
 

  کارگر کوهدشتی که روز دوشنبه پانزدهم تيرماه در سعادت١٧: پور، نرگس جودکی خبرنگاران اعزامی به کوهدشت، مهرزاد غنی
دانشجو و دانش آموز بودن برخی از کارگران کشته شده  آباد تهران جان دادند چه کسانی بودند؟ روزهای پس از حادثه خبرهايی از

 .جزئيات زندگی جان باختگان و خانواده هايشان شنيده نشدزيادی از  منتشر شد، اما چيز

  

سه طايفه آزاد بخت، .  قربانی هر يک عضو خانواده هايی بودند که زنجيروار با يکديگر نسبت دور و نزديک فاميلی داشتند١٧اين 
ين خانواده ها اغلب از خانواده های ا. بر سردر خانه های خيابان بوعلی پارچه سياه زده اند. نورعلی و قرعليوند اکنون داغدارند

ساعت هشت و .تنگدست کوهدشت اند که غم نان آنها را به غربت کشاند واز سر ناچاری زندگی در ميان آهن و آجر را انتخاب کردند
ه بر سر  تن به لحظه ای ميان خاک و سنگ مدفون شدند و خانواده های عزادار آنان هنوز هر پنجشنب١٧ دقيقه روز دوشنبه اين ۴۴

 .مزارشان روی می خراشند و مويه می کنند

  

 .در ديدار با آنان تصوير روشن تری از فقر و دوری از امکانات پيش چشم مان جان گرفت

  

 حسين نورعلی، دانشجوی علوم دينی و مجرد

  

: جوانش را به دستمان می دهدمادر مدارک پسر . پله های تاريک خانه را که پايين بروی به اتاقی با ديوارهای سيمانی می رسی
 ساله اش در ١٧پدرش بيمار ديابتی از کارافتاده ای است و برادر . حسين در کنکور دانشگاه علمی شرکت کرده و منتظر نتيجه بود«

سين مادر فيش حقوقی طلبگی ح» . نفری را تامين می کردند١٠حسين و برادرش بايد خرج خانواده . مستاجرند. تهران کارگری می کند
 .را نشان مان می دهد تا بدانيم که حسين دانشجوی علوم دينی در حوزه علميه بوده است

  

يک پسر .  سال داشته و پدر پنج پسر و دو دختر بوده است۵٠عزيزعلی اميرنژاد تازه از سر مزار به خانه آمده اند عزيزعلی کمتر از 
عزيزعلی تنها نان آور خانه به .  همه هزينه هايشان را پدر به عهده داشتدانشجو، يک سرباز و يک دانش آموز و چند فرزند ديگر که
پدرم گفت هنوز ساختمان را «: يکی از پسرها سر به زير انداخته و می گويد. پسرانش اجازه نداد که برای کار در ساختمان با او بروند

 ».باره آن کنيم به شما می گويم که بياييدکامال خراب نکرده ايم و خطرناک است وقتی خواستيم که شروع به ساختن دو

  

او قبًال مغازه داشت اما با اين گرانی نتوانست کرايه آن را بدهد و مجبور به کارگری شد و «: زن عزيزعلی حرف پسر را ادامه می دهد
 ».گاهی به بندر می رفت و جنس می آورد

  

اگر او را از . است او به خاطر نداری حتی از پادگان بيرون نمی رودپسرم سرباز «: او خواسته اش را با چشمان خيس بيان می کند
. اما مهم تر از همه چيز اين است که مقصر مرگ شوهرم را معرفی کنند. تهران به کوهدشت منتقل کنند کمکی برای خانواده خواهد بود

 ».کسی که باعث خانه خرابی اين همه خانواده شده و از درد ما بی خبر است

  

 حسين و سعيد يوسفيان پدر و پسرعلی 



  

پدر هميشه برای کارگری به تهران می رفت و اين اولين بار بود که . سعيد دانش آموز بود و تازه امسال وارد پيش دانشگاهی می شد
ط به ما بگويند فق«: سعيد با او همراه شد تا در اوقات فراغت تابستان به پدر کمک کند، برادرش که دانشجوی حسابداری است، می گويد

 .اين خواسته اغلب بازمانده های قربانيان حادثه سعادت آباد است» مقصر کيست؟ مهندس ناظر، شهرداری، پيمانکار يا صاحب ملک؟

  

  ساله مجرد١٨حسين پيری هاشم آبادی 

  

واند در طول سال به زحمت پولی حسين هر سال تابستان راهی تهران می شد اما از يک سال پيش درس خواندن را هم کنار گذاشت تا بت
پدرش سه سال پيش به خاطر سه ميليون بدهی . برادرش دانشجوی مديريت دانشگاه آزاد تهران است. برای خانواده به دست آورد

 .زندانی شده و حسين خرج خانواده شش نفری شان را درمی آورد

  

ساله ١٨ مراد ياری -» .مان پول که جای حسين را نمی گيرد ميليون تو٢٠من فرزندم را می خواهم «: مادرش به سينه می کوبد
مراد بايد به همراه . پدرش چهارماه پيش درگذشته است. بازمانده از تحصيل چندسالی می شد که با برادرها در تابستان کار می کرد

نفری ٩شتر از توان اين خانواده دوبرادر ديگر در تهران کار می کرد چرا که برادر ديگرش بيمار کليوی است و هزينه درمانش بي
 .است

  

 بهرام و مهران پيرزاده نور

  

عکس های بهرام و مهران در تاقچه . زن ها دور تا دور اتاق نشسته و می گريند.  ساله اش است١٩زن عزادار مرگ شوهر و پسر 
آنها در . اده مجبور به ترک تحصيل شددرس مهران خوب بود ولی از دو سال پيش به خاطر خانو«: مادر می گويد. پيش رويشان است

دختر نوجوان خانواده هم ترک . مناطق مختلف تهران کارکرده بودند و اين بار يک آشنا آنها را به ساختمان سعادت آباد برده بود
مان بر  روز پس از شروع کار جديد ساخت١٧اين بار .  هزار تومان حقوق می گرفت١۵روزی . تحصيل کرده و در خانه مانده است

 .سرشان آوار شد و هيچ گاه دستمزد خود را به خانه نبردند

  

 هوشمند منصوری ، دانشجوی الهيات، تازه داماد

  

دانشجوی دانشکده الهيات دانشگاه الشتر . مادر هوشمند، پدر و همسرش در حلقه بستگان به زاری نشسته اند. صدای ناله از خانه می آيد
از دوران دبيرستان کارگری می کرد و بعد از . هزار تومانی دانشگاه را رها کرد١۵٠اشتن هزينه يک سال پيش به خاطر ند. بود

پدرش سه سال بيکار شد و در کنار مادر مريض . خرج خانواده با او بود. گرفتن ديپلم اين سومين بار بود که برای کار به تهران می آمد
: مادر می گويد.  ساله خيره به گل قالی سکوت کرده است١٧عروس .  آورداش با پاک کردن و دسته بندی سبزی پولی به دست می

پنج » . ازدواج کردند و فقط سه ماه زندگی مشترک را تجربه کرد٨٧شش فروردين .  روز پيش آخرين بار بود که هوشمند را ديديم٢١«
طر فقر و بدبختی فرزندمان را از دست داديم بايد ما به خا«: پدر هوشمند می گويد. فرزند ديگر خانواده دانش آموز و دانشجو هستند

