
 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

جرم آیت هللا بروجردی، دفاع از 

سکوالریسم است.اهمیت و نقش آقای 

آیت هللا کاظمینی بروجردی، بر آزادی 

خواهان ایران پوشیده نیست. ایشان 

مدافع سر سخت سکوالریسم هستند، 

و چون جایگاه بسیار رفیعی در میان 

محسوب روجانیون داشته و مرجع تقلید 

می شوند، تالش های ایشان، اثرات 

با توجه به اینکه در این قابل توجهی دارد.

چند روزه، خطر اعدام ایشان را تهدید 

می کند و رژیم جمهوری اسالمی در 

صدد است تا با اعدام او، پیوند بخش 

مذهبی جامعه را با حکومت غیر دینی از 

  بین ببرد.

تجمع اعتراضی در چند شهر دنیا در 

 رابطه با خطر اعدام آقای بروجردی

به آگاهی می رساند که شورای ملی ایران، یک کارزار بین المللی به هدف 

ایجاد اتحاد بین اپوزسیون های آزادی خواه کشورهایی که از رژیم دیکتاتوری 

 رنج می برند، آغاز نموده است

در این راستا، و در اولین گام، امروز در شهر میامی، تفاهم نامه ای بین 

مقاومت کوبا، به امضای ریاست شورای ملی شورای ملی ایران و مجمع 

 .ایران و نماینده مجمع مقاومت کوبا رسیده است
 ترجمه متن این تفاهم نامه به قرار زیر است:                       

  از آنجایی که حقوق بشر، دستاوردی جهان شمول است، و تمامی

در بر می انسان ها را بدون توجه به نژاد، ملیت، عقیده و دین آنها 

 ؛ گیرد

  از انجایی که رژیم های دیکتاتوری در ایران و کوبا، به منظور باقی

 ، ماندن در قدرت، به سرکوب مردم ایران و کوبا اقدام می کنند

  از آنجایی که آزادی خواهان شجاع در داخل ایران و کوبا تمامی تالش

 ، خود را بسته اند تا در کشور خود تغییر ایجاد کنند

 نجایی که رژیم های دیکتاتوری ایران و کوبا، با یکدیگر همکاری و از آ

 ،می کنند تا در قدرت بمانند و مردم خود را منکوب کنند

  از آنجایی که مجمع مقاومت کوبا و شورای ملی ایران، دمکراسی

خواهان تبعیدی را گردهم آورده اند، تا از مقاومت داخل کشور حمایت 

ای حمایت از آینده ای بهتر در ایران و کوبا، کنند، و جامعه جهانی را بر

 ،گردهم آورند

 برای  مجمع مقاومت کوبا، و شورای ملی ایران توافق کرده اند تا

ناسایی تمامی زمینه های فعالیت مشترک تالش کنند، تا بدینوسیله ش

بتوانند به صورت یکجا از تالش های آزادی خواهانه در ایران و کوبا، حمایت 

 .کنند

 . ریاست شورای ملی ایران، زاده رضا پهلویشاه

 مجمع مقاومت کوبا، هراشیو گراسیا
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لی ایران به جان برد وزیر شورای م استری ،نامه رضا پهلوی

 امور خارجه کانادا

 

 وزیر امور خارجه کانادا به: عالیجناب جان برد،

 عالیجناب،

به نام شورای ملی ایران، مراتب سپاسگزاری خود را به مناسبت بیانیه 

جنابعالی مبنی بر قرار دادن روز اول سپتامبر بعنوان روز همبستگی برای 

زندانیان ایرانی ابراز می دارم. ایرانیان همواره از پشتیبانی پیوسته کانادا 

برای حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در میهنشان شادمان بوده اند. ما از 

