه بدهند که با برگزاری مجمع عمومی از اعضا در اين باره از اعضا پرسش شود و هر گونه رای و نظری که اعضا ابراز 
 . داشتند مبنای تصميم گيری برای آينده انجمن گردد

  
انتظار دارد بر پايه سوگندی که ياد کرده ايد عمل نموده و در دفاع از از جنابعالی " انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران"هيات مديره 

ما آمادگی خود را جهت . حقوق يک نهاد صنفی به عنوان يکی از مهمترين ارکان حقوق اساسی ملت اقدامات مقتضی را مبذول داريد
ی داريم و از آنجا که رای و نظر اعضا را هر گونه تعامل و همکاری با جنابعالی و مسئوالن مربوطه جهت پيگيری موضوع اعالم م

يا هر فردی که (در مجمع عمومی فصل الخطاب در مورد ادامه کار يا انحالل انجمن می دانيم، از شما می خواهيم که به عنوان ناظر 
ريابيد که جريان کار ما را همراهی نماييد تا د) روز خبرنگار (17/5/87در برگزاری مجمع عمومی انجمن در تاريخ ) مناسب می دانيد

 .و فعاليت و حيات انجمن جز با رای و نظر اعضا نبوده و نيست
 
 
 
 

 
 

 آمريکا در برابر ايران راه ديپلماسی را دنبال می کند: پرينو
بحران هسته ای اين کشور از طريق ديپلماتيک  م کرد که آزمايش های موشکی ايران تصميم آمريکا برای حلاعال روز جمعه کاخ سفيد

 . را تغيير نخواهد داد

دانا پرينو، سخنگوی کاخ سفيد، در پاسخ به اين پرسش که آيا آمريکا از اين آزمايش ها نگران شده است، گفت که اين آزمايش ها نشان 
 .  اين کشور است ايی ايران به التزام های بين المللی و نيز انزوای بيشتر مردمدهنده ادامه بی اعتن

 » .اما من فکر نمی کنم که ما از موضوع خود منحرف شده ايم که سعی دارد آن را از طريق ديپلماتيک حل و فصل کند«:وی افزود

لی را در اين اعتقاد راسخ تر می کند که ايران نبايد اجازه به گفته سخنگوی کاخ سفيد، آنچه که ايران انجام می دهد، جامعه بين المل
 . دستيابی به سالح هسته ای را داشته باشد



اظهارات يک روز پس از آن انتشار می يابد که ايران در مانوری نظامی در خليج فارس موشک های دوربردی را آزمايش کرد که  اين
 .می آمريکا در منطقه خاورميانه را هدف قرار دهداسرائيل و پايگاه های نظا است گفته می شود قادر

آنچه که ايران انجام می دهد، جامعه بين المللی را در اين اعتقاد راسخ تر می کند که ايران نبايد اجازه دستيابی به سالح « •
 ».هسته ای را داشته باشد

 سخنگوی کاخ سفيد

نقالب اسالمی انجام شد موجی از نگرانی های بين المللی و واکنش آزمايش موشکی تازه جمهوری اسالمی که توسط سپاه پاسداران ا
 .های منفی در ميان قدرت های غربی بدنبال داشت و با محکوميت آنها روبرو شد

اتحاديه اروپا روز جمعه با انتشار بيانيه ای ضمن ابراز نگرانی از مانور تازه موشکی جمهوری اسالمی از ايران خواست تا فعاليت 
 .اس غنی سازی اورانيوم را متوقف کندهای حس

 ».اين مانور نظامی به نگرانی در مورد صلح جهانی دامن می زند« :در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است

برنامه هسته ای تهران و فعاليت های توسعه برد موشک های دوربرد آن از سوی کشورهای غربی گامی برای تهديد و تالش ايران 
 .سالح های کشتار دسته جمعی ارزيابی شده استبرای دستيابی به 

دفاعی  صرفا در چارچوب خوانده و دنبال کردن فعاليت های موشکی اش را» صلح آميز«فعاليت های هسته ای خود را  اما ايران
 .عنوان می کند

  »برد موشک های ايران محدود است«

آزمايش های موشکی ايران که در اين هفته انجام «: جمعه، گفتدر همين حال، سرگئی الوروف، وزير امور خارجه روسيه نيز روز 
شد، محدوديت برد موشکی ايران را نشان داد و ثابت کرد که برنامه آمريکا برای استقرار موشک های دفاعی در اروپا غير ضروری 

 ».است

. دو هزار کيلومتر است  موشکی ايران حداکثرآزمايش هايی که در ايران انجام شدند فقط نشان دادند که دامنه برد«: آقای الورف گفت
 ».گفته های قبلی ما، يعنی عدم ضرورت نصب سيستم دفاع ضد موشکی امريکا در اروپا، را تاييد می کند اين،

برای استقرار سپر موشکی در اروپای مرکزی را رد می کند و اين اقدام را تهديدی برای امنيت ملی  روسيه استدالل های آمريکا
 .ه می داندروسي

در صورتی که  روسيه تهديد کرده است. آمريکا می گويد که اين اقدام را برای پيشگيری از حمالت احتمالی ايران انجام می دهد
موافقتنامه نصب سپر موشکی، که اين هفته ميان جمهوری چک و آمريکا به امضا رسيد، در مجلس اين کشور به تصويب رسد، با 

 . سيه روبرو خواهد شدرو»  فنی-نظامی«واکنش 

 روزنامه اسرائيلی؛ موافقت يک کشور مهم عرب با حمله به ايران
 (اسراييل(فرهمند  ميترا

