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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  
يـزش دانـشجويان، جوانـان و       سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن اعالم حمايت و همبستگي بـا خ            

زنان و مردان قهرمان ايران، هموطنان مبارز و آزاديخواه را به شـرآت در تظـاهرات همبـستگي بـا جنـبش                  
 .مردم ايران فرا مي خواند

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  اهداف سفر جرج بوش به آفريقا

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه   -بي بي سي 
اين نخستين ديدار آقای بوش از آفريقا به عنوان رئيس جمهور آمريکاست و طی پنج روز از پنج کشور 

  ديدار خواهد کرد
در داکار، پايتخت سنگال به زمين )  ژوئيه8( هواپيمای جرج دبليو بوش در ساعات اوليه روز سه شنبه 

  . جمهور اين کشور وارد گفتگو شدنشست و او بالفاصله با ابدواليی ويد، رئيس
پس از آن آقای بوش از جزيره گوری، يک مرکز تجارت که زمانی بردگان آفريقايی از آن به آمريکا حمل 

  .می شدند ديدن کرد
پشتکار و شهامت آمريکايی های "آقای بوش در اين نقطه طی يک سخنرانی پرحرارت نسبت به 

  .بارزه کردند ادای احترام کردکه عليه برده داری م" آفريقايی االصل
که انگيزه حرکت " يکی از بزرگ ترين جنايات تاريخ"وی به خاطر برده داری عذرخواهی نکرد، اما آن را 

  .آمريکا به سوی آزادی بود توصيف کرد
شريکی "آقای بوش همچنين قول داد به منظور بهبود روابط تجاری، مبارزه با تروريسم و ايدز، مانند 

  .ا کشورهای آفريقايی همکاری کندب" برابر
آقای بوش قبال قول داده بود برای مبارزه با گسترش ايدز در آفريقا که اين قاره را با مصيبت روبرو کرده 

  . ميليارد دالر هزينه کند15است، 
 ميليارد دالری در انتظار 10يک بسته کمک . او همچنين آفريقا را به شفافيت اقتصادی تشويق می کند

  .هايی است که به نبرد با فساد مالی و گشايش بازارهای خود متعهد باشندکشور
اين نخستين ديدار آقای بوش از آفريقا به عنوان رئيس جمهور آمريکاست و طی پنج روز از پنج کشور 

  .ديدار خواهد کرد
گاندا و کاخ سفيد می گويد برنامه سفر آقای بوش به کشورهای سنگال، آفريقای جنوبی، بوستوانا، او

  .نيجريه با هدف تاکيد بر حمايت آمريکا از قاره سياه صورت می گيرد
کالين پاول، وزير خارجه آمريکا و کاندوليزا رايس، مشاور امنيت ملی اين کشور در اين سفر آقای بوش را 

  .همراهی می کنند
  واکنش آفريقا

ان آفريقايی معتقدند که آقای پل ولش، خبرنگار بی بی سی در غرب آفريقا، می گويد که سياستمدار
بوش بيش از آنکه نگران مشکالت آفريقای غربی باشد اين سفر را با اهداف تبليغاتی به منظور تامين 

  .منافع خود در داخل آمريکا انجام می دهد
برخی معتقدند که اين سفر در درجه اول برای جلب حمايت رای دهندگان سياه پوست در آمريکا در 

سياه پوستان به طور سنتی به دمکرات ها رای .  آتی رياست جمهوری انجام می شودانتخابات سال
  .می دهند درحالی که آقای بوش به حزب جمهوری خواه تعلق دارد

  .آقای بوش به خصوص پس از حمله به عراق در آفريقا مجبوبيت زيادی ندارد
  .سر دادند" بوش قصاب است"ظيرروز دوشنبه عده ای در داکار به خيابان ها ريختند و شعارهايی ن

  تقضاها پيرامون بحران ليبريه
  .در همين حال مناقشه بی رحمانه ليبريه همچنان بر منطقه سايه افکنده است

نيجريه هدايت کشورهای آفريقای غربی را در تشويق آمريکا به اعزام دو هزار نيرو به ليبريه برای 
  .ل سه هزار آفريقايی است به عهده داشته استپيوستن به يک نيروی حافظ صلح که همچنين شام

چارلز تيلور، رئيس جمهور ليبريه به طور اصولی با ترک کشور موافقت کرده است، اما خواهان حضور 
  .آمريکاست

  .يکی از اولويت های آقای بوش در اين سفر جلب حمايت دولت های آفريقايی از نبرد با تروريسم است
 در آمريکا، بر نگرانی های دولت اين کشور پيرامون بخش های بی 2001 سپتامبر 11از زمان حمالت 

  .ثبات آفريقا به عنوان زمينه مساعدی برای رشد و نمو ترويسم افزوده شده است
  .حمالتی که درکنيا و تانزانيا صورت گرفت به گردن القاعده انداخته شده است

ر آفريقا و پيگيری آموزش های بيشتر نظامی مقام های آمريکايی از دسترسی به پايگاه های بيشتری د
 در منطقه جهت پيشگيری از حمالت مشابه سخن گفته اند
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  ي مرآزي فرماندهي نيروهاي آمريكا تعيين شد جانشين فرمانده
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه 

  . منصوب شديك آمريكايي لبناني االصل به جانشيني فرمانده مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي 
به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره در قطر، جان ابوزيد، يك ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ساله لبناني االصل جانشين تامي فرانكس، فرمانده مرآز فرماندهي نيروهاي آمريكايي در 52آمريكايي 
  .جنگ عراق و افغانستان شد

هي نظارت بر بيست و پنج منطقه از خاورميانه و جنوب شرقي آسيا وي پس از رسيدن به مقام فرماند
 .را بر عهده خواهد گرفت

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  باوچر می گوید ایرانيان برای تغييرات مثبت تظاهرات می کنند
  خواست صدای تظاهرکنندگان را بشنوندسخنگوی وزارت امور خارجه از مقامات ایرانی 

  2003 ژوئيه  7 -فایل واشنگتن -سايت وزارت امور خارجه آمريكا 
  باوچر می گوید ایرانيان برای تغييرات مثبت تظاهرات می کنند

  سخنگوی وزارت امور خارجه از مقامات ایرانی خواست صدای تظاهرکنندگان را بشنوند
 خارجه به خبرنگاران گفت تغييراتی که ایرانيان بخاطر آن بر عليه ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت امور

  . "برای ایران و برای جایگاه ایران در جهان مناسب خواهد بود"دولت خود تظاهرات می کنند 
 ژوئيه در واشنگتن سخن می گفت از مقامات 7باوچر که در یک جلسه مطبوعاتی وزارت امور خارجه در 

  .هر کنندگان را بشنوندایرانی خواست صدای تظا
  : ژوئيه7آنچه در ذیل می آید گزیده ای است از جلسه مطبوعاتی وزارت امور خارجه در 

  )شروع متن (
 پنجشنبه گذشته وزیر امور خارجه پاول اظهار کرد که پرزیدنت خاتمی آزادانه انتخاب شده است :سوال

ه این موضوع بنظر مانند بازی پين بال منظور من این است ک. ولی این برای من کمی گيج کننده است
ماه گذشته در پاسخ به یک سوال، . فوریه گذشته آرميتاژ گفت ایران یک کشور دموکراتيک است. است

و اکنون ما . فيل گفت که ایران در واقع عناصری از دموکراسی دارد ولی یک کشور دموکراتيک نيست
  .شده استدریافته ایم که پرزیدنت خاتمی آزادانه انتخاب 

  وزارت امور خارجه دقيقا با چه دیدی به دولت ایران نگاه می کند؟
 خوب، اوال بنظر من بحث پایان ناپذیری در این مورد که دیدگاه ما درباره دموکراسی و یا عدم :آقای باوچر

و آن بحث بسيار جامع تری است . وجود آن در ایران چيست در گزارشهای حقوق بشر ما وجود دارد
  .ت به نظراتی که هر کدام از ما قادریم در حضور دیگران در هر جایی بيان کنيمنسب

مسلما ما تا حدودی رای گيری دموکراتيک، جریان های . مسلما ما عناصری از دموکراسی دیده ایم
اما ما همچنين می دانيم مردم ایران خواهان دموکراسی بسيار بيشتر، . دموکراتيک در ایران دیده ایم

بنابراین این حوزه ای است که ما حمایت خود را ابراز می داریم، و ما در ابراز . ، و باز هستندواقعی
حمایت خود از تقاضای مردم ایران برای دموکراسی بيشتر کامال واضح بوده ایم، و اینکه این خواسته ها 

  .باید رعایت شوند
ياری از دانشجویان و دیگر همانطور که اشاره کردید، بس.  سوال دیگری در این مورد:سوال

تظاهرکنندگان خواهان دموکراسی واقعی هستند، همانطور که شما گفتيد، و آنها فرقی بين خاتمی و 
 نفر کاندیدا 238مالهای دیگر نمی گذارند، با توجه به اینکه او تنها یکی از چهار نفری بود که از ميان 

  ...مورد قبول واقع شده بود 
  . کنم ما در آن زمينه نيز فرق زیادی گذاشته باشيم فکر نمی:آقای باوچر

 خوب، بنظر می رسد که وزیر امور خارجه پاول در مصاحبه رادیویی خود در روز چهارشنبه این :سوال
  .فرق را گذاشته است، و شاید این کار غير عمد بوده است

يقت اشاره کرد که کمابيش او تنها به این حق.  من فکر نمی کنم که او فرقی گذاشته است:آقای باوچر
  ...انتخابات آزادی انجام شده است و اینکه 

  ...در آنجا نيست) نامفهوم(آزادی ) نامفهوم( درست است، اما آزادانه انتخاب شدن و :سوال
یک تمایل واقعی برای آزادی بيشتر، و ما به وضوح مشخص کرده ایم که در کنار آنها که : ... آقای باوچر

  .سی بيشتر هستند ایستاده ایمخواهان دموکرا
بنابراین شما برای دانشجویانی که معتقد نيستند پرزیدنت خاتمی آزادانه انتخاب .  بسيار خوب:سوال

  ... ژوئيه به تظاهرات خواهند پرداخت پيامی دارید 9شده است و به احتمال زیاد در سالروز 
سی در ایران حمایت می کنيم، همانطور که از  پيام این بوده و خواهد بود که ما از دموکرا:آقای باوچر

دموکراسی در همه جا حمایت می کنيم، و اینکه ما معتقدیم که صدای مردم ایران از جمله 
دانشجویانی که تظاهرات می کنند باید شنيده شود، تقاضای آنها باید رعایت شود، و اینکه تغييراتی که 

  . مناسب خواهد بودآنها می خواهند برای جایگاه ایران در جهان 
 

  نظر برخى سياستمداران آلمانى در باره شيوه رفتار با ايران
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  2003 ژوئيه 7 -1382 تير 16 دوشنبه -راديو آلمان 
 از سياستى Ruprecht Polenzآارشناس امور خاورميانه حزب دموآرات مسيحى آلمان، روپرشت پولنتز 

روپرشت آه عضو مجلس نمايندگان مردم آلمان . د آردآه امريكا در برابر ايران اتخاذ آرده است، انتقا
” Berliner Zeitungبرلينر تسايتونگ “فدرال نيز هست، در مصاحبه اى با شماره امروز روزنامه آلمانى 

” .نه به سادگى قابل اجرا و نه چندان عاقالنه است“گفت آه راهكار امريكا براى منزوى آردن ايران 
  ” .يچ برنامه امنيتى درازمدتى موفق نخواهد بودبدون ايران ه“: پولنتز گفت

دولت امريكا . روپرشت افزود آه خواست امريكا براى تغيير رژيم در ايران را در اين رابطه نبايد زياد بها داد
تا آنون نه استراتژى اى روشن در برابر ايران داشته و نه مى داند آه تغيير رژيم در ايران چگونه بايد 

به نظر من ما بايد . من سخن گفتن از تغيير رژيم در ايران را مفيد نمى دانم“: پرشت گفترو. صورت گيرد
موضوعهايى آه . از دولت ايران بخواهيم رفتار خود را تغيير دهد و مطابق با موازين بين المللى رفتار آند

 ايران در برابر روند صلح بايد به گونه اى انتقادى در باره آن با دولت ايران صحبت آرد، عبارت اند از موضع
  ” .خاورميانه، حقوق بشر، دفاع و پشتيبانى از تروريسم، و نيز فعاليتهاى ايران در زمينه سالحهاى اتمى

: روپرشت در اين زمينه گفت. به عقيده روپرشت اروپاييان مى توانند در اين ميان نقشى مهم ايفا آنند
از سويى ايران نياز . اره قرارداد تجارى جديدى مذاآره مى آننداتحاديه اروپا و ايران هم اآنون با هم در ب“

دارد آه اين قرارداد بسته شود، از سوى ديگر اتحاديه اروپا مطالبات ذآر شده را از ايران دارد و به حق 
خواهان آن است آه ايران براى مثال به حق اعتراض و تظاهرات احترام بگذارد و از بسيج گروههاى شبه 

اى حمله به تظاهرات و سرآوبى آنها دست بردارد و به حقوق انسانى شهروندان خود احترام نظامى بر
روپرشت هم چنين گفت آه براى دولت ايران بايد روشن آرد آه قرارداد تجارى بدون انجام اين ” .بگذارد