کانادا که در زمینه ترویج حقوق بشر بعنوان یک ارزش جهانی و رسمی 

رو بوده شناختِن تالش ایرانیان برای تعیین سرنوشت شان در جهان پیش

 است، سپاسگزاریم

در حالی که توجه جهانی بر روی مذاکرات برای کنترل برنامه هسته ای 

ایران و جلوگیری از توسعه سالح های کشتار جمعی متمرکز شده است، 

محور تهران به سیاست های خود در زمینه نقض حقوق بشر -رژیم عقیده

ج سال گذشته، به صورت تهدید آمیزی ادامه می دهد. در طی سی و پن

جمهوری اسالمی، مسئول بسیاری از دستگیری های خودسرانه، زندانی 

کردن ها، تجاوز، شکنجه، ترور مخالفان، تبعیض جنسیتی و مذهبی، اعدام 

 در مالء عام، و سایر اعمال بی شرمانه نقض حقوق بشر بوده است

 محور در صحنه جهانی و نقض پیوسته-عملکرد دوگانه این رژیم عقیده

حقوق بشر توسط آن، از این رژیم شریک بی ارزشی برای مذاکرات می 

سازد. جمهوری اسالمی برای تحقق یک صلح ماندگار در منطقه و فراسوی 

 آن قابل اعتماد نمی باشد

میالدی تاسیس شده است،  3102شورای ملی ایران که در آوریل سال 

وری اسالمی و گذار آلترناتیو سیاسی را مبتنی بر گذر از نظام مستبد جمه

صلح آمیز بسوی دمکراسی سکوالر برمبنای نافرمانی مدنی، آشتی ملی 

و انتخابات آزاد، عادالنه و با شفافیت کامل ارائه می دهد. ما این پشتیبانی 

معنوی کانادا را ارج می نهیم و در انتظار همکاری با شما برای اطمینان از 

  تیمبه حقیقت پیوستن آرمان های ملیمان هس

 با تجدید احترام

  رضا پهلوی

 رییس شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

 شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

 

 

 
نتونستا :منبع  
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ردباره ارباهیم  هب بان کی مون، دبیرکل سازمان مللاریان  انهم شورای ملی 
 بهنام زاده: 

 

 

 

 

 از ریاست شورای ملی ایران

 ملل نسازمابه دبیرکل 

عالیجناب، مایلم نهایت نگرانی خود را از نقض حقوق انسانی هموطنان توسط رژیم ایران، علی الخصوص نقض حقوق 

 انسانی فعاالن سیاسی را به اطالع شما برسانم و محترما، از شما درخواست کنم تا به اقدام ویژه ای را مبذول فرمایید

یم ابراهیم بهنام زاده جلب کنم، در ضمیمه، نامه همسر او، زبیده حاجی همچنین، مایلم نظر شما را به وضعیت وخ

را مالحظه می فرمایید که وضعیت ابراهیم بهنام زاده را توضیح می دهد، و نگرانی های ایشان را از امنیت و سالمت  زاده، 

 ایشان را نشان می دهد

 با احترام

 رضا پهلوی

 ریاست شورای ملی ایران

 

 

 

كوبانی شجاع مردم از حمايت رد مردم از پهلوی رضا شازهاده ردخواست و ویدیویی ایپم

 

 

 



 

 

  

4 

 جناب آقای رجب طیب اردوغان

 نخست وزیر جمهوری ترکیه

موضوع: قتل احتمالی سید جمال حسینی، کنشگر ایرانی حقوق بشر و حقوق پناهندگان   

 

 جناب نخست وزیر اردوغان

 

 های خود را به مناسبت انتخاب شما به ریاست جمهوری ترکیه ابالغ نمایم. از سوی شورای ملی ایران مایلم گرمترین شادباش

 

نتایج این انتخابات بازتابی از آرزوهای مردم ترکیه در راستای دموکراسی است. ایرانیان در سراسر جهان نیز آرزوهای مشابهی 

دارند. آنها خواستار دستیابی به یک دموکراسی سکوالر در کشور خود هستند. از این رو ما آینده روشنی را در افق همکاری 

 میان دو ملت همسایه می بینیم. 

 

من با این نامه قصد دارم توجه شما را به احتمال ترور سید جمال حسینی یکی از بنیانگذاران خبرگزاری کنشگران حقوق بشر 

پناهجوی ساکن ترکیه  های رسیده از هرانا، جسد بیجان آقای حسینی،)هرانا( در نوشیر ترکیه جلب کنم. بنا به آخرین گزارش

ان خود در حالی که قطرات خون در محل به چشم می خورد کشف شد. وضعیت این مرگ در آپارتم ۵۷۱۲در روز چهارم اوت 

 مشکوک می نماید و  شواهد اولیه نشان از احتمال یک ترور سیاسی دارد.

 

بخشی از این شواهد دال بر این دارد که آقای حسینی در جریان پیگیری درخواست پناهندگی خود در دفتر سازمان ملل در 

 یم ایران مورد تهدید قرار گرفته بود. ترکیه بارها توسط ماموران امنیتی رژ

 

حقوق بشری در خارج از ایران دست  در طول سه دهه گذشته دیکتاتوری دینی در ایران فعاالنه در ترورهای سیاسی کنشگران

داشته و نگرانی ها و ترس هایی را در میان پناهجویان ایرانی در ترکیه برانگیخته است. چنین می نماید که جمهوری اسالمی 

 فعالیت های تروریستی خود را از سر گرفته است.

 

ما خواهان یک بررسی همه جانبه و  ست.شورای ملی ایران عمیقا نگران مسایل مشکوک و مرتبط با مرگ آقای حسینی ا

 دقیق درباره مرگ آقای حسینی فارغ از جوانب سیاسی امر هستیم. 

