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July . 21, 2003 - دوشنبه ٣٠ تیر ١٣٨٢- سا ل يازدھم - شماره ٣١١٣

بازديد فرمانده كل قوا از دستاوردھاي فني و آمادگي رزمي
نیروي ھوايي سپاه

مجلس تصويب كرد

ضوابط تازه رسیدگي به صالحیت و شكايات داوطلبان
نمايندگي مجلس

گزارش كمیته ويژه درباره پیگیري موضوع مرگ زھرا كاظمي

سخنگوي دولت:

دولت عراق بايد براساس «ھر عراقي يك رأي» انتخاب
شود

بازديد فرمانده كل قوا از دستاوردھاي فني و آمادگي رزمي
نیروي ھوايي سپاه

مقام معظم رھبري اعتماد به  نفس  ملي، امید به  آينده  و باور به  پیروزي  در
مقابل زورگويان  جھاني  را از جمله  آثار حضور جوانان  مؤمن  و متعھد در

عرصه ھاي  مختلف  كشور خواندند

تھران - خبرگزاري جمھوري اسالمي:
رھبرمعظم  انقالب  اسالمي و فرمانده 

كل  قوا ديروز در بازديد از تازه ترين
 دستاوردھا، پیشرفتھا و آمادگیھاي 

نیروي  ھوايي  سپاه  پاسداران  انقالب 
اسالمي ،تأكید كردند: نظام  جمھوري 
اسالمي  بر اساس  منطق  عقالني  و

متكي  بر قدرت  معنوي ، ضمن  دفاع  از
ھويت  ملي  و اسالمي  و حقوق  ملت 
خود، ھیچگاه  از آرمانھاي  واالي انقالب 

دست  برنخواھد داشت .
در ابتداي  اين  مراسم،  ھمزمان  با ورود فرمانده  كل  قوابه میدان  سرود جمھوري

 اسالمي ايران  نواخته  شد.
سپس  حضرت  آيت هللا  خامنه اي  با حضور در محل  يادمان  شھیدان، ضمن  قرائت  فاتحه  به 

مقام  شامخ  شھیدان  دفاع  مقدس  اداي  احترام  كردند.
مقام  معظم  رھبري  ھمچنین  از يگانھاي  حاضر در میدان سان  ديدند.

رھبر معظم  انقالب  اسالمي در سخناني  در اين  مراسم  بااشاره  به  تفاوت  منطق قدرت 
معنوي  متكي  بر ارزش ھاي  «حقاني  و انساني » با منطق  قدرت  مادي  متكي  برابزار صرف 
مادي ، پیروزي  نھايي  را متعلق  به  قدرت  معنوي  دانستند و تصريح كردند: امروز ملت  ايران  و

نیروھاي  مسلح  آن اعم  از سپاه ، بسیج  و ارتش  باتلفیقي  از امكانات  مادي  و قدرت 
معنوي، آمادگي  دارد تا باعزمي راسخ  ودرھرمكاني  كه  الزم  باشد، درمقابل  دشمن  بايستند.

حضرت  آيت  هللا  خامنه اي  با تأكید بر اينكه  درمنطق  قدرت  مادي ، ظلم  به انسانھا، ناديده 
گرفتن  ارزشھاي  انساني ، تحقیر انسانھا، تجاوز به  سرزمین ديگران  و سلب  منافع  ملتھا جائز
شمرده  مي شود، نظام  استكباري  آمريكا رانمونه  آشكار قدرت  متكي  بر ابزار مادي  خواندند و

بااشاره  به  ھدف  اصلي آمريكا يعني  تامین  منافع  استكباري  خود،تأكید كردند: اينگونه 
قدرتھاي  مادي و استكباري  كه  عمال از منطق  جنگل  پیروي  مي كنند با وجود قدرت نمايي 

ظاھري ، به  پیروزي  حقیقي  نخواھند رسید.
حضرت  آيت هللا  خامنه اي  نظام  جمھوري  اسالمي را نمونه اي  از قدرت  معنوي كه  عنصر

اصلي  آن مردم  و دفاع  از ارزشھاست  دانستند و افزودند: قدرت  معنوي در ٢۴ سال  گذشته 
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اصلي  آن مردم  و دفاع  از ارزشھاست  دانستند و افزودند: قدرت  معنوي در ٢۴ سال  گذشته 
درايران  امتحان  خود را پس  داده  است  و اين  قدرت  در ھر مكاني  ھم  كه  تبلور يافته  ھمانند

لبنان  و فلسطین، قدرتھاي  مادي  نتوانسته اند آنرا به  زانو درآورند.
ايشان  با اشاره  به  برتري  ظاھري  آمريكا درمقابل  قدرت  مادي  رژيم  صدام افزودند: آمريكايیھا

بعداز آن مرحله ، اكنون  در مواجھه  باقدرت  و اراده عمیق  مردم  عراق  كه  خواھان  خروج 
اشغالگران  ھستند، احساس  ضعف  و ناتواني  مي كنند.