اسرائيل اطالع داده است  يکی از مهمترين کشورهای عرب منطقه به دولت«: تير، نوشت٢١روز جمعه،  ،هاآرتص روزنامه اسراييلی
  «.ايران مخالفتی ندارد سيسات هسته ایکه با حمله احتمالی اسرائيل به تا

  «.مقام های کشورعربی مزبور که اين پيام را به اسرائيل داده اند، نمايندگان رسمی آن کشوربوده اند«: در اين گزارش ادعا شده است

اما اين احتمال قوی . دنيز به آن اشاره نکرده ان کشورعربی مزبور در گزارش هاآرتص اعالم نشده است و ديپلمات های اسرائيلی نام
  .که در اين ميان، سخن از عربستان سعودی است ازسوی کارشناسان مطرح است

مقام های عربستان سعودی خواستار  در شرايطی مطرح می شود که مقام های جمهوری اسالمی همواره تاکيد می کنند ،هاآرتص خبر
  .گسترش مناسبات با جمهوری اسالمی هستند

آشکار مقام های عربستان سعودی، از جمله شاهزاده  چند ماه گذشته، سياست های تهران در لبنان و عراق با انتقادهایاين همه، در  با
  .خارجه اين کشور، مواجه شده است سعود الفيصل، وزير امور



جوامع سنی و شيعه تعميق شکاف ميان  ها از آن بيمناکند که دستيابی احتمالی ايران به قدرت نظامی هسته ای، به اميرنشين» •
  «.کشورهايی که از اقليت شيعه برخوردارند، دچار دغدغه خاطر جدی شده اند در اين کشورها منجر شود و بويژه

 روزنامه ها آرتص

 تيره و متشنج بود، اما پس از ١٣۵٧پس از پيروزی انقالب سال  نخست  مناسبات جمهوری اسالمی ايران و عربستان سعودی، در دهه
 .کردند توصيف» دو بال جهان اسالم«جمهوری اسالمی در مواردی ايران و عربستان را   سراناين دهه،

جمهوری  امير نشين های خليج فارس می پرسند«: فاش نکرده است، به اين روزنامه گفت يک ديپلمات اسرائيلی که هاآرتص نام آن را
تهديد به بستن تنگه هرمز را مطرح می کند، و اگر بمب هسته  ست،اسالمی ايران هنوز در حالی که به جنگ افزار اتمی مجهز نشده ا

  «چه خواهد کرد؟ ای داشته باشد،

اند، و بويژه از  های خليج فارس ازگسترش نفوذ جمهوری اسالمی ايران در منطقه شديدا نگران شده اميرنشين«به نوشته اين روزنامه، 
  «.هستند در هراستعميق نفوذ تهران بر جوامع شيعه در اميرنشين ها 

ميان جوامع  بيمناکند که دستيابی احتمالی ايران به قدرت نظامی هسته ای، به تعميق شکاف اميرنشين ها از آن«به نوشته هاآرتص، 
  «.اقليت شيعه برخوردارند، دچار دغدغه خاطر جدی شده اند سنی و شيعه در اين کشورها منجر شود و بويژه کشورهايی که از

همچنين در . آن را شيعيان تشکيل می دهند  درصد از ساکنان٧٠ن بحرين، در حالی که حاکميت در دست سنی ها است، اميرنشي در
  .جمعيت را تشکيل می دهند که بويژه در مناطق نفت خيز زندگی می کنند  درصد١٠عربستان سعودی، شيعيان 

ايران شهروندان «به اين موضوع که  نامه را احضار کرد وبحرين در روزهای اخير، ديپلمات های سفارت ايران در م اميرنشين
  .اين ادعا با تکذيب ايران مواجه شده است. اعتراض کرد» معرفی کرده است بحرين را به عنوان نمايندگان مذهبی خود

ی ايران برای اسالم بازوی اختاپوسی جمهوری«فرمانده نيروهای مسلح بحرين نيز اخيرا از آنچه که  ،هاآرتص بر اساس گزارش
برد سخن گفت، و وزير امور خارجه بحرين نيز از تهديدهای نظامی ايران  نام» دخالت در امور داخلی بحرين، کويت و اميرنشين ها

  .کرد» نگرانی ابراز«

 همچنين مقام .ورزد داشتن مناسبات خوب و بر پايه حسن همجواری با اين اميرنشين ها تاکيد می اين در حاليست که تهران همواره بر
  .عليه امير نشين های خليج فارس نخواهند بود های جمهوری اسالمی بارها گفته اند که هيچگاه تهديدی

پس از آن صورت گرفت که فرمانده سپاه  «مقامات رسمی يک کشور مهم عرب منطقه به اسرائيل«نوشته هاآرتص، ارسال پيام  به
علی  جمهوری اسالمی ايران تهديد به بستن تنگه هرمز کردند، و حجت االسالممسلح  پاسداران و رييس ستاد مشترک نيروهای

پاسداران، ناوگان پنجم دريايی آمريکا را به عنوان يک هدف  شيرازی، نماينده رهبر جمهوری اسالمی ايران در نيروی دريايی سپاه
  .برای ايران نام برد احتمالی نظامی

اميرنشين ها می خواهند که از چتر دفاعی آمريکا در برابر »، هاآرتص به نوشته .بحرين استمقر ناوگان پنجم آمريکا در اميرنشين 
 «.خطرات ناشی از ايران برخوردار باشند

 گشايش دفتر حفاظت منافع آمريکا و تغيير موضع سپاه
کا در تهران ، اعالم کرد در صورت از منافع امري پاسداران با تغيير موضع گيری اوليه خود در قبال احتمال گشايش دفتر حفاظت سپاه

  «.روابط سياسی انديشيد می توان به آغاز سطحی از«آمريکا با جمهوری اسالمی در پرونده هسته ای  کاهش نشانه های تعارض

