
  

 
 ١٣٨٧م تير ١٩هارشنبه چ
 

  آموزشگاه علمی در تهران به خاطر بدحجابی٢١پلمب 
  

 آموزشگاه علمی و آزاد در تهران خبر داده و نوشته است که يک کارشناس مسوول آموزشگاه های ٢١روزنامه اعتماد از پلمب 
 .د کرده است آموزشگاه زبان و کنکور را تايي٢١علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران پلمب 

  
رای پلمب چهار آموزشگاه زبان و کنکور نيز در هفته گذشته از دادگاه اخذ شد «: اين روزنامه به نقل از سعيد شيرازی نوشته است

و به مسووالن آن مهلت داده شد که تا پايان هفته برای بستن آموزشگاه خود اقدام کنند در غير اين صورت در اين آموزشگاه ها 
 . انتظامی پلمب می شودتوسط نيروی

  
  

اعتماد از قول اين مسئول آموزش و پرورش نوشته است که اين چهار آموزشگاه زبان و کنکور در مناطق دو، پنج و يازده تهران 
 .فعاليت می کردند که عمده تخلفات آنها به دليل بدحجابی و عدم رعايت شئونات اسالمی بوده است

  
در روزهای اخير ماموران اداره اماکن به صورت  .منيت اجتماعی در اماکن خصوصی رخ داده استاين اتفاق در پی اجرای طرح ا
اين اقدام موسسه زبان  در پی. آموزشگاه ها سرکشی کرده اند و به حجاب کارآموزان ايراد گرفته اند سرزده به کالس های درس

 .ه کيش هم به همين شکل پلمب شدنداز آموزشگا همچنين گفته می شود چند شعبه. پلمب شد» بيان سليس«
  

 
 ها پيشنهاد جديد مك آين براي آشتن ايراني

 
به گزارش افزايش صادرات سيگار آمريكا به ايران  را سر داده بود، در واآنش" ايران را بمباران آنيد"مك آين آه يك بار آواز  جان

 . نشان دادواآنش!" تواند راهي براي آشتن آنها باشد مي اين"با گفتن اينكه 
   

را سر داده بود، در واآنش به گزارش افزايش صادرات سيگار آمريكا به ايران " ايران را بمباران آنيد"جان مك آين آه يك بار آواز 
 .واآنش نشان داد!" تواند راهي براي آشتن آنها باشد اين مي"با گفتن اينكه 

 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا آه به اظهار نظرات خشونت آميز و گزنده  جان مك آين، آانديداي جمهوري خواه  به گزارش ايسنا،

 افزايش صادرات آمريكا به ايران در طول دوره رياست جمهوري جورج بوش به  به ويژه عليه ايران مشهور است، به گزارش درباره
 .داد هاي حاآم ميان دو آشور پاسخ مي رغم خصومت

 
با بررسي هفت سال ارقام مربوط تجارت آمريكا از افزايش صادرات به ايران خبر داد آه سيگار خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي 

 .دهد بخش بزرگ آن را تشكيل مي
 

و : اش در پترزبورگ در واآنش به اين خبر به خبرنگاران گفت بنا به گزارش خبرگزاري رويتر، مك آين در جريان مبارزه انتخاباتي
 .آنها باشدشايد اين راهي براي آشتن 

 
: اي را نثار پشتش آرد، بالفاصله گفت همسرش، با آرنج سقلمه اما پس از اينكه سيندي مك آين، " پترزبورگ اليو"براساس گزارش 
 . سال قبل سيگار نكشيده است گفتم28 اين حرف را به عنوان شخصي آه در  شوخي آردم،

 
 . سال29مك آين هم بالفاصله گفت "  سال29"  :سيندي مك آين حرف او را تصحيح آرد و گفت

 
 اين گزارش   گزارش صادرات به ايران خودداري آرد و گفت آه اين اولين باري بود آه درباره وي سپس از اظهار نظر بيشتر درباره

 .چيزي شنيده است و آن را بررسي خواهد آرد 
 

 احتمال حمله به ايران با تقليد از آواز يك  والي دربارهمك آين سال گذشته در سفر انتخاباتي به آاروليناي جنوبي در پاسخ به س
 !" ايران را بمباران آنيد بمب، بمب، بمب، : "شناسيد را آه مي" بيچ بويز" ترانه قديمي  : مشهور آمريكايي گفت خواننده

 



 های خودسرانه سيزدهمين اطالعيه آميته پيگيری بازداشت
 
 .های اخير تاآيد آرد ر سيزدهمين اطالعيه خود بر ضرورت رفع ابهام از بازداشتد" های خودسرانه گيری بازداشت آميته پی"
   
. های اخير تاآيد آرد بر ضرورت رفع ابهام از بازداشت با انتشار سيزدهمين اطالعيه خود" های خودسرانه گيری بازداشت آميته پی"

ن قضايی و تذآر به ضابطان بر لزوم رعايت حقوق بازداشت های غير قانونی توسط مسؤوال خواسته اين آميته جلوگيری از بازداشت
 . است ای قضايی شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی وتبديل شدن اين موضوع به رويه

  
 :به گزارش دسترنج، متن آامل اطالعيه به شرح زير است

هايی آه بايد حافظان اخالق در جامعه باشند بر  الن امور در دستگاهها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤو در زمانی آه تعدی
آنچه در دانشگاه . اش را به آنار نهاده است شود، قوه قضاييه آه آخرين ملجاء قانونی است، گويا وظيفه ذاتی مردم روا داده می

راز مگوی مديری برافتاد و عاقبت آار آن آس پرده از . زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی ناميمون
داد تا بلكه چشمان فرشته  آه به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود آه دست تظلم دراز آرده بود و خود را در مظان اتهام قرار می

قضايی بدل شده است و خود ای  شايد بازداشت های خارج از روال قانونی در اين روزها ديگر به رويه. اش باشد عدالت حافظ و ضامن
اند و از  های محرمانه به قاضيان و ضابطان فرستاده به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده آه مسؤولين قضا در بخشنامه

در هر اعتراض . های هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب آرد توان اين حرآت اند، وگرنه نمی رسانه ها مخفی نگاه داشته
پروا از قانون اساسی به آار  توان ديد آه به سادگی و برخالف قوانين موضوعه و بی هايی را می عی و هر زمزمه صنفی دستاجتما
ای به بازداشتگاه  اند، عده شان برگزار آرده شود آه به ناگاه در تجمعی آه دانشجويان برای احقاق حقوق صنفی افتد و اينگونه می می
ای روانه  های عربی باز عده اداران نام و اعتبار خليج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولتروند ويا در اجتماع هو می

جالب . شوند شان لغو شده است، بازداشت می شوند و اينگونه است، زنانی آه آه نشست محدودشان برای احقاق حقوق بازداشتگاه می
 به دنبال عدالت  دهد تا بلكه با مدد وآيل و ماده قانونی ها می  به خانوادهاند و نه آسی خبری اينكه نه معلوم است آه اينها آجا رفته

دهند و اصراری بر رعايت  های غير قانونی چنان گرم است آه مسؤوالن قضايی حتی تذآری به ضابطان نمی روال بازداشت. بيفتند
 :رح زير است برخي اخبار در نقض مفاد فوق به ش بر اين اساس. حقوق بازداشت شدگان ندارند

فقط چند روزی در اختيار دادسرا بوده و حتی سعی شده "بازداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان آه به گفته دادستان زنجان  -١
ابهام در در خصوص اين پرونده با توجه به سخنان نماينده اين شهر در مجلس شورای ." طی اين چند روز به زندان فرستاده نشود

 .د دارداسالمی همچنان وجو
 آه   خردادماه مقابل يك گالری هنری٢٣ شنبه نگاران در پنج نگاران و وب نفر از فعاالن امور زنان و روزنامه ٩  بازداشت حدود-٢

، )وآيل دادگستری(، نسرين ستوده )فعال امور زنان(، ناهيد ميرحاج )نگار روزنامه(آيدا سعادت .  خردادماه آزاد شدند٢۴ بامداد جمعه
، )مددآار اجتماعی(، سارا لقمانيان )شناسی ليسانس جامعه نگار و دانشجوی فوق وب(، جلوه جواهری )نگار روزنامه(يعقوب  یژيال بن