 

از صمیم دل آرزومندیم که کنشگران حقوق بشری و دیگر کنشگران در تبعید،  بتوانند آزادانه و بدون هراس از تهدیدها، به  

دامه دهند؛ و پناه جویان و پناهنده ها، بتوانند در کشورهای میزبان فعالیت های خود برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر ا

 در نهایت صلح و آرامش، زندگی تازه ای را آغاز کنند. 

 

 از شما برای توجه ِویژه به این مهم سپاسگزارم، و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این راه اعالم می نمایم. 

 با احترام

 

 رضا پهلوی

 شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد استری

 

 رونوشت: به آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد

 

انهم شورای ملی اریان هب نخست وزری رتکیه رد رابطه 
 با قتل احتمالی جمال حسینی 
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گردهم آیی های اعتراضی توسط شورای ملی ایران، 

به منظور اطالع رسانی درباره خطر اعدام آقای 

 کاظمینی بروجردی در لندن، سیدنی و تورنتو
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ریاست شورای ملی اریان با روزانهم لوموندمصاحبه   
رای رضا پهلوی پسر پادشاه ایران، پیامد عملکرد حکومت مستقر در تهران غیر مستقیم عامل پیدایش حکومت اسالمی 

 .)داعش( است

خابات ، رئیس شورای ملی ایران برای انت۱۳۰۳ رضا پهلوی، فرزند ارشد شاه ایران، پنجاه و سه ساله، در تبعید از سال 

تا نمایندگانی از  خواه، سوسیال دموکراتآزاد می باشد. هژده گروه و سازمان سیاسی از مشروطه خواه، جمهوری

 .اتئالف مخالفین حکومت جمهوری اسالمی را تشکیل دادند ، ۵۷۱۱، در آپریل «جنبش سبز»

نگرش خود را در سه زمینه مختلف، حکومت اسالمی  لوموند ـ فرانسه رضا پهلوی در گفتگو با هلن سالن، روزنامه

 .داشت )داعش(، پرونده هسته ای ایران و ریاست جمهوری حسن روحانی، ابراز

*************** 

کشورهای همسایه همچنان  همچنین عراق، سوریه و تهدیدی برای دو کشور داعش، حکومت اسالمی

به  استراتژی همبستگی جهانی بر علیه حکومت اسالمی، معقول از دیدگاه شما آیا .می باشد ایران

 رسد؟می نظر

محوری پیدایش اسالم سیاسی، رادیکالیسم و ناپایداری  ما باید منشا بحران های کنونی را ریشه یابی کنیم. محرک

، خاورمیانه، منطقه ای با ۱۳۰۳منطقه با استقرار رژیم جمهوری اسالمی در ایران شکل گرفت. پیش از انقالب اسالمی 

طه ثبات )پایدار( بود. مساله رویارویی شیعه و سنی وجود نداشت. رژیم جمهوری اسالمی، همواره به دنبال تحمیل سل

بوده است، و این خود بانی واکنش گروه های سنی شده که امروز به بدترین شکل از  بنیادگرایی شیعه خود در منطقه

 .سوی بنیادگرایان سنی دیده می شود

چنانچه این مشکل ها را تنها از یک دریچه محدود بنگریم، راهکاری برای برون رفت از این بحران هرگز پیدا نخواهد شد. 

ای از بین بردن حشره ها، بجای خشک کردن باتالق به جنگ با حشره ها برویم، در حالیکه باتالق، منشا گویی بر

برای برون رفت از این بحران، راهکار عمیق تری بر مبنای دو فاکتور: برقراری  .پیدایش حشره ها، سرجایش باقی است

  .ی منطقه، نیاز استدموکراسی و برقراری الییسیته )جدایی دین از سیاست( در کشورها

 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/10/06/le-regime-iranien-est-source-de-destabilisation_4501064_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/10/06/le-regime-iranien-est-source-de-destabilisation_4501064_3218.html
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 ندارد؟ این بحران برون رفت از آیا ایران به دلیل نفوذش در سوریه و عراق، نقشی برای

جمهوری اسالمی، از رژیم بشار اسد در سرکوب شهروندان سوری، آشکارا پشتیبانی کرده است و این حمایت را با ارسال میلیاردها 

ها که برای سرکوب مخالفان در اختیار اسد پشتیبانی های نظامی و ارسال مهمات و سالحدالر به اسد، بدون در نظر گرفتن، 

تواند به حل این بحران کمک کند در گذاشته، نشان داده است. همان گونه که در عراق انجام شد. رژیم مالها مدعی است که می

 !حالی که خود او منشا این ناپایداری در منطقه است

ود بخشی از مشکل است و نه راه حل. گفت و گوی با این رژیم به هیچ نتیجه مناسبی منتهی نخواهد شد. جمهوری اسالمی، خ

های هایش ـ حقوق بشر، آزادیبقای جمهوری اسالمی درگرو چند مورد است: نابودی دشمن او یعنی جهان غرب با همه ارزش