ته گذشته ادعای هف» الزامات بازگشايی دفتر حفاظت منافع آمريکا، ابهامها و«انتشار گزارشی با عنوان  دفتر سياسی سپاه پاسداران با
جمهوری  هدايت توطئه براندازی«آمريکا از تاسيس دفتر حفاظت از منافع در تهران رييس دفتر سياسی اين نيرو مبنی بر اين که هدف

آمريکا در تاسيس دفتر حفاظت از منافع خود در تهران جدی  ، را پس گرفت اما اين بار ابراز ترديد کرد که»اسالمی از نزديک است
  .نيست

آن رو اهميت دارد که اين نيروی  سپاه پاسداران در قبال تحوالت سياسی و سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران از ریموضعگي
آنچه  و تاثيرگذار در تصميم گيری های سياستمداران، برنامه هسته ای جمهوری اسالمی نظامی در سال های اخير به يک وزنه مهم و
  .است ريکايی توصيف کرده، تبديل شدهکه واشينگتن، حمايت از نيروهای ضد آم

  چراغ سبز به برقراری رابطه با آمريکا؟



منافع در ايران، دفتر سياسی سپاه پاسداران که در  گذشت نزديک به سه هفته از ابراز تمايل آمريکا برای تاسيس دفتر حفاظت از با
  .اقدامی ابراز ترديد کرد دی بودن آمريکا برای چناينجمهوری اسالمی است، در گزارشی تحليلی در ج شمار نهادهای ذی نفوذ در

ارگان اينترنتی دفتر سياسی  بصيرت در سايت» بازگشايی دفتر حفاظت منافع آمريکا، ابهام ها و الزامات«که با عنوان   در اين گزارش
لحاظ  ، جمهوری اسالمی آماده است که بادرصدد تغيير روابط بين خود و ايران باشد اگر امريکا واقعا«سپاه منتشر شد، تاکيد شده که 

گشايش دفتر حفاظت از منافع و ايجاد خط پروازی مستقيم بين  شروطی پای ميز مذاکره بنشيند و به حداقلهای روابط ديپلماتيک از جمله
  «.نمايد دو کشور فکر

برقراری  برای» جدی نبودن آمريکا«از » یکشمکش هسته ا«و » آمريکا و پيچيدگی آن نوع روابط ايران و«اين گزارش با اشاره به 
  . سال گذشته ياد شده است٣٠دو کشور نسبت به   روابط با جمهوری اسالمی به عنوان مانع اصلی در تغيير روابط

 ياد و» قطع روابط سياسی اقتصادی ايران و آمريکا  سال از تاريخ٣٠نزديک به «سياسی سپاه پاسداران همچنين با اشاره به اينکه  دفتر
ارتباط ميان دو کشور از  تاکيد کرده که قطع» پيرو خط امام«در تهران از سوی دانشجويان موسوم به  آوری اشغال سفارت آمريکا

  .سوی آمريکا صورت گرفته است

 پيام های اين کشور مبنی بر انجام جمهوری اسالمی و به ويژه دستگاه سياست خارجی، در بررسی خواسته آمريکا و مقامات» •
  «.را مدنظر قرار دهند مذاکره با ايران، بايد اهداف پنهان آنها

 رييس دفتر سياسی سپاه

بسياری، هر گونه «ذکر اما تاکيد شده که » آمريکا اقدامات مستکبرانه« ساله قطع روابط ميان دو کشور ٣٠اين گزارش، علت تداوم  در
 «.آن را مهم می پندارند  شگرف در تغيير روابط دو کشور تلقی کرده وديپلماتيک در ايران را نشانه ای اقدام آمريکا برای حضور

سفير آمريکا در ترکيه   راس ويلسون،٨۴سوی دفتر سياسی سپاه از ماجرای مک فارلين و اظهارات سال  در تحليل انتشار يافته از
برقراری  به عنوان تالش هايی برای»  تهرانديپلماتيک حفاظت از منافع کشورش در بازگشايی قريب الوقوع دفتر کنسولی و«مبنی بر 

  .روابط ديپلماتيک ميان دو کشور ذکر شده است

هيچ «چون راس ويلسون از سوی مقامات دولت آمريکا،  ادامه ابراز نظر دفتر سياسی سپاه ، اما با تاکيد بر اينکه اظهارات کسانی در
نگرانی شده که شايد قصد   روابط ميان دو کشو ابراز ترديد، و ابرازبودن دولت آمريکا برای برقراری ، در جدی»گاه پيگيری نشد

  .باشد» تبليغاتی و سياسی اهداف خاص«آمريکا از انتشار چنين خبرهايی 

در مجامع بين المللی  همچنين آمريکا را بزرگترين مخالف پرونده پنج ساله هسته ای جمهوری اسالمی دفتر سياسی سپاه پاسداران
  .احتمال تاسيس دفتر حفاظت منافع آمريکا در تهران افزوده است  تاکيد کرده که همين عامل بر اهميت خبرمعرفی کرده و

بزرگترين «سياسی سپاه توصيف شده از نظر دفتر» رفتار زياده خواهانه آمريکا«چه در اين گزارش  آن  و» تضاد ايدئولوژيک»
  .است در روابط ايران و آمريکا در درازمدت ذکر شده» چالش

  تغيير موضع در دو هفته

ايران در رسانه های آمريکا، علی الريجانی،  از انتشار اخباری در خصوص تمايل آمريکا برای تاسيس دفتر حفاظت از منافع در پس
  .ناميد» فريبکارانه شايع«تمايل واشينگتن برای تاسيس دفتر حفاظت از منافع در ايران را  رييس مجلس شورای اسالمی ابراز