) شناسی ليسانس جامعه نگار و دانشجوی فوق وب(و نفيسه آزاد ) عكاس و گزارشگر(زاده  ، عاليه مطلب)نگار روزنامه(فريده غائب 
در جريان اين اتفاق آيوان صميمی بهبهانی فعال حقوق بشر نيز آه در صدد توجيه حضور زنان در . شنبه بودند بازداشت شدگان پنج

 .اين محل بود پس از برخورد توهين آميز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت آوتاهی بازداشت شد
  خصوص  ساله و عدم اطالع رسانی در اين٢١ابهام در بازداشت ناهيد آلهر دختر دانشجوی  -٣
بازداشت عباس پاليزدار پس از ايراد سخنرانی او در همدان آه در آن برخی از روحانيون برجسته را به سوء استفاده از موقعيت  -۴

 . نفر ديگر در ارتباط با پرونده پاليزدار١١ خود متهم آرد و پس از آن بازداشت
نان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی آرمانشاه، علی آريمی از بازداشت حسين سعيدی معلم، ايمان رضايی عضو انجمن شعر جوا -۵

دراويش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امير علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غالمرضا غالمحسينی عضو سنديكای 
نی سنندج، عسگر اآبرزاده فعال نگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعاالن مد آارگران شرآت واحد تهران، صديق مينايی روزنامه

دانشجويی، مهدی خدايی فعال دانشجويی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد ميزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان 
سيما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجيد اسدی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی، محمد زراعتی، توحيد حق شناس و فرزاد حسن زاده 

از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد، حسين حسينی دبير سابق انجمن اسالمی آموزشكده رازی اردبيل در نقده، جمال الدين رحمانی 
و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود يازرلو دانشجوی دانشگاه معصومين قم، امير رضا اردالن 

لی زاده عضو انجمن اسالمی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسالمی دانشگاه دانشجوی آرد در اصفهان، همچنين علی ق
اميرکبير، رضا عرب دبير انجمن اسالمی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشيان عضو انجمن اسالمی دانشگاه فردوسی 

 .اند طور موقت آزاد شدهالزم به توضيح است آه برخی از نامبردگان با تأمين قرارهای صادره ب. مشهد
 آيت  وخامت وضعيت جسماني برخي زندانيان سياسي وعقيدتی از جمله عمادالدين باقی، محمد صديق آبودوند، منصور اسالو و -۶

 .اهللا آاظمی بروجردی
برای سعيد  مجلس شورای اسالمی، هشت سال زندان  صدورحكم يك سال حبس تعزيری برای جالل جاللی زاده نماينده دوره ششم -٧

متين پور، يك سال حبس تعزيری برای صالح آامرانی وآيل دادگستری، يك سال حبس آه به مدت پنچ سال به حالت تعليق در خواهد 
نيا، مير قاسم سيدين زاده، بهروز  پور، يعقوب سالكی لو، عليرضا متين آمد برای عبداهللا عباسی جوان، محمد علی حيدری، جليل غنی

دری از فعاالن زنجان، پنج سال زندان در تبعيد برای هانا عبدی، سه سال حبس تعليق برای يونس ميرحسينی صفری و ليال حي
دانشجوی حقوق دانشگاه شيراز، شش ماه حبس تعزيری برای مهدی محمودی دبير اسبق انجمن اسالمی و سيد باقر سجادی دبير 

 ماه زندان برای فاطمه گفتاری ١٨ من اسالمی سيستان و بلوچستان،سابق انجمن علمی دانشكده اقتصاد و عضو شورای عمومی انج
 سال زندان برای محمد صديق آبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای ١١ مادر دانشجوی زندانی ياسر گلی،

 .محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال آارگری



 در تهران و مشهد و پارك الله در  های ملت شدگان در جريان چند تجمع در حوالی پارك از وضعيت تعدادی از بازداشتاطالعي   بي -٨
بازداشت محبوبه آرمی، ويدا . اند  نفر خبر داده٢٠٠  آه مقام های قضايی در خصوص تجمع پارك ملت در تهران از بازداشت تهران

 . افزايد ها می بان پارك ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانیدهقانيان و اآبر فهيمی آه از مسير خيا
  ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجويی ٨  تأييد حكم-٩
 به زندانيان سياسی و عقيدتی آه بيش از نيمی از دوران محكوميت خود را طی   ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط-١٠
 .اند ئه دادهاند،علی رغم درخواستی آه ارا آرده
 .نگرانی در خصوص وضعيت پرونده روناك صفارزاده، حبيب اهللا لطيفی و ميثاق يزدان پناه -١١

 اطالعيه قبلي به استحضار ملت شريف ١٢ ضمن يادآوري مواردي آه در" هاي خودسرانه  گيري بازداشت  پي آميته"بر اين اساس 
اساس موازين حقوق بشر و اصول قانون اساسی ايران برای همه ايران رسانده است بر رعايت حقوق همه شهروندان بر 

 . های صورت گرفته در روزهای اخير را خواهان است شدگان تأآيد آرده و رفع ابهام از بازداشت بازداشت
ازداشت های غير قانونی توسط مسؤوالن قضايی و تذآر به ضابطان بر لزوم رعايت حقوق ب خواسته اين آميته جلوگيری از بازداشت

 . است ای قضايی شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی و تبديل شدن اين موضوع به رويه
  

رييس آل دادگستري استان  قوه قضاييه، رييس آل دادگستري استان تهران، رياستجهت اطالع و اقدام قانوني، به  اين اطالعيه
دادستان آل آشور،  رياست ديوانعالي آل آشور، ات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي،ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، هي آردستان،

 .آميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي رونوشت شده است آميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي و 
 
 

 
 

  بيانيۀ تحليلي انجمن اسالمي دانشكدۀ علوم اقتصادي،در خصوص سياست هاي اقتصادي دولت نهم
 

 1387 تير 19 چهارشنبه،
 
 :ادوارنيوز 

 
تجربه دولت .درتمام شئون زندگی خويش می باشند سه سال پس از روی کار آمدن دولت نهم ،ايرانيان شاهد تحوالتی ناخوشايند

تب توسعه و  شرنگ تلخی بود در کام جامعه ايرانی که اکنون نزديک به يکصد سال است که در اصولگرا در تمامی عرصه ها
سنگر دفاع از عقالنيت و مدرنيته بواسطه اقدامات دولت  در اين ميان دانشگاه به عنوان نخستين. اهی می سوزد دموکراسی خو

اساتيد دانشگاه به . گرفته است ميدان اداره کشور اخراج گرديده که حتی مورد تاخت و تاز و هجوم امنيتی قرار مهروز نه تنها از
شکلی  شده اند و دانشجويان معترض به بهانه های واهی و جعل و تبليغات دروغ به ارسکوت در برابر رويه غلط اداره کشور واد

با اين همه اما بر اين اعتقاديم که بايد عالوه بر اعتراض . زندان ناجوانمردانه يا مدعو به کميته های به اصطالح انظباطی اند يا راهي
خالف خواست حاکمان به ابراز نظر در  دنی وجامعه دانشگاهی ، برمستمر حقوق بشر و رفتارهای ناعادالنه با فعاالن م به نقض

  .موضوع علم اندوزيمان در دانشگاه است خصوص مسائلی بپردازيم که هم اکنون
در . مهمترين معضل پيش روی ملت ايران است)مردم توسعه و معيشت(بی ترديد از ميان تمام ناکاميهای چند سال اخير مسئله اقتصاد

حاصل از فروش  نهم در عرصه اقتصاد همچون افزايش بی رويه واردات کاال از طريق مصرف عايدی ه اقدامات دولتحقيقت مجموع
طرق نامتعارف والبته غير قانونی، مسئله توسعه کشور را به  نفت ، واگذاری پروژه های عمرانی به بخش های غير اقتصادی از