  . آارها امضا نخواهد شد
 Frankfurter Allgemeinerايتونگ فرانكفورتر آلگماينه زونتاگزتس“از سوى ديگر به گزارش روزنامه 

Sonntagszeitung ” دولت آلمان آه متشكل از دو حزب سوسيال دموآرات و سبزهاست و نيز اقليت
مجلس آلمان از دولت ايران خواسته اند آه از تكنولوژى اتمى اى آه در رابطه با توليد سالحهاى هسته 

 در جلسه اى Joschka Fischerشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان يو. اى باشد فاصله گيرى آند
خصوصى در آميته سياست خارجى پارلمان آلمان در هفته گذشته گفته است آه آافى نيست آه 
ايران تنها پروتكل الحاقى قرارداد منع گسترش سالحهاى اتمى را امضا آند، آه طبق آن بازرسان هر 

فيشر گفته است آه ايران بايد از تمايل خود به . دگاه بخواهند بتوانند از تاسيسات اتمى ايران ديدن آنن
نيز صرف ” زنجيره آامل استفاده از ميله هاى سوخت اتمى“دستيابى به روند تكنيكى براى بكارگيرى 

فيشر . نظر آند آه به هيچ وجه براى توليد نيرو و برق الزم نيست، بلكه به آار توليد بمب اتم مى آيد
مى آند بر اينكه هدفى جنگجويانه ندارد، اما اين آافى نيست و اين آشور افزوده است آه ايران تاآيد 

  . بايد دست از اينگونه فعاليتهاى خود بردارد
يك سخنگوى وزارت امور خارجه آلمان اشاره آرد آه اين سخنان در جلسه اى خصوصى بيان شده، اما 

اين . ان بسيار نگران استروشن است آه دولت آلمان نسبت به نوع و حجم فعاليتهاى اتمى اير
سخنگو گفت آه در اجالس عالى سران اتحاديه اروپا آه چندى پيش در تسالونيكى برگزار شد نيز 

 Friedbertفريدبرت فلوگر . رييسان دولتهاى عضو اتحاديه از برنامه هاى اتمى ايران ابراز نگرانى آرده اند
Pflügerعنى دو حزب سوسيال دموآرات و دموآرات ، سخنگوى سياست خارجى احزاب برادر آلمان، ي

مسيحى، همخوان با فيشر درخواست آرده آه اتحاديه اروپا قرارداد تجارى و همكارى با ايران امضا 
نكند، مگر اينكه ايران نه تنها پروتكل الحاقى قرارداد منع گسترش سالحهاى اتمى را امضا آرده باشد، 

  .از ميله هاى سوخت اتمى نيز صرف نظر آندبلكه از بكارگيرى زنجيره آامل استفاده 
 

  اي تهران به شوراي امنيت قوت گرفت    احتمال ارجاع پرونده هسته: ناتو
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه  -خبرگزاري آار ايران

نس در صورتي آه تهران پروتكل الحاقي آژا: تهديد آردند) ناتو(منابع بلندپايه در پيمان آتالنتيك شمالي 
اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع   المللي انرژي اتمي را امضا نكند، پرونده هسته  بين

  .خواهند داد
اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود؛ راه : الملل ايلنا، اين منابع تصريح آردند  به گزارش سرويس بين

ي حتي روسيه هم نخواهد توانست از ايران  آشور  شود و ديگر هيچ  براي مجازات ايران هموار مي
  .حمايت آند

چاپ لندن اين منابع آه نخواستند نامشان فاش شود تصريح " االوسط   الشرق" به نوشته روزنامه 
المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت، در غياب   انتخاب راهكار برخورد با ايران از طريق آژانش بين: آردند
  .آند   براي حمله نظامي به اين آشور فراهم ميهاي ديگر؛ راه را  گزينه

گيرد چرا آه واشنگتن پيش از اين نيز براي فشار   تواند توسط آمريكا صورت  اين آار مي: اين منابع افزودند
  .المللي انرژي اتمي در وين فرستاده بود  بر ايران نمايندگاني را به مقر آژانس بين

ييز بسيار گرمي براي ايران خواهد بود چرا آه احتمال گريز ايران از پاييز امسال پا: منابع مذآور گفتند
امضاي پروتكل الحاقي بسيار ضعيف است و اين در حالي است آه آژانس داليل مستندي براي نقض 

نامه   تواند برطبق آيين  المللي توسط ايران دردست دارد و در چنين موقعي آژانس مي  تعهدات بين
  . شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهدتأسيس، موضوع را به
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اي اين   رود فشارهاي آمريكا بر روسيه نيز براي توقف همكاري هسته  انتظار مي: اين منابع اعالم آردند
  .آشور با ايران در نيروگاه بوشهر افزايش يابد

هاي   مهاز سوي ديگر مابع رسمي فرانسوي نيز در مورد پاسخ ايران به فشارهاي جهاني درباره برنا
قبول : بگيرد؛ يك  تواند در پيش  ايران براي پاسخ به اين فشارها دو راه را مي: اي اظهار داشتند  هسته

  .پشت هم اندازي و معطل آردن: امضاي پروتكل الحاقي و دو
المللي انرژي اتمي امروز   رئيس آژانس بين" محمد البرادعي " گيرد آه   اين اظهارات در حالي صورت مي

  .شود  ي ديدار و گفتگو با مسؤوالن بلندپايه آشورمان وارد تهران ميبرا
  پايان پيام

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  پيام فاطمه حقيقت جو، ميثم سعيدي، علي اآبر خوئيني، رضا يوسفيان، علي تاجرنيا به دانشجويان
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه 
  )دفتر تحكيم وحدت ( ضاء محترم انجمنهاي اسالمي دانشجويان دانشگاههاي تهران اع

  با اهداء سالم وتحيات
با احترام، همانگونه آه مطلعيد نمايندگان شما در مجلس شوراي اسالمي به ويژه رياست محترم 

ص آزادي مجلس شوراي اسالمي ، درحد توان و امكانات پيگير مطالبات به حق شما عزيزان در خصو
تاآنون تعدادي از دانشجويان زنداني در سراسر . دانشجويان بوده و چشم انداز مثبت نيز پيش رواست

  .آشور آزاد شده و اميدواريم شاهد آزادي بقيه عزيزان نيز باشيم
لذا تقاضاي مشفقانه داريم، از هرگونه تجمع و تحصن در مقابل دستگاههاي داخلي و بين المللي پرهيز 

  .تا در فضايي آرام مطالبات شما پيگيري شودنموده 
  

تدابير امنيتي و انتظامي براي جلوگيري از تجمعات : معاون امنيتي و انتظامي وزارت آشور اعالم آرد
  غيرقانوني و گروههاي خودسر

  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه -همشهري 
دربرخي  حوادث  عده اي با هر : اظهار داشت معاون  امنيتي  و انتظامي  وزارت  آشور : گروه سياسي

انگيزه اي  تصور مي آنند آه  بايد بيايند و احساس  تكليف  و وجود آنند اما اين حضور نه تنها خالف  
  .قانون  است  بلكه  اخالل  در نظم  و تدابير امنيتي  است 

  انتظامي  از توان  و قدرت  الزم به گزارش ايرنا علي اصغر احمدي،   باتاآيد بر اين  مطلب  آه  نيروي
در سه سال  گذشته  نيروي  انتظامي  نشان  داد آه  از ظرفيت و توانمندي  : برخوردار است ، افزود

  .بااليي  برخوردار است  ودر صورت  نياز نيز از نيروي  بسيج  به  صورت قانونمند استفاده  آرده  است 
اي  بايد خود را به  صورت  غيرقانوني به  اين  نهاد مقدس  وي  با طرح  اين  سئوال  آه  چرا عده 

رهبر معظم انقالب  در جلسه اي  تاآيد آردند آه  بايد جلوي  اين  افراد را : بچسبانند ؟ يادآور شد
  .گرفت  

اين  افراد گويي  نه قانون  و نه  فرمايشات  : معاون  امنيتي  و انتظامي  وزارت  آشور تصريح  آرد
  .آنهااحساس  مسئوليت  مي آنند امامزاحم  مي شوند.  را مي فهمندرهبري 

جمهوري  اسالمي  : احمدي  درمورد اقدامات  وزارت  آشور در برخورد با ناآراميهاي  اخير درآشور گفت 
ايران  متعلق  به  همه  ملت  است  و بيدي  نيست  آه با اين  بادها بلرزد و عده اي  بتوانند بر امنيت  

  .  خدشه  وارد آنندملي
حادثه اي  آه  درون  خوابگاه  دانشگاه  تهران  اتفاق  افتاديك  تجمع  و خروج  : وي  ادامه  داد

غيرقانوني  از آوي  دانشگاه  بود آه  در دو روز اول  نيروي انتظامي  با نهايت  تالش  موفق  به  
  .بازگرداندن  دانشجويان  شد

پس  از فراخوان رسانه هاي  بيگانه  : در خيابانها اشاره  آرد و گفت وي  سپس به  ايجاد ناآرامي  
  .تعدادي  در خيابانهاي  اطراف  آوي  ، ترافيك  ايجاد آرده  وبه  بهانه اي  به  آوي  نزديك  شدند

نيروي  انتظامي  با سعه  صدر با آنها برخورد وتالش  آرد تادانشجويان  را از عده اي  : وي  تاآيد آرد
  . باش  جدا آند ودانشجويان  نيز همكاري  الزم  راآردنداو

احمدي  اقدامات  وزارت  آشور را هماهنگ  با وزارت  علوم ، تحقيقات  و فناوري ، فرماندهي  ناجا، 
مسئوالن  آشور : وي  خاطرنشان  آرد. دستگاه  قضايي  آشور و دانشگاه  علوم  پزشكي  بيان  آرد

  .ود هماهنگ  عمل  آردنددر برخورد با مسايل  موج
معاون وزير آشور، باتاآيد بر اين  مطلب  آه  در تمامي  حوادث  اخير يك  تير شليك  نشده است  گفت 

بسياري  در اين  حوادث  بدنبال  ايجاد صحنه  و سوء استفاده  بوده انداما عوامل  اغتشاش  با حداقل  : 
  .خسارت  مهار و دستگير شدند

 مسابقات  تيم  پرسپوليس  و استقالل  همزمان  با حوادث  آوي دانشگاه  اشاره  وي  به  برگزاري 
برخي  مقامات  آمريكايي  به  اين  مسابقات  نيز براي ايجاد اغتشاش  در آشور دلخوش  : آرد و گفت 
  .آرده  بودند

وتبال  نشان  داد بزرگواري  و شأن تماشاگران  ف: معاون  امنيتي  و انتظامي  وزارت  آشور يادآور شد
  .آه  به  هيچ  وجه  براي  بيگانگان  ارزشي  قايل نيستند
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بايد بررسي  آرد : احمدي  بر لزوم  بررسي  ريشه  علل  بروز اين  حوادث  در آشور تاآيد آرد وگفت  
آه  چه  عواملي  موجب  ايجاد اين  حوادث  در آوي  دانشگاه شدند و چه  جرياني  با نام  فراخوان  

وي  يادآور . مردم  را به  اغتشاش  فراخواند و نيروهاي خودسر چه  تفسيري  در تشديد مسايل  دارند
اين  آشور ، دولت  ، حكومت  و نظام  متعلق  به  مردم  است و دستگاه  قضايي  ، دولت  و : شد

يد آرد آه  ممكن  وي  درعين  حال  تاآ. مجلس  بايد در راستاي  خدمت  به  مردم  به  آار گرفته شوند
  .است  اشكاالتي  در مسايل  اجرايي ، قضايي و قانوني  آشور وجود داشته  باشد

در ريشه يابي  و حل  مشكالت  بايد عزم  و همدلي  مردم وجود داشته  : احمدي  همچنين  گفت 
ا به  خارج  از باشد واين  مردم ، مردمي  نيستند آه  بدنبال  وامانده هاي  رژيم شاهنشاهي  بوده  و ي

مردم  مي دانند آشور متعلق  به  خودشان  است  اما : وي  ادامه  داد. آشور چشم  داشته  باشند
  .آشور مدينه  فاضله  نيست  و نياز به  بازنگري  است . اشكاالتي نيز وجود دارد 

ر چه  تمهيداتي  در وي  در پاسخ  به  اين  سئوال  آه  براي  جلوگيري  از بروز اين  حوادث  وزارت آشو
وزارت  آشور و شوراي  امنيت آشور به  طور جدي  به  همه  استانها و به  : نظر گرفته  است  ، گفت 

  .نيروي  انتظامي  مصوباتي  را ابالغ آرده  است 
در اجتماعات قانوني  نبايد تخلفي  : معاون  امنيتي  و انتظامي  وزارت  آشور در عين  حال  گفت 

  .د وديگران  نيز حق  ندارند خودشان  احساس  تكليف آنندصورت  گير
با عزم  ملي  بايد به  سمتي  پيش  رفت  آه  هر اعتراضي  آه  قانون اساسي  اجازه  : احمدي  افزود

  .مي دهد و هر تجمع  قانونمند را بپذيريم  و امنيت  آن  را تامين آرده  و با اخاللگران  برخورد شود
  خبري  همچنين  در مورد خروج  غيرقانوني  از مرز ايران براي  سفر به  آشور وي  در اين  نشست