فرمانده  كل  قوا ھمچنین  با قدرداني  از فعالیتھاي  باارزشي  كه  در نیروي ھوايي  سپاه 
پاسداران  انقالب  اسالمي انجام  گرفته ، اين  نیرو را به  ارتقاي بیش  از پیش  آمادگي ھاي 

خود در عرصه ھاي  معنوي ، مادي  و علمي توصیه  كردند.در اين  ديدار پیش  از سخنان  مقام 
معظم  رھبري ، سردار سرلشكر رحیم  صفوي  فرمانده  كل  سپاه  پاسداران  انقالب 

اسالمي ، بااشاره  به  آمادگي  ھمه  جانبه نیروھاي  چھارگانه  سپاه  از قدرت  باالي  يگان 
موشكي ، استفاده  از تاكتیك ھا وابتكارات  ويژه  درجنگ ھاي  ھوايي  ودريايي ، واكنش  سريع 

و اتصال  به  قدرت  بي پايان  نیروي  مردمي بعنوان  ويژگیھا وتوانايي ھاي  منحصر بفرد سپاه 
پاسداران نام  برد.

سردار سرتیپ  كاظمي فرمانده  نیروي  ھوايي  سپاه  نیزبااشاره  به  بھره گیري اين  نیرو از
علوم  پیشرفته  و بومي كردن  اين  علوم ، از دستاوردھاي  نیروي ھوايي  سپاه  در بھره گیري 

از موشكھاي  دوربرد، جنگنده ھا، ھلیكوپترھاي  تھاجمي و  ترابري  و ھواپیماھاي  بدون 
سرنشین  و ھمچنین  طراحي  موشك  و ھلي كوپتر و ساخت  قطعات  مختلف ، گزارشي 

بیان  كرد. 
دراين  مراسم  كه  درپايگاه  بالگرد فتح  برگزار شد يگانھاي 
مختلف  نیروي ھوايي  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي از

مقابل  فرمانده  كل  قوا رژه  رفتند.
دراين  رژه  عملیات  تاكتیكي  ھلي  كوپترھا، ھلي  برن  و

انتقال  تجھیزات نیز انجام  شده  وجنگنده ھاي  سوخو ٢۵،
ھلیكوپترھاي  تھاجمي  و ترابري  و موشك  شھاب  ٣ به  نیروي 

ھوايي  سپاه  محلق  شد.
فرمانده  كل  قوا، سپس  از نمايشگاه  عملكرد نیروي  ھوايي 

سپاه  پاسداران بازديد كردند.
دراين  نمايشگاه  معاونتھاي  ستادي  از جمله  عملیات  و

اطالعات ، جھاد خودكفايي  و تحقیقات  - تعمیرات ، نگھداري  و
بازسازي  - ھواپیماھاي بدون  سرنشین  ( پھباد ) - فرماندھي 

مھندسي  - فرماندھي  پدافند - ماشین  آالت و يگان  موشكي 
نیروي  ھوايي  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي ،گوشه ھايي 

از طرحھا، فعالیتھا و دستاوردھاي  خود را ارائه  كرده  اند.
بخش  عمده  اين  نمايشگاه  به  عرضه  نمونه ھايي  از

پیشرفت ھاي  فني  وتجھیزاتي  نیروي  ھوايي  سپاه  در تولید
انواع  موشك  با بردھاي  مختلف ، انواع بالگرد، سیستم ھاي 

پدافندي  و ساخت  قطعات ، اختصاص  يافته  است .
نمودارھا و آمارھايي  از شركت  فعال  مھندسي  نیروي  ھوايي 
سپاه  در طرح ھاي  سازندگي  وپروژه ھاي  عمراني  و ملي  از

جمله  سد كارون  ۴، راه آھن  دو خطه تھران  و مشھد و
طرح ھاي  عظیم  انتقال  آب  نیز در اين  نمايشگاه  ارائه 

شده است .
ھنگام  بازديد رھبر معظم  انقالب  اسالمي از بخش ھاي  مختلف  نمايشگاه فرماندھان  نیروي 

ھوايي  سپاه  پاسداران  و مسئوالن  غرفه ھا، توضیحات  الزم  رابیان  كردند.
رھبر معظم  انقالب  ھمچنین  در نشستي  با فرماندھان  و مسئوالن  نیروي  ھوايي سپاه 

پاسداران ، با ابراز خرسندي  فراوان  از پیشرفت ھاي  مختلف  اين  نیروافزودند: دستاوردھاي 
درخشان  نیروي  ھوايي  سپاه  مايه  تعجب  نیست  چرا كه  ھرجا جوانان  مومن  و حزب 

اللھي  وارد میدان  شوند، چنین  كارھاي  شگفت  آوري  صورت خواھد گرفت  و رمز پايداري 
انقالب  اسالمي در مقابل  دشمني  بي پايان  استكبارنیز، در ھمین  حقیقت  نھفته  است .

ايشان ، اعتماد به  نفس  ملي ، امید به  آينده  و باور به  پیروزي  در مقابل زورگويان  جھاني  را
از جمله  آثار حضور جوانان  مومن  و متعھد در عرصه ھاي مختلف  كشور خواندند و افزودند:

نشانه ھاي  عمیق  دانش ، تخصص ، ايمان  ومعرفت ، در نیروي  ھوايي  سپاه ، كامال آشكار
است  و اين  روند مثبت  بايد ادامه  يابد.