بخش توليد و فن آوری و متعاقب آن  غير معقول اقتصاد ايران شاهد رکود شديد دربگونه ای که با تشديد اين رويه  محاق برده است؛
عدم  همچنين ساختار اقتصاد ايران بدليل اعمالی خارج از حيطۀ آارشناسي و. است سايه انداختن فقر و بيکاری بر پيکره خويش

از سوی ديگر رشد لجام گسيخته نرخ تورم بدليل . دبر اراده اي جدي براي مبارزه با نظام رانتير، از بيماری فساد شديد رنج می
افزايش بزهکاری وفساد  مولفه های علم اقتصاد همچون کنترل نقدينگی باعث تشديد شکاف طبقاتی و ناديده گرفتن مهمترين
 ی غيرعلمی وشناسی داليل وقوع ناامنی در کشور به اعمال اقتدار از مجار طرفه آنکه دولت نهم بجای باز.اجتماعی گرديده است

  .البته مزحک و خنده آور از قبيل طرح مبارزه با نا امنی اجتماعی می پردازد
در آشور به شرح زير بيان " توسعه"از اين رو بر آنيم تا نظر خود را در خصوص سياست هاي اقتصادي دولت و ارتباط آن با مقولۀ 

  :آنيم
شدن، دو چالش عمده و دو مسأله اصلي پيش روي   تعامل با فرآيند جهانيرا مي توان در آنار چگونگي" چگونه توسعه يافتن " -1

عمراني در حكومت  در ايران پنج برنامه. نياز تاريخي ماست و حرآت به سويش اجتناب ناپذير توسعه جبر دوران و.آشور دانست
لت هاي بر سر آار در چند دهۀ اخير براي اين نشان از ميل دو. است گذشته و چهار برنامۀ توسعه پس از انقالب طراحي و اجرا شده

دولت هاي معاصر قابل رصد و رديابي  جهت گيري براي توسعه به جز در برخي مقاطع خاص ، در تمامي.يافتن آشور دارد توسعه
  .است

ۀ چند دهۀ اخير پاياني تمامي حرآت هاي توسعه گرايان در اين ميان اما مباني نظري و برون داد عملي دولت نهم را مي توان نقطۀ
به ملزومات آن آامًال بي  دولت نهم به لحاظ نظري خود از منتقدان امر توسعه بوده و در حوزۀ عمل نيز مسؤوالن اصلي. دانست 
تئوآراتيك  تئوآراسي مي بيند ،بروآراسي را صرفَا در مقام پيشبرد اهداف موهوم رئيس جمهور آه توسعه را در تقابل با. اعتنايند



مزاحم اهداف خويش مي داند به انهدام نهادهاي آارشناسي و  ه و از آنجا آه فن ساالري و خرد آارشناسي را موي دماغ وقرار داد
پول و اعتبار و غيره ،  سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور ، برخي شوراهاي اداري همچون شوراي عالي تكنوآراتيك هم چون

  .دست مي زند
رهايي . براي خروج از مدار توسعه نيافتگي است مسبب وضع موجود و مانع اصلي) حكومتي(صاد دولتيمعتقديم آه امروزه اقت -2

  . آزاد سازي خصوصي سازي و: اقتدارگرايانۀ دولت در اقتصاد ، دو اقدام توأمان را مي طلبد از حضور مالكانه و
با حمايت از حضور گستردۀ نظاميان در اقتصاد و  ت ، آهمعتقديم آه دولت نهم نه تنها در پيشبرد اين دو هدف توفيقي نداشته اس

در . بدل ساخته است ،عمراني،صنعتي و واردات آاال به آنان ،اقتصاد دولتي را به اقتصاد نظامي سپردن پروژه هاي آالن نفتي
تصاد را خطري به مراتب هشدار مي دهند ، ما مداخلۀ نظاميان در اق شرايطي آه برخي دلسوزان نسبت به حضور نظاميان در سياست

  .ويرانگر براي آشور دانسته و دولت نهم را مسؤول و مسبب آن مي دانيم مهلك تر و
سياست . ملي نيست ، بلكه در تقابل با آن قرار دارد معتقديم آه ديپلماسي دولت نهم نيز نه تنها در خدمت توسعۀ آشور و منافع -3

و استحاله شدن در نظام  ان توسعه يافته ، تعامل با آن را تغافل از ارزش هاي خويششرپندارانه از جه خارجي دولت نهم با فهمي
  .آشورهايي چون آرۀ شمالي ، روسيۀ سفيد و آوبا در انتظار ماست با ادامۀ چنين سياست هايي سرنوشت. جهاني مي داند 

دولتي ضد توسعه ارزيابي آرده و " پراتيك" و " وريكتئ " ما با عنايت به تمامي مواردي آه ذآر آن رفت ، دولت نهم را در دو حوزۀ
نيروهاي هوادار دموآراسي،  را خسارت بار و فاجعه آميز مي دانيم و براي رهايي از وضع موجود ، آليۀ تداوم سياستهاي آنوني

  .فرا مي خوانيم توسعه و صلح را به هم انديشي و همكاري جدي تر
 

  علوم اقتصاديروابط عمومي انجمن اسالمي دانشكدۀ 
 
 

 ليست اسامی دانشجويان بازداشتی/ تيرماه18بازداشت گسترده دانشجويان در 
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 . تيرماه امسال نيز همانند سالهای گذشته با بازداشتهای دانشجويی همراه بوده است18: ادوارنيوز
کشور از جمله تهران و مشهد، اقدام به بازداشت فعاالن  هرهای مختلفنيروهای امنيتی از هفته قبل با آغاز فشار بر دانشجويان در ش

  .دانشجويی نمودند
 نيروهای امنيتی علی قلی زاده دبير انجمن اسالمی دانتشگاه شاهرود و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم را 87 تيرماه 18در شب 

  .بازداشت کردند
خودسرانه اتفاق افتاده در مشهد را بازداشت  انشجويی پيگيری بازداشتهایماموران امنيتی در مشهد نيز تمامی اعضای کميته د

زداه با يورش  دانشجويی در مشهد، اشکان آرشيان، علی صابری، رضا عرب، مهدی قدسی و علی قلی بنابر گزارش منابع. کردند
 سال گذشته نيز در جريان بازداشتهای اسالمی دانشگاه پلی تکنيک علی صابری دبير سابق انجمن. نيروهای امنيتی بازداشت شدند

 .برد  روز در زندان انفرادی بسر40دانشجويان پلی تکنيک، در شهر مشهد بازداشت و  گسترده
 

ديگر در شهر مشهد بازداشت شده اند اسامی اين   فعال دانشجويی3 تيرماه 17همچنين گزارشهای تکميلی حاکی است که در روز 
 .عمادپور و بياتاست یدانشجويان امير سرابی، مجتب

  .در روز پنجشنبه گذشته نيز ماموران امنيتی با ورود به منزل مهدی خدايی فعال دانشجويی دانشگاه آزاد وی را بازداشت کردند
آزاد را در برابر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز   تيرماه سلمان سيما فعال دانشجويی دانشگاه16ماموران امنيتی همچنين در روز 

 .ورود به منزل پدری، اقدام به تفتيش و ضبط وسايل شخصی وی نمودند ازداشت کرده و سپس باب
  زندان اوين را به همراه داشته اند209ماموران امنيتی حکم بازداشت و انتقال اين دو فعال دانشجويی به بند  گفتنی است

  . تيرماه بازداشت شده است18ست که دو روز قبل از مجيد اسدی فعال دانشجويی دانشگاه عالمه طباطبايی،دانشجوی ديگری ا
در شهر مشهد نيز همچنان توحيد دولتشناس، محمد زراعتی، فرزاد حسن زاده، سجاد رجبی و محمد ميزبان در بازداشت بسر می 

  .برند
 

  گفته می شود موج گسترده بازداشت دانشجوان در شهر مشهد در سالهای اخير بی سابقه بوده است
   ترتيب اسامی دانشجويانی که در طول دو هفته اخير و در تهران و مشهد بازداشت شده اند به شرح زير می باشدبدين
 علی قلی زاده دبير انجمن اسالمی دانشگاه شاهرود-1
 علی صابری دبير سابق انجمن اسالمی دانشگاه پلی تکنيک-2
 سلمان سيما فعال دانشجويی دانشگاه آزاد-3
 عال دانشجويی دانشگاه آزادمهدی خدايی ف-4
  اشکان آرشيان-5
 رضا عرب-6
 مهدی قدسی-7
 امير سرابی-8
 مجيد اسدی-9
 مجتبی عماد پور-10
 بيات-11