 ».حاال ديگر پرداخت خسارت هم جبران زخم و درد ما را نمی کند. پيش از اين حادثه به دادمان می رسيدند

  

  ساله و مجرد٢٩ و ٢۴افشار و عابدين سعادتی 

  



خواهرشان در قبرستان . بستن دفتر و کتاب مدرسه شدنداين دو برادر در پايه سوم راهنمايی به خاطر فقر شديد خانواده مجبور به 
صورتش را خراشيده و عکس » .فقط تقاضای معرفی مقصر اين حادثه را دارم«: روستای آزاد بخت روی زمين نشسته و گريه می کند

ستيم اجازه نمی داديم که آنجا اگر می دان«: از خرابی ساختمان سعادت آباد بی اطالع بوده اند. برادرانش را در آغوش گرفته و می بوسد
 .افشار و عابدين سال ها قبل در کوره های آجرپزی کوهدشت کار می کردند اما بعد از تعطيلی کوره ها به پايتخت رفتند» .کار کنند

  

 احسان و موسی آزادبخت

  

بيرستان تحصيل کرد اما پدر نمی توانست احسان تا سال دوم د. موسی تازه دبيرستان را تمام کرده بود.  ساله پسرعمو بودند٢٠هر دو 
قبًال اينجا زمين کشاورزی داشتيم و از «: خواهرش می گويد. از پس مخارج زندگی برآيد به ناچار احسان هم دست به آجر و سيمان برد

 ».اين راه گذران می کرديم اما با اين خشکسالی ديگر گندم ديم هم نمی توانستيم بکاريم

  

ل از ريزش ساختمان، خود را از طبقه سوم به پايين انداخت به همين خاطر جسدش سالم تر از ديگران بود ولی او احسان لحظه ای قب
 .هم در اثر خونريزی مغزی جان داد

  

 يحيی و فريبرز سعادتی آزادبخت

  

آب به حلقش . دوره کرده اندزنان سياهوش او را . هر دو مجرد بودند مادر توان حرف زدن ندارد. ٢۴ سال داشت و فريبرز ٢۶يحيی 
اين دو پسر در . مادر دست را در هوا می چرخاند و به عکس های جوانانش اشاره می کند. می ريزند و شانه هايش را تکان می دهند

بت شب قبل از حادثه با آنها صح«: رحمان آزادبخت دانشجوی فوق ليسانس و پسرخاله اين دو برادر می گويد. يک روز از دستش رفتند
می کردم می گفتند که نسبت به کمی حقوق شان اعتراض کرده اند، چرا که طبقه های ساختمان زياد و کار خطرناک بوده است اما 

 ».کارفرما با پيشنهاد حقوق بيشتر آنها را راضی به ماندن کرد

  

 ميثم قاسمی و علی ابدالی

  

علی ابدالی هم .  سال داشت و تازه ديپلم گرفته بود١٩. ای هميشه رفته استنامزد ميثم هنوز باور نمی کند که شريک زندگی آينده اش بر
. زن ها می آيند و می روند. در همه خانه ها تا روز چهلم در گذشتگان باز است. پدر پنج فرزند است که اکنون بدون سرپرست مانده اند

تا . اين مادران به اين زودی سياه از تن درنمی آورند. دزاری می کنند، فاتحه می خوانند و هر پنجشنبه بر سر مزار حاضر می شون
 نفر بودند اما چندين ١٧مردگان . مدت ها غذای مفصلی نخواهند خورد به مهمانی نمی روند و در هيچ مراسم شادی شرکت نمی کنند

 .طايفه از پس اين اتفاق عزادار شدند

  

اعالم کرده است، تعداد بيکاران در ايران به سه  ی جمهوری اسالمیبر اساس آماری که محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماع
 .ميليون نفر رسيده است

  

 محمد مدد، رييس مرکز آمار  سخنان وزير کار و امور اجتماعی در مورد شمار بيکاران در ايران در شرايطی ابراز می شود که
 .نفر در ايران بيکار هستند تير اعالم کرد که حدود دو ميليون و دويست هزار ١٢ايران، روز 

  



 .اين دو مقام جمهوری اسالمی ايران پيش از اين نيز آمارهای متناقضی از بيکاری ارائه داده بودند

  

 . درصد رسيده است١١.٩رييس مرکز آمار ايران در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال جاری، اعالم کرده بود که نرخ بيکاری به 

  

 هزار نفر در ايران ۶٠٠ دو ميليون و   خرداد اعالم کرده بود که حدود٢٨مور اجتماعی، نيز در روز محمد جهرمی، وزير کار و ا
 ».اگر بتوانيم نرخ بيکاری را امسال در کشور ثابت نگه داريم، کار بزرگی انجام داده ايم«: بيکار هستند و گفته بود

  

 درصدی فصل بهار امسال که ٩.۶حمد جهرمی با اشاره به نرخ بيکاری به رغم اين تناقض ها در آمار، به گزارش خبرگزاری ايسنا، م
اين نرخ با نرخ بيکاری اعالم شده توسط بانک مرکزی نيز تفاوت معناداری ندارد و نزديک «:توسط مرکز آمار اعالم شده است، گفت

 ». است که روايی و اعتبار آمار را بيشتر می کند٠.٢ يا ٠.١به 

  

رين معضالت اقتصادی و اجتماعی ايران است و شمار بيکاران که اکثر آنان را جوانان تشکيل می دهند، روز به بيکاری يکی از مهمت
 .روز در حال افزايش است

  

 ميليون نفر جوان ٢.۴آمارها نشان می دهد که از سه ميليون بيکار کشور، « :در اين خصوص، وزير کار و امور اجتماعی گفته است
 درصد بود که در بهار امسال، نرخ بيکاری سنين ٢۶.۶، ٨٣ سال در سال ٢٩ تا ١۵گر، نرخ بيکاری سنين بين هستند و از سوی دي

 ». درصد است٢٠.۵ که نزديک به گروه مذکور است، ٢۴ تا ١۵

  

 آمارهای متفاوت

  

 اسالمی مبتنی بر واقعيت نبوده و برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که آمارهای ارائه شده از سوی مقام های جمهوری
 . درصد است١٠آمار بيکاری بيش از 

  

اين اقتصادانان و کارشناسان با اشاره به اصرار دولت محمود احمدی نژاد به کاهش هميشگی نرخ بيکاری در ايران می گويند هر آمار 
 .اقتصادی بايد بازتابی از واقعيات موجود در کشور باشد

  

 نبود سرمايه گذاری های جديد و تعطيلی کارخانه ها و   بحرانی که .ان در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه استبه گفته آنان، اير
 .واحدهای صنعتی از جمله مشخصات آن به شمار می آيند و مبين رشد آمار بيکاری و نه کاهش آن است

  

 .يه گذاری های کالن در بخش اقتصادی خواهد بودبه عقيده آنان، کاهش نرخ بيکاری مستلزم رشد سريع اقتصادی و سرما

  

آماری که توسط دولت «: رضا قريشی، استاد اقتصاد سياسی در دانشگاه استاکتون نيوجرسی آمريکا، در اين مورد به راديو فردا گفت
که گفته می شود، بيشتر اعالم می شود، سياسی است و به دليل در نظر نگرفتن تمامی شاخص ها درست نيست و نرخ بيکاری از آنچه 

