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  موضع گيری عليه ايران نفت را گران کرد: اوباما

 
ين حزب در انتخابات رياست جمهوری آمريکا می گويد موضع گيری کشورش در برابر باراک اوباما، سناتور دموکرات و نامزد ا

  .ای ايران به افزايش بهای نفت خام در بازارهای جهانی دامن زده است برنامه هسته
  .به گفته آقای اوباما اتخاذ موضع آرام تر در برابر ايران می تواند به کاهش تنش در بازارهای جهانی انرژی کمک کند

باراک اوباما که در يک جلسه مطبوعاتی در شهر سنت لوئيس در ايالت ميسوری صحبت می کرد، در پاسخ به سوالی درباره توان 
در کنترل افزايش بی سابقه بهای نفت، نحوه برخورد با ايران را در جلوگيری از ادامه روند صعودی قيمت ها مهم  اياالت متحده

  .دانست
بايد در موضوع های مربوط به ايران از شعارها . ئل مربوط به جغرافيای سياسی بر بهای نفت تاثيرگذار استبعضی از مسا: "او گفت
  ".اين می تواند به آرام کردن بازارها کمک کند. و به ديپلماسی جدی و سخت مشغول شويم بکاهيم

ته گذشته بهای هر بشکه نفت خام سبک در بازار هف. افزايش بی سابقه بهای نفت خام اقتصاد آمريکا را دچار مشکالتی کرده است
  . سنت بود٨٧ دالر و ١۴١ دالر کاهش، ۴اين رقم در معامالت روز دوشنبه با حدود .  دالر رسيد١۴۵به  نيويورک

  .آقای اوباما همچنين مخالفت خود را با استفاده از دخيره راهبردی سوخت آمريکا برای کنترل بازارهای انرژی اعالم کرد
، پاسخ ايران را به بسته پيشنهادی ۵+١ز سوی ديگر، مقام های ارشد پنج عضو دائمی شورای امنيت و آلمان، موسوم به گروه ا

  .ها و تنبيه های هسته ای در يک تماس تلفنی بررسی کرده اند جديد مشوق
 گفتگوی تلفنی

اسی وزيران خارجه اين شش کشور روز دوشنبه در به گفته شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه اياالت متحده، معاونان سي
  .مشترک درباره پاسخ هفته گذشته مقام های ايرانی به بسته پيشنهادی گفتگو کردند يک تماس تلفنی

 به خاوير سوالنا، مسوول ۵+١دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی ايران روز جمعه از ارائه پاسخ کتبی به بسته پيشنهادی گروه 
  .اتحاديه اروپا خبر داده بود یسياست خارج

که ماه گذشته به وسيله خاوير سوالنا به سعيد  اين بسته. مفاد پاسخ ايران به بسته پبشنهادی به طور رسمی اعالم نشده است تاکنون
ن پيش شرط عنوا ملی ايران تحويل داده شده بود، شامل توقف فعاليت های غنی سازی اروانيوم به جليلی، دبير شورای عالی امنيت

  .شروع گفتگوها درباره نحوه ارائه مشوق ها به ايران است
  . درباره پاسخ ايران است۵+١به گفته آقای مک کورمک، اياالت متحده در حال رايزنی با ساير اعضای گروه 

) به بسته پيشنهادی(به طور مشخص در دولت ايران درباره نحوه پاسخ :" شان مک کورمک درباره پيام های دريافتی از ايران گفت
  ".گرفته يا اين که حداقل گفتگويی در جريان است بحثی در

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران روز دوشنبه در سخنانی در مالزی تاکيد کرد ايران از حق خود برای غنی سازی اورانيوم 
  .د کردداشت و درخواست کشورهای غربی برای توقف اين فعاليت ها را ر دست برنخواهد

  .پيش تر منوچهر متکی، وزير خارجه ايران از فضای جديد گفتگوهای هسته ای استقبال کرده بود
خاوير سوالنا پاسخ ايران به بسته مشوق های بين المللی را سخت و پيچيده خوانده است و می گويد پاسخ تهران نتوانسته او را 

  .کند" خوشبين کامال"
 .والنا به نظر می رسد ايران تا حدی آماده گفتگو استدر اين حال، به گفته آقای س
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  ر خليح فارسدريايی سپاه پاسداران د-مانور هوايی

 
همزمان با ادامه تنش ها بر سر مناقشه هسته ای ايران، سپاه پاسداران جمهوری اسالمی مانور نظامی جديدی برای افزايش توان 

 .کرده است خود برگزار
 د که اين مانوردو کشور گفته ان. همزمان نيروی دريايی آمريکا و بريتانيا نيز مانوری نظامی در آب های خليج فارس برگزار کرده اند

  .ارتباطی با افزايش تنش ها با ايران ندارد
. اعالم شده است" 3پيامبر اعظم "نام اين مانور نظامی . در اين مانور نظامی، نيروی هوايی و دريايی سپاه پاسداران مشارکت دارند

  .ناوری اعالم کرده استعمومی سپاه هدف از اين مانور را ارتقاء توان رزم يگان های موشکی و واحدهای ش روابط
 ايران در اختيار سپاه 3-موشک های شهاب. سپاه پاسداران انقالب اسالمی مانند ارتش دارای نيروی زمينی، هوايی و دريايی است

  .است
 ١٧اين موشکها .  متراست١.٣ تن و قطر آن ١۶ توليد آنها در ايران آغاز شده ٢٠٠٢ ايران که از سال ٣وزن موشکهای شهاب 

  . کيلومتر حمل کنند١۵٠٠ تا ١٣٠٠ کيلوگرم را تا مسافت ١٠٠٠و قادرند کالهکی به وزن  ر طول دارندمت
همزمان با اين مانور، نماينده رهبر ايران در نيروی دريايی سپاه هشدار داد که در صورت حمله آمريکا به ايران، منافع آمريکا در 

  .به آتش کشيده خواهد شد جهان
صورت گيرد، تل آويو در " حماقتی"که اسرائيل به آمريکا فشار وارد می کند تا به ايران حمله کند اما اگر چنين علی شيرازی گفت 

  .و ناوگان آمريکا در خليج فارس، اولين اهدافی خواهند بود که در پاسخ کوبنده ايران به آتش کشيده می شوند اسرائيل



 هرگونه اقدام نظامی عليه ايران با پاسخ شديد اين کشور روبرو خواهد شد اما مقام های نظامی ايران بارها تهديد کرده اند که
  .کرده اند که انتشار گسترده اخبار و گزارش هايی در مورد اقدام نظامی، جزئی از جنگ روانی عليه ايران است خاطرنشان
. می دهد اما گزينه اقدام نظامی را رد نمی کند يحاعالم کرده که برای حل مناقشه هسته ای ايران، راه حل ديپلماتيک را ترج آمريکا