فرمانده  كل  قوا با تأكید بر توجه  كامل  به  انضباط، تحقیقات  علمي ،تربیت  نخبگان  و
متخصصان  و استفاده  كامل  از ظرفیت  صنعت  داخلي  افزودند: ھركس  ھرجا ھست  كار و
تالش  بیشتر را در سرلوحه  اھداف  خود قرار دھد تا ملت  ايران به  جايگاه  حقیقتا شايسته 

خود دست  يابد.
در ابتداي  اين  نشست  سرتیپ  كاظمي فرمانده  نیروي  ھوايي  سپاه  پاسداران اعالم  كرد:
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در ابتداي  اين  نشست  سرتیپ  كاظمي فرمانده  نیروي  ھوايي  سپاه  پاسداران اعالم  كرد:
پرسنل ، فرماندھان  و متخصصان  نیروي  ھوايي  با درك  مسئولیت ھاي سنگین  خود،
ھمچنان  به  تالش  بي وقفه  براي  تقويت  بنیه  دفاعي  ملت  ايران ادامه  خواھند داد.

مجلس تصويب كرد

ضوابط تازه رسیدگي به صالحیت و شكايات داوطلبان
نمايندگي مجلس

نمايندگان مجلس در نامه اي به رئیس جمھوري روند مذاكرات با شوراي نگھبان
را بي نتیجه اعالم كردند

مجلس  شوراي  اسالمي در اولین  جلسه  علني  خود بعد از
تعطیالت ، اليحه  اصالح قانون  انتخابات  مجلس  را مورد بررسي 

و اصالح  قرار داد.
به  گزارش   ايرنا  اين  اليحه  كه  از سوي  شوراي  نگھبان 
اعاده  شده است  ديروز بارديگر در دستور كار مجلس  قرار

گرفت . 
بر اساس  اصالحیه  ماده  ٢٠ اين  اليحه ، فرمانداران  و

بخشداران  مراكز حوزه ھاي  انتخابیه  مكلف  شدند، نظر ھیأت 
اجرايي  در خصوص  داوطلبان  واجد شرايط قانوني  و افرادي  كه  عدم  صالحیتشان  احراز شده 
است  را ظرف  يك  روز به  آنان ابالغ  نموده  و با سريع ترين  وسیله  ممكن  به  ضمیمه  اسناد و

مدارك  مربوطه  به اطالع  ھیأت  نظارت  استان  برسانند.
تبصره  اصالحي   اين  ماده  نیز تصريح  مي كند ابالغ  نظر ھیأت  اجرايي داوطلبان  كه  طبق

  اين  ماده  واجد شرايط قانوني  شناخته  نشده اند، با ذكر دلیل و به  صورت  محرمانه 
بوده  و آنان  نیز مي توانند ظرف  چھار روز از تاريخ ابالغ ، شكايات  خود را مستدل  به  ھیأت 

نظارت  استان  تسلیم  كنند.
نمايندگان   ھمچنین  در تبصره  يك  ماده  ٢٨ اليحه  اصالح  قانون  انتخابات مجلس  براي  تأمین 

نظر شوراي  نگھبان ، توقف  انتخابات  در يك  يا چند حوزه انتخابیه  را به  موارد مذكور در ماده 
منحصر كردند.

بر اساس  ماده  مورد اشاره  در صورتي  كه  وزارت  كشور پس  از بررسي  نظر بر توقف 
انتخابات  داشته  باشد، مراتب  را با داليل  قانوني  به  شوراي  نگھبان  اعالم كرده  و در صورت 
موافقت  شوراي  نگھبان  وزير كشور مي تواند دستور توقف انتخابات  در آن حوزه  يا حوزه ھا را

صادر كند.
در ماده  ٢٩ اين  اليحه  مالك  تصمیم گیري  درباره  شكايت  فرد يا افراد منتخب  و يا وزارت 

كشور در مورد ابطال  انتخابات  در دادگاھي  خاص ، راي  اكثريت  كل قضات  شعبه  خواھد بود.

منظور از دادگاھي  خاص ، شعبه اي  است  كه  بدين  منظور در ديوان  عالي  كشور تشكیل 
مي شود و پنج  نفر از قضات  آن ديوان  كه  داراي  باالترين  رتبه  و گروه  و سابقه  قضايي اند را

در برمي گیرد.
اين  گزارش  مي افزايد: برمبناي  ماده  ٣٠ اصالحي  اليحه  اصالح  قانون  انتخابات مجلس ،

صدور اعتبارنامه  منتخبین  موكول  به  اعالم  صحت  انتخابات  خواھد بود.
براساس   اين  ماده  وزارت  كشور موظف  خواھد شد بالفاصله  دستور صدور اعتبارنامه  را بدھد.

مجلس ، ماده  ٣١ اين  اليحه  را نیز چنین  اصالح  كرد: در تبصره  ماده  ٧۴قانون ، عبارت  نظر
شوراي  نگھبان  حذف  و عبارت  صحت  انتخابات  جايگزين  مي شود.

ماده  ٣٢ اصالحي  اليحه  مذكور خاطر نشان  كرده است  كلیه  قوانین  مغاير با اين  قانون 
ملغي  است .

ھمزمان با اصالح و تصويب اليحه مذكور در مجلس، نامه اي از سوي نمايندگان مجلس خطاب به
رئیس جمھوري صادر شد.