 ».است



  

 .به گفته رضا قريشی، بايد توجه داشت که نرخ بيکاری همواره نشانگر سالم و يا نا سالم بودن اقتصاد است

  

آثار آمارهای اقتصادی که از «:  تير، در همين ارتباط به خبرگزاری آفتاب گفت١۴بهمن آرمان، اقتصاددان در تهران، روز جمعه، 
درمورد بيکاری نيز بايد گفت زمانی نرخ بيکاری کاهش می يابد که سرمايه . ائه می شود، بايد در جامعه احساس شودسوی دولت ار

 ».گذاری های مولد و فعاليت های عمرانی نظير سد سازی، ساخت آزادراه ها و حتی فعاليت های بخش خدمات افزايش يافته باشند

  

س شورای اسالمی و دبير کل خانه کارگر، نيز با رد آمار بيکاری ارائه شده توسط عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجل
برای همه کسانی که به قدر کافی از وضع فعلی اطالع دارند، می دانند که بيکاری «: مراکز دولتی همانند مرکز آمار ايران گفته است

ی زمان می خواهد، بنابراين توسل به آمار و ارقام و داده االن دشوارترين شرايط خود را می گذارند، حتی کوچک کردن نرخ بيکار
 ».های نرخ بيکاری، مشکل نيازمندان کار را که فراوان است را کاهش نمی دهد

  

 . درصد باشد١۶به نظر اين نماينده مجلس، نرخ بيکاری در حال حاضر نمی تواند کمتر از 
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  انجمن صنفی خود به خود منحل شد: وزير کار ايران
  .اش خود به خود منحل شد نگاران طبق اساسنامه  محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی ايران گفته که انجمن صنفی روزنامه

اش که به تصويب هيات موسسان رسيده است خود به خود  نگاران طبق اساسنامه انجمن صنفی روزنامه: "او در جمع خبرنگاران گفت
  ".را پيدا کرده و منحل شده است و نه وزارت کار يا دادگاه در انحالل آن نقشی نداشته است شرايط انحالل

ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را با استناد به رای ديوان عدالت  رت کار و امور اجتماعی ايران طی نامه روز چهارم تيرماه وزا
  .اعالم کرده بود" واجد شرايط انحالل" اداری

از صحبت های اقای : "بی بی سی گفته مزروعی، رئيس انجمن روزنامه نگاران ايران در واکنش به اظهارات وزير کار به علی
سازمانهای کارگری  اين کار را از وزارت کار بردارد و به گونه ای مسئوليت نامه اداره کل پيداست که او قصد دارد مسئوليتجهرمی 

  ".آن نسبت دهند و کارفرمايی را نپذيرند و انحالل انجمن را به اساسنامه

  .ن صنفی نياز به رای قوه قضائيه داردانجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در تمام اين مدت تاکيد داشته که انحالل انجم

 هم آن را  ای را منحل کند و دادگاه يک مجموعه هيچ نيازی به اين نيست که وزارت کار: " وزير کار امروز در صحبت هايش گفته اما
ضای جديد هيات مديره نتوانستند اع شان طوری نوشته شده است که فعاليت هيات مديره بعد از مدتی که اساسنامه منحل نکرده است بلکه

  " .شود را انتخاب کنند خود به خود منحل می

عدم تجديد " و 1385از نظر وزارت کار با پايان دوره عضويت اعضای هيات مديره انجمن صنفی در روز شانزدهم مهر سال 
  .آن انجمن واجد شرايط انحالل است "انتخابات قانونی

انجمن به وزارت کار ارايه کرده بودند و  هايی عليه اعضای هيات مديره ی انجمن شکايتدر ادامه گفت که بسياری از اعضا وزيرکار
 و  درست و حسابی گيری را به عنوان اعضای هيات مديره به انجمن تحميل کرده بودند و هيچ رای برخی افراد نام خودشان"افزود که 

  .بر اساس قانون کار انجام نشده بود



در اين  .در تمام دوره هايی که انتخابات برگزار کرديم، اسناد و مدارکش موجود است: "ين سخنان گفتهآقای مزروعی در پاسخ به ا
  ".ناظر وزارت کار حضور داشته و مورد تاييد وزارت کار بوده است انتخابات

 بود که که بر اساس فرهنگ و ارشاد اسالمی گفته های داخلی وزارت چند روز پيش محمد پرويزی، مدير کل مطبوعات و خبرگزاری
حال حاضر فاقد جايگاه  نگاران در انجمن صنفی روزنامه) وزارت کار و امور اجتماعی(ربط  قانونی ذی  گزارشها و مکاتبات مرجع

  .حقوقی است

 ها، آنها را  ای به روزنامه   نامه اعالم شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، آقای پرويزی با ارسال" انحالل واجد شرايط"پس از 
نگاران ايران   غير قانونی اعالم شده است، از پوشش اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه به دليل اين که انجمن از سوی وزارت کار

  .منع کرده بود

 مشکالت قانونی

 به ٨۵نجمن صنفی در مرداد مديره ا اختالف انجمن صنفی روزنامه نگاران و وزارت کار از آنجا آغاز شد که بعد از انتخابات هيات 
  .حد نصاب نرسيدن اعضا در دو جلسه اول، انتخابات به مرحله سوم رسيد و وزارت کار اين انتخابات را غيرقانونی اعالم کرد سبب

م غير از نظر وزارت کار، اساسنامه انجمن تنها برگزاری انتخابات در دو مرحله را پيش بينی کرده و برگزاری انتخابات در مرحله سو
  .است قانونی

در طول دو سال اخير انجمن صنفی سعی کرده تا وزارت کار را برای تغيير اساسنامه قانع کند اما وزارت کار آن را نپذيرفته و 
  .دو سال پيش را نيز باطل اعالم کرده است انتخابات

کند اما  ه به تخلفات نهادهای دولتی رسيدگی می بعد از آن، انجمن صنفی روزنامه نگاران نيز به ديوان عدالت اداری شکايت برد ک
  .عدالت اداری شکايت انجمن را وارد ندانست و حق را به وزارت کار داد ديوان

 .تشخيص داد" واجد شرايط انحالل"در پی اعالم نظر ديوان عدالت اداری، وزارت کار هم انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران را 

فشار برای انحالل انجمن صنفی در حالی افزايش می يابد که قرار است در جريان مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن در روز هفدهم 
  .هيات مديره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران انتخاب شوند مرداد ماه،

 .را به صورت کتبی به آدرس انجمن ارسال کنندانجمن از متقاضيان کانديداتوری خواسته تا آخر تير ماه درخواست خود 

. ، دوماه پس از روی آار آمدن دولت محمد خاتمی در ايران، بنيانگذاری شد1376انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در مهرماه سال 
  .عضو دارد 800تشكل که در وزارت آار و امور اجتماعی ايران به ثبت رسيده و در حال حاضر بيشتر از سه هزار و  اين

  مظنون به قتل حداقل هفت زن در کرج دستگير شد
 .پليس استان تهران اعالم کرده است که يک نفر را به ظن قتل دستکم هفت زن جوان و ميانسال در منطقه کرج دستگير کرده است