  .اما با گذشت چند روز کاندوليزا رايس تمايل کشورش برای تاسيس دفتر حفاظت از منافع در ايران را رد نکرد

وابسته به سپاه، مواضع اوليه اين  صبح صادق در سر مقاله ای در هفته نامه  همزمان يداله جوانی، رييس دفتر سياسی سپاه پاسداران
چه اهدافی  آمريکايی ها با ايجاد مرکز ديپلماتيک در تهران«پرسش را مطرح کرده بود که  يننيرو در اين خصوص را اعالم کرد و ا

  «را برای تحقق مدن ظر دارند؟

نجات آمريکا «تالشی برای   و» نياز آمريکا به ايران«وی ابراز تمايل آمريکا برای تاسيس دفتر حفاظت از منافع در ايران را ناشی از 
  .عنوان کرده بود» در خاورميانه به آن گرفتار آمدهاز گرداب مشکالتی که 

  . تير منتشر شده بود دو هشدار نيز به مقامات جمهوری اسالمی در اين خصوص داده بود١٠رييس دفتر سياسی سپاه که نظرات وی در 

کنترل «غيير داده و از اتهام خود را ت» دهنده هشدار« روز از انتشار مواضع اوليه دفتر سياسی سپاه، اين مرکز موضع ١٠گذشت  با
  .چشم پوشی کرد» نزديک هدايت توطئه براندازی از



بوق و کرنا  در پی انجام هر نوع مذاکره و راه اندازی يک مرکز و دفتر در تهران، در«که  هشدار اول دفتر سياسی سپاه اين بود
 «.خواهند کرد که باالخره جمهوری اسالمی هم تسليم شد و کوتاه آمد

جمهوری اسالمی و به ويژه دستگاه سياست خارجی،  مقامات«: دفتر سياسی سپاه همچنين در دومين هشدار خود تاکيد کرده بود رييس
  «.را مدنظر قرار دهند پيام های اين کشور مبنی بر انجام مذاکره با ايران، بايد اهداف پنهان آنها در بررسی خواسته آمريکا و

آمريکايی «: است، نوشته بود «هدايت توطئه ها از نزديک«کا از تاسيس دفتر حفاظت از منافع در ايران آمري قصد«وی با اين ادعا که 
مقر  و رژيم حاکم در کشور کامال مطيع و همراه آنان نباشند، سفارتخانه آمريکا به ها در هر کجا که سفارتخانه داشته باشند و دولت
  «.ی شودطراحی و اجرای کودتا عليه قدرت حاکم تبديل م

اگر بخواهند به جمهوری اسالمی ضربه بزنند بايد اين  آنان متوجه شده اند که«: دفتر سياسی سپاه با چنين استداللی تاکيد کرده بود رييس
  «.سازند رابطه را برقرار

اظت منافع خصوص دفتر حف در NBC اما طی چند روز اخير منوچهر متکی وزير امور خارجه در گفت و گوی اختصاصی با شبکه
 نکرده ايم اما موضوع پروازهای مستقيم بين ايران و آمريکا که سال گذشته از ما چنين درخواستی دريافت«: آمريکا در تهران گفت

  «.سوی ايران مطرح شد و دفتر حفاظت منافع دو کشور قابل بررسی است

گردشگران و همکاری های علمی دانشگاهی بين  دارهایما از ارتباطات مردمی بين دو کشور در قالب دي«: همچنين گفته بود متکی
  «.عمومی آمريکا ارائه کند کنيم، اين سفرها ميتواند تصوير واقع بينانه تری را از ايران به افکار دانشگاههای دو کشور استقبال مي

کنترل «داده و از اتهام  را تغييرخود » هشدار دهنده«مواضع اوليه دفتر سياسی سپاه، اين مرکز موضع   روز از انتشار١٠با گذشت 
  .چشم پوشی کرد» هدايت توطئه براندازی از نزديک

ايران از سوی آمريکا کاهش يابد که موضوع  درصورتی که نشانههای تعارض با«: دفتر در مواضع جديد خود تاکيد کرده است اين
 «.سياسی انديشيداست، ميتوان به آغاز سطحی از روابط  پرونده هستهای از جمله مصاديق آن
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  جمهوری اسالمی فاقد يک سياست خارجی منسجم است: ابراهيم يزدی

 

سازی اورانيوم  ی غنی آيا برنامه راهکاری کارساز است؟" تعليق در برابر تعليق" اتمی آيا پيشنهاد  در مناقشه
کشاند؟ سياست خارجی ايران در منطقه اساسا در کدام مسير سير  ی جنگ ارزش آن را دارد که کشور به صحنه

  کند؟ می

 .هضت آزادی ايران در ميان گذاشته استها را با ابراهيم يزدی، دبيرکل ن دويچه وله اين پرسش

تعليق در "پيشنهاد . اند ی پيشنهادی غرب، پاسخ روشنی نداده  شود که مقامات ايران در برابر بسته آقای يزدی، گفته می: دويچه وله
برای آغاز مذاکرات،  ١+۵در حاليکه خواست کشورهای . فهمد اند، اما نه به آن تعبيری که غرب از آن می پذيرفته را "برابر تعليق



به نظر شما در يک چنين شرايط حساسی که خطر جنگ رو به تشديد . سازی است حتا برای مدت کوتاه هم که شده، تعليق غنی
 گذارده، اين راهکار جمهوری اسالمی کارساز خواهد بود؟

گويند  اکنون که می. رح شد که ايران آن را نپذيرفتالمللی مط ابتدا از جانب دبير آژانس بين" تعليق در برابر تعليق" نظر :ابراهيم يزدی
ی مثبتی است، ولی مشروط بر اينکه اين تعليق در برابر تعليق در چه  پذيرند، خود اين امر نکته به نوعی تعليق در برابر تعليق را می