 توحيد دولت شناس-12
 محمد زراعتی-13
 فرزاد حسن زاده-14
 سجاد رجبی-15
 محمد ميزبان-16
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  در ايران' دوهزار کيلومتر'آزمايش موشک جديد با برد 

 
که می تواند اسرائيل را برد اين موشک، دوهزار کيلومتر اعالم شده .  آزمايش کرد٣ايران موشک دوربرد جديدی را به نام شهاب 

 .دهد هدف قرار
 .ساعاتی پس از آزمايش موشک جديد، اياالت متحده آمريکا از ايران خواست از انجام آزمايش های بيشتر خودداری کند

دولت جورج بوش، در بيانيه ای که از محل اجالس سران گروه هشت در ژاپن صادر شده، گفته است انجام اينگونه آزمايش های 
  .شورای امنيت سازمان ملل متحد است ی، نقض مصوباتموشک

 . موشکی است که در يک منطقه صحرايی که محل دقيق آن اعالم نشده، آزمايش شده است٩يکی از  ،٣موشک شهاب 
در اين مانور همچنين دو موشک ديگر با برد . صورت گرفت" ٣پيامبراعظم"، در يک مانور نظامی با نام ٣آزمايش موشک شهاب 

  .نيز آزمايش شد ٣ متر از شهابک
 هشدار به اسرائيل؟

خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد آزمايش اين موشک دوربرد، هشدار روشنی از سوی ايران، در پاسخ به تمرين های نظامی 
  . شودمانورهای اخير اسرائيل، تمرين هايی برای حمله به تاسيسات هسته ای ايران پنداشته می. است اخير اسرائيل

دست ما همواره بر روی ماشه و موشک : " گفته است٣به گزارش خبرگزاری ها، اين فرمانده پس از آزمايش موفقيت آميز شهاب
  ."آماده پرتاب خواهد بود های ما همواره

يروی هوايی سپاه حسين سالمی فرمانده ن. موشک جديد، می تواند منافع دشمنان ايران، حتی فراتر از اسرائيل را هم هدف قرار دهد
  ."خواهد بود) اسرائيل(مقياس تهديد و مقابله ما بسيار فراتر از رژيم صهيونيستی "است  هم گفته

يک مشاور آيت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی گفت پاسخ ايران به هرگونه حمله نظامی، هدف ) سه شنبه(روز گذشته 
  .اهد بودآويو پايتخت اسرائيل خو تل قرار دادن شهر

، يک روز پس از آن آزمايش شد که اياالت متحده آمريکا يک موافقتنامه دفاعی با دولت چک امضا کرد که ٣موشک دوربرد شهاب 
  .بخشی از سيستم دفاع ضدموشکی آمريکا در نزديکی پراگ پايتخت جمهوری چک مستقر می شود بر اساس آن

پا، ناظر بر استقرار ده موشک ردياب در خاک لهستان است که هنوز به نتيجه بخش ديگر استقرار سيستم دفاعی آمريکا در ارو
  .است قطعی نرسيده

کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا در جمع خبرنگاران در پراگ، گسترش سپر دفاع ضد موشکی را، در برابر تهديد کشورهايی 
  .ضروری دانست مانند ايران

 'به افتخار ايران'
اين موشک ها را " گفته است ٣فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران پس از آزمايش موشک شهاب حسين سالمی از 

  ."ايران پرتاب می کنيم تا نشان دهيم که اين تنها بخش کوچکی از توان و اقتدار دفاعی ايران است به افتخار
، به "دشمنانی که قصد دارند با عمليات روانی و با تهديد واقعی"ه به گزارش خبرگزاری ها از ايران، اين فرمانده سپاه همچنين ب

  ."ما هميشه آماده دفاع از کيان اسالمی هستيم"گفته است  آن خارج کنند،" مقدس"او ملت ايران را از مسير اهداف  گفته
 ."قا زير ذره بين ما هستنددر هر موقعيت و مکانی که باشند دقي"آقای سالمی در جمع خبرنگاران گفته است دشمنان ايران 

همچنان ادامه دارد و کشورهای غربی، به  موشک دوربرد در حالی آزمايش می شود که تنش ها بر سر مناقشه هسته ای ايران اين
کرده که قصد  در مقابل، ايران همواره تاکيد. برای دست يافتن به سالح اتمی متهم می کنند ويژه آمريکا، دولت ايران را به تالش

  .از فناوری هسته ای دارد" صلح آميز"استفاده 
، نماينده رهبر ايران در نيروی دريايی سپاه هشدار داد که در صورت حمله آمريکا ٣همزمان با برگزاری مانور نظامی پيامبر اعظم 

 منافع آمريکا در جهان به آتش کشيده خواهد شد به ايران،
 

   نماينده مجلس ايران از قوه قضائيه١١شکايت 
 

 .يازده نماينده مجلس شورای اسالمی در نامه ای به کميسيون اصل نود مجلس، از قوه قضائيه ايران شکايت کردند
 نامه اين يازده نماينده که. اين نمايندگان دليل شکايت از اين قوه را، نحوه واکنش به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه خواندند

  .فاکر، رئيس کميسيون اصل نود مجلس هشتم نوشته شده استامروز منتشر شد خطاب به محمدرضا 
به دنبال قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در آخرين روز کاری مجلس هفتم، تنشی ميان دو نهاد علی رغم پايان يافتن 

  .مجلس هفتم شکل گرفت دوره کاری
 .خواند" طنز"ن قوه بود، اعتراض کرد و آن را قوه قضائيه شديدا به اين گزارش که حاوی انتقادات تندی از اي



مسئوالن قوه قضائيه، پس از قرائت اين گزارش، با اظهارات خود موجبات هتک حرمت "يازده نماينده مجلس در نامه خود گفته اند 
  ".اسالمی، قوه قضائيه و نمايندگان را فراهم نموده و زمينه اهتالف ميان دو قوه را ايجاد کردند مجلس شورای

 .اين نمايندگان همچنين اعتراض برخی مقام های قضايی را حاوی توهين، تهديد و در تالش برای انحراف افکار عمومی دانسته اند
پيشتر اعضای هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ايران نيز در بيانيه ای، از برخوردهای اين قوه با گزارش اين هيات انتقاد کرده 

 .بودند
آيت اهللا خامنه ای، رهبر ايران است، فاصله  نيه ای گفته بودند که وضعيت موجود در نظام قضايی کشور با آنچه مدنظردر بيا آنها
پرداختن هزينه هم  برای وادار کردن برخی افراد و مقام های قوه قضائيه به نظارت پذيری، آماده اين افراد هشدار دادند که. دارد
  .نيز انتقاد کرده و او را به انجام اقدامات غير قانونی متهم کردند د مرتضوی دادستان تهراناين افراد همچنين از سعي. هستند

واکنش ها نسبت به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه زمانی شدت گرفت که عباس پاليزدار، يکی از اعضای اين هيات طی چند 
  .د متهم کردفسا شخصيت های بلندپايه جمهوری اسالمی را به سخنرانی، برخی

دادستانی نيز از فاطمه آجرلو، نماينده تهران و عضو . به دنبال اين سخنرانی، آقای پاليزدار بازداشت و خود به فساد مالی متهم شد
  .دو نماينده ديگر نيز در ارتباط با اين پرونده احضار شدند. هيات به طور مفصل به مدت يازده ساعت بازجويی کرد اين

 دنبال اين قضايا از سوی برخی نمايندگان مجلس به تهديد اعضای هيات تحقيق به تعقيب قضايی و بی احترامی به قوه قضائيه به
  .شد مجلس متهم

او در اين سخنرانی تعدادی از . اينترنتی منتشر شد زمانی آغاز شد که سخنان عباس پاليزدار در دانشگاه همدان در سايت های جنجال
قضائيه، عباس واعظ طبسی،  جمله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، محمد يزدی، رئيس سابق قوه روحانيان بلندپايه از