 رشته قتل ها روز چهارشنبه عليرضا اکبر شاهی، فرمانده نيروی انتظامی استان تهران، گفت که شخصی به عنوان مظنون اصلی اين
  .شد بازداشت

 .رشته قتل های کرج که پليس تصور می کند زنجيره ای و کار يک فرد باشد از بهمن ماه گذشته شروع شد

 سال داشته اند و اجساد آنها در 35 تا 24مقتوالن . وجه مشترک حداقل شش مورد از قتل ها خفه شدن قربانيان با بند يا روسری است
  .نام قربانيان اعالم نشده است. پر تردد رها شده بود معابر

 .ظاهرا کليه اين زنان در خارج از خانه طعمه شده و به قتل رسيده اند

  .از قتل ها اعتراف کرده است" به تعدادی"اکنون رئيس پليس استان تهران می گويد که مظنون 

  . ساله با يک تکه پارچه خفه شده بود30اين زن . ا شدکرج پيد" کمال شهر"جسد اولين زن مقتول بهمن ماه گذشته در 

 .و پيکر زن چهارم ارديبهشت ماه کشف شد" قزل حصار"جسد زن دوم يک ماه بعد، جسد سوم در آخرين روزهای فروردين ماه در 



رونده شد که پس از آن پس از وقوع قتل چهارم به دستور رئيس پليس استان تهران، تيم ويژه ای از کارآگاهان مسئول رسيدگی به پ
  .سه قتل ديگر در خرداد ماه انجام شد حداقل

 فراری شدن مظنون زير نظر

سردار عليرضا اکبر شاهی پس از کشف اجساد اين هفت زن در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت که پليس تصور می کند قتل ها به 
  .ای صورت گرفته است صورت زنجيره

يری شخصی که بنا به برخی گزارش ها مردی جوان توصيف می شود گفت که مظنون پيش از وی روز پنجشنبه پس از دستگ
  .نظر بود که با انعکاس خبر در دو نشريه فراری شد دستگيری برای مدتی زير

ند کارآگاهان سرنخ هايی را در خصوص قاتل احتمالی و شگردها و محل ها تردد و اختفای وی به دست آورد: "وی چنين توضيح داد
  ".فقدان داليل و مدارک قانونی ضمن اشراف و اطمينان از عدم امکان وقوع قتل جديد، وی را تحت کنترل قرار دادند اما به لحاظ

  اجتماعی و بدون هماهنگی با پليس با انعکاس در دو-متاسفانه به دليل اينکه موضوع بدون در نظر گرفتن مالحظات امنيتی : "او افزود
  ".هوشياری فرد مظنون را فراهم کرد سبب فرار او از استان شدنشريه، موجبات 

حصول اطالعات جديد فرد مظنون بازداشت شد و "وی گفت که تيم های پليس اخيرا بار ديگر محل وی را شناسايی کردند که پس از 
  ".تحقيقات و بازجويی های به عمل آمده به ارتکاب تعدادی از قتل ها اعتراف کرد در جريان

بوده چيزی نگفت اما اشاره کرد که تحقيقات پليس ادامه دارد " يکی از استان ها"ی در مورد محل دستگيری مظنون به جز اينکه در و
  .بيشتر به زودی اعالم خواهد شد و جزئيات

 .اين تازه ترين مورد از يک رشته قتل های زنجيره ای است که در چند دهه اخير در ايران گزارش شده است

 . اعدام شد2005 کودک در محله ای در حومه جنوبی تهران در سال 17 بيجه قاتل بيش از محمد

 2002وی ژوئيه سال .  زن روسپی در مشهد دستگير شد16 نيز مردی ميانسال به نام سعيد حنايی به جرم قتل حداقل 2001در سال 
 .اعدام شد

  پارس جنوبی را بدون توتال گسترش می دهيم: ايران
ن نوذری، وزير نفت ايران به انصراف شرکت توتال از سرمايه گذاری در پروژه پارس جنوبی واکنش نشان داد و گفت غالمحسي

 .اين پروژه گازی را توسعه خواهد داد" يا بدون آنها با آنها"ايران 

ای انرژی به حساب می نوذری اين اظهارات را در همان روزی بيان کرد که شرکت فرانسوی توتال که يکی از بزرگترين شرکت ه
  .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 بود12 پاالشگاه فاز او در اين مراسم گفت ساخت .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 دفاع و

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

خارجه آمريکا گرفت که از شرکت های انرژی انصراف شرکت توتال از سرمايه گذاری در پروژه پارس به دنبال فشار وزارت امور 
  .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 ١١ل در آن شرکت کند فاز طرح پارس ال ان جی، که قرار بود توتا
  .گرفته شده است در نظر

، قراردادی با دولت ايران امضا ١٩٩٧سال  اين شرکت در. توتال طی ده سال گذشته همکاری گسترده ای با ايران داشته است شرکت
جنوبی با اين  شرکت مالزيايی پتروناس در زمينه اکتشاف و بهره برداری از ميدان گاز پارسو  کرد تا همراه با شرکت روسی گازپروم

  .کشور همکاری کند

   11:49                22/04/1387   دسترنج

   

 !افتضاح زنجان هم کار دشمن شد؟
روزهاي اخير دشمن تالش کرده در موضوعاتي همچون گراني چاي و دانشگاه  در
 هاي متعددي را ها نيز از اين طريق داستان رواني ايجاد کند و ضد انقالبجنگ  زنجان

ضروري  هاي رواني براي مردم ساختند لذا پدافند غيرعامل در خنثي کردن اين جنگ
 .است

   

ن در روزهاي اخير دشمن تالش کرده در موضوعاتي همچو: وزير علوم با بيان اينکه دشمن درصدد ايجاد جنگ رواني است، گفت
هاي متعددي را ساختند لذا پدافند  ها نيز از اين طريق داستان گراني چاي و دانشگاه زنجان جنگ رواني ايجاد کند و ضد انقالب

 .هاي رواني براي مردم ضروري است غيرعامل در خنثي کردن اين جنگ
مقام معظم : در دانشگاه تهران افزودبه گزارش مهر، محمد مهدي زاهدي امروز در اولين همايش علمي پژوهشي پدافند غيرعامل 

در اين راستا . ها ملزم به پيگيري اين بحث شدند رهبري چند سال پيش بحث پدافند غيرعامل را مطرح کردند و از آن پس تمام دستگاه
 وزارت علوم نيز کميته پدافند غيرعامل را تشکيل داد

 تناسبي بين جرم ادعايي و حکم ابالغي نيست
 ر از سوي دادگاه انقالب سنندج محکوم شده بود که پنح سال را بهعبدي پيشت هانا

 .هاي استان اردبيل سپري کند صورت حبس در تبعيد در يکي از زندان

   

محمد شريف، وکيل هانا عبدي، فعال دانشجويي بازداشت شده از ثبت اليحه اعتراض به حکمي که از سوي دادگاه بدوي براي موکلش 
 .دادصادر شده بود، خبر 

به گزارش دسترنج، هانا عبدي پيشتر از سوي دادگاه انقالب سنندج محکوم شده بود که پنح سال را به صورت حبس در تبعيد در يکي 
 .هاي استان اردبيل سپري کند از زندان