به تاسيسات هسته ای  برگزار کرد که برخی منابع آن را جزئی از روند آمادگی اين کشور برای حمله اسرائيل ماه پيش مانور هوايی
  .ايران خواندند

ايرانی اعالم کرده اند که تعليق غنی سازی را پاسخ رسمی ايران به بسته پيشنهادی پنج بعالوه يک هنوز اعالم نشده اما مقام های 
  .تعليق فعاليت های غنی سازی، خواست اين کشورها برای آغاز مذاکرات است. پذيرند نمی

 .بسته پيشنهادی غرب شامل مشوق های امنيتی، اقتصادی و سياسی برای ايران است
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  پم اوتول

  گزارشگر بی بی سی
 

  درخواست توقف اجرای حکم اعدام چهار جوان ايرانی
 

واسته اند که از اعدام چهار جوان که قرار است اين گروهی از سازمان های منطقه ای و بين المللی حقوق بشر از مسئوالن ايران خ
  .دار آويخته شوند، خودداری کنند ماه به

اين . محمد فدائی، بهنود شجاعی، صالح تاسب و سعيد جزی چهار نفری هستند که نسبت به احتمال اعدام آنها ابراز نگرانی شده است
  .وده اند، محکوم به اعدام شده اندبرای جرايمی که پيش از هيجده سالگی مرتکب شده ب جوانان

اين گروه ها که سازمان عفو بين الملل، مستقر در لندن و ديده بان حقوق بشر مستقر در آمريکا را نيز شامل می شوند، از ايران می 
  .مجازات مرگ برای نوجوانان متخلف را متوقف کند خواهند

ين در مکان دوم قرار داشت، ضمن اينکه يکی از سه کشور جهان است که ، ايران از نظر تعداد اعدام ها، پس از چ2007در سال 
  .را اعدام می کنند مجرمين نوجوان

 کسانی که در سنين کمتر از --گروه های حقوق بشری همواره در مورد اعدام نوجوانان متخلف در ايران، اظهار نگرانی کرده اند
  .مرتکب جرم شده اند هجده سال،

 سازمان حقوق بشر 24ی که گفته می شود چهار تن از چنين افرادی در آستانه اعدام در همين ماه قرار دارند، اکنون و در شرايط
  .اند تا مشترکا درخواستی را به مسئولين ايرانی ارائه کنند تصميم گرفته

 :آنطور که ان هريسون از سازمان عفو بين الملل می گويد، اين کار، نسبتا غير معمول است
اينکه : روشنی اهميت موضوع را نشان می دهد اما فکر می کنم اين کار، به. اری نيست که ما بطور معمول انجام می دهيمک اين"

که بايد  و اين چيزی است. را اعدام می کنند، از وظايف حقوق بشری خود، تخطی می کنند مقامات ايرانی، هربار که نوجوانی
  ".خطر اعدام روبرو هستند بايد از مرگ رهايی يابند ادی که طی روزهای آينده باو بطور مشخص افر. بالفاصله متوقفش کنند

 تعداد اعدام ها در ايران، از زمانی که مسئولين طرحی را برای افزايش امنيت اجتماعی اعالم کردند به نحو قابل توجهی افزايش يافته
  .ز هر کشور ديگری به جز چين، ايران بيش از سيصد نفر را اعدام کرد؛ بيش ا2007طی سال . است

 :و آنطور که ان هريسون می گويد ايران همچنان مقام اول جهان را در زمينه اعدام نوجوانان در اختيار دارد
طی سال های اخبر، . مجرم را اعدام کردند ، عربستان سعودی و يمن، تنها کشورهای ديگری بودند که نوجوانان2007سال  در"

ايران . تنها مانده است از اين رو ايران ديگر. متحده آمريکا و چين، اين کار را متوقف کرده اند ز جمله اياالتبسياری از کشورها، ا
 همچنين تعداد اعدام هايی که در اين کشور انجام می شود، با فاصله. می دهد از معدود کشورهايی است که همچنان اين کار را انجام

که تصميمی جدی در اين مورد گرفته و اين عمل   همين دليل ما حقيقتا از آنها می خواهيمبه. زياد از ساير کشورها بيشتر است
  ".وحشتناک را متوقف کنند

 نفر ديگر نيز در 140به گفته گروه های حقوق بشر، طی سال جاری، تا کنون دو نوجوان مجرم در ايران اعدام شده اند و حدود 
  .به سر می برند انتظار اعدام
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   خواهان تعليق غنی سازی از سوی ايران شد٨گروه 

 
 .ا فعاليت های غنی سازی خود را به حالت تعليق در آوردرهبران هشت کشور صنعتی دنيا از ايران خواستند ت

همچنين از ايران خواسته اند تا به قطعنامه های  کشورهای آمريکا، روسيه، ژاپن، ايتاليا، آلمان، کانادا، فرانسه و بريتانيا رهبران
آورد و کامال با  به حالت تعليق در" فورا"کند و به ويژه، فعاليت های مربوط به غنی سازی را  شورای امنيت سازمان ملل عمل

  .آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند
مقام های ايرانی می . ايران تا کنون در برابر اين خواسته نرمشی از خود نشان نداده و غنی سازی اورانيوم را از حقوق خود می داند

  .، آماده هستند اما هيچ پيش شرطی را نمی پذيرندکه برای آغاز مذاکرات با کشورهای درگير در مناقشه هسته ای گويند
رهبران گروه هشت در بيانيه خود همچنين از تالش های گروه کشورهای پنج بعالوه يک که برای حل مساله هسته ای صورت می 

  .و از ايران خواسته اند تا به پيشنهادهای اين گروه، پاسخ مثبتی دهد گيرد، حمايت کرده



جمهور ايران، امروز در مالزی در حاشيه نشست  ه پيشنهادهای گروه پنح بعالوه يک هنوز اعالم نشده اما رئيسرسمی ايران ب پاسخ
طبق عهدنامه  مقام های ايرانی، غنی سازی اورانيوم را. بر حقوق هسته ای ايران تاکيد کرد هشت کشور اسالمی در حال توسعه،

  .نشينی از آن نيستند  حاضر به عقبهای بين المللی از جمله حقوق ايران می دانند و
در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی و در زمانی که حسن روحانی هدايت پرونده هسته ای ايران را به عهده داشت، اين 

  .داوطلبانه، فعاليت های حساس اتمی خود را به حالت تعليق در آورد کشور به طور
به اين کشور سفر کرده و با مقام های  برای ادامه مذاکرات با ايران، رجی اتحاديه اروپاقرار است خاوير سوالنا، مسئول سياست خا