  .پيشين مجلس ايران را به فساد اقتصادی گسترده متهم کرد توليت آستان قدس رضوی و علی اکبر ناطق نوری، رئيس
 

  کنسرت شهرام ناظری در هشت شهر ايران
 

  .پردازد وه مولوی در هشت شهر ايران به اجرای کنسرت می شهرام ناظری به همراه گر
  . کند رشت و ساری ادامه پيدا می  کرمان،  اصفهان، شيراز، شود و در تهران، يزد، تور موسيقی ناظری از شهر قزوين شروع می 

  .در يک دهه اخير است نخستين تور بزرگ موسيقی او  برنامه ريزی ناظری برای اجرای موسيقی در شهرهای مختلف ايران،
دانان ايرانی خواهان اجرای موسيقی در شهرهای مختلف ايران هستند اما کمبود سالن کنسرت و امکانات اجرا در  بسياری از موسيقی

  .شهرها باعث شده که حضور آنان تنها محدود به تهران باشد ديگر
  .مايشگاه های بين المللی قزوين به روی صحنه می روند تيرماه در محل دائمی ن٢۶ و ٢۵ناظری و گروه مولوی در روزهای 

 مردادماه در تاالر بزرگ کشور برگزار می شود و گروه از نظر قطعات و اعضای گروه تغيير ٢٢ تا ١٧کنسرت اين گروه در تهران 
  .خواهد يافت

 شهرام ناظری ارديبهشت ماه امسال در اين در حالی است که قرار بود.  مهرماه برگزار می شود٢۶ و ٢۵کنسرت شهر يزد روزهای 
روی صحنه برود که اين کنسرت انجام نشد و دليل لغو آن نگرانی از شلوغی و نداشتن امکانات برای کنترل جمعيت  اين شهر به
  .عنوان شد

تری موسيقی زمان دقيق برگزاری کنسرتهای ناظری در شهرهای ديگر مشخص نيست و او اميدوار است که بتواند در شهرهای بيش
  .زنده اجرا کند

شهرام ناظری در جشن منتقدان و نويسندگان سينمای ايران که هفته گذشت در تاالر وحدت برگزار شد، شرکت کرد و به اجرای 
  .برنامه پرداخت

 .شهرام ناظری سال پيش بزرگترين نشان فرهنگی فرانسه به نام لژيون دونور را دريافت کرد
بنيانگذار فيزيک و مهندسی نوين در (حسابی  ، محمود)برنده جايزه صلح نوبل(، شيرين عبادی )عکاس(قتی از ايران رضا د تاکنون
سپانلو  ، محمدعلی)اسطوره شناس(، جالل ستاری )کارگردان تئاتر(، پری صابری )سينما کارگردان(، عباس کيارستمی )ايران

  .ديگر نشان لژيون دونور را کسب کرده اند  و چند نفر)دختر وزيردربار رضا شاه پهلوی(، ايران تيمورتاش )شاعر(
 .شهرام ناظری نخستين خواننده از ايران و همچنين نخستين کرد است که نشان لژيون دونور دريافت می کند

 

 
 

  به کنسولگری آمريکا در استانبولحمله مسلحانه
 

شش    استانبول،  آمريکا در به کنسولگری «حمله تروريستی«در يک  های آمريکايی و ترک اعالم کردند که روز چهارشنبه، مقام
 .شدند کشته نفر از جمله سه مامور پليس

  . مسلح نيز در اين درگيری ها کشته شدندسه تن از چهار مهاجم به گزارش خبرگزاری ها، سه تن از کشته شدگان پليس هستند و
رنگ به سوی اتاقک امنيتی پليس در  مشاهدات شاهدان عينی، صبح چهارشنبه مردان مسلح سوار بر يک اتومبيل سفيد براساس

 .گشودند که با شليک پليس مستقر در محل روبرو شدند مقابل کنسولگری امريکا در استانبول آتش
 مرگ سه پليس اهل ترکيه در اين درگيری ابراز  از» حمله تروريستی« در ترکيه با آشکار دانستن اين راس ويلسون، سفير امريکا

 .تاسف کرد



ما همچنان در کنار هم با « :نخواهد گذاشت گفت ويلسون با تاکيد بر اين که اين حمله هيچ تاثيری بر روابط ترکيه و امريکا راس
 «.خواهيم کرد تروريسم بين المللی مبارزه

به . حداقل يک نفر از داخل اتومبيل به مقر پليس شليک کرده است  صبح چهارشنبه،١١سخنگوی سفارت امريکا در آنکارا ساعت 
 . دقيقه ادامه داشت١٠اين درگيری حدود  گزارش شاهدان

اين حادثه کشته يا مجروح  دراستانبول نيز اعالم کرد هيچ يک از کارکنان کنسولگری يا اتباع امريکا  يک مقام کنسولگری امريکا در
 .تقاضای ويزا مقابل کنسولگری امريکا ايستاده بودند در زمان حمله تعداد زيادی از مردم برای. نشده اند
ولی مقامات ترک می گويند  مقام های آمريکايی تاکنون اظهار نظری در مورد مليت افراد مهاجم نکرده اند آسوشيتدپرس، به گزارش

 .بود که مهاجميم گذرنامه سوری داشتند پيشتر شايعه شده. ن ترک بودنددو نفر از مهاجمي
کنسولگری بريتانيا، دو  در اين حادثه چند بمب در مقابل.  رخ داد٢٠٠٣خارجی در ترکيه در نوامبر سال  آخرين حمله به پايگاه های

 .کنيسه يهوديان و يک بانک انگليسی منفجر شد
 .بريتانيا در استانبول کشته و صدها نفر مجروح شدند از جمله کنسول نفر ٧٠در اين انفجارها حداقل  

 .تاکنون هيچ گروه و يا فردی مسئوليت اين عمليات را بر عهده نگرفته است
 
 «ی دوربرد را متوقف کنديران بايد آزمايش موشک هاا »
 
ناقض قطعنامه های شورای امنيت  جاندرو، سخنگوی کاخ سفيد، روز چهارشنبه آزمايش موشک های دور برد ايران را گوردون 

  .جمهوری اسالمی، خواند سازمان ملل و مغاير با تعهدات بين المللی
  در ايران٣   خبرنگاران درباره آزمايش موشک شهابگروه هشت در ژاپن به سوال  کاخ سفيد که درپايان نشست سران سخنگوی

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

جديدی را به نام  ن کشور در آخرين مانور نظامی خود در خليج فارس، موشک دوربردنيروهای اي به گزارش خبرگزاری ها از ايران،
  . آزمايش کرده اند٣شهاب 

برد کمتر در يک منطقه  اين موشک، به همراه هشت موشک با. موشک را دو هزار کيلومتر اعالم شده است مقامات ايرانی برد اين
 . استصحرايی که محل دقيق آن اعالم نشده، آزمايش شده

سرعت عمل و تحرک باال و نيز « :گفت خبرگزاری فارس  به در همين حال مصطفی محمدنجار وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح 
 «.هدف گيری دقيق و هوشمندانه از ويژگی های قدرت موشکی ايران به شمار می رود

بارها اعالم کرده ايم که قدرت « :، افزود»کند  را سرکوبقاطعانه هر تجاوزی« با تاکيد بر اين که سپاه پاسداران قادر است  وی
ماجراجويان جنگ  خدمت صلح، ثبات و امنيت منطقه است و موشک های ايران فقط متجاوزان و موشکی ايران صرفا دفاعی و در

 «.نمی کند طلب و متخاصم را هدف قرار خواهد داد و هيچ کشوری را تهديد
تضمين کننده امنيت کشور هستند و امنيت ايران، تضمين کننده و   مسلح جمهوری اسالمی ايراننيروهای«: آقای نجار تصريح کرد

 «.مستحکم امنيت خليج فارس و تنگه هرمز است پشتوانه
  گمانه زنی در مورد حمله اسرائيل

  ی جمهوری اسالمی پس ازبه تاسيسات اتم نظامی ايران در حالی برگزار می شود که گمانه زنی ها در باره حمله اسرائيل مانور
 .دريای مديترانه قوت گرفته است مانور هوايی اخير اسرائيل در شرق