 .به گفته شريف، اليحه اعتراض به اين راي در روز شنبه در شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج به ثبت رسيد
در اين اليحه براساس آخرين اطالعات به عدم تناسبي که ميان حکم دادگاه بدوي با اتهامات منسوب به موکلش است، اشاره : فزودوي ا

 .شده است
شريف ابراز اميدواري کرد که در دادگاه تجديد نظر بر مبناي مستندات اليحه اعتراضي، راي دادگاه بدوي در مورد هانا عبدي نقض 

 .شود
هنوز تاريخ برگزاري جلسه دوم : در مورد آخرين وضعيت روناک صفار زاده ديگر فعال دانشجويي بازداشت شده گفتوي همچنين 

 .دادگاه موکلم به من ابالغ نشده است
هانا عبدي و روناک صفار زاده که محمد شريف وکيل مدافع آنهاست از فعاالن دانشجويي هستند که سال گذشته به همراه هفت فعال 

 .يي ديگر بازداشت شدنددانشجو
شرايط روحي موکالنم از هر حيث مطلوب :  فعال دانشجويي مالقات کند، گفت2شريف که روز شنبه توانست در زندان سنندج با اين 

 است و هيچ مشکلي وجود ندار

  از يك خبرنگار ايراني
 به عبدالمالك ريگي؛ تروريست جوان بلوچستاني

 



 
اي را براي  چه اسم فريبنده. حقوق نژاد بلوچ باشد ندارد آه هدف تو و گروهك منتسب به تو دفاع ازنه من و نه هيچ آس ديگر باور 

اسالمي آه تو از اهل تسننش دم  هاي به ياد ندارم در آموزه! ؛ سپاه خدا»جنداهللا«:اي پيشه ات انتخاب آرده گروه تروريستي و قاتل
  .پاه خدا باشدهاي س زني، قتل و آدم ربايي و دزدي از ويژگي مي
 

را؟ بي ... محمد را يا خداي هيتلر، محمدخان قاجار، طالبان و آدام خدا را مي پرستي آه به تو اجازه اين آارهاي حيواني را داده؟ خداي
  .هاي تاريخي بزرگترين تروريست شك تو از نسل

 
اگر . اند ر در کشور بوده و مشکالت بسياري داشتهقش تا امروز اهل سنت محروم ترين«: گويي آني و مي اين گونه آه تو مبالغه مي
مبارز اهل سنت، صدها فعال  عنوان مزدوران بيگانه معرفي شدند، اعدام شدند؛ صدها عالم اهل سنت، صدها فعاليت مذهبي کردند، به

اعدام  ي فعاليت مذهبي آرده وآن  نفر از اين صدها تن را آه ادعا مي10گويي اسم  مي نيست؛ اگر راست» سياسي اهل سنت از بين رفتند
  .شده اند بگو

 
شوند در تو احساس مردانگي ايجاد  همدستانت آشته مي هاي بيگناهاني آه توسط تو و شوي و صداي زجه مطمئنم با ديدن خون شاد مي

ان را برايشان زينت داده اعمالش و شيطان...« :همدستانت مصداق برجسته اين آيه آتاب خدا هستيد آه فرمود حقيقتًا آه تو و. آند مي
  .«است

 
اي آامًال شيطاني، غلط و انحرافي است اما  برگزيده) باشد آه معلوم نيست با ادعاهايت يكي(داني راهي را آه براي هدفت با اين آه مي
  .آني خون آشامانه اصرار مي باز بر اين راه

 
حقوق بشر آگاه بودي خون بيگناهان را نمي ريختي و با  فقط آمي ازاي چرا آه اگر آمي و  تو از اساس با اسالم و حقوق بشر بيگانه

اسالم و به ويژه مذهب تسنن از تو  .هاي خانواده ها را اشكبار و دلهايشان را غمبار نمي آردي شكنجه دادن، چشم آشتن و اسير آردن و
 .دبر به جامعه مسلمانان به خدا پناه مي و امثال تو بيزار است و از وابستگي شما

 
ها  و پيش از درمان بدون غل و زنجير در اجتماع انسان دانم آه از حلول روح شيطاني در وجودت در عذابي اما به درمانگر پناه ببر مي

  .پا نگذار
 

و .... آني و گويي، دزدي مي زني، دروغ مي آتش مي گيري، آني، گروگان مي آشي، شكنجه مي چرا به نام دفاع از حقوق قوم بلوچ، مي
اصول خشني آه به آن ها معتقدي  تو را به همان. آني نام اين قوم عزيز ايراني را در سرتاسر دنيا بدنام مي با اين آارهاي شيطاني ات

  .مظاّن اتهام و سختي قرار نده و از ادعاهاي واهيت دست بردار دهم بيش از اين مردم بلوچ را در قسم مي
 

مان  ما به هموطنان سني. خواهران اهل تسنن را دوست دارند  زن و مرد همه و همه برادران وشيعيان ايران از پير و جوان گرفته تا
  .دانيم هاي تن خويش مي آن ها را پاره آنيم و افتخار مي

 
ه هايي آ شوي اما يادت باشد همان جاهايي حمايت مي دانم آه براي ياغي زندگي آردنت و براي ادامه مسير خشونت بارت از جايي و مي

  .هم متنفر شوي گذارند آه از اسم خودت چنان تنها مي آردند وقتش آه برسد تو را آن حمايت مي تر از تو از پوست آلفت
 

ايران وطن ماست، آب و خاکش متعلق به . ايراني هستيم ما« آني ها مصاحبه آرده و ادعا مي راستي يك سئوال دارم؛ تو آه با رسانه
گيري و به راحتي  را گروگان مي وقتي سربازان بيگناه ايراني» واهيم وحدت ملي و يکپارچگي از بين برودخ نمي ما. همه ايرانيان است

ايراني بودن  دهد؟ يحتمل با تمام وجود احساس ريزي چه احساسي به تو دست مي زمين مي حلقوم آنان را پاره و خون بيگناهشان را بر
هاي  ريزي و از اين صحنه هموطنانت را با افتخار بر زمين مي ي در حالي آه خونتو چگونه ادعاي ايراني بودن دار! آني نه؟ مي

  هاي خارجي تقديم مي آني؟ ها و رسانه عكس مي گيري و به شبكه دلخراش فيلم و
 

ت به خواهد پيوست اما پيش از ورود تو و همدستان هاي تاريخ دان مطمئن باش آه تو باطلي و هر باطلي با رجوع حقيقت به زباله
  .توسط نهادهاي قضايي ملي و بين المللي محاآمه و مجازات شويد هاي تاريخ، بايد دان زباله

 /1/4محمد صادق زماني 

 

 

 

 وزير علوم که صبح امروز: خبرنامه اميرکبير



ز تاسيس رشته دانشگاه تهران شرکت کرده بود ا در” اولين همايش ملی، علمی و پژوهشی پدافند غيرعامل“در همايشی تحت عنوان  
 .در مورد مسائل مختلف خبر داد ای جديد برای ايجاد جنگ روانی

  

در “: زاهدی وقايع اخير دانشگاه زنجان و رسوايی يکی از مديران انتصابی در اين دانشگاه را جنگ روانی دشمن خوانده و گفت
 جنگ روانی ايجاد کند و ضد انقالب ها نيز از روزهای اخير دشمن تالش کرده در موضوعاتی همچون گرانی چای و دانشگاه زنجان