به گزارش ايرنا در اين نامه كه گزارشي از روند بررسي و تصويب اليحه اصالح قانون انتخابات، پس
از نامه رئیس جمھوري مبني بر حل و فصل موضوع بین مجلس و شوراي نگھبان، است،

نمايندگان به برخي از اصالحات انجام شده در اين اليحه اشاره كرده  و افزوده اند: اين  تغییرات  و
تجديدنظرھا، نھايت  تالش  و انعطاف  نمايندگان مجلس  براي  حل  مشكل  اليحه  اصالح  قانون 

انتخابات  است .
نمايندگان  در اين  نامه  خاطرنشان  كردند: كمیسیون  امنیت  ملي و سیاست  خارجي 

مجلس  با برگزاري  چھار نشست  با نمايندگان  محترم  شوراي  نگھبان جھت  حصول  به 
توافقي اصولي  در خصوص  اليحه  اصالح  قانون  انتخابات  اقدام  كرد كه متأسفانه  جز نشست 

اول  كه  نتايج  آن را مي توان  تا حدودي  امیدواركننده  تلقي  كرد، نشست ھاي  بعدي 
علیرغم  تمام  تمھیدات بدون  دستیابي  به  ھر توافقي  پايان  يافت .
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علیرغم  تمام  تمھیدات بدون  دستیابي  به  ھر توافقي  پايان  يافت .
در بخش  ديگري  از اين  نامه  آمده  است : علیرغم   اين  ھمه ، كمیسیون  امنیت ملي  براي 

دستیابي به  توافقي  منطقي  و اصولي  نتايج  اولین  نشست  با نمايندگان  شوراي  نگھبان  را
به  ھمراه  برخي  تغییرات  ديگر براي  تأمین  نظر آن شورا، در اصالحیه  قانون انتخابات  اعمال  و

آن را به  صحن  مجلس  تقديم  كرد.
نمايندگان  در اين  نامه  تأكید كرده اند: اينك  كه  اليحه  اصالح  قانون  انتخابات مجددا به  تصويب 

مجلس  شوراي  اسالمي رسیده است ، خوشحالیم  كه از ھیچ  كوششي  جھت خواسته 
منطقي  و قانوني  حضرتعالي  و رياست  محترم  مجلس  درخصوص  تعامل  با شوراي محترم 

نگھبان  و در عین  حال  تأكید بر اصول  اليحه  اصالح  قانون  انتخابات  كه  مورد تأكید حضرتعالي 
بوده ، كوتاھي  نشده  است .

كروبي: استعفا معنا ندارد
رئیس مجلس ديروز در آغاز جلسه علني مجلس پس از تشريح وضع لوايح رئیس جمھور درباره

پاره اي از مسائل از جمله لوايح تبیین اختیارات رئیس جمھور و اصالح قانون انتخابات سخن گفت.
وي با تأكید بر اينكه نزديك يكسال است كه درباره لوايح دوگانه رئیس جمھوري بحث ھاي

گوناگوني صورت گرفته است، گفت: مسئله روشن است بايد با سرعت و دقت كارمان را انجام
داده و لوايح را به شوراي نگھبان بفرستیم.

كروبي با اشاره به انتقادات برخي از نمايندگان درباره بررسي مجدد اين اليحه در كمیسیون
مربوطه گفت: اين مصوبه به شوراي نگھبان مي رود و اگر احیانًا در مواردي غفلت يا مسامحه

شده بود، در برگشت بعدي اليحه، اصالحات الزم انجام مي شود.
كروبي ھمچنین در پايان جلسه علني در جمع خبرنگاران درخصوص نحوه و شرايط اعترافات

دانشجويان دستگیر شده گفت: ما اين مسايل را پیگیري كرده و دنبال حل مسـأله ھستیم.
رئیس مجلس ھمچنین با اعالم اينكه كشور در شرايط بحراني قرار ندارد در خصوص شايعه 

استعفاي رئیس جمھوري گفت: رئیس جمھور ھیچ گاه صحبتي از استعفا مطرح نكرده و استعفا
ھم نمي دھد. اصال استعفا معنايي ندارد زيرا مسئولیت بر عھده ايشان گذاشته شده است.

انتقاد به نحوه بررسي
اليحه انتخابات 

در خصوص نحوه بررسي اليحه اصالح قانون انتخابات بین نمايندگان مجلس اختالف نظر وجود دارد.
عالء الدين بروجردي از فراكسیون اقلیت مجلس طي تذكر آئین نامه ا ي گفت بررسي اليحه

اصالح قانون انتخابات در كمیسیون امنیت ملي و سیاسیت خارجي در سه جلسه كه نمايندگان
شوراي نگھبان حاضر شدند روند خوبي را طي كرد، اما پس از سه جلسه كمیسیون اعالم كرد

كه ما نمي توانیم با شوراي نگھبان به تفاھم برسیم و دعوت از نمايندگان شوراي نگھبان متوقف
شد.

وي افزود: اعالم كمیسیون رسیدگي به ايرادات مطرح شده از سوي شوراي نگھبان به اين اليحه،
بدون حضور نمايندگان شوراي نگھبان اجرا شد.