تنها راهکار برون رفت از این بحران را در میان  .مانند سم است، داردکه برای او ه -دموکراتیک و الییسیته )جدایی دین از سیاست( ـ

در گفت و گو و  ها بهترین متحدان اصلی شما هستند، که توان یافت. آنمردم این منطقه که قربانیان این رژیم ها هستند می

 .مذاکرات هرگز در نظر گرفته نشدند

*************** 

امکان پذیر  کنید توافق نهایینوامبر به پایان برسد. آیا شما فکر می ۴۲ می بایست درای ایران مذاکرات برنامه هسته

 خواهد بود؟

ای صلح آمیز باشد، کشور خود را تا آستانه درگیری های نظامی و کنید، رژیمی که در حال توسعه برنامه هستهآیا شما فکر می

ها عدم شفافیت وجود دارد. در آخرین شور خود، می برد؟ در انگیزه آنهای اقتصادی و عواقب کمرشکن آن بر مردم کتحمیل تحریم

 .دهد که کارشناسان به اطالعات الزم دسترسی ندارندگزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می

نطنز و اراک حفظ کرده  ای خود را در قم،ای دستور داده که تعداد سانتریفیوژها افزایش یابد. رژیم مراکز هستهبه تازگی، آقای خامنه

ای غیرنظامی در رویارویی و تضاد کامل است. رژیم، مانند همیشه بدنبال است. آنچه که با اظهارات آنها برای توسعه انرژی هسته

ای در منطقه، حمایت های هستهتنها راه جلوگیری از گسترش سالح .ای نظامی خود را تکمیل کندخرید وقت است تا قابلیت هسته

 .های دموکراتیک مردم ایران استآرماناز 

 .این مهم در راستای منافع حیاتی غرب، همچنان برای روسیه و چین می باشد

*************** 

 ایران است؟ ها راهکاری برای اعمال فشار برحکومتتحریم از دیدگاه شما، آیا

شود، بدین معنی است که همچنان درک نشده رژیم اعمال  ها در راستای تغییر در رفتاراین استراتژی اشتباه است. چنانچه تحریم

تحریم تنها زمانی تاثیرگذار خواهد بود که هدف کمک به مردم برای رسیدن به  تواند تغییر کند. اتخاذ سیاستاست که این رژیم نمی

ما حاضریم »گویند: مردم میآورد و فشار و رنج را چه کسی متحمل می شود؟ چراکه در نهایت، رژیم دوام می .دموکراسی باشد

 « .کمربندها را سفت تر ببندیم به شرط آنکه به ما کمک کند تا از شر این رژیم رها شویم

*************** 

 ریاست جمهوری حسن روحانی یک سال و نیم پس از انتخاب وی چیست؟ عملکرد ارزیابی شما از

یاسی و تعداد اعدام ها بیشتر از سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد در نخستین سال ریاست جمهوری روحانی، تعداد زندانیان س

[، به همین منوال بود، همچنان که مدعی شد، ۵۷۷۲و ۱۳۳۰بود. در زمان محمد خاتمى ]رئیس جمهور ایران در بین سال های 

وری اسالمی در مجمع عمومی زندانی سیاسی )روزنامه نگار( وجود ندارد. به همین دلیل، فردی که به نمایندگی از رژیم جمه

در واقع همگی در خدمت این دیکتاتوری دینی جمهوری اسالمی  .سازمان ملل، بیشتر و یا کمتر لبخند بزند، دارای اهمیت نمی باشد

 .هستند

 انگیزه های جمهوری اسالمی در ماهیت خود بدسرشت است و چهره ای که از خود نشان می دهد، با خواست و با عملکرد واقعی

دهد که انگیزه های خود را پنهان کنید. در شیعه جمهوری اسالمی، )تقیه: پنهان کردن( این حق را به شما می .اش همخوانی ندارد

 .افتدجهان غرب هم هربار به این دام می

*************** 

 کنید؟می پیشنهاد برای ایران بدیلی شما چه

در ایران،  .سرنوشت خود باشند. تنها راه برای رسیدن به آن، برگزاری انتخابات آزاد استمردم ایران می بایست تصمیم گیرنده برای 

هیچگونه فضای آزادی سیاسی که بتواند اراده و میل مردم را سنجش کند وجود ندارد. می بایست به جامعه یاری رساند تا با اجرای 

ی یا کودتا، خود را آزاد کند. رژیم در برابر افزایش شکاف های یکسری جنبش های نافرمانی مدنی و البته نه با سناریوهای نظام

 .درونی خود ناتوان شده و در برابرخیزش و اراده یک ملت، توان ایستادگی ندارد

رساند که نیازی به ایجاد قدرت و مقابله با حکومت های سنی پرنفوذ منطقه را به این نتیجه میاستقرار دموکراسی در ایران، قدرت 