 ١+۵ی  برای اينکه در بسته.  بپذيرد١+۵ی گروه  اين امر به نفع ايران نيست که اين پيشنهاد را خارج از بسته. چارچوبی پذيرفته شود
گيرد، که اگر چه آن امتيازات خيلی استراتژيک نيست و ما هم، هم به عنوان  يک سلسله امتيازاتی به ازای اين پذيرش به ايران تعلق می
اتی در آن امتيازاتی که  را با اصالح١+۵ی  ايم که ايران بسته هايمان گفته شخص خود و هم به عنوان نهضت آزادی ايران، در تحليل

ی اصالح وجود داشته  بنابراين در صورتی که در طرفين اراده. آن نوع امتيازات را هم يادآور شديم. خواهند به ايران بدهند، بپذيرد می
عليق در برابر ت"باشد و آنها بخواهند از خطرات بزرگتری که شما هم به آن اشاره کرديد، پرهيز بکنند، بايد در چارچوب آن پيشنهادها 

 .را بپذيرند" تعليق

يعنی اينکه به . آميز است ی صلح ای ايران، يک برنامه ی هسته اند که برنامه مقامات جمهوری اسالمی بارها تأکيد کرده: دويچه وله
ای  ستهآوری ه کشورهای غربی هم حق داشتن فن. صنعت و علم و دانش و بطور کلی به شکوفايی اقتصادی کشور خدمت خواهد کرد

ی نظامی و  سازی در ايران صورت نگيرد، زيرا که کاربرد دوگانه اند، ولی تأکيد دارند که غنی را برای ايران برسميت شناخته
سازی اورانيوم  ی غنی حال کار به جايی کشيده که جمهوری اسالمی حاضر است صرفا برای ادامه. تواند داشته باشد  غيرنظامی می

حاال شما . های عظيم جانی و مالی به مردم ايران جنگ هم يعنی نابودی صنايع و خسارت.  يا جنگ شودوارد يک درگيری نظامی
است که حاضر است صلح و اقتصاد و جان و مال مردم را " آميزی صلح"ی اتمی   توانيد برای ما توضيح دهيد که اين چه برنامه می

 فدای خودش بکند؟ آيا اين به نظر شما تناقض نيست؟

بررسی اينکه آيا : ای؛ دوم آوری هسته حق ايران برای کسب دانش و فن:  ببينيد در اينجا بايد تفکيک قائل شويم ميان يک:اهيم يزدیابر
اين : توانند داشته باشند و سوم ها هستند که کارکرد دوگانه می تواند کارکردهای دوگانه داشته باشد و اينکه کدام برنامه ای می دانش هسته

آخری که شما گفتيد، که آيا اگر ايران بخواهد بر اين موضع خودش پافشاری بکند، در ازای آن اگر قرار باشد که اختالفات تا ی  نکته
ممکن است که . آنجا باال بگيرد که منجر به حمله به تأسيسات و مراکز معينی بشود، چه دستاوردی در نهايت برای ايران خواهد داشت

زنيم و امکاناتش را هم داريم؛ ولی اگر هم بزنند، اين امر مانع از تخريب  ها بگويند که ما هم طرف را می احدولت ايران و برخی از جن
 . و از بين رفتن مراکز صنعتی ايران يا مراکز اتمی ايران نخواهد بود

Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift : کتر د
تواند جلوی ايران را در   هست و هيچکس نمیNPT در مورد اول بايد گفت که ايران عضو ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران

 يک مقررات امنيتی يا پادمان دارد که بر اساس اظهارات برخی سخنگويان NPTاما قرارداد . ای بگيرد آوری هسته کسب دانش و فن
ها را ارائه نداده و در برخی جاها تخلف کرده و اين باعث شده که جوی از عدم اعتماد ميان ايران  به موقع گزارشقبلی ايران هم، ايران 

گيرند اين است که آب سنگين در توليد  ای که به عنوان نمونه ايراد می اما نکته. المللی و ساير کشورهای جهان بوجود بيايد و آژانس بين
 گفته شده است که آنها حاضرند ١+۵ای پيشنهادی  در اين بسته. توانند استفاده بکنند ما آب سبک هم میای ضروری است، ا انرژی هسته

دانيم که آب  می. اگر ايران از اين تأسيسات آب سنگين در اراک صرفنظر بکند، يک دستگاه توليد آب سبک در اختيار ايران قرار بدهند
اما آب سبک تنها يک کاربرد در . ای دارد هسته آميز و هم برای توليد سالح  صلحای سنگين کاربرد دوگانه هم برای انرژی هسته

 را نپذيرفته است، بلکه بر اساس گزارش آژانس که در آخرين گزارش نيز به آن ١+۵ی  حال دولت ايران نه تنها بسته. ها دارد نيروگاه
بر اساس اين . آب سنگين در اراک را مورد بازبينی قرار بدهنداشاره شده، ايران به بازرسان آژانس اجازه نداده است که تأسيسات 

بنابراين امتناع ايران از يک چنين کاری به . ای از آن تأسيسات بدست آمده است های ماهواره گزارش، اطالعات آژانس از طريق عکس
 .زند جو بدبينی نسبت به نيات ايران دامن می

شده و در نتيجه نياز به سوخت  ای نداريم که مورد مصرفی برای اورانيوم غنی اه هستهسومين مسئله نيز اين است که ما هيچ نيروگ
 سال گذشته ايران ميلياردها برای آن ۴٠ها همچنان از تحويل و تکميل نيروگاه اتمی بوشهر که در طی  روس. ای داشته باشيم هسته