میردامادي نیز در پاسخ به اين تذكر گفت: در رابطه با اليحه اصالح قانون انتخابات۴ جلسه داشتیم
كه در جلسه اول ھیچ تفاھمي روي ھیچ ماده اي صورت نگرفت. در جلسه دوم كمیسیون كه با

حضور دو تن از نمايندگان شوراي نگھبان و آقايان رضواني و عزيزي بود، در بسیاري از موارد تفاھم
حاصل شد و اگر ھمچنان ادامه پیدا مي كرد روند خوبي طي مي شد.

در جلسه سوم و چھارم كمیسیون، كه آقاي الريجاني ھم اضافه شدند، روي يك كلمه ھم به
تفاھم نرسیديم، بنابراين ما ترجیح داديم اليحه در صحن پیگیري شود.

گزارش كمیته ويژه درباره پیگیري موضوع مرگ زھرا كاظمي
اين گزارش ديشب توسط رئیس جمھوري براي رئیس قوه قضائیه ارسال شد
گروه اجتماعي: ابھام در چگونگي مرگ زھرا كاظمي خبرنگار ايراني يك نشريه كانادايي موجب
شد رئیس جمھوري از كمیته ويژه اي متشكل از ۵ وزير اطالعات، ارشاد، دادگستري، كشور و

بھداشت بخواھد موضوع را با سرعت و دقت بررسي و نتیجه را به اطالع ايشان و افكار عمومي
برسانند. آنچه مي خوانید خالصه اي از گزارش اين كمیته است كه در آخرين ساعات شامگاه

ديشب منتشر شد.در بخش ھايي از اين گزارش آمده است :
اين  گزارش ، دربرگیرنده  دستاورد ھفت  جلسه  متعدد ھیأت  ويژه  و كمیته  كارشناسي  و

تیم ھاي  پزشكي، اطالعاتي، امنیتي  و انتظامي  و قضائي  است .
زھرا (زيبا) كاظمي ، نام  پدر احمد، به  شماره  شناسنامه  ٢١١۶ و تبعه  ايران  در سال  ١٣٢٧

در شیراز به  دنیا آمد.
مشارالیھا  در آبان ماه  ١٣٨٠، براي  نخستین  بار فعالیت ھاي  خبري  خود را در ارتباط با ايران 

آغاز كرد. او در اين  تاريخ  با معرفي  روزنامه گازت  دوفم  و گذرنامه  ايراني  جھت  عزيمت  به 
افغانستان  به  اداره  كل  مطبوعات  و رسانه ھاي  خارجي  وزارت  فرھنگ  و ارشاد اسالمي 
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افغانستان  به  اداره  كل  مطبوعات  و رسانه ھاي  خارجي  وزارت  فرھنگ  و ارشاد اسالمي 
مراجعه  كرد.

او در تاريخ  ٢١/٣/٨١ از ايران  خارج  مي شود و دوباره  در تاريخ  ١/٢/٨٢ به  كشور بازمي  گردد.
وي  در تاريخ  ٣/٢/٨٢ با معرفي  اداره  كل  مطبوعات  و رسانه ھاي  خارجي  و ھماھنگي 

قرارگاه ھاي  نظامي  ذيربط از مرز پرويزخان  عازم  سلیمانیه  مي شود و در تاريخ  
٢٩/٢/٨٢ از ھمان  مرز اما بدون  اطالع  اين  اداره  كل  به  كشور بازمي گردد.

مشارالیھا پس  از بازگشت  از عراق  در تاريخ  ٢٧/٣/٨٢ ھمراه  با گذرنامه  ايراني  و
معرفي نامه اي  از سوي  مؤسسه  عكس  انگلیسي  كمراپرس  به  اداره  كل  مطبوعات  و

رسانه ھاي  خارجي  مراجعه  مي كند و درخواست  تھیه  عكس  از زندگي  روزانه  مردم  عادي 
در شھر تھران، دانشجويان  و چند دانشگاه  تھران  و نیز كوي  دانشگاه  مي نمايد.

اين  معرفي  نامه  در تاريخ  ٢/۴/٨٢ از سوي  اداره  كل  مطبوعات  و رسانه ھاي  خارجي  به 
خانم  كاظمي  تحويل  مي شود و عصر ھمان  روز مشارالیھا براي  تھیه  عكس  و گزارش  از

خانواده ھاي  زندانیان  ناآرامي ھاي  اخیر تھران ، در برابر زندان  اوين  حضور مي يابد و در
ساعت  ۴٠/١٧ دقیقه  از سوي  دادستاني  بازداشت  مي شود.

خانم  كاظمي  در اين  اقدام ، برخالف  مجوز اعطا شده  به  وي  عمل  كرده  و ھمچنین  از
محلي  عكس  گرفته  كه  با عالمت  عكسبرداري  ممنوع  مشخص  بوده  است .