  .ديدار کند ايرانی
زمان سفر او هنوز اعالم نشده اما طبق گزارش . خبر سفر آقای سوالنا را نيکوال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه امروز اعالم کرد

  .تسفر طی روزهای آتی صورت خواهد گرف ها اين
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا نيز در پراگ، مرکز چک گفته است که آقای سوالنا با طرف های ايرانی در تماس است و 

  .اميدوار است که ايران، از اين فرصت استفاده کند آمريکا
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  چهار موسسه ايرانی هدف تحريم های تازه آمريکا

 
 .وزارت خزانه داری آمريکا اعالم کرد که چهار شرکت ايرانی را به دليل ارتباط با برنامه اتمی و موشکی آن کشور تحريم کرده است
: استوارت ليوی معاون وزارت خزانه داری در امور تروريسم و اطالعات مالی روز سه شنبه در بيانيه ای ضمن اعالم اين خبر گفت

اتمی و موشکی ايران در پشت يک رشته عناصری که به نمايندگی از سوی آنها در معامالت بازرگانی شرکت دارند  شرکت های"
  ".پنهان می شوند

مانی که ايران در چنين فعاليت های فريبکارانه ای دست دارد، شرکت ها و بانک ها بايد حداکثر احتياط را در پرهيز تا ز: "وی افزود
  ".به خرج دهند) آنها(مشارکت در معامالت غيرقانونی  از

د که هدف مجموعه صنايع شهيد ستاری، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالورژی و صنايع شيمی پارچين چهار گروهی هستن
  .اند تحريم قرار گرفته

اقدام روز سه شنبه شرکت های آمريکايی را از معامله با اين موسسات منع کرده و دارايی هايی را که ممکن است در آمريکا داشته 
  .مسدود خواهد کرد باشند

 در ارتباط با فعاليت خود در شرکت داوود آقا جعفری، محسن حجتی، مهرداد اخالقی کتابچی و ناصر ملکی نيز مقام هايی هستند که
  .در برنامه اتمی و موشکی ايران، امروز هدف تحريم قرار گرفتند های درگير

اين تحريم ها براساس يک فرمان دولتی که به دولت جورج بوش اجازه می دهد معامالت با اشاعه دهندگان سالح های کشتار جمعی 
  .ظام مالی و تجاری آمريکا منزوی کند، اعمال شده استآنها را منع کرده و آنها را از ن و حاميان

ايران می گويد برنامه اتمی اش صرفا جنبه صلح آميز دارد اما آمريکا و متحدان غربی آن به اين موضوع ترديد دارند و هدف اصلی 
  .را تسليحاتی و نظامی می دانند اين برنامه

 صنايع هوافضا، گروه صنعتی شهيد باقری و گروه صنعتی شهيد همت را به  سازمان انرژی اتمی، سازمان2005واشنگتن در ژوئن 
  .که نسبت به کمک آنها به اشاعه تسليحات اتمی نگرانی وجود دارد تحريم کرده بود عنوان موسساتی

ا در فهرست منع  سازمان اين کشور ر15 مقام ايرانی و 20خبر تحريم های تازه پس از آن اعالم شد که اتحاديه اروپا اخيرا نام 
  .و انسداد دارايی ها قرار داد صدور ويزا

 
 

   تير18بيانيه دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه هاي تهران درباره سالگرد قيام دانشجويي 
 1387 تير 16يکشنبه، 

 
 :ه بيانيه ای صادر کردند تيرما18دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاههای تهران در سالگرد حادثه :ادوارنيوز

دانشجويي آشورمان محسوب مي شود؛ به گونه اي آه تاريخ آوشش هاي  تير بي شك، صفحه اي ماندگار در تقويم جنبش 18 
  .و بغضي فروخورده به آن مي نگرد خواهانه و اعتراضي دانشجويان در آشورهاي استبدادي، همواره با ديده احترام دموآراسي

 78تلقي آنيم اما حوادث تلخ و خونبار تيرماه سال  ا گواهي بر مطالبات سياسي و آرمان هاي دموآراتيك ايرانياناگر دوم خرداد ر
از اين رو بيراهه . برخوردار است سياسي حاآم، تا چه اندازه اي از ظرفّيت انتقاد و اعتراضات دانشجويي آشكارا نشان داد آه نظام

سيماي  سرنوشت جنبش اصالحات را، پيشاپيش و به گونه اي آشكار، به تصوير آشيد و  تير،18نيست اگر استدالل آنيم آه فاجعه 
افسوس بر نظامي آه در مواجهه با اعتراض هاي دانشجوياني  براستي. پنهان اّما حقيقي استبداد ديني آغشته به نفت را عيان ساخت

  .متوسل مي شود سرد و زندان و شكنجه و انفراديپرورش يافته اند، به انواع سالح هاي گرم و  آه در همين سرزمين
 تير تا حد 18عمومي محسوب مي شود اّما تقليل  گرچه پيگيري قضايي اين فاجعه، همچنان آمترين خواسته جنبش دانشجويي و افكار

جامعه ايراني  عمًال دهن آجي گستاخانه اي به مجموعه آزادي خواهان، فعاالن حقوق بشر و حتي «دزديده شدن يك ريش تراش«
  .است آه به خاطره اي دردناك تر از فجايع آن چند روز تبديل شد

 تير نيز، آوششي خونبار و 18آزادي خواهانه است و  جامعه ايران، از انقالب مشروطه تاآنون، همچنان آبستن مطالبات موآراتيك و
دموآراسي، همچون هر  اگر بپذيريم آه زايش و تكوين. همين آرمان هاي پاك و مقدس محسوب مي شود ماندگار در راستاي نيل به

 چنين به نظر مي رسد آه روز به روز، بلكه لحظه به لحظه، بر رنج تكوين تولد ديگر، با رنج و مصائب گريزناپذيري همراه است پس



 به دوش مي آشد و در همچنان اين صليب شكسته را دموآراسي در جامعه ايراني افزوده مي شود و در اين ميان، جنبش دانشجويي
  .مصمم، بيشترين هزينه ها را مي پردازد اين مسير، مظلومانه اّما

ابراهيم نژاد و تمامي دانشجويان رنج آشيده اي را آه   دانشجويي ليبرال دانشگاه هاي تهران، ياد و خاطره عزت-ما فّعاالن سياسي
ياران دبستاني در بندمان را  اريم و بار ديگر، آزادي بي قيد و شرطجواني، به بند در آمدند، گرامي مي د در سال هاي عشق و شور