  .عراق  و زيارت  عتبات  عاليه  هشدار داد
سفارتخانه هاي  عراق  در جهان بويژه  در ايران  هيچ  : معاون  امنيتي  و انتظامي  وزارت  آشور گفت 

عراق  در ايران  هم اجازه  صدور ويزا براي  زيارت  ويزايي  براي  غيرعراقي ها صادر نمي آنند، سفارت  
حاآمان  عراق  : وي  با اشاره  به  ناامني  در عراق  خاطرنشان  آرد. عتبات عاليه  را ندارد

هنوزنتوانسته اند امنيت  را در داخل  اين  آشور تامين  آنند و جمهوري  اسالمي ايران  نيز اجازه  نمي 
وزارت  امور خارجه  براي  صدور ويزاي  عراق  و : وي  يادآور شد. بخطر بيفتددهد آه  جان  شهروندان  

تامين امنيت  جاني  مسافران  ايراني  از طريق  سفارت  سوييس  به  عنوان  حافظ منافع آمريكا، 
 وي  با اشاره  به  خروج  غيرقانوني  از مرز آشور نسبت  به  وجود. پيگيريهايي  را انجام  داده  است 

خروج  غيرقانوني  معموال از نقاط آور مرزي  : وي  گفت . اراضي  آلوده به  مين  در مرزها هشدار داد 
  .صورت  مي گيرد آه  خطرات جاني  بسياري  وجود دارد

احمدي  نسبت  به  شناسايي  و برخورد قانوني  نيروي  انتظامي  و دستگاههاي امنيتي  تاآيد آرد و 
  وزارت  آشور به  استانداريها، نيروي انتظامي  و ديگر دستگاههاي  امنيتي  براساس  ابالغ: گفت  

مسئول  شناسايي  و برخورد قانوني  باافرادي  هستند آه  به  عنوان  تورهاي  زيارتي  ثبت نام  مي 
 .آنند

  
قانوني ايران نبايد از مواضع اصولي، منطقي و «: ي سفر البرادعي به آشورمان گفت بادامچيان درباره

  » .اش آوتاه بيايد ملت
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه 

وگو با خبرگزاري دانشجويان  ي اسالمي در گفت اسداهللا بادامچيان، رييس مرآز سياسي جمعيت موتلفه
  ايران، 

هاي منطقي  المللي انرژي اتمي به ايران را محلي براي مطرح آردن خواست سفر رييس آژانس بين
  . يي دانست آميز هسته آوري صلح ي استفاده از فـن ر زمينهآشورمان د

اين «: وي مذاآرات با البرادعي را در راستاي تبيين مواضع جمهوري اسالمي ايران دانست و تصريح آرد
  ».تواند مفيد باشد و بايد نظرات گوناگوني در آن از سوي دو طرف مطرح شود وگوها مي گفت

نها حرف صحيحي براي گفتن داشته باشند، ايران به دليل آن آه مقاصـد اگر آ«: بادامچيان ادامه داد
  » .دهد آند، آن را مورد دقت قرار مي يي دنبال مي آوري هسته آميزي را از فن صلـح

رييس مرآز سياسي جمعيت موتلفه، شفاف بودن و صحيح عمل آردن دو طرف را راهي براي آاستن از 
رود آه  ايران زير بار زور نمي«:  قانوني اين آشور توصيف آرد و افزودهاي غير فشارهاي آمريكا و خواست

يكي از اين موارد بازرسي بي قيد و شرط و دل خواه است آه در راستاي تامين خواست برخي 
  » .آشورهاي غربي خواهد بود

ي   صحنهمبناي ايران همراهي با«: يي آشورمان تاآيد آرد و افزود وي بر صلح آميز بودن مقاصد هسته
هاي  ايران از انرژي اتمي به عنوان يكي از نعمت. يي بسازد جهاني است و قصد ندارد سالح هسته

  » .برند، استفاده خواهد آرد خداوند آه بسياري از آشورهاي غـربي نيز از آن بهره مي
يي نبايد در  نههاي آشتار جمعي تاآيد آرد و ادامه داد آه هيچ استاندارد دوگا بادامچيان بر امحاي سالح

  . اين زمينه اعمال شود و اين مساله بايد پيش از همه در آمريكا عملي شود
المللي از جمله آژانس  هاي بين سازمان«: ي اسالمي گفت رييس مرآز سياسي جمعيت موتلفه

 بر شان را حفظ آنند، اما آمريكا نيز از سوي ديگر قصد تسلط المللي انرژي اتمي قصد دارند استقالل بين
  » .شود المللي در آينده مشخص مي هاي بين تمام جهان را دارد و استقالل سازمان
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چنين تحمل نكردن هيچ  وي استقالل منطق و عمل آردن براساس اصول و قانون از سوي ايـران و هـم
ت ي مناسبي براي تاثيرگذاري مثب المللي انرژي اتمي را شيوه گونه اجبار و تحميلي از سوي آژانس بين

  . در گزارش البرادعي دانست
بادامچيان معتقد است، ايران بايد به توجيـه افكار عمومي جهان بپردازد و مقاصدش را به صورت منطقي 

  . يي را خاطرنشان نمايد ها در امر استفاده از انرژي هسته براي آنها مطرح آند و تبعيض
المللي انرژي   مكان از سوي آژانس بين، بازرسي در هر زمان و هر رييس مرآز سياسي جمعيت موتلفه

اين امر مغاير با حق حيات «: ها و نظام دموآراسي دانست و تصريح آرد اتمي را مغاير با حاآميت ملت
 ».المللي است هاي بين ملي ايران و خالف منشور سازمان ملل و آنوانسيون

  

  آوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانرس
  

   دانشگاهها و انقالب فرهنگيتعطيلي! هشدار
  1382 تير 17 سه شنبه -سايت خبر نامه امير آبير 

با توجه به آيين نامه وزارت علوم براي تعطيلي .گفته مي شود دانشگاه تهران نيز فردا تعطيل خواهد بود
خوابگاهها در هفته جاري و نيز تعطيلي چند دانشگاه بزرگ آشور در ظهر روز سه شنبه بدون اطالع 

رساني قبلي بيم آن مي رود آه محافظه آاران آه مدتهاست نقشه انقالب فرهنگي جديدي آشيده 
اين در حاليست آه به با توجه به تخليه بسياري از خوابگاهها و .اند آن را در هفته آتي به اجرا گذارند

 .باشد) رداف( تير ١٨تمام شدن ترم تحصيلي به نظر نمي رسد آه اين اقدام اخير به دليل نزديكي 
  

  استقرار يگان ويژه ضد شورش در خيابان هاي شيراز
  1382 تير 17 سه شنبه -سايت خبر نامه امير آبير 

 تير ماه مجددا حضور نيروهاي يگان ويژه و گارد ضد شورش در بولوار چمران شيراز ١٧از سه شنبه شب 
مران شيراز مستقر شدند و  شب يگان هاي ويژه در بولوار چ٩از حدود ساعت . خود نمايي مي آرد

 شب به بعد نيز نيروي ١٠از ساعت . گروهي از اين نيروها نيز به گشت در طول اين بولوار پرداختند
حالت ويژه باعث . انتظامي به آنترل خودروهايي آه سر نشينان آن عمدتا جوانان بودند اقدام مي آردند

 .رعب و وحشت مردم اين منطقه از شهر شده است
  

   تير 18 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز به مناسبت سالروز بيانيه
  1382 تير 17 سه شنبه -سايت خبر نامه امير آبير 

  ) ص(پيام آور رهايي، محمد » الملك يبقي مع الكفر و ال يبقي مع الظلم « 
  به نام سعادت ملت ايران 

مان  روز عليرغم لگد مال شدن حقوق انسانيشش سال به اصالحات حكومتي دل خوش آرديم و هر 
دم بر نياورديم و به اميدي واهي آب در (!) بنا به توصيه مناديان دروغين اصالحات به خاطر مصالح نظام 

داني ريخت و تنها چهره بين  دريغ و درد از بيست و دو ميليون رايي آه ملت ايران به زباله. هاون آوبيديم
چه آودآانه و ابلهانه خاتمي را با مصدق آبير مقايسه مي .  توجيه آردالمللي حكومت را به دروغ

ديگر زمان گفتگو با حاآمان به سر آمده، با خاتمي نيز ديگر سخني نداريم و اينك ملت رنج ! آرديم
  : آشيده ايران را مورد خطاب قرار مي دهيم

  ! هموطنان ارجمند ، ملت ستمديده ايران 
امروز هنگام آن فرا رسيده تا با همسنگرانمان در . زدن به سر آمده استسالها مهر سكوت بر دهان 

به افشاي ضحاآاني بپردازيم . هاي سراسر آشور به افشاي ماهيت واقعي استبداد بپردازيم دانشگاه
از . اند آه همواره بقاي وجود ننگينشان را با آشاميدن خون رشيدترين فرزندان اين مرز و بوم تضمين آرده

 گرفته تا قتل 67 و فاجعه ملي قتل عام زندانيان سياسي در سال 60هاي گسترده دهه اعدام
   . 78و فاجعه هيجدهم تير ماه » اي قتلهاي زنجيره«نويسندگان و روشنفكران و فرهيختگان تحت عنوان 

ي هنگام. خرداد و تير امسال نيز يك بار ديگر چهره حقيقي سفاآان و ذوب شدگان در جهالت آشكار شد
ترين اهرم خود  آه ديوصفتان خونخوار پاسخي به مطالبات بر حق دانشجويان نداشتند به فاشيستي

خوانده ميشوند و » نيروهاي خودسر«يعني شعبان بي مخ ها و لباس شخصي هايي آه به غلط 
 مستقيما از سوي تاريکخانه اقتدار گرايان براي سرکوب جنبش آزادي خواهي ملت ايران بسيج شده اند

  . روي آوردند
 مذهبي براي گرفتن اعتراف از آنها در جهت تخريب ديگر -بازداشت غير قانوني دانشجويان و فعالين ملي

 نيز سناريويي در ادامه پروژه هويت و - علي الخصوص نمايندگان دانشجويي مجلس -فعالين سياسي 
بخش مطبوعاتي و سپس قتل هاي سياسي است که توسط بخش عملياتي تاريکخانه با همراهي 

تلويزيوني آن انجام شده و مي شود ولي سرانجام چنين اعمالي اظهر من الشمس است زيرا که مدت 
  . هاست حناي اين قماش نزد مردم بي رنگ شده است

  ! همرنجان ! معلمان آگاه ، آارگران فهيم 
ميت قداره بندان و انقالبي آه قرار بود به حاآميت طبقه محروم جامعه منتهي گردد، اينك به حاآ

ياوه هايي آه سرآردگان ارتجاع درباره مبارزه با . راهزنان و غارتگران مال و جان مردم منجر شده است
و انداختن بار مشكالت جامعه به دوش جناحي خاص بر زبان جاري مي سازند » فقر و فساد و تبعيض«
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آن آسي نان تو را ربوده آه . تجز دروغي بي شرمانه براي توجيه مشروعيت از دست رفته خود نيس
به راستي چگونه مي توان در عين دفاع از استبداد مطلقه ديكتاتور، . آزادي را از تو دريغ آرده است

  ! وعده توزيع يكسان ثروت در جامعه را داد؟
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند ضمن حمايت از تمام دانشجويان متحصن در جاي 

از جمله (ستين خواسته خود را آزادي فوري و بي قيد و شرط همه زندانيان حوادث اخير جاي کشور نخ
 خرداد تا آنون همچنان در انتظار حكم دادگاه انقالب در 26چهار دانشجوي دانشگاه صنعتي سهند آه از 

ر گر چه مي دانيم چنين درخواستي از قوه قضاييه اي که د. اعالم مي کند) زندان به سر مي برند
  . بيدادگاه هاي آن بزرگترين جفاها بر واژه مقدس عدالت رفته، خواستي گزاف و بيهوده است

حاآمان جمهوري اسالمي گمان مبرند آه با دستگيري و زندان و شكنجه فعالين جنبش دانشجويي، 
بر خالف . شود و جنبش دانشجويي از خواسته هاي بر حق خود دست مي آشد دانشگاه خاموش مي

تر  قدم نها، اينگونه اقدامات، دانشجويان را در راه مقدسي آه در پيش گرفته اند استوارتر و ثابتتصور آ
  . خواهد آرد

از ديدگاه ما جمهوري اسالمي دو راه بيشتر ندارد يا در پيش گرفتن استبداد محمد علي شاهي و به 
 راه را صورتي جز نابودي و توپ بستن مجلس و خفه آردن صداي همه مخالفان و منتقدان که نهايت اين

راه ديگر آن است که رهبران جمهوري اسالمي به خواست ملت تن داده و . فروپاشي نمي توان بست
با برگزاري يک رفراندوم آزاد تحت نظارت سازمان ملل موافقت کنند که بر همگان مبرهن است که صالح 

 ملت بسيار ساده تر و شرافتمندانه تر از ملک و ملت از اين راه مي گذرد و براي حاآمان نيز آشتي با
  . گدايي بر در خانه جرج بوش و حاکمان آمريکا خواهد بود