اين  خبرنگار ايراني  از زمان  بازداشت  (ساعت  ۴٠/١٧ مورخ  ٢/۴/٨٢) تا ساعت  ٢٠ دقیقه 
بامداد مورخ  ۶/۴/٨٢ كه  به  بیمارستان  بقیة هللا االعظم  منتقل  شده ، به ترتیب  در اختیار

دادستاني ، اطالعات  ناجا و وزارت  اطالعات  بوده  است .
وي  ساعت  ٣٠/١٠ مورخ  ۶/۴/٨٢ در بیمارستان  بقیه هللا االعظم  به  اغماي  كامل  و دائم 

مي رود و در ساعت  ٣٠/١۶ مورخ  ١٩/۴/٨٢ در بیمارستان  دارفاني  را وداع  مي گويد.
اھم  اقدامات  كمیته  ويژه :

پس از چند جلسه مقدماتي درساعت  ٣٠/٢٠ مورخ  ٢٣/۴/٨٢ طي يك جلسه  كارشناسي  در
دفتر وزير ارشاد برگزار شد. در اين جلسه دكتر پزشكیان  وزير بھداشت ، نتیجه  مشاھدات  و

بررسي ھاي  تخصصي  خود را ھمراه  با نتايج  گزارش  سه  گروه  تخصصي  مستقل  شامل 
متخصصان  جراحي  مغز و اعصاب ، گوش  و حلق  و بیني  و نیز چھارتن  از كارشناسان 

رسمي پزشكي  قانوني  به  اطالع  اعضاء رسانید.
براساس گزارش وي، مرگ خانم كاظمي براثر ضربه به جمجمه و خونريزي حاصل از آن به وقوع

پیوسته و اين ضربه موجب ايجاد شكستگي خطي در جمجمه شده است.
در اين  جلسه  مقرر شد   تكمیل  بررسي ھاي  تخصصي  پزشكي، زير نظر دكتر پزشكیان انجام

شود و به منظور بررسي ھاي  بیشتر، دفن  جسد به  تأخیر افتد و خبر آن نیز به  اطالع  افكار
عمومي  برسد.

ساعت  ١۴ مورخه  ٢۴/۴/٨٢ كمیته  كارشناسي  با حضور دكتر پزشكیان  در دفتر وزير ارشاد
برگزار شد. نتايج  بررسي ھاي  پزشكي  قانوني  داير بر شكستگي  خطي  جمجمه  در

قسمت  چپ  سر و سالم  بودن  ساير اندام ھاي  متوفي  قرائت  شد. در اين  گزارش  تصريح 
شده  است  علت  فوت ، شكستگي  جمجمه  و خونريزي  مغزي  به خاطر برخورد جسم 

سخت  به  سر يا برخورد سر به  جسم  سخت  مي باشد و عالئمي  دال  بر ضرب  و جرح  در
آن  ديده  نمي شود.

در اين  نشست  ھمچنین مقرر شد: پرونده  پزشكي  مشارالیھا در بیمارستان  بقیه هللا االعظم 
و بھداري  اوين  توسط وزارت  اطالعات  تھیه  و در اختیار آقاي  دكتر پزشكیان  قرار گیرد.
گزارش ھاي  ارائه  شده  دستگاھھا در چھار مقطع  يعني  ٢١ ساعت  اول  (در دادسرا و

زندان )، ٢۶ ساعت  بعد (در ناجا) 
۴ ساعت  (در دادسرا و زندان ) و ٢۶ ساعت  آخر (در اطالعات ) با ذكر جزئیات  دقیق  با استفاده  از

اسناد و مدارك  موجود و نیز مالقات  و مصاحبه  با مامورين ، بازجوھا و كلیه  افرادي  كه  به 
نوعي  با خانم  كاظمي  در تماس  بوده  و يا حركات  وي  را تحت  نظر داشته اند تھیه  و به طور

كتبي  تقديم  وزير ارشاد شود.
ساعت ١٩ روزچھارشنبه  ٢۵/۴/٨٢ آقايان  وزرا با حضور كارشناسان ، گزارشھاي  مستند و

مكتوب  نیروي  انتظامي  و وزارت  اطالعات  را بررسي  كردند.
در پايان  صورتجلسه  كمیسیون  پزشكي  قانوني  كه  با حضور آقايان  دكتر پزشكیان  (وزير) و

دكتر صدر (رئیس  سازمان  پزشكي  قانوني) تشكیل  و به  امضاء دوازده  تن  از متخصصان 
مستقل  رسیده  بود، قرائت  شد.

در اين  صورتجلسه  زمان  ضربديدگي  جمجمه  به  احتمال  قوي  در محدوده  زماني پنجم 
تیرماه  و حداكثر تا ٢۴ ساعت  قبل  از آن برآورد شده  است .

دراين  جلسه  آقايان  وزرا چارچوب  گزارش  نھايي  را تعیین  و مقرر كردندكه  اين  گزارش  روز
شنبه  آماده  تقديم  به  رئیس  جمھوري  شود.

سیر وقايع  دوران  بازداشت :
* مرحله  نخست  (٢١ ساعت  در اختیار دادسرا و زندان )

ساعت  ۴٠/١٧ مورخ  ٢/۴/٨٢ خانم  زھرا كاظمي   به  داخل  نگھباني  زندان  راھنمايي  شده 
و با حضور دو نفر از قضات ، از وي توضیح  خواسته  مي شود.