  .خواستاريم
  .باشد تا روزي نه چندان دور، در همين آوچه هايي آه اينك سرد و استبداد زده اند، در هواي دموآراسي استنشاق آنيم

 دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال دانشگاه هاي تهران
 

 
 

  قابل حل است مساله هسته ای ايران از طريق ديپلماتيک: رايس
 اسفندياری گلناز, کاتوزيان امير مصدق

 
در پراگ،  راديو آزادی/ اد راديو اروپای آز کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، روز سه شنبه، هشتم ژوئيه، ضمن بازديد از

  .شرکت کرده است راديو فردا پايتخت جمهوری چک، در گفت وگويی اختصاصی با
اجازه بدهيد . فردا شرکت می کنيد رايس، وزير امور خارجه آمريکا، خيلی ممنون از اينکه در اين گفتگو با راديو خانم :راديو فردا

به تاسيسات  آيا آمريکا يا اسرائيل. ها ذهن بسياری از ايرانيان را مشغول کرده استروز اين گفتگو را با پرسشی شروع کنم که اين
 هسته ای ايران حمله خواهند کرد؟

  ايران را ميتوان از طريق  و پرزيدنت بوش هم صراحتا گفته است که مشکل تکنولوژی هسته ای ما اين است اعتقاد راسخ
داشته  ما خيلی می خواهيم که مردم ايران روابط خوبی با اياالت متحده. می کنيم عاليتما در اين جهت است که ف .ديپلماتيک حل کرد

 .باشند
 اين) حل(بلی برای . تاريخ و فرهنگ غنی از جامعه بين المللی منزوی شود هيچ دليلی وجود ندارد که اين تمدن بزرگ با اين چنين 

همراه با آلمان، فرانسه، بريتانيا، روسيه و چين عضو   که اياالت متحدهمسئله راه ديپلماتيک وجود دارد و درست بخاطر همين است
 .کرد را قبول خواهند) پيشنهاد(به حکومت ايران داده و ما اميدواريم که آنها اين  گروهی است که پيشنهادی

ن ملل، به غنی سازی با سرباز زدن از پذيرش قطعنامه های سازما ايران اصرار دارد که برنامه هسته ايش صلح آميز است و
آيا   با ايران و رفع تحريم عليه ايران است؟  آيا تعليق غنی سازی اورانيوم پيش شرط آغاز مذاکرات آمريکا .ادامه می دهد اورانيوم

  پيش شرط برای شما متصور نيست؟ آغاز مذاکرات با ايران بدون
فناوری پيشرفته هسته ای است، اين حرفی  يران از دستيابی بهرژيم ايران به مردمش می گويد غرب در تالش محروم کردن ا وقتی»

 «.بسيار دور از حقيقت است
 کاندوليزا رايس در گفت و گو با راديو فردا

ما نبايد در : بازپردازش خود را متوقف کند اين است اينکه قبل از انجام اين مذاکرات ايران بايد غنی سازی اورانيوم و برنامه دليل
انجامد با ايران گفت و گو  وقتی ايران به تکميل همان فناوری می پردازد که به توليد سالح اتمی می بگيريم کهشرايطی قرار 

 .است، مشکلی نيست اما اگر خواست ايران برنامه ای صلح آميز  .کنيم
  در۵+١ بسته پيشنهادی ما در. از فعاليت روسيه در بوشهر حمايت می کند آمريکا. روسيه در بوشهر يک نيروگاه هسته ای دارد

  .باالترين سطح ممکن به ايران پيشنهاد فناوری صلح آميز هسته ای داده ايم
 .مساله اينست که غنی سازی و بازپردازش به تکميل چنان فناوری می انجامد که با آن می توان سالح هسته ای هم توليد کرد

اما ايران . بازپردازش به رژيم ايران اعتماد کرد ر زمينه غنی سازی وعلت سابقه دروغگويی به آژانس بين المللی نمی توان د به 
 .صلح آميز برخوردار شود می تواند از نيروی هسته ای

است، اين  گويد غرب در تالش محروم کردن ايران از دستيابی به فناوری پيشرفته هسته ای بنابراين وقتی رژيم ايران به مردمش می 
 .استحرفی بسيار دور از حقيقت 

 
زمينی در ايران می کند و رسانه های ايرانی   مليون دالر را صرف عمليات زير۴٠٠آمريکا گزارش داده بودند که آمريکا  مطبوعات

  .هم اين گزارش ها را منتشر کردند
 اين  د و هدف فعاليت می کنن  کشورهای همسايه گزارش ها مدعی شده بودند که ماموران سيا در حال حاضر در ايران و يا همين 

  واکنش شما به اين گزارش ها چيست؟. قومی است  فعاليت ها تحريک ناآرامی های
  .ما آماده ايم با رژيم ايران تعامل کنيم آمريکا به صراحت اعالم کرده است اگر تهران آماده تغيير سياست های خود باشد اياالت متحده

ايران فقط  .   بحث کنم ای  خود ديدار کنم و در مورد هر مساله نی با همتای ايرانیدر هر زمان و مکا من بارها گفته ام که مايل هستم
  .بايد برنامه غنی ساری اورانيوم خودرا متوقف کند

 . بررسی می کند می دانم که هر از چند گاهی مقامات ايرانی می گويند اياالت متحده آمريکا تغيير رژيم ايران را
 برای بهبود   ايران می داند که فرصت های زيادی .است مساله اصلی اين. فتار اين رژيم را تغيير دهيمگفته ايم که می خواهيم ر ما

 .آمريکا پيش رو دارد روابط با اياالت متحده



اعتقاد  ما به داشتن دشمن ابدی و دائمی. دارد و آمريکايی ها دشمن ابدی ندارند دولت آمريکا نمايندگی ملت بزرگی را بر عهده 
. انجام داده ايم، کشوری که زمانی با آن روابط بسيار بدی داشتيم با ليبی اين را. ما به يافتن راه هايی برای همکاری معتقديم. ريمندا

 .است در نتيجه هدف سياست های آمريکا اين. حاضر با ليبی روابط روبه بهبود داريم در حال
 که اکثريت ايرانيان خواستار داشتن روابط دوستانه ميان ايران و آمريکا ورای لحن تند حاکميت ايران، برخی شواهد نشان می دهد

دفتر حفاظت از منافع آمريکا در تهران به ميان آمده   از تصميم داير کردن  اخيرًا گزارش هايی منتشر شد که در آن سخن .هستند
 مناسبات عادی ميان ايران و  الزمند تا (نگتن و در تهران هر دودر واشي( و کدام اقدامات   را تاييد می کنيد؟  آيا اين گزارش ها .بود