ها نيست و آن اينکه هر  د و اين پرسش مربوط به خارجیشو حال يک پرسش اساسی مطرح می. کنند هزينه کرده است، خودداری می
ای نداريم تا به  گيريم، وقتی ما هيچ نيروگاه هسته هنگامی که ما در خطرات جدی يا تهديد برای حمله قرار می: پرسد ايرانی از خود می

دهد، حتا به قيمت استقبال از حمالت واقعی يا سازی اورانيوم را ادامه ب خواهد غنی اين سوخت نياز داشته باشيم، ايران با چه منطقی می
 .تهديداتی که با آن روبرو هست

آيد که مقامات ارشد جمهوری اسالمی خود را  های موشکی ايران که طی روز گذشته صورت گرفت، به نظر می با آزمايش: دويچه وله
 کند؟  ايران از وقوع يک جنگ حتا استقبال هم میبرخی محافل معتقدند، يک جناح معينی در. کنند برای يک درگيری جدی آماده می



گير، چه در ايران، چه در آمريکا و  شک نيست که در ميان مسئوالن تصميم. ، روشن نيست کنند يا نه  اينکه آيا استقبال می:ابراهيم يزدی
دهند از زبان  ند که ترجيح میچه در جاهای ديگر، کسانی هستند که هوادار جنگ و تخريب و زدن و کشتن هستند، و کسانی هم هست

ها وجود داشت، امروز هم  در دوران جنگ سرد و رقابت شديد ميان دو بلوک شرق و غرب نيز اين گرايش. ديپلماسی استفاده شود
ی مهمی که جنگ سرد در برابر ما قرار داده اين است که بلوک غرب يک صلح مسلح را به اتحاد جماهير   اما آن تجربه. وجود دارد

و " کنيم ما گور امپرياليسم را می"با دادن شعارهايی که . زمامداران شوروی سابق هم به استقبال آن رفتند. شوروی تحميل کرد
زنيم، آن فضای جنگ سرد و صلح مسلح را تشديد  و اينکه هر جا که بتوانيم به آنها لطمه می" داری را دفن کنيم خواهيم سرمايه می"

نگرانی ما اين است که ايران هم، حتا اگر اين سخنانی که . ن رقابت تسليحاتی اين شوروی بود که بازنده شدکردند و در نهايت در اي
در کشوری که هنوز . روانی باشد، به همين سرنوشت دچار شود− ی جنگی و يا يک جنگ سياسی  شود، صرفا يک حماسه گفته می

ته توليد بنزين را به خودکفايی برساند، آنهم کشوری که خود توليدکننده و نيازمند واردات بنزين است و دولت در اثر قصور نتوانس
اين فضای جنگی، اين . تواند در نهايت به ضرر ايران تمام شود يا صلح مسلح می های مسلحانه  ی نفت است، يک چنين رقابت فروشنده

 .ر درازمدت بدون ترديد به ضرر ايران خواهد بودی اقتصادی و سياسی ايران خواهد شد و اين د فضای صلح مسلح، مانع از توسعه

به اين صورت که . گذارد زنی اين محافل صحه می آيد يکرشته شواهد بر گمانه در رابطه با سئوالی که کردم، به نظر می: دويچه وله
ی مصر نسبت به ساخت و  مثال همين ديروز وزير خارجه. آيند زدايی برنمی مقامات ارشد جمهوری اسالمی به هيچ وجه در صدد تنش

. نمايش فيلمی در جمهوری اسالمی اعتراض کرد که در آن انورالسادات فرعون ناميده شده و ترور او مورد ستايش قرار گرفته است
 ولی از آنجا که مسئول صدا و سيما از سوی باالترين مقام. های دولت ندارد اند، اين فيلم ربطی به سياست البته مقامات ايران گفته

آيد در يک  خواهم بگويم، به نظر می می. هدف که اين فيلم را پخش کرده است توان گفت که بی شود، نمی جمهوری اسالمی منصوب می
کنيد در شرايط وقوع يک جنگ،  حاال شما فکر می. هايی حتا با کشورهای عربی نيز قصد تعامل ندارند چنين شرايط حساسی جناح

  کنار ايران قرار خواهد گرفت؟کداميک از کشورهای اسالمی در

بعنوان مثال، . شود هايی است که در آن پيوستگی منطقی ديده نمی  سياست خارجی ايران دچار يکرشته فراز و نشيب:ابراهيم يزدی
ی  ، وزير امور خارجه"خيلج عربی"کند، زير آرم  ی خليج شرکت می رئيس جمهور ناگهان در اجالس سران شورای کشورهای حوزه

ای عليه ايران به نفع  ی ايران قطعنامه کند و در حضور وزير امور خارجه ران در کنفرانس سران کشورهای دمشق حضور پيدا میاي
کند که متأسفانه اعراب با  ی عرب درخواست عضويت می ی اسبق ايران از اتحاديه وزير خارجه. کنند ی عربی صادر می امارات متحده

گيرد و از طرف ديگر سخنانی عليه  ها صورت می از يکطرف اين حرکت. کنند  ايران را رد میيک وضعيت موهنی اين تقاضای 
دهد که سياست خارجی ايران در رابطه با کشورهای عربی از يک بيماری مزمنی در  خب اين نشان می. شود کشورهای عربی گفته می

بسا که در شرايطی تالش شده است که با آن تنش زدايی هم کند، چه  زايی می فقط اين نيست که اين سياست خارجی تنش. رنج است
شوند و گاهی از در دروازه هم رد  گاهی از سوراخ سوزن رد می. زايی بايد ارتباطی با هم داشته باشد زدايی و يا تنش اما اين تنش. بشود
ه مماشات بکند و ماليمت بخرج بدهد، همين تناقضات در سياست خارجی است که موجب شده ايران حتا آنجا که حاضر شد. شوند نمی