  .گزارش داد که اين مانور به منظور تمرين برای حمله به مراکز هسته ای تهران بوده است نيويورک تايمز روزنامه آمريکايی
فشار ديپلماتيک جامعه بين المللی بر ايران انجام  امی با هدف تشديدافشای اين مانور نظ: تحليگران مسائل خاورميانه می گويند برخی

  .شده است
اينکه امکانات متعدد موشکی سپاه کامال در  همين حال، حسين سالمی فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران نيز با تاکيد بر در

های ما  م دست ما همواره روی ماشه و موشکبه دشمنان هشدار می دهي« :قرار دارند، گفت وضعيت عملياتی و آرايش دفاعی
 «.همواره آماده پرتاب خواهد بود
در برابر ديد جهانيان  اين تنها بخش کوچکی از گزينه های دفاعی متنوع ماست که امروز«: تاکيد کرد فرمانده نيروی هوايی سپاه

 «.قاطع تر و کوبنده تر خواهد بوددشمنان بسيار سريع تر،  قرار دارد و عکس العمل واقعی ما در برابر تهديدات
 

  می گويد١٣٧٨تير  ١٨ نگاه تازه؛ احمد باطبی از
 

 محمدرضا کاظمی محمد ضرغامی،
هوادار محمد خاتمی رييس جمهوری پيشين  که نزديک به گروه های» سالم« تير، به دنبال توقيف روزنامه ١٨ در روز  پيش سال

اين مسئله  ، اعتراض خود را به)خوابگاه دانشجويی دانشگاه تهران(» انشگاه تهرانکوی د» ايران بود، گروهی از دانشجويان ساکن
 .به نمايش گذاشتند

که در آن  حفظ و سازماندهی شود، در پی حضور گروه هايی» کوی دانشگاه«بود در چارچوب  اين اعتراض ها که در ابتدا قرار   
نام برده می شد، کم کم به خيابان » انصار حزب اهللا«مشخص تر  يا به طورسال ها از آنها با عنوان لباس شخصی ها، گروه فشار و 

    .گرفت دانشگاه کشيد و از آنجا تا ميدان انقالب اسالمی و ميدان بهارستان را در بر های اطراف کوی
 از اين گروه جدا ١٣٧٨ تير ١٨که درست پيش از » انصار حزب اهللا» اين هفته، اميرفرشاد ابراهيمی عضو گروه» نگاه تازه«در 

باطبی که به سبب انتشار تصويرش بر   آقای  . است٧٨احمد باطبی يکی از نام آشناترين زندانيان نآرامی های سال  شد، در کنار
اعتراضهای  که او را با پيراهن خونين بر دست نشان می داد، از چهره ای گمنام به نماد (چاپ لندن(روی جلد هفته نامه اکونوميست 

 .شجويی آن سالها تبديل شددان



اين حکم در دادگاه تجديد  اسالمی ايران در آن سال ها، آقای باطبی را به مجازات مرگ محکوم کردند، ولی مقامهای قضايی جمهوری
ی مرخص  سال تحمل زندان، در ماههای گذشته توانست با استفاده از٩باطبی پس از   احمد  . سال زندان کاهش پيدا کرد١۵نظر، به 

 .ابتدا به اربيل و از آنجا به آمريکا رفت «حزب دموکرات کردستان ايران«استعالجی از زندان خارج شود و با کمک 
   :از احمد باطبی اين بود که  راديو فردا  اولين پرسش .مصاحبه با احمد باطبی بخشی از برنامه نگاه تازه اين هفنه است

  بلی و خاصی انجام شد؟ شمااز ايران با برنامه ريزی ق آيا خروج
ايران خارج شوم از جمله وثيقه های سنگينی که  به چند دليل نمی توانستم از. برنامه ريزی نکرده بودم و مجبور شدم فرار کنم من

 خانوادگی و اجتماعی اين بود که هنوز می شود داخل ايران کار کرد، در ضمن هر انسانی معذوريت های داشتم و همچنين تحليل خودم
 .به همين داليل به خارج نرفتم. نيز دارد

  با توجه به اين که شما برنامه ای برای خروج از ايران نداشتيد، چطور اين مسئله اتفاق افتاد؟
بعد از چند ماه، بدون هيچ . تمديد می شد بيمار شدم و همين بيماری باعث شد به من مرخصی درمانی دهند، که ماه به ماه اخيرا

از نظر جسمانی احساس می  با اين که درمانم تمام شده بود، ولی. گرفتند و گفتند بايد به زندان برگردم دگاه با من تماستوضيحی از دا
  .کردم که اين بار نمی توانم تحمل کنم

ستان من اگر بازده دارد و اکنون داستانی مانند دا طرف ديگر، معتقد بودم زندانی بودن من از نظر تبليغاتی و سياسی تا حدودی از 
  . در ضمن زندان ها پر است و نيازی نيست من به زندان بازگردم .ادامه يابد، لوث می شود

با دوستانم در حزب . ايران خارج شوم عيد بود و فرصت نداشتم با کسی مشورت کنم و به طور ناگهانی تصميم گرفتم از تعطيالت
عمليات خاص  آنها با.  کردم و دوستان پذيرفتند مرا از ايران خارج کنندموضوع را مطرح دموکرات کردستان ايران تماس گرفتم و

  .خودشان، مرا از تهران به عراق بردند و از عراق به اينجا آمدم
  در مسير خروج از ايران، خطری متوجه شما بود؟

ته ای چند بار اين مرزها را با گلوله هستند، هف مرز ايران و عراق، جمهوری اسالمی به عنوان اين که گروه های مخالف کرد آنجا در
 .بود طی سفر در گلوله باران توپ گير کردم و تمام آن مرزها مين گذاری شده.دهد توپ مورد هدف قرار می

  چه کسی گزينه سفر به آمريکا را به شما پيشنهاد کرد، سازمان ملل يا افراد ديگر؟
اطالعات تلفن و جای مرا پيدا کرده بود، بارها با تلفنم   پيش آمد، زيرا وزارتدر اربيل مشکل برايم. به دفتر سازمان ملل رفتم  من

 .من مناسب نيست بنابراين حزب دموکرات به دفتر سازمان ملل اطالع داد که وضعيت. تهديد کردند تماس گرفتند و
بر روی آمريکا تمرکز کرده بود، زيرا خودش وکيلم نيز . پيگيری کرده بودم توسط وکيلم، چند گزينه از جمله آمريکا را برای کارهايم

  .آمريکا بود در
 .بود که سازمان ملل هماهنگ کرده بود و يکی هم آمريکا که وکيلم هماهنگ کرده بود.... دو گزينه برای من درست شد، يکی 

ن آمده است که آقای لطف اهللا ای سخن به ميا  و از وثيقه وبالگ ها و وب سايت ها، به شيوه خروج شما از ايران انتقاد شده در 
  .ايران، برايتان گذاشته بود ميثمی، مدير مجله چشم انداز

زيرا می توانست . اشتباهی بود اولين بار توسط وبالگی که نام نمی برم منتشر شد که به نظر من کار بسيار اين مسئله،. درست است
   .ان و سايت های جناح راست حاشيه سازی نشودروزنامه کيه شخصا با خودم مطرح کند و بعد منتشر کند تا در

که از ايران خارج شوم در حد امکانم، تضمينی  من قبل از اين.  و برای من وثيقه گذاشته است اهللا ميثمی اين لطف را کرده آقای لطف
  .حل شود  مسئلهجای نگرانی نيست، من تمام تالشم را می کنم که اين. برخوردند، حل شود را سپرده ام که اگر به مشکل

به دوستانی که نسبت به اين موضوع حساسيت نشان می دهند، بايد . کنم بايد مد نظر داشته باشيد که من مجبور شدم ايران را ترک
ندارد کشور، خانواده و همه زندگی خود را  هيچ کسی دوست. شفاف بگويم که من و امثال من مجبورند اين کار را بکنند راحت و

  .کند ر جايی غريب زندگیترک کند و د
اين گونه زندگی کنيم و اگر قرار باشد روزی کار سياسی را کنار  دست کسی هم چک و سفته نداده ايم که ملزم باشيم تا آخر عمر