و فراموش نكنيم آه در آخرين ماههاي رژيم پيشين، آزاديخواهان وقت طي نامه هايي به محمد رضا 
به (ارعاب و سرآوب پهلوي وضعيت جامعه ايران را در آن مقطع تاريخي توضيح دادند و او را از ادامه جو 

اما هيچ آدام از اين تذآرات و توضيحات مورد توجه . بر حذر داشتند) خاطر حفظ بقاي حكومت خودش
هم اآنون نيز آه . محمدرضا قرار نگرفت و شاه سابق زماني به خود آمد آه آار از آار گذشته بود

نده مجلس اين موارد را متذآر  نماي135بسياري از روشنفكران و صاحب نظران و رجال سياسي از جمله 
  . شده اند، جاي آن دارد تا از سرنوشت شوم رژيم پهلوي درس عبرت گرفته شود

  ! هموطنان آزاده 
اعتصاب غذاي دانشجويان انجمنهاي . دانشجويان تا رسيدن به مطالبات بر حق خود پايداري خواهند آرد
 آه با عزم راسخ دانشجويان سراسر اسالمي چندين دانشگاه نويد بخش آغاز مرحله جديدي است

با راديكاليزه شدن تاآتيك هاي مبارزه ، فشار سرآوبگران نيز افزايش يافته و . آشور ادامه خواهد يافت
نخستين هدف جنبشي آه انجمنهاي . موج سرآوب جديدي در دستور آار ارتجاع قرار خواهد گرفت

 پرچمدار آن -يي قانوني و دموآراتيك موجود  به عنوان تنها تشكلهاي دانشجو-اسالمي دانشجويان 
هستند، برپايي يك رفراندوم آزاد بر سر قانون اساسي و تعيين نوع حكومت تحت نظارت سازمانهاي بين 

هاي مردمي و حمايت توده هاي مردم  و اين مهم جز با پيوند جنبش دانشجويي با جنبش. المللي است
ويان انجمنهاي اسالمي در سراسر آشور آه در انتظار دانشج. از دانشجويان، محقق نخواهد گشت

احكام سنگين بيدادگاه ها به سر مي برند، ديده اميدشان تنها به حمايت شما ملت بزرگ ايران دوخته 
  . شده است

  ! هم ميهنان گرامي 
لروز اينك آه ميهن به يغما رفته مان در آستانه تحولي بزرگ قرار گرفته است، با هوشياري تمام در سا

 تير فريادهاي خود را به گوش جهانيان برسانيم و به دفاع از دانشجوياني برخيزيم آه به جرم دل در 18
  . گروي عشق به ميهن نهادن در سياهچال هاي استبداد به سر مي برند

  روزگاري شد و آس مرد ره عشق نديد 
  حاليا چشم جهاني نگران من و توست 
  جويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانش

 1382 تير 17
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  .برگزار نمايد“ جوانان پيرو اهل بيت عراق”مجمع جهاني اهل بيت در نظر دارد همايشي را تحت عنوان 
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه 

 در نمابري آه از سوي روابط عمومي )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
نظر به اهميت اتحاد و هماهنگي مسلمانان « :اين مجمع ارسال در اين زمينه ارسال شده آمده است

ي عراق، مجمع جهاني اهل بيت در نظر دارد  هاي ديني و فرهنگي آينده عراق و روشنگري در برنامه
  .همايش جوانان پيرو اهل بيت عراق را برگزار نمايد
  :اين همايش قرار است با عناوين ذيل برگزار شود

   نقش حزب بعث در تخريب فكري، فرهنگي، سياسي، انساني و اقتصادي عراق؛-1
  ي عراق؛  نقش جوانان در بازسازي فكري و فرهنگي حال و آينده-2
  هاي علمي سطح عالي؛  تشويق جوانان متدين براي تحصيل تخصص-3
  وطن و شرآت در امور ديني و فرهنگي؛ ضرورت تعهد در بازگشت به -4
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  هاي آنها؛  ضرورت هماهنگي و وحدت نيروهاي اسالمي در عراق و راهكارهاي استفاده از توانمند-5
   تحليلي از وضع آمريكا در عراق و موضع گيري نسبت به اشغال عراق؛-6
   ضرورت تاسيس موسسات و بنيادهاي فرهنگي غير وابسته در عراق؛-7
   رهبري ديني متحد در عراق؛ي  مساله-8
  ».هاي مفيد هاي اسالمي و آتاب  آگاهي بخشي ديني و فرهنگي با انتشار مجالت، روزنامه-9

حضور علماي اعالم و فضال و انديشمندان و جوانان همراه با « :در بخش ديگري از اين نمابر آمده است
ها در  يت و روشني آفرين فكر و انديشهي مقاالت در موضوعات فوق رونق بخش محفل پيروان اهل ب ارايه
  » .ي عراق خواهد بود آينده

در پايان از صاحب نظران تقاضا شده است تا مقاالت و نظريات خود را به آدرس قم خيابان دور شهر، 
 . مجمع جهاني اهل بيت، دبيرخانه همايش جوانان عراق، ارسال نمايند41 پالك 21آوچه 

  

  ه  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آيند،عراق رويدادهاي 
  

   نفر رسيد١٩شمار تلفات خبرنگاران و گزارشگران رسانه اي در عراق به 
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18 چهار شنبه -همشهري 

 نفر ١٩تاآنون : فدراسيون  بين المللي  روزنامه  نگاران  با انتشار گزارشي  اعالم  آرد: گروه اجتماعي
  .نفر نيز مفقود شده اند٢ گزارشگران  رسانه ها در عراق  آشته  شدند و در اين  مدت  از خبرنگاران  و

اين  فدراسيون  در پي  آشته  شدن  يك  خبرنگار آزاد انگليسي  و يك  صدابردار تلويزيون  استراليا، 
  عراق همچنان  يك  منطقه  جنگي  خطرناك: طي  چند روز گذشته  در عراق ، در هشداري  گفت 

  .محسوب  مي شود و تضميني  براي  ايمني  روزنامه نگاران  و خبرنگاران  در آن  نيست 
جنگ  در عراق  هنوز پايان  نيافته : عيدان  وايت ، دبيرآل  فدراسيون  بين المللي  روزنامه نگاران  گفت 

  .باشنداست  و تمام  روزنامه  نگاران  و آارآنان  رسانه ها بايد بيش  از پيش  مراقب  
  .عراق  همچنان  يك  منطقه  جنگي  است : وي  گفت 

 هزار نفر از روزنامه  نگاران  و گزارشگران  عضو  اين  فدراسيون  آه  دفتر آن در بروآسل  ۵٠٠بيش  از 
 .قرار دارد، در بيش  از يكصد آشور جهان  فعاليت  خبري  دارند

  
  براي اطالعات درباره حمله کنندگان به نيروهاي ائتالف دالري 500پاداش دو هزار و : آخرين تحوالت عراق

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه  -راديو فردا  - مينا بهارمست
 30دست کم . در عراق يک سرباز بريتانيايي بر اثر تير اندازي به سوي او در شهر بصره زخمي شد

ات بزرگ نظامي در عراق از اول ماه مي تا سرباز آمريکايي و شش سرباز بريتانيايي از زمان پايان عملي
به دنبال اين حمالت، فرماندهي نيروهاي ائتالف امروز اعالم کرد که پاداشي را . کنون کشته شده اند

 دالر آغاز مي شود و به نسبت اطالعات داده شده مي تواند افزايش يابد، به 500که از دو هزار و 
  . دگان به نيروها ائتالف بدهند پرداخت مي شودکساني که اطالعاتي را درباره حمله کنن

در زمينه مشکالت بازسازي عراق، امروز فرماندار شهر کربال که در ماه مي توسط مسئوالن آمريکايي به 
او متهم به سوء مديريت و سوء استفاده هاي مالي شده . اين مقام گماشته شده بود استعفاء داد

وهاي آمريکايي فرماندار نجف را به اتهام سوء استفاده مالي و قبل از او هم دو هفته پيش نير. است
  .آدم ربايي بازداشت کردند

در همين حال به دعوت پال برمر، مسئول تشکيالت بازسازي عراق، شوراهاي شهر در بغداد و نجف کار 
. ين خواندآقاي برمر تشکيل اين دو شورا را مهمترين واقعه از زمان سقوط صدام حس. خود را آغاز کردند

.  اکتبر به جريان مي افتد15او همچنين در تلويزيون عراق اعالم کرد که اسکناسهاي جديد دينار عراق از 
آقاي برمر گفت که تصميم گرفته شده است که اسکناسهاي با طرح جديد منتشر نشود، چرا که اين 

اي دينار رايج در قبل از دوران به جاي آن طرحه. تصميمي است که تنها دولت آينده عراق مي تواند بگيرد
حاکميت صدام حسين که دينار سوئيس خوانده مي شد به کار مي رود که امکان اشتباه با دينار رايج 

  .در زمان صدام حسين نداشته باشد
در همين حال وزارت کشور ايران، به شهروندان ايراني توصيه کرده است تا از سفر به عراق خودداري 

زائران ايراني هم بايد از رفتن به اماکن مقدس در عراق خودداري :  ايران مي گويدوزارت کشور. کنند
کنند، چرا که به دليل نبودن دولت در عراق، ايران نمي تواند امنيت اين افراد را تضمين کند و سفر هر 

ر برخي گزارشها حاکي است که چند ايراني که قصد عبور غي. فرد ايراني به عراق غير قانوني است
  .قانوني از مرز را به عراق داشتند بر اثر انفجار مين کشته شده اند

 
  رونق چاپ و انتشار روزنامه در عراق

  8 -1382 تيـر    17شـنبه   سـه    - راديـو فـردا      -»دي ولـت  «، بر اساس گزارش روزنامـه       )کلن(شهرام ميريان   
  2003ژوئيه 

پس از . نتشار روزنامه در عراق پرداختخبرنگار روزنامه دي ولت در بغداد به بررسي چگونگي چاپ و ا
سرنگوني رژيم صدام حسين، گرايش مردم عراق به خواندن روزنامه و مجله بسيار پررنگ است و اکنون 

روزنامه نگاران از بهتان زدن و چاپ .  نشريه با گرايشهاي گوناگون انتشار مي يابد70در بغداد بيش از 
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اين گزارش به نقل از يک خبرنگار نوشت که در رژيم . دگزارشهاي جعلي و غير واقعي منع شده ان
. گذشته خبرنگاران دستور داشتند که در گزارشهاي خود تنها از صدام حسين تعريف و تمجيد کنند

  .عراقيها اکنون حق تاسيس روزنامه و نيز راديو و تلويزيون را دارند
  

  دو سرباز آمريكايي در بغداد آشته شدند  
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه  -انخبرگزاري آار اير

  .اخير در بغداد آشته شدند  هاي شب  بار ديگر دوسرباز ارتش آمريكا در درگيري
« : گوي ارتش آمريكا اظهار داشت  الملل ايلنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه سخن  بين  به گزارش سرويس

  ».است  يكي از سربازان در اثر حمله مسلحانه آشته شده
سرباز ديگر نيز آمي بعد در دومين حمله مهاجمين به خودروي سرباز آمريكايي در « : وي تصريح آرد

  ».شمال بغداد آشته شده است
  . ساعت گذشته به چهار نفر رسيد24بدين ترتيب تعداد سربازان آمريكايي آشته شده در عراق طي 

  .ترياي دانشگاه بغداد انجام شده است  اين تلفات ساعتي پس از مرگ يك سرباز آمريكايي در آافه
  .اند   نظامي آمريكايي از اول ماه مي تا به حال آشته شده29آم   به اين ترتيب دست

 
  دو شوراي شهر؛ يكي در شهر نجف و ديگري در بغداد

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه 
قت آمريكايي در عراق اعالم آرد به رغم بدتر شدن درگيري عليه نيروهاي آمريكايي در عراق، دولت مو

  .آه دو شوراي شهر در اين آشور آغاز به آار آردند؛ يكي در شهر نجف و ديگري در بغداد
رود اين شوراها به  به نقل از آسوشيتدپرس، انتظار مي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سازي انتقال تدريجي عراق  يكا براي زمينههاي آمر ساز فعاليت رهبران ملي باشند و تالش عنوان زمينه
 .به دموآراسي را تسهيل آنند

  
  رواج دينار هاي جديد در عراق

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه  - راديو فردا -مهدي خلجي 
پل برمر مسوول غير نظامي اداره امور در عراق، اين خبر را که . در عراق دينارهاي جديد رواج مي يابد

وي گفت تغيير واحد پولي . ل ديگري بجز دينار در اين کشور به بازار خواهد آمد را تکذيب کردواحد پو
آقاي برمر گفت اسکناس هاي جديدي که به بازار . عراق امري مربوط به دولت آينده اين کشور است

وي . مي آيد بر اساس دينارهاي قديمي عراق که به دينار سويسي شهرت دارد طراحي شده است
  . هزار ديناري وارد بازار در اين کشور مي شود25 تا 50زود به زودي اسکناس هاي اف
  

  سيا بر صحت صداي صدام حسين صحه گذاشت  
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه  -خبرگزاري آار ايران 