 .برداری بکند در آنجا هم نتواند بهره

. ی متحدی از اعراب عليه ايران شکل گيرد از اينرو امروز شاهد آن هستيم که سياست آمريکا عليه ايران در منطقه موجب شده که جبهه
کراتی که با اسرائيل در جريان دارد، بزودی يا حالت تنها کشور عربی که شايد عليه موضع ندارد، سوريه است، آنهم با اين مذا

ی اين نوع سياست خارجی را در جای ديگری ديد و آن  بنابراين متأسفانه بايد ريشه. تر از آن بيطرفانه پيدا خواهد کرد يا هم شايد قوی
 .ای در رابطه با کشورهای عربی است فقدان يک انسجام برنامه
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 ١٣٨٧م تير ٢١عه جم

  تير، هفت نفر کشته شدند١٨در : احمد ابراهيم نژاد



  

برند، اگرچه برادر او اعتقاد دارد که مدارکی در  می  نام٧٨ تير سال ١٨نژاد به عنوان تنها قربانی حوادث  از عزت ابراهيم هميشه
 تير با ١٨برای مرور حوادث . است پيدا نشدهها  ی سه نفر از آن کند هفت دانشجو کشته شدند و هنوز هم جنازه می اختيار دارد که ثابت

 .نژاد گفت و گو کردم ابراهيم علی احمد ابراهيم نژاد، برادر عزت

  

. ها بود حتی مدير برنامه. فعاليتش را از اهوار شروع کرد. عزت فعاليتش را از جنبش دانشجويی شروع کرد، يعنی از فعالين اهواز بود
، خود عزت برگزار کرد ٧۶کرد و حتی مراسم سالگرد مصدق را در سال  ازگان را خودش اداره میماسم سالگردشريعتی، طالقانی و ب

 .و سخنران مراسم هم بود

  

در ستاد .  که خاتمه پيدا کرد، برای خدمت به تهران منتقل شد٧٧جا شروع شد و درشش در دانشگاه در سال  های او از آن فعاليت
 .مشترک تهران بود

  

 هم داشت؟فعاليت ديگری 

  

 يا ٧٨که شهيد شد، تقريبًا اواخر سال  يک سال بعد از اين. ديد خدمت آقای سيد علی صالحی و آقای شفيعی کدکنی آموزش می. شاعر بود
 صفحه آن چاپ شد و ٨٠ صفحه بود که فقط ٢۵٠ تا ٢٠٠البته شعرهای او در حدود .  بود که شعرهای او را چاپ کرديم٧٩اوايل سال 
 .آن هم به دستور مستقيم آقای مهاجرانی بود که توانستيم به هر حال همان يک بار چاپش کنيم. ا سانسور کردندبقيه آن ر

  

 ای که منجر به مرگ برادرتان شد، اطالع داريد؟ از جزييات حادثه

  

جا بين دانشجوها و  درگيری شديد آنها وارد خيابان نشوند، يک  گرفتند که اين ها را می شان داشتند جلوی بچه زمانی که عزت با دوستان
 .وجود آمد دانيد داخل حادثه کوی دانشگاه چند تا درگيری سخت به چون می. اهللا يا همان گروه فشار شروع شد گروه انصار حزب

  

کشته شدن عزت را دقيقًا جريان . کردند کردند و دوباره حمله می شان را آماده می کردند، نيروهای نشينی می اهللا عقب يعنی انصار حزب
تان بگويم بايد اشاره کنم که ما کسی را که ضربه نهايی را زد، به دادگاه هم احضار کرديم اما متاسفانه دادگاه او را قبول  بخواهم برای

 .نکرد، ولی ما همچنان بر روی حرف خودمان هستيم

  

يعنی سه چهار نفر . کشند کنار يک لحظه او را می.  بودزمانی که عزت را زدند، جلوی همان درب اصلی کوی دانشگاه، بين دانشجوها
 .کردند ديدند ريختند سر عزت و با باتوم و زنجير به جانش افتادند ها که از دور داشتند نگاه می ريزند روی او و بچه می

  

تمام . ، فيلم آن هم هست دقيقًا ودچون قوزک پای عزت شکسته بود، زمانی که جنازه را آوردند، ران و دقيقًا کتف و دو دست او شکسته ب 
 .پشت بدن او همه جای زنجير بود

  



ها اسلحه را  متاسفانه يک کمی دير عمل کردند و يکی از آن. زنند، يک دفعه حمله کردند دانشجوها موقعی که ديدند دارند او را می
ای که اين  لحظه. ابت کرد و وارد ناحيه مغز او شددرآورد و دقيقًا از همان فاصله يک متری شليک کرد به سر او که به چشم چپش اص

 .اتفاق برای او افتاد، دقيقًا ده دقيقه به هفت بود

  

از . عزت، نياز به خون داشت. ها بودند داخل بيمارستان خيلی از بچه. او را بردند به بيمارستان و خون خيلی زيادی از او رفته بود
های زيادی دادند و افراد زيادی آمدند که تحت هر  ع به بيمارستان فکس فرستادند، نامهطرف وزارت اطالعات و امنيت کشور هم سري

 .شرايطی شده، ايشان را زنده نگه داريد

  

کدام خونشان به عزت نخورد، دو تا از پرستارها تست خونشان به عزت خورد که  جا بودند تست دادند، هيچ تمام دانشجوهايی که آن
. شد کردند و مستقيم وارد بدن عزت می گيری می يعنی سرم توی دست پرستارها بود، داشتند خون. جدا نکردندها هم حتی خون را  اين