 ”.اين طريق داستان های متعددی را ساختند، لذا پدافند غيرعامل در خنثی کردن اين جنگ های روانی برای مردم ضروری است

  

اندازی کرده و در  رشته را در مقطع کارشناسی ارشد راه ٢وزارت علوم همچنين تاکنون در زمينه پدافند غيرعامل “: وی اظهار داشت
 ”.صورت لزوم می تواند در اين زمينه توسعه رشته ای داشته باشد

  

اين رزمايش توانست بر جنگ روانی که دشمن ايجاد کرده بود تأثير گذار باشد دانشگاهيان “: وزير علوم با اشاره به رزمايش اخير گفت
 ”.عيف روحيه دشمن و تقويت روحيه مردم تالش کنندنيز می توانند با ارائه تحليلهايی از اين اقدامات در صدد تض

  

 ”.دشمن اگر بداند که ما می توانيم از عهده هر کاری که اراده کنيم بر آييم فکر حمله به اين کشور را نخواهد کرد“: وی افزود

در برنامه ريزی آموزش و دقت  معاون سياسی امنيتی استانداری فارس در سخنانی که ايسنا گزارش کرده است، :خبرنامه اميرکبير
اين طور نشود که به محض تعطيلی مدرسه ما شاهد لباس تنگ و “: و گفت پرورش در اجرای طرح عفاف و حجاب را خواستار شد

 ”.باشيم، به ويژه حجم بدن خانم ها نبايد در لباس ها مشخص باشد کوتاه

  

ممکن است در آموزش و پرورش “: و پرورش اظهار داشتسيد رضی حدائق با تمجيد از اجرای طرح عفاف و حجاب در آموزش 
 ”.الگويی ارائه شود، اما با عدم نظارت الگوی يادشده عملی و يا اجرا نشود

  

جامعه ما جامعه ای اسالمی است و در جامعه اسالمی زنان بايد پوشيده، حضور پيدا کنند و در مدارس نيز شرايطی فراهم “: وی افزود
 ”.ن حضور نامحرم آزادانه فعاليت کنندشود که خانم ها بدو

  

متأسفانه برخی از خانم ها عادت کرده اند که نگران حضور نامحرم نباشند، در “: حدائق با انتقاد از پوشش نامناسب برخی زنان گفت
 ”.حاليکه بايد برنامه ريزی کنيم همواره زنان جامعه ما در صورت حضور نامحرم پوشش کامل اسالمی داشته باشند

  
 
 

 حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم دربند، تاييد شد
ايران، روز گذشته ديوان عالی کشور، حکم اعدام  به گزارش فعاالن حقوق بشر در. اعدام فرزاد کمانگر، معلم دربند، تاييد شد حکم

علی حيدريان و فرهاد وکيلی  فرزاد کمانگر،. علی حيدريان و فرهاد وکيلی از فعاالن سياسی کرد تاييد کرد ه همراهفرزاد کمانگر را ب
تائيد   و در دادگاه اوليه به اعدام محکوم گرديده بودند که روز گذشته١٣٨۶سال   بازداشت و در اسفندماه٨۵در ارديبهشت ماه سال 

پيش از اين نهادهای مختلف حقوق بشری و صنفی از جمله . گرديد وسط اجرای احکام به آنان ابالغاحکام اوليه در ديوان عالی کشور ت
ايران، کانون صنفی معلمان ايران،  الملل، فدراسيون جهانی اتحاديه های معلمان، کمپين بين المللی حقوق بشر در سازمان عفو بين

زندانيان  همچنين بسياری از دانشجويان و. رزاد کمانگر اعتراض کرده اندحکم اعدام ف انجمن صنفی معلمان استان کردستان نسبت به
کمانگر در نامه ای به مناسب روز معلم به دانش آموزانش نوشته  . تن از مردم کامياران خواستار آزادی وی شده اند١١٠٠سياسی و 



زندگی ميسرايم، هر روز به جای شما به   شعربرای همه شما تنگ شده، اينجا شب و روز با خيال و خاطرات شيرينتان دلم: "بود
چيزی شبيه دلتنگی  » گاهی. ديوارهای بلند با شما بيدار ميشوم، با شما ميخندم و با شما ميخوابم خورشيد روزبخير ميگويم، از الی اين

خسته از همه هياهوها، گرد و بازديد که آن را گردش علمی ميناميديم، و  کاش ميشد مانند گذشته خسته از. همه وجودم را ميگيرد» 
» صدای پای آب «مثل گذشته گوشمان را به  خستگيهايمان را همراه زاللی چشمه روستا به دست فراموشی ميسپرديم، کاش ميشد غبار

 ".ميسپرديم و همراه با سمفونی زيبای طبيعت کالس درسمان را تشکيل ميداديم و تنمان را به نوازش گل و گياه
 
 

سازي را پذيرفت آمريكا مذاآرات مقدماتي بدون شرط تعليق غني

يك پايگاه خبري آمريكايي در گزارشي با اشاره به پاسخ ايران به : خبرگزاري فارس
تواند  وزارت امور خارجه آمريكا تائيد آرد آه ايران مي:  نوشت5+1نامه گروه 

. شودبدون پذيرفتن پيش شرط تعليق وارد مذاآرات مقدماتي

تواند  خارجه آمريكا اين پيشنهاد را آه ايران مي وزارت امور: در گزارشي نوشت" صداي آمريكا"به گزارش فارس، پايگاه خبري 
  .سازي اورانيوم وارد مذاآرات شود، تائيد آرد مبني بر تعليق غني 5+1بدون پذيرفتن خواسته 

هاي خبري به نقل از منابع ديپلماتيك منتشر شده  اخير در رسانه به نوشته اين پايگاه خبري، پيشنهاد مذاآرات مقدماتي آه در روزهاي
  .سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا تائيد شد" آورمك شون مك"نظر  ت با اظهاراس

همچنين شامل يك دوره مذاآرات مقدماتي است آه شش  5+1 آورمك در گفتگو با خبرنگاران تائيد آرد آه پيشنهاد بر همين اساس مك
  .آنوني خود وارد نخواهد آرد سازي اورانيوم يانجاميد و در آن ايران سانتريفيوژ جديدي به برنامه غن هفته به طول خواهد

 به استثناي آمريكا درباره بسته 5+1را خود با اعضاي گروه  اي طي اين دوره از مذاآرات مقدماتي، ايران مذاآره درباره برنامه هسته
  .دنبال خواهد آرد پيشنهادي غرب

سازي اورانيوم خود را به  در صورتيكه ايران برنامه غني : نوشتصداي آمريكا در ادامه با اشاره به موضوع تعليق در برابر تعليق
  .به حالت تعليق درخواهند آورد هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران را قدرتهاي بزرگ نيز اعمال تحريم ،حالت تعليق درآورد

رائه شد و آن را بسيار سخاوتمندانه توصيف آردند، به آه به تهران ا اين پايگاه آمريكايي در ادامه با توجه به انتقاداتي آه از پيشنهادي
آنيم اين يك پيشنهاد بسيار عاقالنه است و  تصور مي ما: آورمك از پيشنهاد مذاآرات مقدماتي اشاره آرد و به نقل از وي نوشت مك دفاع