نامبردگان  از خانم  زھرا كاظمي  مي خواھند معرفي  نامه  وزارت  ارشاد، دوربین  و فیلم ھاي 
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نامبردگان  از خانم  زھرا كاظمي  مي خواھند معرفي  نامه  وزارت  ارشاد، دوربین  و فیلم ھاي 
خود را جھت  بازبیني  تحويل  دھد و زندان  را ترك  گويد وروز بعد براي  دريافت  لوازم  خويش 

مراجعه  كند.
وي  از اين  امر سر باز مي زند و اظھار مي دارد كه  مي خواھد با مسئولیت  خود دركنار لوازم 

خويش  در زندان باقي  بماند.
سپس  خانم  كاظمي  فیلم  داخل  دوربین  را خارج  مي كند و آن را دربرابر نور، سیاه  مي نمايد

خانم  كاظمي  فیلم  ديگر خود را نیز به  ھمین  نحوسیاه  مي كند.
* مرحله  دوم  (٢۶ ساعت  در اختیار نیروي  انتظامي)

ساعت  ٣٠/١۴ مورخ  ٣/۴/٨٢ با اخذ دستور قضائي  به  مقر ١١٠(وابسته  به  اطالعات  نیروي 
انتظامي ) تحويل  مي شود.

ساعت  ۴۵/١٨مسئول  مقر ١١٠ براي  صحبت  با خانم  كاظمي  وارد بند نسوان  مي شود و در
ساعت  ٢٢ بازجويان  براي  بازجويي از متھم  وارد بند شده  و پس  از ١٠ دقیقه  از آن خارج 

مي شوند.
ساعت  ٣٠/١۶ مورخ  ۴/۴/٨٢ متھم  به  ھمراه  راھنمايانش  جھت  تحويل به  زندان  اوين  از

قرارگاه  خارج  مي شود.
مشارالیھا ھنگامي  كه  در اوين  صداي  بازجو را كه  به  استقبال  او آمده  بود مي شنود،

شروع  به  فرياد زدن  و فحاشي  علیه  او مي كند.
* مرحله  سوم  (۴ ساعت  در اختیار دادسرا)

ساعت  ٢٠/١٧ مورخ  ۴/۴/٨٢ متھم  در اختیار دادسرا قرار مي گیرد.
نماينده  وزارت  اطالعات  وي  را تحويل  گرفته  و به  بند ٢۴٠ منتقل  مي كند و او تا ساعت 

٣٠/٢١ در آنجا مي ماند. براي  اطالع  از اين  مدت  زمان  بايد گزارش  واقعه  مورد بررسي  قرار
گیرد.

* مرحله  چھارم  (٢۶ ساعت  در اختیار وزارت  اطالعات )
ساعت  ۴٠/٢١ مورخ  ۴/۴/٨٢ در زندان  اوين  در اختیار كارشناسان  وزارت  اطالعات  قرارمي 

گیرد.
از ساعت  ۵۴/٢١ تا ١۵/٢٢ در ھمان  تاريخ  به  مدت  ٣٠ دقیقه  به  طورشفاھي  با وي  گفتگو
شده  و بازجويي  از وي  به  روز بعد موكول  مي شود. سپس  متھم  براي  استراحت  به  بند

بازمي گردد.
در آخرين مرحله بازجويي  از متھم  بازجويان  احساس  مي كنند كه  وي  حال  عادي  ندارد.

پس  از ١٠ دقیقه  مجددا گزارش  ناراحتي  شديد وي  به  مسئوالن  مي رسد. او از بي حالي  و
تھوع  و سردرد شكايت  دارد. در اينجا تصمیم  مي گیرند وي  را با ويلچر به  بھداري  اوين  انتقال 

دھند.
بھداري  اوين  تصمیم  مي گیرد بیمار را كه  حالش به  وخامت  گذارده ، به  بیمارستان 

بقیه هللا االعظم  منتقل  كنند. در اين  ساعت بیمار با ھمراھي  سه  نفر مراقب  بوسیله 
آمبوالنس  بھداري  اوين  به  بیمارستان بقیه هللا االعظم  منتقل  مي گردد.

علت  و زمان  فوت :
بنابه  گزارش  پزشكي  قانوني  علت  فوت  خانم  كاظمي ، شكستگي  جمجمه ، خونريزي 

مغزي  و عوارض  آن در اثر اصابت  جسم  سخت  به  سر و يا برخورد سر به جسم  سخت 
است .

بنا به  گزارش  مورخ  ٢۵/۴/٨٢ سازمان  پزشكي  قانوني  كه  نظر نھايي كمیسیون  پزشكي 
متشكل  از وزير بھداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي ، رئیس  سازمان پزشكي  قانوني  و ١٣

نفر از پزشكان  متخصص  رشته ھاي  مختلف  را منعكس  ساخته ، زمان  ضربديدگي  در
محدوده  پنجم  تیر ماه  ٨٢ و حداكثر تا ٢۴ ساعت  قبل  از آن ، برآورد شده  است .

نتیجه گیري :
با توجه  به  گزارش ھاي  پزشكي  در مورد زمان  ضربديدگي  جمجمه  خانم  زھراكاظمي ، دو

فرضیه  قابل  طرح  است .
الف : زمان  ضربديدگي  جمجمه ، پنجم  تیر ماه  و حداكثر ٢۴ ساعت  قبل  از آن  بوده  است .