  آمريکا برقرار شود؟
دو کشور، بر ميزان تماس بين مردم ايران و آمريکا  قطعًا اميدواريم راه هايی پيدا کنيم که حتی در غياب عادی شدن روابط ميان ما

 .افزوده شود
 «.ما به يافتن راه هايی برای همکاری معتقديم. شمن ابدی و دائمی اعتقاد نداريمما به داشتن د. آمريکايی ها دشمن ابدی ندارند»

 کاندوليزا رايس
اقدام به گونه ای مثبت و شگفت انگيز فرهنگ غنی   اين  .آمريکا ميزبان گروهی از هنرمندان زير چهل ساله ايرانی بوده است   

 .ايران را بازتاب داد
 .ا به ايران بوده ايم و من می دانم که ايرانيان از کشتی گيران ما به هر جا که رفتند استقبال کردندما شاهد سفر تيم کشتی آمريک   
انساندوستانه فعاليت دارند به دعوت ما به آمريکا آمدند  امداد گران ايرانی که در زمينه مقابله با پيامدهای فجايع گوناگون و کارهای  

  .ندامدادگر ما همکاری کن تا با نهادهای
منافع آمريکا در  بردن سطح تماس وجود دارد و ما تصميمی درباره داير کردن دفتر حفاظت از بنابراين راه های مختلفی برای باال  

 .ايران نگرفته ايم
ن ويزای حال حاضر گرفت می دانم که در. هستيم که ايرانيان بتوانند به آمريکا دسترسی داشته باشند اما در جستجوی يافتن راههايی   

  .سفر به آمريکا دشوار است
 اين رژيم ايران است که   .ايران نداريم  ما ضديتی با مردم  .پيدا کنيم که ايرانيان بتوانند به آمريکا سفر کنند ما مايليم راهی   

   .منزوی کرده است ايرانيان را از بقيه جهان جدا و
پايگاه  زمانيکه اياالت متحده به تاسيس. مهم سياست خارجی آمريکاستدو هدف بسيار مبارزه با تروريسم و ترويج دموکراسی 

تواند هدف مبارزه با تروريسم و ترويج دموکراسی را  نظامی يا کمک های ديگری از سوی رژيم های مستبد نياز دارد چطور می
 دنبال کند؟
. ايران هم شايسته يک دولت دمکراتيک هستند قبل از همه چيز اياالت متحده هميشه از دمکراسی حمايت خواهد کرد و مردم خوب

نميکنيم که صلح  ايران در مورد عراق و يا غنی سازی اورانيوم صحبت ميکنيم هيچ وقت فراموش وقتی ما در باره مذاکرات با رژيم
 . دمکرسی استدر تمام خاور ميانه اياالت متحده حامی. کنند واقعی فقط زمانی ميسر است که مردم در جوامع دمکراتيک زندگی

زيرا برای دفاع در مقابل خطرما ناچاريم با   به نفع ماست که که بعضا ما با رزيم های مستبد سر و کار داريم اما اينکار درست است 
  .سر و کار داشته باشيم رژيم هائی که دمکراتيک نيستند

  .هايی هم سر و کار داشته باشيم که دمکراتيک نيستندما اگر می خواهيم بين اسرائيل و فلسطينين صلح برقرار کنيم بايد با رژيم 
ای نيست که فقط به آمريکايی ها داده شده  ايالت متحده و پرزيدنت و من همه خواهان دمکراسی هستيم چونکه دمکراسی هديه اما
قابل مذاکره   خواست غيرهم گفته آزادی) بوش(طوری که پرزيدنت . بايد از آن بهره مند شود اين چيزی است که هر انسانی. باشد

 .هر مرد و زن و کودک حق آزاد بودن را دارد. حيثيت بشری است
 

 
 

  ده برابر شده است صادرات آمريکا به ايران در دوره جرج بوش
 

 ميليون دالر بوده، در حاليکه در ١۴۵حدود  ٢٠٠٧به ايران در سال   صادرات اين کشور د که حجمنشان می ده دولت امريکا ارقام
 . ميليون دالر بود٨جرج بوش، رقم صادرات آمريکا به ايران، حدود   و آغاز رياست جمهوری٢٠٠١سال 

 .ش يافته استحتی با در نظر گرفتن نرخ تورم، صادرات اياالت متحده به ايران حدود ده برابر افزاي 
هسته ای اين کشور، اسناد  با وجود شعارهای تند جرج بوش عليه ايران و نگرانی از اهداف برنامه های آسوشيتدپرس، به گزارش

  . تا امروز افزايش چشمگيری داشته است٢٠٠١ايران از سال  دولتی در آمريکا نشان می دهد که حجم صادرات به
مواد آرايشی، لباس پوست و خز : عبارتند از اجناس ديگر. رات آمريکا به ايران دارد سيگار استبيشترين سهم را در صاد کااليی که

دهد و  dکشور تشکيل م صادرات آمريکا به ايران رقم ناچيزی را در معادالت بازرگانی اين. اودکلن  حيوانات، آالت موسيقی، عطر و
 .اين موضوع بيشتر جنبه سياسی دارد

فهرست می توان ديد که بخشی از اين  يالت های مختلفی در آمريکا هستند و جالب اين است که با دقت در اينمحصول ا اين کاالها
 .هستند ايالت های آمريکا صورت می گيرد که بيش از ديگران طرفدار سياست های جرج بوش صادرات به ايران از محافظه کارترين

آرايشی، لباس پوست و خز  مواد: اجناس ديگر عبارتند از. يران دارد سيگار استصادرات آمريکا به ا کااليی که بيشترين سهم را در
 . حيوانات، آالت موسيقی، عطر و اودکلن

دهه بيش وضع شدند، شامل برخی از کاالها  های اقتصادی آمريکا عليه ايران که از زمان آغاز خصومت بين کشور حدود سه تحريم 
 .ورزی و چند قلم ديگرکشا نمی شود از جمله دارو، محصوالت



 .اين کاالها با اين هدف است که در شرايط ادامه فشار به حکومت ايران، مردم آن کشور از اين تحريم ها آسيب نبينند استثنا دانستن 
مکن ايران را کنترل می کند ولی در برخی موارد م آمريکا از طريق کنترل پروانه های صادرات و حمل و نقل، صادرات کاال به دولت

 .نداشته باشد است اين کنترل دقت الزم را
 توانايی نظامی ايران است و بنابراين صادرات اسلحه و تجهيزات نظامی به شدت بخش مهم اين تحريم ها با هدف جلوگيری از تقويت