توان به هدف  ماه طول خواهد آشيد، مي  دوآنيم آه در انتهاي اين دوره از مذاآرات آه آمتر از بپذيرد، ما فكر مي ايران بايد آن را
  .تعليق و شروع مذاآراتي آه دربرگيرنده تمام مسايل است مورد نظر رسيد يعني تعليق در برابر

سازي اورانيوم ايران موضوعي است آه تهران بارها آن را رد آرده و اين بحث را به عنوان پيش شرط مذاآرات  بحث تعليق در غني
  .نپذيرفته است

سازي اورانيوم، اين اقدام آمريكا در پذيرفتن مذاآرات مقدماتي  غني با توجه به پافشاري ايران در موضع خود مبني بر پا پس نكشيدن از
  .غيرعاقالنه آنها ارزيابي آرد پيمانان خود از موضع توان عقب نشيني آمريكا و هم شرط تعليق اورانيوم را مي بدون پيش
  ./انتهاي پيام

 

 

  اتهديد ايران به حمله به قلب اسرائيل و پايگاه های آمريک
شليک يک گلوله يا موشک به ايران، قلب  ولی فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز شنبه تهديد کرد که در صورت جانشين

 .قرار خواهند گرفت هدف  پايگاه آمريکا در منطقه٣٢اسرائيل و 

ی مسلح و از جمله سپاه در آمادگی نيروها« :منتشر شد در يک سخنرانی گفت فارس مجتبی ذوالنور که سخنان وی از سوی خبرگزاری
کشورمان حمله نظامی کنند، نيروهای مسلح ايران  در برابر هر نوع تهديدات دشمنان هستند و اگر دشمنان به خيال خام خود به کامل

 «.خواهند داد پاسخ دندان شکنی به آنها

  روزهای اخير که باعث افزايش تنش ها در منطقه وانقالب اسالمی ايران در اين سخنان پس از آزمايش های موشکی سپاه پاسداران
 .باال رفتن قيمت نفت شد، ابراز شده است



ای ضمن ابراز نگرانی از مانور تازه  اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه. آمريکا، ژاپن و اتحاديه اروپا روبرو شد اين آزمايش ها با اعتراض
 . های حساس غنی سازی اورانيوم را متوقف کندفعاليت موشکی جمهوری اسالمی از ايران خواست تا

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

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

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

 را در اين اعتقاد راسخ تر می کند که ايران نبايد المللی در اين مورد اعالم کرد، آنچه که ايران انجام می دهد، جامعه بين  سفيد نيز کاخ
 .سالح هسته ای را داشته باشد اجازه دستيابی به

پاسداران جمهوری  دولت محمود احمدی نژاد، نمايندگان مجلس شورای اسالمی، ارتش و سپاه در روزهای گذشته، بسياری از مقام های
 .به ايران، تهران پاسخی دندان شکن و قاطع به آنها خواهد داد اسرائيلاسالمی تهديد کرده اند که در صورت حمله آمريکا و 

  ايران پنج قايق ماهيگيری عربستان را آزاد کرد
آنها را که در آب های ايران   و خدمه هندی عربستان سعودی روز شنبه اعالم کردند که ايران پنج قايق ماهيگيری اين کشور مقامات

 .است سرگردان شده بودند، آزاد ساخته

ايران روز پنجشنبه پنج قايق متعلق «گفت که  خبرگزاری فرانسه ، بهژنرال عبدالرحمان البراهيم، از فرماندهان ارتش عربستان سعودی
 «.دو هفته آزاد کرده است به عربستان سعودی را پس از

 . خدمه هندی آن توضيح داده اند که اين حادثه چگونه اتفاق افتاده است٢٢وی افزود قايق ها به عربستان سعودی بازگشته و 

کرد که، دو قايق ايرانی و سرنشينان آن ها را  روز چهارشنبه اعالم ورت می گيرد که اين کشوردر حالی ص قايق های عربستان آزادی
  .سعودی شده بودند، آزاد ساخته است که وارد قلمرو آبی عربستان

 های عربستان را در آب گفته بود که چهار شناور صيادی متعلق به کشور حدود دو هفته پيش ايران نيروی انتظامی جمهوری اسالمی
 .اطراف نيروگاه اتمی بوشهر توقيف کرده است

کرد که، دو قايق ايرانی و سرنشينان آن ها را  روز چهارشنبه اعالم در حالی صورت می گيرد که اين کشور قايق های عربستان آزادی
  .سعودی شده بودند، آزاد ساخته است که وارد قلمرو آبی عربستان

 ١٧با   شناور صيادی عربستانی چهار فروند«: اعالم کرد نتظامی استان بوشهر در همين موردفرمانده نيروی ا ،رضا محمدی يگانه
 «.دريايی پليس توقيف شده اند نفر خدمه در آب های خليج فارس توسط پايگاه

 ٣٠گشتزنی در  نپليس دريابانی بوشهر در حي« :تمامی خدمه لنج ها اهل هندوستان هستند گفت آقای محمدی يگانه با تاکيد بر اين که
لنج صيادی خارجی را به علت تجاوز مرزی و صيد غير مجاز در  اطراف نيروگاه اتمی بوشهر، چهار فروند)  کيلومتری۵۵(مايلی 

 «.توقيف کرد آب های ايران

 خذ و در پايگاهتمام مدارک اين شناورها ا«:دانسته و گفته بود» غيرمجاز قاچاقچيان و صيد  راستای مبارزه با«وی اين عمل را در 
 «.دريايی پليس بوشهر توقيف است

  .اين فرمانده نيروی انتظامی به جزئيات بيشتری در اين باره اشاره نکرد

کشورهای عربی کرده بود که گفته می شد به طور غير  اسالمی ايران در گذشته نيز بارها اقدام به توقيف قايق های مربوط به جمهوری
 .ده اندش مجاز وارد آب های ايران

روابط تهران با لندن بوجود آورد مربوط به توقيف قايق های گشتی  پر سر و صدا ترين اقدام در اين زمينه که بحرانی فراگير در
  .يافت  ملوان اين کشور در آب های اروند رود بود که دو هفته ادامه١۵و بازداشت  بريتانيايی

 .به آب های ايران توقيف کرد» ورود غير قانونی«امارات را به دليل در خرداد ماه سال گذشته ايران سه لنج ماهيگيری 



غير قانونی به آب های ابوموسی که از جزاير  نوکيا در دبی کار می کردند به اتهام ورود -سه فنالندی که برای شرکت زيمنس  همچنين
 .بازداشت شدند استراتژيک ايران به شمار می رود

  کناره گيری توتال، حرکتی سياسی بود: وزير نفت
نفتی توتال فرانسه از   کرد که شرکت نوذری، وزير نفت جمهوری اسالمی ايران، روز شنبه، بيست و دوم تير، تاييد غالمحسين

 .حوزه پارس جنوبی کناره گرفته است سرمايه گذاری چند ميليارد دالری در

قراردادی با ما ندارد و فقط يک   از نظر ما، توتال هيچ«: آقای نوذری افزود، تلويزيون دولتی جمهوری اسالمی به گزارش وب سايت
 «.موافقتنامه در زمينه امور فنی دارد

به « :سياسی و نه تجاری خواند و اضافه کرد ی کامال پارس جنوبی را حرکت١١نفت کناره گيری شرکت توتال از فعاليت در فاز  وزير
 «.را با قوت شروع کرديم و با قوت نيز ادامه خواهيم داد محض شنيدن کناره گيری توتال، کار