ب : زمان  ضربديدگي  جمجمه ، پنجم  تیرماه  و حداكثر ١٢ ساعت  قبل  از آن  بوده  است .
بدين  ترتیب ، ضروري  است  تمامي  كساني  كه  در محدوده ھاي  زماني  فوق  بانامبرده  در

ارتباط بوده اند، شناسايي  شوند و مورد تحقیق  قرار گیرند.
پیشنھادھا:

كمیته  با عنايت  به  بررسي  اسناد و مدارك  و دريافت  گزارش ھاي  مكتوب  وشفاھي  از
دستگاھھاي  ذي ربط (دادسراي  عمومي  و انقالب  تھران ، ناجا و وزارت اطالعات ) و با توجه  به 

اوضاع  و احوال  حاكم  بر پرونده  و نظر به  پرسش ھاي  افكار عمومي  داخلي  و خارجي 
پیشنھادھاي  زير را ارائه  مي نمايد:

الف : ارجاع  پرونده  به  قوه  قضائیه  و تعیین  بازپرس  ويژه  و مستقل  به منظور شناسايي 
مسئول  يا مسئوالن  اصلي  حادثه .

ب : اطالع  رساني  سريع  به  افكار عمومي .
ج : تدوين  و به  كارگیري  شیوه ھاي  مناسب  براي  ارتقاي  كیفیت  نگھداري متھمان  به  ويژه 
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ج : تدوين  و به  كارگیري  شیوه ھاي  مناسب  براي  ارتقاي  كیفیت  نگھداري متھمان  به  ويژه 
خبرنگاران  در مدت  بازداشت .

مالحظات :
١ - خانم  كاظمي  از ابتداي  بازداشت  تا آخر، از خوردن  غذا امتناع  مي ورزيده  و فقط آب 

مي آشامیده  است .
٢ - وي  در مراحل  مختلف  بازداشت ، به  سئواالت ، پاسخ ھاي  نامربوط مي داده و از ارائه 

ھرگونه  پاسخ  شفاف  طفره  مي رفته  است .
٣ - در تاريخ  ١۵/۴/٨٢ از سوي  قاضي  پرونده  با قید وثیقه  پنج  میلیون توماني  آزاد

مي شود و در محل  ھمین  بیمارستان  در اختیار خانواده اش  قرار مي گیرد.

۴ - رفتارھاي  غیرطبیعي ، جسورانه  و پرخاشگرانه  او در مدت  بازداشت  ازسوي  ھر سه  نھاد
ذي ربط تايید شده  است .

۵ - ھنگامي  كه  در اختیار ناجا بوده  است ، جز اظھار ناراحتي  به خاطر برخوردھاي  تنبیھي 
ماموران  مراقب  او در شب  اول  اقامت  در بازداشتگاه ، ناراحتي  ديگري  گزارش  نشده  است .

والسالم  - ٨٢/۴/٢٨
علي  يونسي  (وزير اطالعات)، عبدالواحد موسوي الري (وزير كشور)،  اسماعیل  شوشتري 

(وزير دادگستري)،  احمد مسجدجامعي  (وزير فرھنگ و ارشاد اسالمي)، مسعود پزشكیان  (وزير
بھداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي).

* در آخرين ساعات ديشب اطالع يافتیم گزارش كمیته ويژه توسط سید محمد خاتمي ريیس
جمھور براي ريیس قوه قضايیه ارسال شد، تا مورد رسیدگي قضايي قرار گیرد.

سخنگوي دولت:

دولت عراق بايد براساس «ھر عراقي يك رأي» انتخاب شود
سخنگوي دولت ديروز در نشست ھفتگي با خبرنگاران مواضع دولت را درباره مھمترين مسائل

داخلي و خارجي تشريح كرد.
به گزارش ايرنا پرسش ھاي اصلي خبرنگاران از عبدهللا رمضان زاده در باره مسائل ھسته اي

ايران، مرگ زھرا كاظمي، دفاتر نظارتي شوراي نگھبان و مسائل عراق بود.
سخنگوي دولت درباره مسائل عراق، تشكیل شوراي حكومت انتقالي اين كشور را گامي در

جھت واگذاري امور به مردم عراق دانست اما گفت: ما اين شورا را نماينده مردم عراق نمي دانیم.
نمايندگان مردم عراق در انتخابات آزاد براساس ھر عراقي يك رأي انتخاب مي شوند و در آن ھمه
مردم بايد بتوانند آزادانه و بدون حضور نیروھاي اشغالگر خارجي رأي خود را در مورد نظام و رھبري

سیاسي كشورشان اعالم كنند.
رمضانزاده در خصوص بحث دفاتر نظارتي شوراي نگھبان در استانھا مانند ھفته گذشته گفت: به

لحاظ قانوني، گسترش تشكیالتي دستگاھھا، فقط با تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور

امكان پذير است و تاكنون چنین گسترش تشكیالتي به تصويب نرسیده است و پیشنھاد آن ھم
به سازمان مديريت واصل نشده است.وي در پاسخ به سئوالي درباره بحث رژيم حقوقي درياي

خزر گفت: در حال حاضر درياي خزر داراي رژيم حقوقي است كه از نظر قوانین بین المللي معتبر
است و ھر گونه تغییر در اين رژيم حقوقي براساس حقوق بین المللي منوط به امضاي ھمه

كشورھاي حاشیه درياي خزر است.
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