ای نظامی به پایان می رسد و روند در ایران را نخواهند داشت. اینچنین جنگ شیعه و سنی، تبعیض نژادی، تهدید برنامه هسته دینی
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                            جهانی کاستن از آسیبهای طبیعیسیزده اکتبرروز 

 بهترين راهکار پیشگیری از آسیبهای زيست بومی و بازسازی آن، پشت سر گذاشتن  جمهوری اسالمی است

آسیب ها  سازمان ملل متحد، که يکی از روزهای هفته دوم اکتبر را، روز پیشگیری جهانی از  0191نوامبر   33به بهانه قطعنامه ی 

 طبیعی يا زيست بومی می داند

اکتبر، و روز جهانی کاستن از آسیبهای طبیعی با پرداختن به کاهش از ريسک آسیبهای زيست  02روز  3102و اين روز در سال  

 بومی برای کهنساالن نامیده شده استد

است  که بهتر و کم آسیب زيستن برای همگان ، و پاسداری از کوشش درخوری 0191نوامبر  33اين نوشتار به بهانه ی قطعنامه ی 

را آرمان دارد، و می کوشد با باال بردن آگاهی های همگانی و بهره گیری از دانش پیشرفته، آثار ويرانگر آسیب ها)بالهای(، طبیعی و 

رزو می کند، و همگان رويدادهای در پی آنرا کاهش دهد. قطعنامه ای که زندگی بی آسیب تر و دلچسبی را برای همه ی جهانیان آ

را فرا می خواند در راه کاستن از پی آمدهای ناگوار رويدادهای زيانباری چون زمین لرزه، سیل، توفان و بیماری های گوناگون، دست 

 در دست هم گذارند و همچنین زندگی را برای کسانی که از ناتوانی های جسمی رنج می برند آسان تر سازد

نین آرمان ارزنده ای، گسترش آگاهی و کوشش در راه پیشگیری از آسیب وارد ساختن به بخشهای گام نخست دست يابی به چ

گوناگون زيست بومی می تواند باشد، آسیب هايی که اگرچه گاه بر پايه ندانم کاری و نداشتن آگاهی های بسنده آغاز شدند و 

يی همانند: از میان بردن جنگلها که خاکشويی و سپس سیل دنبال می شوند. کارها سپس به انگیزه سودجويی های پايان ناپذير 

های خانمان برانداز را در پی خواهد داشت، از میان برداشتن تاالبها که انگیزه ُبروز توافان های شن و ريزگردها می شود، به کار بردن 

شد و هزاران بیماری کوچک و سوخت های فسیلی و آفت کشهای ناسازگار با زيست بوم که بازتابش آلوده کردن هوا می با

 و گريبانگیر انسان و ديگر جانداران می نمايد. تنفسی و يا سرطان را   بزرگ

ناگفته روشن است که برای پیشگیری از چنین آسیب هايی، نخست بايد آگاهی های بسنده و درخوری درباره پديده های زيست 

ا آگاهی و کاردانی، به چاره جويی های درخور و بسنده برای پیشگیری از بومی و روند گردش و چرخش طبیعی آنها داشت تا بتوان، ب

آن آسیبها دست زد. اين کار اگر چه در همه ی جهان بازتاب های خوبی داشته، بدبیارانه در سی و چند ساله ی رفته، در کشور ما 

ی وارو داشته و بر زيست بوم و همه ی جاندارانش که پايورانی ناآگاه و ناتوان، و يا سودجو و چپاولگر اداره اش می کنند، کاربرد

 آسیبهای گاه جبران ناپذيری وارد شده است!

در سده ای که در آن رندگی می کنیم، ارزش زيست بوم و طبیعت بر همه جهانیان روشن و آشکار شده است و کمتر کسی را می 

يا نشنیده باشد. در اين سالها، همگان پی برده اند که پاسداری از  توان يافت که در اين باره چندين و چند نوشتاررا نديده، نخوانده و

زيست بوم، باری بر دوش یک یک انسانهای روی زمین بايد باشد و نپرداختن به آن، همه جهانیان را با دشواری و روزگاران پر بیم و 

 هراسی روبرو خواهد ساخت.