 .جور ديگری کار سياسی کنيم، از کسی تأييد بگيريم بگذاريم و يا
زندگی تصميم می گيريم که   موقعيتی که داريم و معذوريت هایما صاحب تحليل و انديشه هستيم و بر مبنای اين زندگی ماست و 

 مهم اين است که چقدر می توانيم برای فرآيند مبارزه. خودمان مربوط است درست يا نادرست بودن آن به. کاری را انجام دهيم
 .دموکراتيکی که مد نظر است، مفيد باشيم

ساکن کوی بوديد يا به آنجا رفت و  ما چگونه ناگهان وارد ماجرا شديد، خودتانش .نا آرامی های روز هجدهم تيرماه حاال بپردازيم به
  آمد داشتيد؟

  
اتحاديه اسالمی دانشجويان و دانش آموختگان   فيلمسازی می خواندم، با جريانات سياسی آشنا شدم و با-رشته کارگردانی زمانی که

جنبش دانشجويی   تير ، سه بار در حوزه١٨قبل از جريان . ی داشتمحزب ملت ايران ارتباطات دانشگاه ها، دفتر تحکيم وحدت و
  .  سياسی-که نام بردم، بيشتر جنبه دانشجويی داشت تا جنبه حزبی ارتباط من با نهادهای دانشجويی و احزابی. دستگير شده بودم

دم، مانند ساير دانشجويان وقتی از جريان خوان اما به واسطه اين که در تهران درس می. تير ، من ساکن کوی دانشگاه نبودم ١٨ در
همين مسئله . بودم به عنوان يکی از اعضای کنترل و سازمان دهی اعتراضات آن چند روز، فعال مطلع شدم، حضور پيدا کردم و

  . قضايی نسبت به من حساس شود-باعث شد دستگاه امنيتی
  شما از ابتدا درماجرا حضور داشتيد؟

ام در مورد اعتياد و ناهنجاری های اجتماعی، داشتم  اق افتاد، من در همان چند روز برای پايان نامه دانشگاهیکه اين حادثه اتف شبی
بودم و قرار بود در اين پروژه به  بسيار اتفاقی درمنطقه امير آباد و خيابان های اطراف با دوستی آشنا شده .يک فيلم کوتاه می ساختم

 .من کمک کند
دستم بود، مجبور شدم به خانه  داشتم و تا حدی اتفاقات را ديدم ولی چون دوربين دانشگاه به صورت امانت آن روز آنجا حضور 

. برگشتم ما درخانه پدرم در کرج ساکن بوديم و من اين مسير را رفتم و. برگردم بروم و دوربين را بگذارم و دوباره به محل کوی
 .وقتی رسيدم، صبح شده بود و حوادث رخ داده بود



  شما خودتان درآن اطراف حضور داشتيد که ماجرا شروع شد و کسی به شما خبر نداد؟
 .کسی به من خبر نداد

  چه شد که فيلم کوتاه پايان نامه را کنار گذاشتيد و خودتان بخشی از تظاهرات و تجمع شديد؟
راضات دانشجويی فعال بودم، ماجرا را پيگيری می اعت اين اتفاقی بود که افتاده بود و چون در حوزه. تصميم خاصی نگرفته بودم من

  .مجبور شوم پايان نامه ام را کنار بگذارم کردم و فکر نمی کردم
مجبور شدم راه زندگی ام را  دامنگيری حوادث بسيار گسترده بود و تمام زندگی ام را تحت تأثير قرار داد و وقتی وارد ماجرا شدم،

  .تغيير دهم
   اقدام شما آگاهانه بود يا اتفاقی؟ نی چه بود و چگونه به دست شما رسيد؟داستان آن پيراهن خو

دانشگاه با نيروهای لباس شخصی، حزب  از دانشگاه های مختلف در داخل دانشگاه تهران و مردم عادی نيز در بيرون از دانشجوها
 .اهللا و نيروی انتظامی درگير بودند

. مردم عادی را که زخمی شده بودند، برمی گردانديم ر دانشگاه تهران بيرون می رفتيم وبه همراه چند تن از دوستان ديگر از د من
می رفتيم ظاهرا می شناختند،  نيروهای نظامی که به طرف مردم شليک می کردند، ما چند نفر را که برای امداد اين را هم بايد بگويم

 .زيرا ما را با تير نمی زدند
از جايشان بلند شدند، ولی من برنخواستم   گلوله آمد و ما همه روی زمين نشستيم، دفعه دوم دوستاندانشگاه صدای رگبار از دم در 

تا جلوی زخم  به کتف شخصی که روبروی من ايستاده بود اصابت کرد و من پيراهنش را درآوردم زيرا يکی از گلوله ها کمانه کرد و
های داخل دانشگاه دادم، همان موقع ديدم دانشجويان از دانشگاه  مبوالنسوقتی او را داخل دانشگاه آوردم و تحويل آ. را بگيرم
 .خواستند اعتراض را به خيابان بياورند روند، به خاطر زخمی ها و خونريزی ها خيلی هيجان زده شده بودند و می بيرون می

زيرا حاکميت همين . شود بيرون دانشگاه کشيدهسازمان دهنده ها، بر اين بود که نبايد درگيری جدی به  ولی استراتژی دفتر تحکيم و 
 اعتراضات خيابانی به وجود آمده بود و عمدتا توسط خود نيروهای حاکميت انجام را می خواست تا تمام تخريب ها يی که در جريان
 .گرفته بود، به گردن جنبش دانشجويی بيندازند

بايرامی، عکاس و ژورناليست،  همان موقع جمشيد. ويان مطرح کردمباال گرفتم و همين مسئله را برای دانشج من اين پيراهن را 
  .العملی نشان ندادم عکاسی می کرد و چون او را می شناختم، عکس

 .عکس مدتی بعد منتشر شد و اتفاقات پس از آن را هم می دانيد
  شود؟فکر می کرديد عکسی که از شما گرفته شد، يک روز سمبل اعتراضات دانشجويی ! آقای باطبی

خود را به بهترين شکل انجام دادم و آقای بايرامی هم   گفته ام، من کار قبال هم. اين عکس به اين دليل گرفته نشد. فکر نمی کردم نه
 .به بهترين شکل انجام داد کار ژورناليستی خود را

  پس از آقای بايرامی دلخوری نداريد؟
من و او از ابتدا تا کنون مشکلی وجود نداشته  بين. راددت زيادی به او دارماو دوست من است و ا. اصال دلخوری درکار نيست نه

 .ارتباط ما ايجاد نکرد اين اتفاق تغييری در. است
نباشد  من هر وقت او را می ديدم، می گفتم ناراحت. اين عکس برای من دردسر ساز شد البته او اين ناراحتی و نگرانی را داشت که 

 .هميشه اين دغدغه را داشت ولی به لحاظ وجدان انسانی.  کار او نيز عکاسیزيرا کار من آن بود و
فعاليت می کرد، همسر  از شما حمايت می کرد و در دورانی که زندان بوديد به عنوان سخنگوی شما يکی از افرادی که! آقای باطبی

  جا هستند؟و اکنون خانم بينات ک چطور شد که از او جدا شديد. شما خانم سميه بينات بود
بر می گردد به نوع  ولی اين مشکل. کشيد و همه شاهد بودند که برای رهايی من چقدر تالش می کرد همسرم برای من بسيار زحمت

آدمی يک ظرفيتی دارد و يک جا خسته می شود و توان خود را از دست  هر. زندگی من که پر از تنش، درگيری، فشار و استرس بود
 .می دهد

نمی توانستم به اندازه کافی به زندگی و رابطه  من در دوران زندان. ی مکرر و دستگيری ها زندگی ما را دچار تالطم کردفشارها اين 
 .شد به مرور زمان زندگيمان را دچار مشکل کرد و درمجموع سياست باعث اين مسئله اينها.  رسيدگی کنم زناشويی