دقيقًا . متاسفانه نشد، خون خيلی زيادی از او رفته بود و سريع هم که او را داخل اتاق عمل بردند و عمل کردند، باز هم جواب نداد
 .وت کردساعت پنج و ده دقيقه صبح در بيمارستان ف

  

 و دانشجوها تصميم داشتند عزت را خودشان تشييع کنند؟

  

خواستند خودشان عزت را  می. واقعًا بايد ما را ببخشند. ما هم متاسفانه بنا بر شرايطی که داشتيم، نتوانستيم موافقت کنيم. از ما خواستند
 .تشييع کنند تا شهرستان پل دختر، ولی اطالعات فشار وحشتناکی آورد

  

 اين فشارها به چه شکلی بود؟

  

االن که چندين سال از آن حادثه . دهيم گفتند اگر بگذاريد عزت را دانشجوها ببرند، ما جنازه او را به شما تحويل نمی فشار اين بود که می
رم که حال ندارند اجازه  تير، نه من و خواهرهايم، حتی پدر و مادر پي١٨ تير و يک هفته بعد از ١٨گذرد، باز هم يک هفته قبل از  می

 .نداريم که در طول اين دو سه هفته برويم سر مزار

  

 اين اظهارات را به دادگاه ارايه کرديد؟. گفتيد که از هويت ضاربان اطالع داريد

  

فت؛ حتی به هم سند هم مدرک ارايه کرديم و هم ما يک شاهد داشتيم که تحت فشار قرار گر. طوری که نداديم اسم اين افراد را همين
 .جا شهادت داد و ضاربان را مشخص کرد کميسيون اصل نود مجلس هم آمد و آن

  

کنيم و  ها را احضار می ها به ما گفتند باشد شما برويد ما اين ؛ اين ما اين افراد را همراه وکيل با اسم و مشخصات به دادگاه ارايه کرديم
 ماه به ما زنگ زدند و گفتند که اين افراد را که شما گفتيد، احضار کرديم و گفتند که ما ما رفتيم و بعد از يک. کنيم مساله را پيگيری می

 .اصًال روز حادثه در تهران نبوديم

  

جا  آورند حداقل بايد يا وکيل ما يا يکی از اعضای خانواده آن جا می اين در صورتی است که موقعی که کسی را به عنوان متهم به آن
آورند که ما  ها شاهد می کنيم و اين گويند ما احضار می دهيم، می ها را ارائه می ما هر چه اين. ند هست، مدرک هستفيلم هست، س. باشد

 .جا نبوديم آن روز آن



  

 و حکم دادگاه چه بود؟

  

ندازی محاکمه کسی را که اصًال ديگر اين جهان وجود ندارد به جرم برا. کسی، عزت را محکوم کردند ها خودشان بدون حضور هيچ آن
 …و حکم ارتداد او را هم صادر کردند

  

 اين حکم را چه کسی تنظيم کرده بود؟

  

 .خود دادگاه و دادستان تنظيم کرده بود

  

 در خصوص عدم پيگيری پرونده، با فشار و تهديد نهادهای امنيتی هم روبرو شديد؟

  

يعنی اولين . آوردند از طريق اقوام به ما فشار می. ببنديد و از خير آن بگذريدها ما را تحت فشار قرار دادند و گفتند سريعًا پرونده را  آن
های سال از طريق خود اطالعات جلوی در  کامًال تحت فشار بوديم، سال. مان را عليه ما تهديد کردند کاری که کردند اقوام نزديک

 .مان آمدند خانه

  

  هست؟شدگان جز برادر شما آيا فرد ديگری هم جزو کشته به

  

دقيقًا در فاصله صد متری عزت، کشته . ما افراد ديگری را داشتيم مثل خانم فرشته عليزاده که مسوول برد انجمن دانشگاه الزهرا بود
با مدارکی که ما داريم، مطمئنيم که او هم کشته شد و از آن لحظه اصًال جنازه او . يعنی دقيقًا دو ساعت بعد از کشته شدن عزت. شد
 . شده استناپديد

  

ها داشتيم؛ خانواده او هم آمدند، برادر خانم فرشته عليزاده که معلم بود، خيلی  بعد از آن جريان، ما مراجعات زيادی به اطالعات و دادگاه
 .بعد از شش ماه که ديگر اصًال جنازه او هم پيدا نشد، مادر او به خاطر همين مساله سکته کرد.  پيگيری کرد

  

های مقتوالن جلوی اطالعات، دادگاه، زندان و پزشکی قانونی  صورت ناگهانی با خانواده ی ما و برخوردهايی که بهها طبق پيگيری
 .، متوجه شديم که با خانم فرشته عليزاده، هفت نفر کشته شده بودند داشتيم

  

. ها نتوانستند ديگر پيگيری کنند  حمايت کند، آنها ها تحت فشار قرار گرفتند و چون سازمانی هم نبود که از آن متاسفانه در لحظه اول آن
ها را داريم که زمانی که احتياج شد، بتوانيم  ها و اسامی خانواده آدرس. جا که توانستيم اسناد و مدارکی جمع آوری کرديم ولی ما تا آن
 .ارايه بدهيم

  

 وضعيت اين شش نفر به چه صورتی است؟



  

ها را پيدا کردند و  گفتند سه تا از جنازه ا ديگر نتوانستيم پيگيری کنيم، طبق شرايطی که داشتيم میجا که ما اطالع داريم و بعده تا آن
 .هايشان داده؛ ولی آن سه نفر، هنوز ناپديد هستند  خانواده اطالعات تحويل

  

 سيامک فرهی

 راديو زمانه

 