زيست بوم يا طبیعت همه جهان و به ويژه میهن گرامیمان ايران می باشد، و  آرمان اين نوشتار نگاهی گذرا به آسیبهای وارد شده به

در اين گذر و به سبب ويرانی هايی که دست اندکاران نادان، نا آگاه، ناتوان و يا خودشیفته و سودجوی جمهوری اسالمی بر میهن و 

ن رژيمی به نام جمهوری اسالمی، راهی برای فرهنگ و زيست بوم اش وارد آورده اند، اين پرسش پیش می آيد که آيا با بود

 پیشگیری از آسیب های زيست بومی در کشورمان وجود دارد؟ و آيا چنین کاری شدنیست؟

 در صورت مایل بودن برای مطالعه ادامه نامه کمیسیون زیست یوم به آدرس ذیل مراجعه بفرمایید:

وبسایت شورای ملی ایران  http://irannc.org/?p=58790 
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  رادیو مهر اریان
گفتگو با دکتر رویا ، برنامه چهل و سوم : همبستگی ملی برای جلوگیری از قتل کاظمینی بروجردی

 عراقی، نماینده آیت هللا بروجردی

بنابر اخبار منتشر شده در مورد حکم اعدام آقای کاظمینی بروجردی، شورای ملی ایران بنا به وظیفه ذاتی 

 در چندین شهر دنیا برنامه اعتراضی برگزار میکندو انسانی خود 

سید حسین کاظمینی بروجردی روحانی ایرانی، زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری والیت فقیه است. 

وی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از حکومت و بازگشت به اصل دین سنتی است 

 .دان به سر میبردبازداشت و تاکنون در زن ۵۸۳۱که در مهر 

همچنین شاهزاده رضا پهلوی از همه همیهنان گرامی به ویژه جامعه روحانیت دعوت کردند تا با 

 ، این بیانیه در زیر آورده شده است: همبستگی ملی برای آزادی کاظمینی بروجردی اقدام شود

 یگتسبمه ملی ربای جلوگیری از قتل کاظمین ربوجردی
که زیر بار استبداد دینداران سیاسی نرفت، جاه و مقام حکومتی را با شرافت درود بر کاظمین بروجردی 

 انسانی معامله نکرد و همواره دین و ایمان خود را برمبنای انسان سرشتی پاسداشته است

توسط وزارت اطالعات به دستور دادگاه روحانیت دستگیر شد. در  ۵۸۳۲کاظمین بروجردی، در تیرماه 

یرغم شکنجه های روحی و جسمی تاامروز تا پای جان خود برای آزادگی ملت ایران گذشت این سال ها عل

 از چنگال دینداران سیاسی ایستادگی کرده است

حاکمان دین فروش، به نام خدا و دین بر مردم و کشور ستم می کنند و از هیچ جنایتی فروگذار نیستند. در 

نمان را به طور ناجوانمردانه اعدام و به قتل رسانده طی سی و پنج سال گذشته، تعداد زیادی از هم میهنا

 اند

پرسش من از شما جامعه روحانیت این است، آیا از خود پرسیده اید که کاظمینی بروجردی، یک روحانی 

مرجع، یک شهروند ایرانی، یک انسان تنها بخاطر بیان باورهایش، چرا در طی این سال ها شکنجه و زندان 

 را متحمل شده است؟

امروز رسالت مهمی بردوش شما روحانیون از هر باور و ایمانی که هستید، می باشد که با فاصله گرفتن 

از آن دسته مقدس نماهای واپس گرا، برای نجات جان کاظمین بروجردی در کنار خانواده او گردهم آیید. 

 دسکوت جایز نیست، آیین خود را در این لحظه حساس با نجات جان وی به جای آوری

سخن من با شما کنشگران مدنی و سیاسی نیز است که با همبستگی خود، فارغ از مرز جبهه بندی 

سیاسی و یا عقیدتی، برای نجات جان کاظمین بروجردی که در مقابل دین سیاسی تا پای جان رفته 

انید است، آوای همبستگی خود را در پشت دیوارهای بلند زندان به گوش مستبدان جمهوری اسالمی برس

 و از قتل او جلوگیری کنید

در راستای ترویج احترام به منزلت و مقام انسان، بار دیگر اعتراض خود را علیه مجازات ضد انسانی اعدام 
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 کندیم اتخاذ ابوال وعیش با مبارزه یبرا ژهیو یریتداب رانیا