 .کنترل می شود
 ر اسلحه و تجهيزات نظامی به ايران ميليون دال١۴٨جمهوری آقای بوش حد اقل  اما ارقام دولتی نشان می دهد که در دوره رياست 

 .صادر شده است
 . بوده است٢٠٠۴ ميليون دالر در سال ١١۵بخش عمده اين تجهيزات صادرات تفنگ های نظامی و قطعات آن به ارزش تقريبی 

ز به نظر آيد اين ارقام ممکن است ناچي . هزار دالر تجهيزات پروازی به ايران صادر شده است١٣بر اين رقمی نزديک به  عالوه 
 .تجهيزات مازاد و قديمی خود را به بهايی بسيار نازل می فروشد ولی بايد در نظر گرفت که پنتاگون

کنترل تحريم ها ست، می گويد بعيد است که  ژوبين، مدير بخش دارايی های خارجی در وزارت خزانه داری آمريکا که مسئول آدام
آسوشيتد پرس   پس از سئوال هايی که در نتيجه تحقيقات خبرگزاری وی افزود.  باشدصادر شده اسلحه و تجهيزات نظامی به ايران

 .مطرح شده، دولت تحقيق بشتری در اين مورد خواهد کرد
داده باشد، به عنوان مثال نام کشور اشتباها  وزارت خزانه داری افزود در کنترل پروانه های صادرات ممکن است اشتباهاتی رخ مقام

 .کامل نکرده است خزانه داری هنوز تحقيقات خود رادر پاسخ به سئوالت خبرگزاری آسوشيتد پرس ا اين همه وزارتب. نوشته شود
.  توسط پنتاگون را ممنوع کرد١۴قطعات اضافی و کهنه جنگنده های اف  سال گذشته دولت جرج بوش با تصويب مقرراتی فروش

نظير ايران وچين با خريد اين تجهيزات  د پرس گزارش داد دولت هايیاقدام پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری آسوشيت اين
 .هواپيماها و تجهيزات مشابه دست پيدا کنند ميتوانند به قطعات حساس اين

 و هلی کوپتر، به ايران ١۴اف  ايالت فلوريدا به جرم انتقال قطعات جنگنده های آمريکايی، از جمله تجهيزات هفته گذشته دو نفر در
 .شدندمحکوم 

ايران برای ادامه پرواز  دولت.  هزار دالر قطعات هواپييما دريافت کرده است۶٢٠ ايران حدود  بوش، در دوره رياست جمهوری جرج
 .قطعات را از هر کشوری که می تواند تهيه کند هواپيماهای نظامی و غير نظامی اش ناگزير است اين

 .جهيزات ايمنی پرواز برای هواپيماهای مسافربری به ايران صادرشوددر برخی موارد دولت آمريکا اجازه می دهد که ت 
 

 
 

 آغاز به کار قضات سيار برای برخورد با بدحجابی
 
 بختياری رها

در » بدحجاب«برای برخورد جدی تر با زنان  که تان، روز سه شنبه اعالم کردپوريانی، دادستان عمومی و انقالب استان گلس عباس
گشت زنی خواهد  قاضی سيار همراه با ماموران نيروی انتظامی در خيابان ها و مکان های عمومی استان های ايران، از اين پس

 .کرد
قاضی از دادگاه و  رد جدی با افراد بدحجاب، يکبرای برخو« :پوريانی، در جمع خبرنگاران گفت عباس فارس، به گزارش خبرگزاری

عمومی، نسبت به تشکيل پرونده قضايی و صدور حکم در محاکم اقدام  دادسرا با حضور ضابطين در خيابان ها و تفرجگاه های
 «.کنند

ايران طی می کند که به به افزايش را در  بازداشت، تشکيل پرونده و محاکمه زنان به اتهام بدحجابی در حالی روندی رو تذکردادن،
 .تهران، اساسا جرمی با عنوان بدحجابی در قانون وجود ندارد گفته نسرين ستوده حقوقدان ساکن
قانون  اساسا به موجب« :درمورد جرم بدحجابی و لزوم دخالت قاضی سيار در آن می گويد راديو فردا نسرين ستوده در گفت و گو با

جرم دزدی به عنوان ربودن مال ديگری به شکل مخفيانه  به عنوان مثال.  تعريف شده باشدعملی جرم تلقی می شود که در قانون
 «.بدحجابی در قانون نداريم همچنان که سال ها است حقوقدانان مطرح می کنند ما عنوان مجرمانه ای به نام اما. تعريف شده است

عمومی و انقالب  معابر عمومی حاضر شوند، اما پوريانی دادستانزنان نبايد بدون حجاب در  در حالی که قانون تنها تاکيد دارد که
  سراسر دادستان های حوزه های قضايی«: استان گلستان تصريح کرده است

 «.سال ها است حقوقدانان مطرح می کنند ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی در قانون نداريم »
 نسرين ستوده، حقوقدان

ضابطين صادر می کنند و نيروی انتظامی  رای توقيف ماشين هايی که سرنشينان آن بی حجاب هستند بهدستورات الزم را ب استان،
 «.الزم را انجام مي دهد نيز نسبت به اجرای دستورات اقدام

سی دادر به موجب قانون رسيدگی به اتهامات افراد تابع شرايط خاص« :سيار می گويد نسرين ستوده با زير سوال بردن ماهيت قاضی
. ارسال احضاريه، ابالغ وقت دادگاه، امکان اختيار وکيل مثال ابالغ اخطاريه به متهم،. تحت عنوان تشريفات دادرسی ياد می شود

 «.دادرسی شود دادرسی تا آنجا است که عدم رعايت اين تشريفات می تواند منجر به ابطال اهميت تشريفات
 مورد اتهاماتی که به زنان و جوانان زده می شود می تواند حقوق قانونی يفات درعدم رعايت اين تشر «: ستوده می افزايد خانم 

 «.متهمان را لگد مال کرده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زير سوال ببرد



طرح «مجلس شورای اسالمی يک فوريت  قاضی سيار با ماموران نيروی انتظامی يک هفته بعد از آن صورت می گيرد که همراهی
امنيت  را تصويب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل» جامعه  شديد مجازات جرايم اخالل در امنيت روانیت

 .روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد
راهزنی و «اين طرح مصاديق آن که در» اخالل در امنيت اجتماعی و روانی جامعه«نهايی اين طرح ، مرتکبان  در صورت تصويب
 تاسيس و داير کردن وبالگ و سايتی که مروج فساد و«، »باندهای فساد و فحشا تشکيل«، »تجاوز به عنف«، » سرقت مسلحانه