پيام صوتي صدام آه جمعه هفته پيش « : آرد  اعالم) سيا(سخنگوي سازمان جاسوسي مرآزي آمريكا 
حسين بوده   از شبكه تلويزيوني الجزيره قطر پخش شد به احتمال بسيار زياد صداي شخص صدام

  »  .است
« : ان آمريكا گفت  ان  در گفتگو با شبكه تلويزيوني سي" بيل هارلو" الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

  .باشد   ژوئن ضبط شده14قبل از صوتي اطمينان نداريم و شايد اين نوار   ما در مورد تاريخ ضبط اين پيام
اي قطعي دست   داد آه گروه تحقيق به نتيجه  صداهاي مزاحم موجود در نوار اجازه نمي« : وي افزود

  ».يابند
  .پيش از اين الجزيره به نقل از رئيس سابق استخبارات عراق، صحت صداي صدام را تأييد آرده بود

گري   هاي مقاومت عراق عليه اشغال   رهبري عملياتصدام در اين پيام مدعي شده بود آه مستقيمًا
  .آمريكا و انگليس را فرماندهي مي آند

  :فايل صوتي پيام صدام از طريق سايت اينترنتي شبكه الجزيره و لينك زير قابل دسترسي است
http://www.aljazeera.net/mritems/streams/audio/2003/7/4/1_163972_1_13.asf 

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي- عراقشيعيان و آينده

  
هاي مسالمت آميز با نيروهاي اشغالگر آمريكايي و  اهللا حكيم اظهار داشت آه هنوز راه حل آيت

  . انگليسي به مرحله اجرا در نيامده است
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه 

ي  به نقل از پايگاه اينترنتي الشرق االوسط، روزنامه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اهللا حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نوشت، منطق زور تنها بعد  العدالت به نقل از آيت

گيرد ولي هنوز راه  ميوگو و منطق مورد استفاده قرار  هاي مسالمت آميز گفت از به آارگيري همه روش
  . هاي مسالمت آميز به مرحله اجرا در نيامده است حل 

هاي مسالمت آميز و پايان بخشيدن به  ما بايد تمام تالشمان را براي به آارگيري روش«: وي گفت
  ».ها به آار ببنديم  اشغالگري
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ه نيروهاي خارجي اين هاي ضدآمريكايي در عراق اظهار داشت آ آيت اهللا حكيم درباره انجام عمليات
 .دانند ولي اين حمالت ناشي از خشم مردم عراق است هاي رژيم سابق مي حمالت را آار چريك

  
  .ي نفوذ ايران بر شيعيان عراق دچار اختالف هستند سياستمداران غربي، درباره

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه 
ي  ي تايمز با اشاره به مطلب فوق با ارائه نامه، روز)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي دولت تحت رهبري آمريكا در عراق، معتقدند اعضاي  رتبـه هاي عالي ديپلمات: گزارشي آورده است
ي طرفدار ايران در عراق تحت آنترل هستند؛ اما تعداد ديگري ازمقامات آمريكايي از نفوذ ايران  برجسته

ي جديدي در مبارزه  مقام آمريكايي، اخيرا شيعيان جنوب عراق را جبههآه يك  جايي در هراس هستند تا
  .با آمريكا معرفي آرده است
ترين بالتكليفي آمريكا در حال حاضر، سپاه بدر،  رسد مهم به نظر مي: اين روزنامه در ادامه نوشت

 بيش از ي نظامي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق باشد آه بسياري عقيده دارند شيعيان شاخه
اينكه به لندن و واشنگتن تمايل داشته باشند؛ گرايش آنها به سوي تهران است؛ اما يكي از مقامات 

ي انگليس در دولت پل برمر، معتقد است آه رهبران شيعيان ميانه رو هستند و در برابر فشار  برجسته
 .آنند مقاومت مي(!) ايران

  
  ي در رسانه هاي جمعايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  بررسي روزنامه هاي سه شنبه آمريکا

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه  -راديو فردا 
روزنامه نيويورک تايمز، يکي از تيترهاي صفحه اول خود را به خبر تائيد آزمايش موشک شهاب سه 

ود به نيويورک تايمزيکي از سرمقاله هاي خ. اختصاص داده است که برد آن مي تواند به اسرائيل برسد
حمله انتحاري به يک کنسرت راک در مسکو اختصاص داده است و مي نويسد آقاي والديمير پوتين، 

رئيس حکومت روسيه، نمي تواند با ارتباط دادن حمالت چچن ها به يک شبکه تروريسم بين المللي، از 
نويسد عمليات نيويورک تايمز مي . مسئوليت در باره آنچه در چچنستان گذشته است، شانه خالي کند

ارتش روسيه در چچننستان مترادف جنايت، راهزني و سرقت مسلحانه است و بدعت هائي مثل 
  . تروريسم جهاني، فقط راهي است براي دولت ها که از برخورد با ريشه نفرت مرگبار پرهيز کنند

ناتمام بودن واشنگتن پست، مانند بسياري ديگراز مطبوعات آمريکا، چند خبر و تفسير را به موضوع 
اي اختصاص داده است که جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، در نطق تاريخي خود به  گزارش اطالعاتي

پست يادآور مي شود . عنوان مدرک تالش عراق براي بدست آوردن بمب اتمي مورد استفاده قرار داد
ئيد کردکه آنچه رئيس که بعد ازانتشار گزارش هيات مشترک پارلمان بريتانيا، سرانجام کاخ سفيد تا

جمهوري آمريکا در باره خريد اورانيوم توسط عراق از آفريقا به آن استناد کرده بود، گزارشي ناقص و تائيد 
ولي در يک سرمقاله نوشت بيشتر عراق باثبات است و بيشتر عراقي ها به همکاري با . نشده بود

يکا خواهند توانست سرانجام قدرت سياسي در دهند به اين اميد که آمر نيروي اعزامي آمريکا ادامه مي
واشنگتن پست افزود با اين حال، از نقطه . عراق را به يک حکومت منتخب مردم اين کشور منتقل کند

نظر نظامي، وضع در عراق براي نيروهاي ائتالف به جاي آنکه رو به بهبود بگذارد، بدتر شده است و 
اند در حمالت خود جسارت و  راق متمرکز شدهنيروهاي دشمن که در نواحي شمال و غرب ع

کند که آمريکا براي تقويت نيروهاي  واشنگتن پست پيشنهاد مي. سازماندهي بيشتري نشان مي دهند
خود درعراق، از سازمان ملل و پيمان ناتو کمک بخواهد و مي نويسد رئيس جمهوري آمريکا بايد به مردم 

کائي در عراق چه ضرورتي دارد و او براي رفع تهديد از آنها چه کشور خود بگويد جان بازي سربازان آمري
  . کرده است

  
  جهان پس از جنگ

  
  گزارش تازه توسعه انسانی سازمان ملل 

  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه   - بي بي سي -ليلی ابوالحسنی 
  . ی را منتشر کرد توسعه انسان2003گزارش سال ) يو ان دی پی(برنامه توسعه سازمان ملل متحد 

 کشور جهان را بر اساس سطح توسعه 175 تنظيم شده، 2001اين گزارش که بر اساس آمارهای سال 
  .  کشور را از نظر نياز به دريافت کمک در اولويت قرار می دهد59انسانی آنها طبقه بندی می کند و 

ح آموزش و ميزان درآمد مردم معيارهای برنامه توسعه سازمان ملل در تهيه اين گزارش، طول عمر، سط
  . هر کشور است

طبق اين گزارش نروژ برای سومين سال متوالی رتبه اول را دارد و سيرالئون مجددا در رديف آخر قرار 
  . ايسلند، سوئد، استراليا و هلند در رده های دوم تا پنجم جدول هستند. می گيرد

  ايران و کشورهای منطقه 
ايران سال .  را به دست آورده است96 قرار دارد و ترکيه رده 106 رديف در اين رده بندی، ايران در

  .  جدول را به خود اختصاص داده بود98گذشته رديف 
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، پس از ايران قرار می گيرد اما برخی از کشورهای آسيای ميانه از جمله 113تاجيکستان با رتبه 
ازبکستان رتبه صد و يکم و ارمنستان . هستندارمنستان، آذربايجان، ازبکستان و قرقيزستان قبل از ايران 

  . رتبه صدم را در اين رده بندی به خود اختصاص داده اند
در گزارش جديد توسعه انسانی، کشورهای جهان از لحاظ رده بندی توسعه انسانی به سه گروه 
نسانی کشورهای با توسعه انسانی باال، کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با توسعه ا

  . پايين تقسيم می شوند
بر اين اساس، تاجيکستان، ازبکستان و ايران در زمره کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار دارند 

  . اما افغانستان به علت عدم دسترسی به آمار الزم در اين طبقه بندی گنجانده نشده است
مد باال، متوسط و پايين طبقه بندی از نظر درآمد ناخالص سرانه، کشورهای جهان به سه گروه با درآ

شده اند که تاجيکستان، افغانستان و ازبکستان در طبقه پايين قرار گرفته اند اما ايران در طبقه متوسط 
  . جای گرفته است

در تقسيم بندی ديگری از اين گزارش، کشورهای جهان به پنج گروه کشورهای در حال توسعه، 
های مرکزی و شرقی اروپا و جمهوری های شوروی سابق، کشورهای کمتر توسعه يافته، کشور

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای با درآمد باال تقسيم شده اند که ايران 
در زمره کشورهای در حال توسعه، افغانستان در زمره کشورهای کمتر توسعه يافته و تاجيکستان در 

  . قرار گرفته استگروه خاص جمهوری های شوروی سابق 
 توسعه انسانی سازمان ملل کشورها را از لحاظ منطقه ای نيز تقسيم کرده که در 2003گزارش سال 

  . اين تقسيم بندی، ايران و افغانستان در منطقه جنوب آسيا قرار می گيرند
  . ترکيه و ايران هر دو دارای رشدی ثابت و معادل دو درصد در سال بوده اند

 در افغانستان، از 1990در سال .  نوزادان در برخی از کشورهای منطقه قابل توجه استنرخ مرگ و مير
هر يک هزار نوزاد، يک صد و شصت و هفت نفر جان خود را از دست دادند و امروز نيز اين رقم تقريبا 

  . ثابت مانده و به يک صد و شصت و پنج نوزاد رسيده است
  . وبی داشتند و نرخ مرگ و مير نوزادان را تقريبا به نصف رسانده اندايران و ترکيه در اين زمينه پيشرفت خ

گزارش تازه توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد که در مورد ابتالی به بيماری ايدز، ايران و 
ترکيه در منطقه کمترين مبتاليان را دارند و بر اساس آمارهای رسمی، کمتر از يک دهم درصد در اين دو 

  . ون دارای بيماری ايدز يا ويروس اچ آی وی هستندکشور اکن
در زمينه انقالب ارتباطات، ايران رشد چشمگيری داشته و ميزان دسترسی مردم اين کشور به تلفن، 

  . درصد رشد بوده است400دارای 
  اهداف توسعه هزاره 

د به تعهدات  توسعه انسانی سازمان ملل آمده است که کشورهای ثروتمند باي2003در گزارش سال 
  . خود برای کمک به کشورهای در حال توسعه پايبند باشند

 ميالدی در زمينه کاهش 2015اين گزارش همچنين می گويد اگر قرار است به اهدافی که برای سال 
اهداف توسعه " آن را به عنوان 2000 تن از رهبران جهان در نشستی در سال 147فقر تعيين شده و 

يم، کشورهای ثروتمند بايد به وعده های خود برای برداشتن موانع ناعادالنه پذيرفتند برس" هزاره
تجاری، معافيت ملموس بدهی های کشورهای در حال توسعه و حمايت از اصالحات دمکراتيک در اين 

  .کشورهاعمل کنند
بين  برای هر چه بيشتر از 2015بر اين اساس، کشورهای ثروتمند و فقير جهان از هم اکنون تا سال 

  . بردن فقر شديد می توانند با هم همکاری داشته باشند
اين اهداف که ماه گذشته در اجالس سران هشت کشور صنعتی جهان در فرانسه تاييد شد، دامنه 

از مقابله با گسترش بيماری هايی چون ايدز گرفته تا فراهم آوردن : وسيعی از مسائل را در بر می گيرد
  .جهان به آموزش ابتدايیامکان دسترسی همه کودکان 

از بين بردن فقر و گرسنگی شديد، ترغيب برابری جنسيتی، کاهش مرگ و مير کودکان و کاهش نرخ 
 کشور جهان متعهد شده اند تا سال 191مرگ و مير مادران هنگام زايمان نيز از جمله اهدافی است که 

  . ميالدی آنها را تامين کنند2015
رش آن است که اولين هدف اين برنامه يعنی به نصف رساندن تعداد افرادی از جمله يافته های اين گزا

که با درآمد يک دالر در روز يا کمتر از آن زندگی می کنند، احتماال تامين خواهد شد و دليل آن ادامه 
با اين . رشد اقتصادی در چين و هند يعنی دو کشوری است که بيشترين ميزان جمعيت جهان را دارند

  . يش از يک ميليارد تن از مردم جهان هنوز در فقر شديد بسر می برندوجود، ب
  . در آفريقا، آمريکای التين و کشورهای اتحاد جماهير شوروی سابق، مردم فقيرتر می شوند