امروزه سرمايه گذاری در « : چاپ لندن گفت فايننشال تايمز کريستوف مارژری، مدير عامل شرکت توتال در مصاحبه با روزنامه
  «.چون مردم خواهند گفت که توتال برای پول حاضر است به هر کاری دست بزند ،ما خطر سياسی داردايران برای 

   .اين گفته های مدير شرکت توتال درست يک روز پس از آزمايش موشک های دور برد در ايران منتشر شده است

توتال برای پول حاضر است به هر کاری دست سرمايه گذاری در ايران برای ما خطر سياسی دارد، چون مردم خواهند گفت که »
 «.بزند

  کريستوف مارژری، مدير عامل شرکت توتال

  

جنوبی، برای توليد گاز مايع طبيعی، قراردادی را با  برای توسعه فاز يازده ميدان گاز پارس   ميالدی،٢٠٠۶در سال   شرکت توتال  
  .ايران امضاء کرد

مقام های وزارت نفت ايران بارها گفته . فعاليت کنند قرار بود درتوليد گاز طبيعی مايع  توتال همراه با شرکت پتروناس مالزی شرکت
 .شوند، توسعه خواهند داد پارس جنوبی را حتی اگر وادار به کنار گذاشتن ايده توليد گاز طبيعی مايع ١١بودند که که فاز 

 . تريليون متر مکعب گاز دارد، که حدود هشت درصد ذخيره جهانی به شمار می رود١۴ حدود حوزه پارس جنوبی در خليج فارس

توسعه منابع عظيم ساحلی ايران به دليل نبود  .حوزه به حوزه گازی قطر که در سوی ديگر خليج فارس قرار دارد، متصل است اين
 .است سرمايه گذاری به تعويق افتاده

اين در حالی است که ايران دومين . فصل زمستان شده است  فراوان در عرضه گاز به مردم دراين موضوع باعث بروز مشکالت 
 .طبيعی در جهان است دارنده منابع گاز

دولت های غربی شرکت های خود را برای قطع ارتباطات خود با ايران بر سر برنامه هسته ای بحث برانگيز اين کشور تحت فشار  
 .قرار داده اند

 .هانی نگرانند که ايران درصدد توليد بمب هسته ای است، اما اين اتهام از سوی تهران رد شده استقدرت های ج
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  آويو ترسی از اقدام عليه ايران ندارد تل: اهود باراک

 

اهود باراک، وزير . اسرائيل روبرو شد نش تندبرد از سوی ايران، با واک های دوربرد و ميان آزمايش مجدد موشک
 .آويو ترسی از اقدام عليه ايران ندارد کشورش تهديد شود، تل گويد، اگر امنيت دفاع اسرائيل می

منابع ايرانی هدف اين زرمايش را . آغاز شده است)  تيرماه١٨/  ژوئيه ٨(ی گذشته  شنبه  رزمايش نيروهای نظامی ايران از روز سه
، نيروهای ) ژوئيه٩چهارشنبه (يک روز پس از آن . اند اعالم کرده» های موشکی و واحدهای شناوری سپاه  توان رزمی يگانارتقاء«

، پرتاب ٣ موشک دوربرد و ميان برد، از جمله موشک دوربرد شهاب ٩ که در جريان آن  ی مانورها خبر دادند نظامی ايران از ادامه
 .  کيلومتر برد دارد٢٠٠٠ تا ٣بشود موشک شها گفته می.  است شده

محمد حجازی، جانشين فرماندهی کل سپاه گفته . ها ادامه خواهند داد اند که باز هم به اين آزمايش فرماندهان سپاه پاسداران تاکيد کرده
 ».ير استناپذ آنچه در اين رزمايش مورد تمرين و آزمايش قرار گرفته است بخشی اندک از توان و قدرت متنوع و خلل«: است

های کشورهای غربی، از  مقام. المللی مواجه شد ی بين  های دوربرد با واکنش گسترده مانور نيروهای نظامی ايران و آزمايش موشک
ش کاران آمريکا آزماي خوانده و محافظه" آميز تحريک"های کاح سفيد آن را  مقام. اند جمله آلمان، فرانسه و ايتاليا از اين مانور انتقاد کرده

 .اند که اروپا به يک سيستم دفاع ضدموشکی نياز دارد موشکی ايران را تاييدی براين دانسته

 تهديد اسرائيل

در يک نشست حزب کارگر اسرائيل گفت، اگر امنيت اسرائيل تهديد )  ژوئيه١٠(اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل شامگاه پنجشنبه 
های احتمالی  آويو بايد واکنش با اين حال باراک تاکيد کرد، قبل از هر اقدامی تل. ردشود، اين کشور ترسی از اقدام عليه ايران ندا

 .اهللا لبنان و يا سوريه را مورد ارزيابی قرار دهد دشمنان ديگر اسرائيل، مانند سازمان حماس، حزب

ز آزمايش موشکی ايران، تاکيد يک عضو حزب ليکود پس ا. واکنش حزب ليکود بسيار تندتر از اهود باراک، رئيس حزب کارگر است
 . های اتمی ايران وارد عمل شود دارد که اسرائيل بايد بطور قاطعانه عليه برنامه

ها سوار و آنها  ای بر اين موشک اگر روزی ايران بتواند کالهک هسته«: گويد نام دارد می" جووال اشتاينيتز"اين عضو حزب ليکود که 
ی کوشش خود  به همين جهت بايد قبل از چنين اتفاقی، همه. رائيل و جهان غرب به خطر خواهد افتادرا به سوی اسرائيل پرتاب کند، اس

 ».کار بريم های اتمی ايران به را در توقف برنامه

 آمريکا چراغ سبز نداده است 

آزمايش موشکی ايران، اروپا و متاسفانه «: گويد آريه الداد، يکی از نمايندگان پارلمان اسرائيل و عضو حزب راستگرای اتحاد ملی می
رسد که  به نظر می. های اتمی ايران را از راه نظامی متوقف کرد  متقاعد نکرده که اکنون وقت عمل است و بايد برنامه آمريکا را

 ».هر چه زودتر حمله به تاسيسات اتمی ايران انجام شود، بهتر است: من می گويم. اسرائيل تنها گذاشته شده

آنها می گويند، . دانند می" مسخره" عليه ايران را  های سازمان ملل متحد  ديگر نمايندگان راستگرایِ  اسرائيل، تحريمآريه الداد و
آمريکا از جمله ابزار موسيقی، وسايل آرايش، سيگار و . صادرات آمريکا به ايران در دوران زمامداری جرج بوش ده برابر شده است

 .کند پوست به ايران صادر می

: قبل از هر چيز به اين دليل که. ای به نام حمله به ايران مطرح نيست  وجه مسئله حال در اسرائيل بسياری براين نظرند که به هيچ  اينبا
 را پروفسور آنتونی ُکرِدسمن، که در گذشته با پنتاگون، وزارت  اين. ای چراغ سبز به اسرائيل نداده است آمريکا هنوز برای چنين حمله

 .کرده، به صراحت به زبان آورده است ريکا، همکاری میدفاع آم

 خبرگزاری آلمان، دويچه وله/ م 

 