 امروز، بهداشت وزارت رداریواگ یهایماریب تیریمد مرکز معاونی، نبو محمود

 رانیا وارد قایآفر از که یمسافران گذرنامه بزرگ فرودگاه دو در که کرد اعالم

 نهیمعا و مصاحبه تحت افراد نیا و شده داده ارجاع یبهداشت یهاگاهیپا به شوندیم

 گرفت خواهند قرار

 کرده نشان خاطر، است کم اریبس رانیا به ابوال ورود احتمال آنکه بر دیتاک با ینبو 

 بروز صورت در که شودیم داده یآگاه مسافران به رانیا یورود یمباد در که

 رندیبگ تماس یپزشک مراکز با یزیخونر و تب رینظ ییهانشانه و یماریب

 بهداشت رانیوزی، جهان بهداشت سازمان توسط یاضطرار تیوضع اعالم یپ در

 مراکز در که اندکرده اعالم بروکسل در یدارید در زین اروپا هیاتحاد عضو ۸۲

  دهند انجام مسافران رصد یبرا هماهنگ یاقدامات خود یکشورها یورود

 در غالبا، را تن پانصد و هزار چهار به کینزد جان تاکنون ابوال یمسر روسیو

 رینظ ییکشورها در آن از ییهانمونه اما، است گرفته، قایآفر غرب یکشورها

 است شده دهید زین ایاسپان و کایامر

 نانیاطم  کایآمر در ابوال کردن مهار یبرا یاضطرار نشست کیدر اوباما باراک

 یموثرتر اقدامات وعده و است کم اریبس کایآمر در یماریب نیا وعیش خطر که داد

 داد یماریب نیا با مقابله یبرا را

 

 گذری به خبرهای ایران و جهان

 

 

 اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان

کنند که انگیزه اسیدپاشی مبارزه با "بدحجابی" است. مقامات پلیس این احتمال ی اسیدپاشی شدند. برخی این گمان را مطرح میزنان جوانی در اصفهان طعمه

 را نه تایید و نه تکذیب کردند. تحقیقات برای شناسایی مجرمین ادامه دارد

داری بازداشت شده که مسئول اسیدپاشی دیگری در روزهای اخیر در تهران بوده است. این زمان مرد نقابممعاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس اعالم کرد که ه

 های "متناقض" چه بوده استی مرد اسیدپاش را "متناقض" اعالم کرد. مقامات توضیح بیشتری ندادند که این انگیزهمقام مسئول انگیزه

داند چه که حکومت ایران "بدحجابی" میشود که وقوع چندین مورد اسیدپاشی در اصفهان به دلیل آنمطرح می های اجتماعی این گمانحال در شبکهدر عین

 حال زنان جوانی بودند که حد پوشش مورد تایید تبلیغات رسمی جمهوری اسالمی را نداشتندرخ داده است. از قرار تمام قربانیان تابه

ها و سازیها، باطریی اسید در ایران بسیار ساده است. با مراجعه به داروخانهپاشی در ایران رخ داده است. تهیههای گذشته موارد متعددی از اسیددر سال

 .توان اسید تهیه کردای ساده میهای اتوموبیل با بهانهتعمیرگاه

سهولت دسترسی به اسید را در افزایش میزان هیچ قانون، بخشنامه و دستوری برای محدودیت خرید و فروش اسید در کشور وجود ندارد. کارشناسان 

 یبرا کایآمر شنهادیپ یبررس حال در رانیا

است شدهیغن ومیاوران زیذخا کاهش  

س دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتدپر دو

هش گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کا

شده، در قبال حفظ تعداد ذخیره اورانیوم غنی

سی بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست برر

 دارد

ای هچندی پیش آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات

بود  تهشان فاش نشود، گفآگاه که خواسته بودند نام

آمریکا برای حل بحران مربوط به تعداد 

بین  سانتریفیوژها که یکی از نکات اصلی اختالف

طرفین است، به ایران پیشنهاد داده که تعداد 

ا در بیشتری از سانتریفیوژهای خود را نگه دارد ام

شده را کاهش دهد. مقابل، ذخیره اورانیوم غنی

ز، آمیشده گذشته از مصارف صلحاورانیوم غنی

ای نیز مورد تواند در ساخت سالح هستهمی

 استفاده قرار گیرد

ران پس از اعالم خبر این پیشنهاد، گفته شد که ای

ود شاز آن استقبال نکرده است. اما اکنون گفته می

 که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است و با

وگو شده تا بخشی از های روس  وارد گفتمقام

دخود را به آن کشور منتقل کنشده اورانیوم غنی . 
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 عقب نشینی نیروهای داعش در کوبانی

یا داعش را در « دولت اسالمی»به گفته نیروهای ُکرد در شهر کوبانی سوریه، حمالت هوایی جنگنده های ائتالف به رهبری آمریکا، گروه 

اند، حمالت هوایی روزهای اخیر به مواضع داعش در کوبانی، بزرگترین  اکثر نقاط این شهر به عقب رانده است. مقامات آمریکایی گفته

 حمالت از زمان آغاز جنگ علیه داعش است که از حدود یکماه پیش آغاز شد

که نیروی نظامی یک حزب کرد « یگان های مدافع خلق»جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که آمریکا با رهبران 

ای مبارزه با نیروهای داعش گفتگوهای مستقیم داشته است. این حزب که به حزب کارگران کردستان ترکیه، یا پ کا کا سوریه است، بر

 نزدیک است، در فهرست گروههای تروریستی دولت ترکیه قرار دارد

حمله دولت اسالمی به کوبانی در ایاالت متحده آمریکا هنوز تصمیمی برای مسلح کردن یا آموزش شبه نظامیان کُرد نگرفته است. از آغاز 