در اين گزارش همچنين آمده است که طی سه دهه اخير، اميد به زندگی در کشورهای فقير جهان 
  . ن بيسوادی در آنها به نصف تقليل يافته استهشت سال افزايش يافته و ميزا

 توسعه انسانی سازمان ملل، در بسياری از کشورهای جهان، افزايش 2003بر اساس گزارش سال 
  . هزينه های اجتماعی به طور عادالنه ميان زنان، روستاييان و اقليت های قومی تقسيم نمی شود

  . زش و بهداشت تحت تبعيض قرار دارندگزارش نشان می دهد که اين گروه ها از لحاظ آمو
در گزارش امسال به کشور موزامبيک به عنوان کشوری که يک دهه پس از بيست سال جنگ داخلی 
موفق شده است فقر شديد يعنی اولين هدف از هشت هدفی که در اين گزارش به آن اشاره شده 

  . است را از بين ببرد، اشاره شده است
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ه شده که نسبت به ديگر کشورهای ثروتمند يا شمال، بيشتر به تعهدات خود ايرلند نيز کشوری خواند
  . در زمينه کمک به کشورهای در حال توسعه عمل کرده است

مارک ماروک براون، مدير برنامه توسعه سازمان ملل در مورد کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای در 
کشورهای فقير بايد اصالحات .  يک جانبه باشدکمک نمی تواند:" حال توسعه و کمتر توسعه يافته گفت

  ."را اجرا کنند و و کشورهای ثروتمند بايد کمک بيشتری به آنها بدهند
 کشوری که در گزارش امسال توسعه انسانی سازمان ملل به لحاظ دريافت کمک ها در 59از ميان 

هداف نداشته اند و يا حتی  کشور يا پيشرفتی در زمينه رسيدن به اين ا31اولويت قرار گرفته اند، 
  . پسرفت کرده اند

 24از ميان اين کشورها، .  کشور با مسائل بومی مرتبط با موقعيت آنها مواجهند59تعداد زيادی از اين 
 کشور نيز دارای 31 کشور جنگ در جريان است و 13کشور دارای ميزان دارای بيماری ايدز هستند، در 

 .ندارقام باالی بدهی های خارجی هست
  

  بلر از گزارش عراق دفاع کرد
  2003  ژوئيه 8 -1382 تير 17شنبه سه   -بي بي سي 

 آقای بلر اتهام دستکاری در گزارشهای -تونی بلر هنگام پاسخگويی به سواالت کميته مجلس 
  اطالعاتی را رد کرده است

 مجلس يا افکار عمومی تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، اين اتهام را که دولت وی در صدد گمراه کردن
  .مردم اين کشور برآمده بود تکذيب کرده است

اين اتهام در مورد گزارش های اطالعاتی مطرح شده که دولت آقای بلر در زمينه توانايی تسليحاتی 
  .عراق قبل از جنگ عليه آن کشور ارايه داده بود تا مشارکت بريتانيا در جنگ را توجيه کند

ت يک کميته تحقيق پارلمانی در اين زمينه پاسخ می داد، از يک سند اطالعاتی تونی بلر، که به سواال
دفاع کرد که در آن گفته شده بود رژيم سابق عراق توانايی آن را دارد که ظرف چهل و پنج دقيقه بتواند 

  .جنگ افزارهای تسليحاتی توليد کند
ين موضوع را در گزارش تهيه شده آقای بلر به اعضای کميته مجلس گفت که اين ادعا که دولت وی ا

  .توسط سرويس های اطالعاتی گنجانده بود اتهامی بسيار جدی است
وی گفت که دولت پيش از اين پذيرفته است که در يک سند ديگر در مورد توانايی تسليحاتی عراق، 

  .منابع کسب اطالعات ذکر نشده بود
در مورد عراق، بدون ذکر منبع، مورد استفاده وی به سندی اشاره دارد که در آن يک رساله دانشگاهی 

  .قرار گرفته بود
نخست وزير بريتانيا گفت که وی ترديدی ندارد که سرانجام جنگ افزارهای کشتار جمعی در عراق يافت 

  .خواهد شد
 وی افزود که هنوز سه ماه هم از خاتمه جنگ و حضور نيروهای بريتانيايی در عراق نگذشته است

  
  گوناگون

  
   آامل نامه دفتر تحكيم وحدت به دبير کل محترم سازمان ملل متحد متن

  سايت خبر نامه امير آبير
  1382 تير 15 يكشنبه

  ! داد ستانيد اين بيداد را! آقاي دبيرآل
  دبير کل محترم سازمان ملل متحد 

  جناب آقاي کوفي عنان 
ن منتخب دانشجويان دانشگاهها ما دانشجويان عضو اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان، نمايندگا

از آنجاکه اين تشکل، تنها تشکل باقيمانده اي . هستيم) دفتر تحكيم وحدت(در سراسر کشور ايران 
است که در ساليان گذشته امکان پي جويي و بيان مطالبات دانشجويان را عليرغم تحمل فشارها و 

ميدي از روند پيگيري اصالح طلبان از اصالح برخوردها يافته لذا امروز نيز بر حسب وظيفه با اعالم ناا
حکومت موجود، اين نامه را به جنابعالي مي نويسيم تا ضمن بازگويي موارد نقض مفاد اعالميه جهاني 

  . حقوق بشر در ايران توسط حاآميت ايران،از سازمان ملل متحد تقاضاي رسيدگي نمائيم
  عاليجناب کوفي عنان 

ن دليل که آپارتايد سياسي امان از ملت ايران بريده است، بدان دليل که شکايت به شما آورده ايم بدا
حق حاکميت بر سرنوشت را از ما ستانده اند، بدان دليل که زيستن مان را تا سر حد رفع نيازهاي اوليه 

تنزل داده اند و بدان دليل که در اين وانفساي تاريخ از تکرار تجربه همسايگان مان مي هراسيم، مي 
سيم از تکرار فجايع انساني که خودکامگان در فرودهاي تاريخ براي حفظ اقتدار خويش بدان دست هرا

  . مي آويزند
ما در کشوري زندگي مي کنيم که هر فرد چه در حوزه شخصي و چه در حوزه اجتماعي در تماس 

 حکومت مستقيم و هميشگي با دستگاه عظيم و حجيم حکومتي است و متاسفانه از آنجا که ساختار
متصلب و غير پاسخگو است و از آنجا که اقتدار خويش را در حفظ وضع موجود مي بيند هم نقدهاي 
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منصفانه و انزارهاي دلسوزانه راه به جايي نمي برند و هم تالش شهروندان براي بهتر شدن وضع 
  . موجود موثر واقع نمي گردد

، انجمن ها و سنديکاها، آزادي برگزاري تجمعات آزادي بيان، آزادي ابراز عقيده، آزادي تشکيل تشکل ها
و ميتينگ ها، آزادي در انتخاب دين و اجراي آئين ها، حق بهره مندي از رسانه ها، حقوق زنان، حق 

انتخاب نوع و نحوه پوشش، حق مصونيت حوزه شخصي از اقتدار دولتي، حق برخورداري از دادگاههاي 
 اعالميه جهاني حقوق بشر است و دولت ايران آن را امضاء که همگي منبعث از مفاد... منصفانه و 

نموده که متاسفانه نه تنها خود را ملزم به پايبندي و اجراي آن نمي کند که به گونه اي آن را نقض مي 
  . نمايد که گويي هيچ تعهدي بدان نداشته است

  آقاي کوفي عنان 
راجعه نموديم تا مفاد آن را که قريب به تمامي امروز که براي نوشتن اين دردنامه به کتاب حقوق بشر م

آنها توسط حاکمان زير پا گذاشته مي شوند را مرور نمائيم، نام يکي از بزرگترين قربانيان عدم رعايت اين 
را که به عنوان مترجم بر تارک اين کتاب مي درخشيد مشاهده _ مرحوم محمد جعفر پوينده_اصول 
  . ت جالدان خشونت دولتي فجيعانه و بي رحمانه به قتل رسيدکسي که متاسفانه به دس. نموديم

  جناب آقاي کوفي عنان 
سال هاست که آپارتايد سياسي و اجتماعي منتج از برداشت هاي ناروا از دين و مذهب خودي ها را از 

دان درجه غير خودي ها، هم انديشان را از دگر انديشان، انقالبي ها را از غير انقالبي ها و نهايتًا شهرون
قدرت، ثروت، منزلت و (يک را از شهروندان درجه دو جدا نموده و حق دستيابي به مواهب اجتماعي 

 2و 1در حاليکه طبق مواد . را جز از طريق وابستگي به حاکميت موجود ناممکن ساخته است) اطالعات
ت و کرامت و حقوق با تمام افرادبشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثي« اعالميه جهاني حقوق بشر 

هر « و » هم برابرند، همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه برادرانه رفتار کنند 
کس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي به ويژه از حيث نژاد، رنگ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و 

 ديگر از تمام حقوق و آزاديهاي ذکر شده همچنين منشا ملي و اجتماعي، ثروت، والدت و يا هر وضعيت
در اعالميه جهاني حقوق بشر بهره مند گردد و نبايد هيچ تبعيضي مبتني بر وضع سياسي، قضايي و 

  . »بين المللي کشور يا سرزميني که به آن تعلق دارد بعمل آيد
از مسير پايبندي به دانشجويان ايراني به نيکي مي دانند که راه توسعه، رفاه، آزادي و دمکراسي جز 

حقوق بشر و مبارزه صلح آميز نخواهد گذشت و از اين روست که نجيبانه حاکمان را به داشتن شرافت 
  . سياسي و احترام به حقوق انساني فرا مي خوانند

صراحتًا بگوئيم که اگر تهديدهاي کشورهاي صاحب قدرت بر پايه منافع شان حساسيت هايي را عليه 
ورده است، از سازمان ملل متحد انتظار نگاهي انساني و بشر دوستانه براي بهبود ايران به وجود آ

نگاهي که برخاسته از روح لطيف مفاد حقوق بشر و بر شالوده آزادي، . وضعيت کشورمان مي رود
يقينًا چنين نگاهي است که زندگي بهتر و درخور هم ميهنان ما، برايشان به . برابري و برادري است

  . واهد آوردارمغان خ
  جناب آقاي کوفي عنان 

  . »هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد« :  اعالميه جهاني حقوق بشر3طبق ماده ) 1
 با انگيزه حذف افراد به واسطه 70 و 60اما در کشور ما قتل ها و جنايات بسياري در طول سالهاي دهه 

ل بخش هايي از حاکميت به طور مستقيم دخالت عقايدشان صورت گرفته که در آنها حاکميت يا الاق
  . داشته اند

قتل نويسندگان و روشنفکران مستقلي همچون دکتر سامي، داريوش فروهر، پروانه اسکندري، مجيد 
شريف، محمد مختاري، جعفر پوينده، سعيدي سيرجاني، پيروز دواني و تعدادي ديگر از افراد مشهور و 

 توسط نيروهاي 77 و بخصوص در پائيز سال 70 و 60 در سالهاي دهه بسياري از افراد غير صاحب نام
اطالعاتي و امنيتي حکومت و همچنين اعدام هاي بي محاکمه و بدون اثبات جرم تعداد زيادي از 

ماده ( مصاديق بارز نقض اين ماده 1367 و بخصوص در سال 60مخالفين حکومت ايران در سالهاي دهه 
مي باشند که حق زندگي افراد به راحتي از سوي حاکميت يا نيروهاي ) ر اعالميه جهاني حقوق بش3

و زمزمه صدور احتمالي حکم اعدام براي برخي (وابسته و منتسب به حاکميت ستانده شده است 
همچنين دستگاه قضايي اجازه آن مي ). بازداشت شدگان جريانات اخير اين روزها نيز به گوش مي رسد

  .  افراد را محکوم به اعدام و گرفتن حق زندگي نمايديابد که به حکم ارتداد
 نفر از نويسندگان و 30اما در بعد امنيت شخصي در مملکتي که از يک سو براي به دره افکندن 

روشنفکران آن از سوي نيروهاي امنيتي برنامه ريزي و اقدام مي گردد و درست در چهار سال پيش در 
نظاميان وابسته و منتسب به حکومت به خوابگاه دانشجويان چنين روزهايي با يورش پليس و شبه 

آه طبق اعالم رسمي حكومت يک ) که حريم شخصي دانشجويان محسوب مي شود(دانشگاه تهران 
نفر کشته مي شود و در روزهاي اخير مجددًا به خوابگاههاي دانشگاه تهران و خوابگاه دانشگاه عالمه 

ي سرد و چاقو و خنجر و چماق، حمله شده و دانشجويان با بي طباطبايي، همدان و يزد با سالح ها
رحمانه ترين شکل مورد ضرب و شتم قرار گرفته مي شوند و از سوي ديگر نمايندگان امضاءکننده نامه 

انتقادي به رهبر نظام به عناوين مختلف مورد انواع و اقسام تهديدات واقع مي شوند و حتي نماينده اي 
ان با اتومبيل به دره افکنده مي شود، در اين شرايط چگونه مي توان براي منتقدين و از اين امضاءکنندگ

  معترضين و مخالفين حکومت انتظار امنيت شخصي داشت؟ 
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هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري «:  اعالميه جهاني حقوق بشر 5طبق ماده ) 2
  . »ظالمانه، ضد انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد

اما در ايران بسياري از فعاالن سياسي و دانشجويي شکنجه و تحت مجازات و رفتاري ظالمانه و غير 
انساني قرار مي گيرند و حتي مردم عادي نيز از رفتار غير انساني و تحقير آميز بي نصيب نبوده اند که 

  : از اين ميان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
سا براي گرفتن اقرار، تحقير و فحاشي و توهين به بازداشت شدگان، شکنجه هاي سخت و طاقت فر

ضرب و شتم و بستن به تخت براي شالق زدن، بي خوابي هاي مداوم و طوالني مدت به صورت 
نمونه هايي است از رفتار ... نشسته و ايستاده، بردن پاي چوبه اعدام براي ايجاد فشار رواني و 

دان هاي نامعلوم و فاقد نظارت عمومي که نامه برخي از آنها از جمله بازجويان و شکنجه گران در زن
علي افشاري، احمد باطبي، عزت اله سحابي، محمد ملکي، اميرفرشاد ابراهيمي، عليرضا جباري و 
فرج سرکوهي گواه و مستند بسياري از اين واقعيات است و تازه اين فقط نامه کساني است که به 

از عواقب آن منتشر شده است و گر نه بسيارند از دانشجويان و افراد مظلوم دليل شهرت و بي واهمه 
و بي پناه که با نااميدي از استيفاي حقوق شان، بغضشان را در گلو فرو خورده اند و دم بر نياورده اند و 
 کمتر عضوي از تشکل دفتر تحکيم وحدت مي باشد که مورد شکنجه يا آزار و اذيت و رفتاري ظالمانه و

  . غير انساني و تحقيرآميز قرار نگرفته باشد
همچنين مي توان به فيلم بازجويي از متهمان قتل هاي زنجيره اي نيز اشاره کرد که نشان مي داد 

بازجويان براي اثبات حرفشان و گرفتن اعترافات مورد نظرشان حتي با وابستگان و مزدوران خود به چه 
  . روشهاي غير انساني متوسل مي شدند

  :  و اعالميه جهاني حقوق بشر آمده است8و 7 و 6در مواد ) 3
  . »هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي اش در همه جا به رسميت شناخته شود « : 6ماده 
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يکسان قانون « : 7ماده 

 هر تبعيضي که ناقض اعالميه حاضر باشد، و بر ضد هر همه حق دارند در مقابل. برخوردار شوند
  . »تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند 

حقوقي که قانون اساسي يا قوانين _ در برابر اعمالي که به حقوق اساسي فرد تجاوز کنند « : 8ماده 
 شخصي حق مراجعه موثر به دادگاههاي علني صالح را هر_ ديگر براي او به رسميت شناخته است

  . »دارد 
اما در ايران اين مواد به وفور نقض شده است به طوري که بسياري از فعاالن سياسي و دانشجويي تا 
مدتها بدون داشتن وکيل به اتهامي واهي در بازداشت به سر مي برند بدون آنکه در دادگاهي علني و 

که مي توان به بازداشت موقت يکساله علي افشاري و عزت اهللا .  نمايندصالح جرمشان را اثبات
سحابي ، اکبر گنجي ، حبيب اهللا پيمان، تقي رحماني، رضا عليجاني، عليرضا رجايي، هدي صابر و 

احمد زيدآبادي و تمامي دستگيرشدگان روزهاي اخير اشاره کرد که در تمامي اين موارد حاکميت بدون 
و يا وکيالن متهمان سياسي نيز امنيت . تشکيل دادگاه را به خود دهد ، اشاره کردآنکه حتي زحمت 

و وکيالن فعاالن ) ناصر زرافشان(دفاع از موکالنشان را ندارند به طوري که وکيل قتل هاي زنجيره اي 
مذهبي و سياسي و دانشجويي به جرم دفاع از موکالنشان مورد پيگرد قضايي قرار گرفته ، _ ملي 

داني و يا ممنوع الوکاله شده اند که مي توان به ناصر زرافشان، محمدعلي دادخواه، عبدالفتاح زن
 اعالميه جهاني حقوق 8 و7 و 6سلطاني، رهامي و شيرين عبادي اشاره کرد، که اينها آشکارا مواد 

  . بشر را نقض مي کند
  ! آقاي دبير کل

جويان و تروريست هاي دست به اسلحه که با ورود به در ايران جنايتکاران يورش برنده بر خوابگاه دانش
حريم خصوصي دگرانديشان به جان ايشان مي افتند و جناياتي چون قتل هاي زنجيره اي و ترور آقاي 

سعيد حجاريان را باعث مي شوند و بعد آزادانه و با برخورداري از حمايت قدرت در شهر ميدان داري مي 
قتل هاي زنجيره اي، کوي دانشگاه، ملي (جاع پرونده هاي مذکور کنند و در عوض تمامي وکيالن ش

  . به زندان افکنده شده و تاوان عدالت طلبي خود را پس مي دهند...) مذهبي ها و 
در ايران بازداشت افراد و دانشجويان حتي زماني که قاضي دادگاه رسمًا به آن حکم مي دهد، با ضرب 

و وسايل شوک دهنده و با آدم ربايي به اجرا در مي آيد به نحوي و شتم و گاز بيهوش کننده و اسلحه 
  . که تا مدتها از مکان و سرنوشت و وضعيت افراد ربوده شده اطالعي در دست نيست

  
  . »هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد«:  اعالميه جهاني حقوق بشر9ماده ) 4

بازداشت بسياري از دوستان دانشجويمان . قض اين ماده نباشيماما تقريبًا کمتر روزي است که شاهد ن
  . که همگي آنها خودسرانه بوده است شاهد اين مدعا است

،بازداشت يکساله علي افشاري، )و متعاقبا زندان ابدي وي (بازداشت عباس امير انتظام ) الف
هدي صابر، رضا عليجاني، اهللا سحابي، حبيب اهللا پيمان،  بازداشتهاي چندين وچندباره مهندس عزت

تقي رحماني، عليرضا رجايي، محمد ملکي، محمد بسته نگار، احمد زيدآبادي، محمد توسلي، هاشم 
 و نگهداري در سلول هاي انفرادي و زير فشار شديد شکنجه هاي روحي و 1379در سال ... صباغيان و 

ن زمان مي گذرد هنوز دادگاه اکنون که سه سال از آ. رواني نمونه اي از اين گونه برخوردهاست
عباس عبدي، قاضيان، (آيا بازداشت متهمان پرونده نظرسنجي . بسياري از آنان برگزار نشده است
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و نويسندگان، روشنفکران، روزنامه نگاران و دانشجويان در خيابان به بهانه قانون اقدامات ) گرانپايه
  تاميني، خودسرانه نيست؟ 

 که بدون حکم قضايي صورت گرفت و محل بازداشت 1381ذرماه بازداشت هاي دانشجويي آ) ب
بسياري از آنها حتي پس از آزادي شان مشخص نشد که مي توان به بازداشت عبداله مومني، سعيد 

، بازداشت )از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت(رضوي فقيه، اکبر عطري و مهدي امين زاده 
 و مرتضي زوارزادگان از اعضاي شوراي عمومي دفتر تحکيم علي فرخي، فريد مدرسي، سعيد مرادي

  .  نفر دانشجوي عادي که همه آنها به صورت خودسرانه بوده است300وحدت و بازداشت حدود 
 که به اعتراف آقاي نمازي دادستان کل کشور منجر 1382وقايع و جريانات دانشجويي خرداد و تير ماه ) ج

  . ايران شد که بسياري از عابران و ناظران وقايع را نيز شامل گشت نفر در سراسر 4000به بازداشت 
همچنين ربودن بسياري از فعالين سياسي و دانشجويي، همراه با ضرب و شتم، استفاده از گاز اشک 

  . آور و تهديد با اسلحه کمري، که هنوز محل و حتي مرجع بازداشت آنان مشخص نشده است
قداني، عبداله مومني، مهدي امين زاده، مجتبي نجفي، باقر بازداشت روزبه شفيعي، محمد فر

اسکويي، روح اله روحاني، مهدي خسروي از اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاههاي تهران، 
نمونه اي است از خروارها بازداشت خودسرانه در مکانهايي نامعلوم و به دور از چشم قانون و ناظران 

  . حقوق بشر بين المللي
ه جرات مي توان گفت که سايه شوم ربودن و بازداشت خودسرانه هميشه بر سر ما سنگيني مي و ب
در عبور و مرورمان، در زندگي روزمره مان هر آن بايد انتظار بازداشت خود و دوستانمان را داشته . کند

  . باشيم
که دعوايش در هر شخص با مساوات کامل حق دارد «:  اعالميه حقوق بشر آمده است10در ماده ) 5

دادگاهي مستقل و بي طرف، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات 
  . »وي، يا هر اتهام جزايي که به او زده شده باشد تصميم بگيرد

هر شخصي که به بزهکاري متهم شده باشد بيگناه « :  نيز آمده است11در بخش هايي از ماده 
 هنگامي که در جريان محاکمه اي علني که در آن تمام تضمين هاي الزم براي محسوب مي شود تا

  » دفاع او تامين شده باشد مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گردد 
متاسفانه نقض اين مواد در دستگاه قضايي آنقدر مکرر بوده است که بررسي و ذکر همه موارد عمًال 

ان ملي مذهبي، قتل هاي زنجيره اي، دادگاههاي مطبوعات دادگاههاي غير علني متهم. مقدور نيست
و بسياري دادگاههاي ديگر بدون حضور هيات منصفه و همچنين اظهار نظر قضات قبل از اثبات جرم به 

جالب آنکه در . گونه اي که انصاف و بي طرفي شان را زير سوال مي برد از موارد نقض اين ماده است
علني برگزار مي گردد قاضي اجازه پخش و اشاعه اخبار دادگاه را به بسياري موارد که دادگاههاي 
  . متهمان و خبرنگاران نمي دهد

 حيثيت و آبروي متهمان را خدشه دار کرده و آنها را وادار به 11دستگاه قضايي بارها و بارها با نقض ماده 
  . اعتراف هاي دروغين در سطح رسانه ها نموده است

مذهبي بارها قبل از دادگاه در مورد پرونده ايشان داوري و _ ه متهمان ملي دادستان و قاضي دادگا
علي افشاري در تلويزيون رسمي کشور وادار به اعتراف و توبه شد، سيامک پورزند . اظهار نظر نمودند

نيز در چندين برنامه تلويزيون سرنوشتي مشابه داشت، از عزت اله سحابي نامه اي به زور ستانده شد 
 روزنامه ها به چاپ رسيد و اين همه در شرايطي بود که هنوز دادگاه هاي هيچيک از ايشان و در

  . تشکيل و جرمشان محرز و اثبات نگرديده بود
موارد اتهامي ) با وجود آنکه وزارت خارجه نيز جرمي براي ايشان قائل نبود ( متهمان کنفرانس برلين 

  . ي اثبات جرمشان آماده گرددشان در بوق و کرنا شد تا اذهان عمومي برا
نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات هيچ کس « :  اعالميه مي گويد12ماده ) 6

در برابر چنين . مداخله اي خودسرانه صورت گيرد و يا به شرافت و آبرو و شهرت کسي حمله شود
  . »ق هر شخص استمداخله ها و حمله هايي، برخورداري از حمايت قانون ح

آنچه که در دستگيري هاي سال هاي اخير صورت گرفت اغلب با تفتيش منازل و دفاتر کار، مطبوعات و 
پلمپ شرکت جامعه روز و دفتر روزنامه هاي جامعه، توس و نشاط، تفتيش دفتر کار عزت . همراه بود... 