  در همان دوران با هم آشنا شديد؟ تير بر می گشت يا ١٨اين آشنايی شما به قبل از 
  

 .از بستگان يکی از دوستان بود. در يکی از مرخصی هايم با او آشنا شدم
  

 او می دانست که شما چنين وضعيتی داريد؟
 .ولی زندگی طوری است که تا انسان از نزديک لمس نکند، نمی تواند درک درستی از آن داشته باشد. بله می دانست
  د از گذشت تمام اين ماجراها، خودتان را چگونه ارزيابی می کنيد؟بع! آقای باطبی

فراموش کرد و احتماال هنوز هم درخواب و رويا،   چنين ماجرايی را نمی توان به اين سادگی .خسته هستم و بايد استراحت کنم من
  .دست از سرتان بر نمی دارد

اين . نگاه می کنم که آيا واقعی است، می بينم که نه ته ام، بعد اطراف خود راخواب می بينم به زندان برگش. کابوس زندان می بينم بله
  .نمی شود، ولی اميدوارم روزی متعادل شود ماجرا هرگز از ذهنم پاک

برای شما چه ترانه  .پخش انتخاب کنند نگاه تازه معمول از ميهمانانمان می خواهيم که ترانه محبوب خودشان را برای ما در برنامه
  ی پخش کنيم؟ا

 از داريوش» مصلوب صدا « ترانه
 .قرار دارد، باز کنيد) سمت چپ(فايل برنامه را که در باالی همين صفحه » نگاه تازه« تمامی برنامه اين هفته  برای شنيدن

  ٠٠۴٢٠٢٢١١٢۴١١۴زنيد و يا با شماره پيام گير برنامه ايميل ب  com.javanan@radiofarda برای تماس با ما به آدرس
 .تماس بگيريد



نيم  (٠٠/٣٠ ساعت جمعه بعد از خبرهای  و١٩/٣٠را از اين پس می توانيد پنجشنبه ها بعد از خبرهای ساعت» نگاه تازه» برنامه
  .راديو فردا بشنويد  به وقت ايران از١٣/٠٠   و  )بامداد
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  جمهوری اسالمی؛ تالش برای راه يافتن به فضا
 

 
ها  که ماه» خبر خوشی«نژاد در مرکز هوافضای وزارت دفاع،   بهمن با حضور رييس جمهور محمود احمدی١۵شنبه صبح روز دو
های پرتاب آن به فضا  ی ساخت ماهواره و پايگاه های ايران در زمينه اين خبر به فعاليت. ی آن داده شده بود اعالم شد پيش وعده
شود  است که گفته می» اميد«ای به نام  عنوان شده ساخت ماهواره» وش هوافضاخبر خ«ها آنچه  بنابر گزارش. شود مربوط می

ی ايرانی به  به عنوان اولين ماهواره» ١سينا ـ« نيز ٨۴آبانماه سال . باشد ی بومی ايران و کامال ساخت داخل می نخستين ماهواره
 .اند ز سهيم بودهدر ساخت سينا چند شرکت روسی ني. ی يک موشک روسی به فضا پرتاب شد وسيله

  

 احمدی نژاد در مرکز هوافضای وزارت دفاع در روز پرتاب موشک : 
  

ها که مدتی  اين برنامه. گردد زمیفضايی با ايران برای راه يافتن به فضا به يک سال پيش از انقالب و درخواست سه مدار های برنامه
رفسنجانی، اوايل  در دوران رياست جمهوری علی اکبر هاشمی. به طور جدی پيگيری شد ١٣۶٠ ی متوقف مانده بود از اواخر دهه

ی  ارتباطات و فناوری اطالعات به امضا رسيد ساخت نمونه ای که ميان وزارت علوم و وزارت ، با موافقتنامه١٣٧٠ی  دهه
ای  فضايی اين ماهواره با سرمايه ی ی هشتاد ساخت نمونه اوايل دهه. آغاز شد" مصباح"ی کوچکی به نام  ماهواره شگاهیآزماي

 ی فجر سال دهه. به انجام رسيد CGS (Carlo Gavazzi Space) شرکت ايتاليايی  ميليون دالر، با مشاوره و نظارت١٠حدود 
 به کمک ٨۴اعالم کرد اين ماهواره تابستان سال  ی مصباح خبر داد و ده شدن ماهوارهاحمد معتمدی وزير وقت ارتباطات از آما ٨٢

  .خواهد شد يک موشک روسی به فضا پرتاب
  

ای  ی مصباح صورت گرفت پرتاب آن بارها به تعويق افتاد و مدتهاست خبر تازه به رغم تبليغات بسياری که در مورد ساخت ماهواره
ی ديگری به نام زهره منتشر شد که سرنوشت آن نيز   اخباری در مورد تکميل شدن ماهواره٨۴سال . شدهدرمورد اين پروژه منتشر ن

دهد مصباح به  زاده گزارش می  از قول رئيس سازمان فضايی کشور احمد طالب٨۴ ابانماه ٢۵خبرگزاری ايسنا . نامعلوم مانده است
کند که به دليل  او در مورد زهره نيز به مشکالتی اشاره می. ودی برطرف شودرود مشکل آن به ز پايگاه پرتاب منتقل شد و انتظار می

اند  ی مصباح را برعهده داشته ظاهرا به جز تيمی که اجرای پروژه. ها پيش آمده آن با روس» ای های بانکی و بيمه نامه نوع ضمنانت«
ای با نام سينای يک به   خبر پرتاب ماهواره٨۴آبانماه سال . اند ی ديگری بوده ها سرگرم تکميل ماهواره گروهی نيز با همکاری روس

 .ی ايرانی در حالی منتشر شد که پيشتر اطالع چندانی در مورد ساخت آن انتشار نيافته بود عنوان نخستين ماهواره
  

 عکس يادگاری احمدی نژاد و اطرافيان با موشک :  



  
» علم فضا انحصاری و در اختيار مستکبران است«وزير ارتباطات محمد سليمانی در همايش هفته جهانی فضا با اشاره به اين که 

او در » های خاموش حرکت کند تا بتواند به فضا وارد و از امکانات آن استفاده کند ايران بايد در حوزه فضا با چراغ«داشت اظهار 
ايران چندين ماهواره در دست ساخت دارد که با نهايی شدن «ی اين همايش که ابانماه برگزار شد به خبرنگاران گفته است  حاشيه

حضور در فضا به عنوان يک قدرت تلقی می «سليمانی با بيان اين که » . به اطالع مردم می رسانيمآنها در آينده خبرهای خوشی را
کشورهايی که صاحب ماهواره هستند، چون از آن باال اشراف بر کره زمين دارند، می توانند نيازهای خود را «افزايد  می» شود

 )٨۶ آبان ١٩، "مهر"خبرگزاری (» .برطرف کنند
  

ای به نام اميد رونمايی شد که گفته  نژاد ماهواره  بهمن ماه در مراسمی با حضور رئيس جمهور محمود احمدی١۵صبح دوشنبه 
بر افتتاح و موشک  های ماهواره در اين مراسم همچنين پايگاهی برای پرتاب موشک. ی بومی ايران است شود نخستين ماهواره می

ی گوناگون است   هزار قطعه١٠اين موشک شامل بيش از « گزارش خبرگزاری فارس به. بر سفير نيز به نمايش گذاشته شده ماهواره
 همزمان با اين مراسم  ».اند  سال گذشته ساخت تمامی اجزای آن را بومی کرده١٠های مختلف دانشگاهی طی  که کارشناسان رشته

های سمنان يک راکت کاوشی آزمايش  ر بيابانشد، در پايگاه پرتاب موشک د که در مرکز سازمان فضاهوای وزارت دفاع برگزار می
 . شد که در مورد مشخصات فنی آن اطالعاتی منتشر نشده است

  
ی متخصصان  ای که امروز ارائه و آزمايش شد کامال بومی است و تماما به وسيله کنند مجموعه مسئوالن جمهوری اسالمی ادعا می

شده   پيش از اين با کمک کشورهای خارجی، و در راس آنها روسيه انجام ساخت ماهواره در ايران. داخلی طراحی و تکميل شده
مقامات تهران اين اتهامات را . کند های اخير موشکی اهداف نظامی را نيز دنبال می جمهوری اسالمی متهم است در آزمايش. است
 .کنند اساس خوانده و رد می بی

  
 پور بهزاد کشميری

  
  

 