 یکماه گذشته، بیش از دویست هزار نفر از این شهر فرار کرده اند و شمار آنهایی که هنوز در شهر مخفی مانده اند، دقیقا روشن نیست

 

 افزایش فشار بر خزانۀ ایران با ادامه سقوط بهای نفت

و دولت  دالر کاهش یافته ۰۳سقوط قیمت جهانی نفت در روزهای گذشته شتاب بیشتری به خود گرفته است. بهای هر بشکه نفت ایران طی چهار ماه حدود 

 حسن روحانی را با خطر کسری بودجه روبرو کرده است

کنندهای غیررسمی زندگی میگاهها تن از مردم ایران در سکونتمیلیون  

نوار شهر ایران ساکن هستند. بر اساس برآوردها این جمعیت حدود دو و نیم میلیون خا ۷۷ای در های غیررسمی و حاشیهگاهنه میلیون نفر ایرانی در سکونت

گیردهزار هکتار را در برمی ۳۰شود و وسعتی حدود را شامل می  

های کشتی آزاد جهانچهار ایرانی در میان برترین  

گیر کشتی اند. از میان آنها در این فهرست سههای کشتی آزاد جهان قرار گرفتهگیر ایرانی در جمع برترینبراساس اعالم اتحادیه جهانی کشتی، چهار کشتی

در رتبه دوم و نفر چهارم در رتبه سوم اوزان مختلف جای دارند ایرانی  

 هشدار در مورد وضعیت قرمز آب در تهران

ز گوید که وضعیت منابع آبی تهران در شرایط زرد است اما در صورت عدم بارش و ادامه مصرف به شکل کنونی، وضعیت قرموزارت نیرو در ایران می

در مصرف آب درصدی شده است ۰۳جویی صرفه خواهد شد. این وزارتخانه خواستار  

 

 خبرهای کوتاه
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 ریحانه جباری در یک قدمی اعدام

 

 حانهیر اعدام حکم که دارد احتمال بیترت نیا به و ستندین گذشت به حاضر دم یایاول: گفت تهران ییجنا یدادسرا سیرئی، اریشهر محمد

 گردد اجرا یجبار

 است شده لیتبد یاسیس موضوع کی به ییجنا پرونده کی از ریاخ ماه چند در یجبار حانهیر پرونده 

 اسالمي جمهوري یرسم یهایخبرگزار. شد برگزار سربندي و جباري خانواده دو بین سازش و صلح جلسه تهران در شنبهسه روز

 تهران ییجنا یدادسرا سرپرست و ریحانه لیوک همچنین و یجبار حانهیر مادر، مقتول پسر سربندي جالل جلسه نیا در که کردند اعالم

 یافت پایان نتیجه بدون نشست این ما داشتند شرکت

 ریحانه به تجاوز و تعرض قصد هاآن پدر اصالا  و گفته دروغ را زیچهمه کند اعالم ریحانه که است این کماکان مقتول خانواده درخواست

 .است نداشته را

 ولي:نوشت سربندي جالل قول از همشهري و هست خانواده آبروي گرفتن پس باز به بزرگي کمک ریحانه سوي از امر این تکذیب ظاهراا 

 پایان در گذشت یراحتبه شودینم آبرو از اما میگذریم خون از ما گفت و کرد بازگو را کرده تحمل هاسال این که را مشکالتي مقتول دم

 کند پیدا ادامه دم اولیاي رضایت جلب براي ریحانه حضور با دیگري جلسه شد مقرر جلسه این

 همه البته هاآن. کرد خواهند اعدام را ریحانه، نرسد نتیجه به جلسه این اگر نوشتند خونسردي کمال در  اسالمي حکومت یهارسانه

 و هاپارلمان نمایندگان و اروپا اتحادیه، اعتراضي طومار امضاکنندگان نفر هزار ۸۰۲ بر عالوه تاکنون ریحانه اعدام حکمبه که دانندیم

 در دنیا در نفر هاونیلیم و کرده اعتراض انسان حقوق مدافع نهاد چندین و المللنیب عفو، ملل سازمان، کشور چندین خارجه امور وزراي

 دارد وجود پرونده این به نسبت زیادي حساسیت ایران در و قرارگرفته واقعه این جریان

ا یدق را پرونده این یهابینش و فراز کندیم دعوت همگان از دیگر بارکی اعدام علیه یالمللنیب کمیته  کنند کمک و داشته نظر زیر قا

 دهیم نجات اعدام از را ریحانه

 تیوبسا موسس ریمد و نروژ از اعدام لغو کارزار کنشگر، مقدم یریام محمود جنابرادیو مهر ایران در این ارتباط گفتگویی با دکتر 

 رانیا یبشر حقوق سازمان  ترتیب داد 

https://www.facebook.com/radiomehriran 
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