معرفی » اخاذی«و » آدمربايی به قصد تجاوز«،»شرارت«،»جنسی قاچاق انسان به منظور استفاده«،»فحشا و الحاد شناخته شود
 .ض شناخته شده،و بنابر قانون مجازات اسالمی اعدام خواهند شدمفسد فی االر شده اند، محارب و

در سه سطح » ستاد جرايم خاص«ستادهايی به نام  طرح همچنين به مقامات امنيتی، قضايی و دولت اجازه می دهد تا با تشکيل اين
کشف جرم و «کند، و   برده برخوردنام» مخالن امنيت روانی جامعه«با کسانی که از آنها به عنوان کشوری؛ استانی و شهرستان ها

 .در اين مورد را بر عهده گيرند» ساماندهی امر
 نيز ستاد مشابهی با عضويت  در هر شهرستان تشديد مجازات جرايم اخالل در امنيت روانی جامعه همچنين پيش بينی کرده که طرح

شهرستان تشکيل شود تا  آن. نتظامی و فرمانده بسيج،دادستان،رييس اداره اطالعات ،فرمانده نيروی ا فرماندار،رييس دادگستری
 .با عامالن آن برخورد کند مصاديق اخالل در امنيت روانی جامعه را تشخيص داده و
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  ی نظامی اسرائيل به ايران منتفی نيست امکان حمله

 
 طرف جنوب، از تهران فاصله دارد  کيلومتر به٢٧٠تأسيسات اتمی نطنز، حدود 

  
افزايش شمار حمالت تروريستی به تأسيسات و  ز کارشناسان آمريکايی در امور سياسی اين کشور،ميشائيل آيزنشتاد، يکی ا

 .داند می ی نظامی به ايران حمله" بار فاجعه"آمدهای  در سراسر جهان را يکی از پی های آمريکايی ـ اسرائيلی ساختمان
در . است ی نظامی به ايران نيز افزايش يافته حتمال خطر حملهای ايران، ا ی هسته های ديپلماتيک برای حل مسئله زمان با تالش هم

ماموريت "ريزی طرح  همين رابطه چندی پيش، ميشائيل آيزنشتاد، کارشناس آمريکايی امور سياسی اين کشور که خود در برنامه
ای ايران با عنوان  ی هسته رنامهی ب ی تخصصی در باره ا با مسئوالن نظامی آمريکايی همکاری داشته است، مقاله" برای آزادی عراق

 .  محافل سياسی و نظامی بسياری را برانگيخته است اين بررسی کارشناسانه در آمريکا توجه. منتشر ساخته است" آخرين امکان"
  

 محدوديت فعاليت آژانس
  

سازی  ادعا کند که آيا ايران، در امر غنیتواند با اطمينان  سازد که هيچ مرجع غربی نمی ی خود، ابتدا خاطرنشان می آيزنشتاد در مقاله
" منبعی کامل"المللی انرژی اتمی را به عنوان  او حتی گزارشات آژانس بين. کند يا نه جويانه را دنبال می اورانيوم تنها اهداف صلح
ست که اين فعاليت درست است که اين آژانس در ايران فعال است، ولی بيش از دو سال ا«: گويد برد و می زير عالمت سئوال می

ی تأسيسات  ی بازديد از همه المللی انرژی اتمی اجازه دهد که کارشناسان آژانس بين آيزنشتاد سپس توضيح می» .است محدود شده
 .اتمی ايران را ندارند

  
 واکنش سريع

  
سازی اورانيوم در تأسيسات زير  ی سانتريفوژ به غن٣۶٠٠ی خود در حال حاضر، با  شود که ايران، بنا به گفته آيزنشتاد يادآور می
آيزنشتاد معتقد » .عمل بزند ی جهانی يعنی آن که بايد هر چه زودتر دست به اين برای جامعه«:  نويسد او می. پردازد زمينی خود می

اقدامات «کند که  یچنين تأئيد م او هم.  بايد در کنار يکديگر در نظر و تدارک ديده شوند است که هر دوی امکانات ديپلماتيک و نظامی
 » .های نامعلوم بايد روشن شود ی نظامی، تکليف بسياری از نکته هرحال، پيش از هر حمله چون به. ديپلماتيک، البته ارجحيت دارند

  
 ای تعيين محل تأسيسات هسته

  
جا  نويسد، از آن آيزنشتاد می. تای ايران اس ی نظامی بررسی شود، تعيين محل تأسيسات هسته  مسائلی که بايد پيش از حمله از جمله

بايد پيش از اين که اولين بمب بيفتد، معلوم شود که محلشان کجاست و چگونه «اند،  که اغلب اين تأسيسات زيرزمين ساخته شده
ای  يدهکننده مطمئن نشود که هدفش ويران شده، بمباران کردن فا اگر حمله«دهد که   می او توضيح» .ها را از بين برد توان آن می
 » .آن را بارها بمباران کرد«کند که برای نابود کردن يک هدف، بايد  رو توصيه می  از اين ».ندارد



   
 ی نظامی؟ مذاکره يا حمله

  
ی تأسيسات اتمی ايران، چه گونه  تازه پس از نابودی کامل همه«کند که  ی خود اين پرسش را مطرح می آيزنشتاد سپس در مقاله

 ».ها نزند توان جلوگيری کرد که اين کشور دوباره دست به ساختن آن می
صورت، پس از چند سال، دوباره با اين مسئله روبرو   در غير اين«: دارداو معتقد است که روشن شدن اين مسئله اهميت بسياری 

 ».ی نظامی بزنيم شويم که آيا بايد مذاکره کنيم يا دست به حمله می
  

 اسرائيل؛ کشور يک بمبی
  

نويسد  شود، می  میی نظامی به ايران با آنان روبرو هايی که آمريکا در صورت حمله حال، پس از برشمردن دشواری آيزنشتاد، با اين
داند  اسرائيل می» پذيری صدمه«او دليل اين امر را . ی نظامی اسرائيل به ايران، ناچيز است که اين امکان در مقايسه با احتمال حمله

 . گويند می" کشور يک بمبی"شود و از اين رو به آن،  که با فرو انداختن يک بمب اتمی با خاک يکسان می
  

توصيف » دستيابی ايران به سالح اتمی«اند که برای ممانعت از آنچه که  های اخير بارها تهديد کرده ويژه در هفته همقامات اسرائيلی، ب
های نظامی و سياسی اسرائيل، ايران تا  از نگاه شماری از کارشناسان و چهره. کنند، از اقدام نظامی نيز ابايی نخواهند داشت می

ها و اعمال فشارها بر تهران  کنند که اگر غرب بر شدت تحريم آنها تاکيد می. ی چندانی ندارد صلهدستيبابی به توان تسليحات اتمی فا
 . ای ايران وارد عمل خواهد شد آويو راسَا با قدرت نظامی، برای نابودی امکانات هسته نيفزايد، تل

  
 بار  آمدهای فاجعه پی

  
او . خواند می" بار فاجعه"پردازد و اين عواقب را  ی نظامی به ايران می  حملهآمدهای ی خود به پی آيزنشتاد در بخش ديگری از مقاله

نظر  به. کند های آمريکايی ـ اسرائيلی در سراسر جهان اشاره می ويژه به افزايش شمار حمالت تروريستی به تأسيسات و ساختمان به
 .ی اين حمله خواهد بودآمدها آيزنشتاد، افزايش بيشتر و بيشتر بهای نفت نيز، يکی ديگر از پی

  
 تاگس شاو، خبرگزاری آلمان/ الف. ب
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  ميليون کارگر را دائم می کند2 قانون آار قرار داد 7اصالح ماده 

 قانون آار بيش از 7 ماده 2صره بعد از اصالح تب شوند،  درصد آارگران را آارگران قرارداد موقت شامل مي60آنجايي آه بيش از  از
  .شود دائمي مي دو ميليون آارگر قراردادشان

   
هايي آه با يكي از   هماهنگي در دوره قبل مجلس، طبق: گفت به ايسنا اهللا بيات ـ رييس اتحاديه آارگران قرارداد موقت و پيماني ـ فتح

 قانون آار را در مجلس مطرح آنيم، اما متاسفانه وقتي اين 7و ماده بوديم، توانستيم بحث اصالح تبصره د نماينده مجلس انجام داده
 . طرح به صحن علني مجلس رفت راي نياورد

شكل  در اين اصالحيه عنوان شده آه در آارهايي آه به: وي با بيان اينكه در مجلس جديد نيز اين اصالحيه ارائه خواهد شد، افزود
 . نداردمستمر و دائم است قرارداد موقت معنايي 

شود و با اين اصالحيه بيش از دو   درصد آارگران را آه قرارداد موقت هستند، شامل مي60اين اصالحيه بيش از : آرد بيات اضافه
 . شود مي ميليون آارگر قراردادهايشان دائمي 

از سوي ديگر : موقت متذآرشدرييس اتحاديه آارگران قرارداد موقت و پيماني با اشاره به نداشتن امنيت شغلي آارگران قرارداد 
 . بودند، همچنان فعال هستند ها را داده شدن آن آاري آه مسووالن وعده ساماندهي و حتي برچيده هاي پيمان شرآت

ها جنبه مستمر دارد، در صورتي آه مدتي در قرارداد ذآر نشود،   قانون آار در آارهايي آه طبيعت آن7 ماده 2تبصره  بر اساس 
 شو ي تلقي ميقرارداد دائم

 
 



 بازداشت آرشيان، صابری، قلی زاده، عرب و قدسی:  تير١٨موج گسترده بازداشت دانشجويان در مشهد در سالگرد 
 تير ١٨بازداشت دانشجويان در آستانه سالگرد   دانشجوی ديگر در مشهد موج گسترده ای از۵بازداشت شب گذشته هم زمان  با

امنيتی بازداشت  علی صابری، رضا عرب، مهدی قدسی و علی قلی زداه با يورش نيروهایآرشيان،  شب گذشته اشکان. آغاز شد
صابری، عضو انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير، رضا عرب، دبير  علی قلی زاده، عضو انجمن اسالمی دانشگاه شاهرود، علی. شدند

فردوسی مشهد، همگی عضو کميته  اسالمی دانشگاهدانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشيان، عضو انجمن  انجمن اسالمی
 ۵اين کميته برای پيگيری وضعيت . مشهد بودند و با اين کميته همکاری داشتند دانشجويی پيگيری بازداشت های خودسرانه در

 تحکيم نيکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر علی. دانشجويی که هفته گذشته در مشهد بازداشت شده بودند، تشکيل شده بود
نيکونسبتی در  .دانشجو در مشهد، نسبت به بازداشت دانشجويان در روزهای اخير اعتراض کرد ۵وحدت، ضمن تاييد خبر بازداشت 
نام های علی قلی زاده، علی صابری، اشکان آرشيان، مهدی قدسی و   دانشجوبه۵بامداد امروز “: مصاحبه با خبرنامه اميرکبير گفت

پيگير آزادی سه دانشجوی شهر مشهد  اين دانشجويان با تشکيل کميته ای. شجويی در مشهد بازداشت شدندفعالين دان رضا عرب از
 مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت ضمن اعتراض شديد به دستگيری اين” .اند بودند که در روزهای اخير دستگير شده

هر شيوه ممکن می انديشند و تنها به فکر ايجاد رعب  ف منتقدان بهمتاسفانه به نظر می سد مسئوالن تنها به حذ“: دانشجويان افزود
و اين بار نيز به نتيجه نمی  دانشجويان هستند که خوشبختانه تا کنون با مقاومت دانشجويان بی اثر شده است و وحشت در ميان

 ”.رسد
 
  
  

  تير18بازداشت پنج فعال دانشجويی در بامداد روز 
اشکان آرشيان و مهدی قدسی از دانشگاه   شاهرود، علی صابری از دانشگاه اميرکبير و رضا عرب،قلی زاده از دانشگاه علی

 .شدند فردوسی مشهد بامداد امروز دستگير
   

 . تير ماه خبر داد18فعال دانشجويی در بامداد روز  مدير روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت از دستگيری پنج
علی قلی زاده از فعاالن دانشجويی دانشگاه : دسترنج، ضمن اعتراض به اين بازداشت ها، گفتعلی نکونسبتی در گفتگو با خبرنگار 

شاهرود، علی صابری از فعاالن دانشگاه اميرکبير و رضا عرب، اشکان آرشيان و مهدی قدسی از دانشگاه فردوسی مشهد بامداد 
 .امروز در مشهد دستگير شدند

 .يگيری وضعيت دانشجويان ناپديد شده دانشگاه فردوسی مشهد بودندعضو کميته پ اين دانشجويان :وی افزود
نيروهای وزارت اطالعات با حکم قضايی وارد خانه اين دانشجويان شده و برخی از اموال شخصی آنها را نيز با : نکونسبتی افزود
 .خود برده اند

و مهدی فدايی از دانشجويان دانشگاه آزاد  رجبی  سجاد تير و در چند روز گذشته، محمد ميزبان،18پيش از اين در آستانه سالگرد 
 .نيز دستگير شدند

 توحيد دولتشناس، محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده از فعاالن دانشجويی دانشگاه فردوسی مشهد نيز پيش از اين بازداشت شده اند
 
 