و حبيب اهللا پيمان، پلمپ دفتر نهضت اهللا سحابي و پلمپ دفتر ايران فردا، تفتيش منزل ابراهيم يزدي 
آزادي و تفتيش و پلمپ موسسه آينده و ضبط اسناد و مدارک مربوطه و در جريان حوادث خرداد و تيرماه 

تفتيش منازل رضا عليجاني، تقي رحماني، هدي صابر و مهدي امين زاده نمونه هايي است که 
  . ز محروم ماندمتاسفانه از حمايت قانون و پيگيري ضابطان قانوني ني

هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و « :  اعالميه حقوق بشر صراحت دارد که 18ماده ) 7
دين بهره مند شود؛ اين حق مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادي اظهار دين يا اعتقاد در 

تنهايي يا به صورت جمعي، به طور قالب آموزش ديني، عبادت ها و اجراي آئين ها و مراسم ديني به 
  . »خصوصي يا عمومي است

طبق . اما در ايران بنا به وجود حکم ارتداد عمًال کليت اين ماده زير سوال رفته و با آن متناقض مي باشد
  . اين حكم جزاي تغيير دين و اظهار آن اعدام مي باشد

 عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم هر فردي حق آزادي« :  اعالميه حقوق بشر مي گويد19ماده ) 8
آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار 

  . »اطالعات و افکار به تمام وسايل ممکن بيان و بدون مالحظات فردي آزاد باشد 
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و آيت اهللا منتظري، سلب عدم اجازه تدريس به بسياري از اساتيد آشور همچون آقاي دکتر سروش 
امنيت جلسات درس و بحث ايشان، به زندان افکندن آقاي دکتر کديور به خاطر بيان نظراتش، صدور حکم 

االسالم  اعدام براي دکتر هاشم آغاجري به خاطر سخنراني در باب پروتستانيزم اسالمي و حجت
 مدت زندان براي آقايان اکبر گنجي اش، صدور حکم دراز يوسفي اشكوري براي بيان ديدگاههاي اجتهادي

و عمادالدين باقي به خاطر بيان شجاعانه انتقاداتشان، زنداني کردن بسياري از روزنامه نگاران همچون 
مسعود بهنود و ابراهيم نبوي، ماشااله شمس الواعظين، حميدرضا جاليي پور، محسن سازگارا و 

 روزنامه و نشريه تا کنون به جرم 100 و حدود 1379 روزنامه در يک شب در ارديبهشت ماه 14تعطيلي 
ابراز فکر و انديشه مخالف نظر رسمي حاکميت قبل از اثبات جرم و قبل از تشکيل دادگاه، صدور حکم 

زندان براي علي افشاري و عزت اله سحابي به جرم مخالفت با انسداد سياسي حاکم در يک 
 نگار شجاع ايران از حقوق اجتماعي به جرم اظهار سخنراني، محروم ساختن احمد زيدآبادي روزنامه

عقيده و بيان، زنداني ساختن دانشجويان نويسنده نشريه هاي دانشجويی موج و کوير به اتهام بيان 
آراء و نظراتشان، ممنوعيت چاپ بسياري از کتب و نشريات سياسي، تعطيل نمودن دفاتر بسياري از 

مانند موسسه صراط، (  استناد قانوني يا حتي شبه قانوني مراکز نشر و موسسات فرهنگي بدون هيچ
تعطيلي سايت هاي خبري و اطالع رساني و فيلترينگ بسياري از آنها ...) موسسه معرفت و پژوهش و 

و ايجاد پارازيت هاي ماهواره اي و راديويي از سوي حاکميت در جهت ممانعت از دريافت اطالعات و 
 از اعضاي انجمن هاي اسالمي به جرم تقرير و نشر بيانيه ها و اطالعيه افکار، زنداني ساختن بسياري

 اعالميه حقوق بشر 19هايشان و صدها و بل هزاران مورد اينچنيني ديگر همه از موارد صريح نقض ماده 
  . مي باشد

 که در ايران واهمه داشتن از بيان عقايد و نظرات و پنهان کردن آرا و اعتقادات توسط مردم سالهاست
ملکه ذهن هر ايراني شده و عدم اجازه انتشار آزادانه عقايد و انديشه ها و بيم و نگراني و ترس از 

عواقب چنين کاري ديگر براي ملت امري طبيعي و عادي محسوب مي گردد و سانسور جزء ذات زندگي 
  . مان شده است

دي تشکيل اجتماعات، مجامع و هر شخصي حق دارد از آزا« :  اعالميه آورده شده است20در ماده ) 9
  . »انجمن هاي مسالمت آميز بهره مند گردد

  جناب آقاي دبير کل 
بيش از پنج سال است که اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان سراسر کشور به دليل عدم صدور 

حزاب، ساليان درازي است که ا. مجوز نتوانسته است امکان برگزاري تجمعات خارج از دانشگاه را بيابد
معلمان و سنديکاهاي . انجمن ها و سنديکاها نمي توانند هواخواهان خود را در تجمعات حزبي ببينند

کارگري نيز جز در مواردي نادر که در تجمعاتي فرمايشي شرکت جسته اند، عمًال امکان برگزاري چنين 
  . اجتماعاتي را نيافته اند

 و اعالم برائت از 1378وي دانشگاه تهران در سال دانشجويان براي اعالم انزجار خويش از فاجعه ک
خشونت ورزي و پايبندي به حقوق انساني و گراميداشت ياد دوستان خويش که در طي اين فاجعه 

اسفبار کشته شدند، زخمي و نقص عضو شدند، زندان رفتند و محروميت هاي ديگر نصيب شان گشت 
  . دانشجويي هستند که از ايشان دريغ مي شودهر ساله چشم انتظار مجوزي براي برگزاري تجمعي 

 نفره اعضاي شوراي تهران اتحاديه در مقابل دفتر رياست جمهوري، تحصن ملي مذهبي ها 30تحصن 
در مقابل سازمان ملل متحد، بسياري تحصن ها و تجمعات ديگر که براي احقاق حقوق افراد برگزار 

  . مي و انتظامي مواجه شدگرديد با برخورد و واکنش هاي تند نيروهاي نظا
نهضت آزادي ايران منحل شد و اعضاي آن به استناد عضويت در گروههاي غير قانوني محارب خوانده 

کانون نويسندگان ايران حتي از برگزاري جلساتي براي برگزاري انتخابات تشکيالتي شان . شدند
  . مي گذرانندمحرومند و اعضاي آن دائمًا در فضايي پليسي و رعب انگيز روزگار 

  :  اعالميه آمده است21در ماده ) 10
هر شخصي حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود مستقيمًا يا به وساطت نمايندگاني که . 1

  . آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد
  . هر شخصي حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومي کشور خود دست يابد. 2
اين اراده بايد در انتخاباتي سالم ابراز شود که به طور ادواري : اس قدرت حکومت استاراده مردم اس. 3

انتخابات بايد عمومي، با رعايت مساوات و با راي مخفي يا به طريقه اي مشابه برگزار . صورت مي پذيرد
  . شود که آزادي راي را تامين کند

اجازه .  داده اند صورت مي پذيرد1358سال اداره کشور ما در حال حاضر به استناد رايي که ملت در 
تعيين سرنوشت و تعيين نظام حاکم مورد خواست ملت جز از طريق مجوز و تاييد حاکميت و به دست 

  . حاکميت ممکن نيست
تنها کساني حق انتخاب شدن توسط مردم را به عنوان نمايندگان ملت دارند که از سوي حاکميت تاييد 

در ايران . لتر رسمي و غير رسمي صالحيت شان مورد پذيرش واقع شده باشدشده باشند و از صدها في
براي اثبات حقانيت و شايستگي يک فرد جهت انتخاب شدن اصل بر عدم برائت و گناهکار بودن است و 

جالب اينجاست که افرادي هم که پس از عبور از اين همه فيلتر از سوي حکومت تائيد شده و اجازه 
يابند پس از کسب راي ملت عمًال فاقد ابزارهاي الزم قدرت جهت اعمال حق حاکميت انتخاب شدن مي 

  . ملت و تعيين سرنوشت مي باشند
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در ايران وجود پارلمان چيزي جز يک ژست دمکراتيک براي نمايش دادن نيست چرا که کوچکترين تصميم 
چالش بکشاند با وتوي اعضاي و راي پارلمان که بنا باشد قوانين و روشهاي ظالمانه حاکميت را به 

که (کدام کشور دنيا . غيرانتخابي و منتصب حاکميت مطلقه مواجه شده و عمًال راه به جايي نمي برد
سراغ داريد که در آن نمايندگان مجلس براي استيفاي ) واقعًا نظام پارلماني در آن حاکم مي باشد

  حقوق ملت از حاکميت، دست به تحصن و اعتصاب زنند؟ 
 ميليون نفر 20س جمهور کشور آه در ايران دوبار پياپي در اين شش سال اخير منتخب بيش از رئي

ايراني مي باشد اختيارات عملي اش به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و حقوق بشر بنا به گفته 
 مي خود ايشان از يک فرد عادي نيز کمتر است و لذا عمًال رياست جمهور ملت تنها مقامي تشريفاتي

در اين شرايط از حق . باشد که فقط در مواردي که حاکميت مطلقه را به چالش نيفکند اجازه فعاليت دارد
  تعيين سرنوشت ملت براي ملت چه باقي مي ماند؟ 

 اعالميه جهاني حقوق بشر هر فردي فقط در برابر جامعه اي وظايفي بر عهده دارد 29طبق ماده ) 11
  . ه او را ممکن سازدکه رشد آزادانه و همه جانب

  جناب آقاي کوفي عنان 
اکنون که تظلم و دادخواهي پيش شما آورده ايم، اکنون که خاطرات تلخ ساليان گذشته را به تکرار 

نشستيم واکنون که رشد آزادانه و همه جانبه خويش را ناممکن ديده ايم جاي اين سوال نيست که از 
  . و حقوق شهروندي خود را از نو بازتعريف نماييموظيفه خويش نسبت به جامعه خويش بپرسيم 

هرکس در اعمال حقوق و بهره گيري از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديت ها ي قانوني است که صرفًا « 
براي شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات عادالنه، اخالقي و نظم 

  . » شده اند عمومي در جامعه اي دموکراتيک وضع
متاسفيم که حقوق و آزاديهاي اساسي و مقتضيات عادالنه، اخالقي و نظم و رفاه عمومي در جامعه ما 

زير پا گذاشته مي شود و نصايح دلسوزانه و نقد هاي مشفقانه روشنفکران و اصالح طلبان نيز راه به 
  . جايي نمي برند

ار سياهي و تباهي قوم جان باخته اي است که جناب آقاي کوفي عنان اين روزها که مي گذرند روزگ
فردايي که سرنوشتشان را خود رقم زنند و زمام امورشان را خود در . خبر از فردايي روشن مي جويند

دست گيرند، بيداد برگيرند و عطوفت عرضه کنند و آزادي و دموکراسي را در سرزمين کهنسالشان 
  . نهادينه بينند

نه شايد وقتي ديگر که امروز که مظلومانه به شما پناه آورده اند و به انتظار بيدادشان را داد ستانيد، 
نشسته اند تا از فجايع انساني وتراژديک پيشگيري شود و سايه صلح و آزادي، دموکراسي و حقوق 

  . بشر بر اين مرز و بوم مستدام گردد
  

  با تشكر و احترام فائقه 
  : انجمن هاي اسالمي دانشجويان 

 دانشگاه سيستان و - دانشگاه تربيت معلم سبزوار-)پلي تكنيك تهران( صنعتي امير آبيردانشگاه
 - دانشگاه صنعتي شريف- دانشگاه علمي آاربردي پست و مخابرات-دانشگاه سهند تبريز-بلوچستان

 دانشگاه علوم - دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشگاه خليج فارس بوشهر -دانشگاه شهيد رجايي تهران 
 دانشگاه - دانشگاه زابل- دانشگاه شهرآرد- دانشگاه تربيت معلم تهران-ي بوعلي همدانپزشك

 دانشگاه صنعت - دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشگاه زنجان- دانشگاه صنعتي خواجه نصير-لرستان 
اقتصادي و  دانشگاه امور - دانشگاه پيام نور مرآز صومعه سرا - دانشگاه الزهرا تهران-آب و برق عباسپور

 دانشگاه - دانشگاه محقق اردبيلي - دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد - دانشگاه اراك -دارايي
 دانشگاه علم و - دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي - دانشگاه شهيد باهنر آرمان-عالمه طباطبايي

 صنعت ايران
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئيه 9 -1382 تير 18شنبه  چهار - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

آند  طلبد و استعفا مي  مي  بخشودگي ،از مردم  ريزان شود و اشك  مصر ظاهر مي عبدالناصر در تلويزيون
 را تنها   بماند و آنان  باقي  رييس خواهند همچنان ريزند و از او مي  خيابانها مي  به اما ميليونها مصري

   سردبير روزنامه  و سپس  و ارشاد ملي ، وزير اطالعات  هيكل حمدحسن م  ناصر آه  حال شرح. نگذارد
 بعد   و نيم  تا دو سال1967   عبدالناصر از ژوئن آند آه  مي  از آن نويسد، حكايت  مي  االهرام  شده دولتي
   و مدتي  مبتالست  و شرايين  شديد قلبي  بيماريهاي او به.   است  متحرك  مرده ميرد، در حقيقت  مي آه
 او را   جسمي  زياد توان  و استرس رود، اما آار و گرفتاري  مسكو مي  به  و استراحت  درمان  براي هم
   زودهنگامش  مرگ  به1349 \ 1970 در   جسماني  عوارض آن. برد  مي  نابودي روز بيشتر رو به روزبه
  . انجامد مي

گدار   و نيز بي  ايالت  بندر اسراييلي  بستن  براي ها، تالش  اسراييلي  روي  به  عقبه  درياي ناصر، با بستن
 مجهز   شوروي  ساخت  مدرن افزارهاي  جنگ  به  مصر آه  ارتش  به  داشتن  راهي  و اميد فراوان  زدن  آب به

،   و بدتر از آنان  جهانيان  روي  پيش  است  خالي  خود را آه دهد و مشت  مي  بزرگي ،گاف  است شده
  . آند اند، باز مي  او دوخته  دهان  به  چشم  فارس  خليج هاي  تا آرانه  آتالنتيك  اقيانوس  از ساحل  آه ابياعر
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   و پا چلفتي آند، دست  مي  استفاده  دارد،از موقعيت  و آر و فري  نيز قدرت  در سوريه  آه  عراق  بعث حزب
   بزرگ  حادؤه در قبال)   است  سپهبد شده آه( را  رف محمد عا  عبدالرحمن  ژنرال  رژيم تحرآي  و بي بودن
   طرفداران  شبانه  و مجامع  در محافل  آشكارا، بلكه  نه البته(دهد  ، مورد انتقاد قرار مي  روزه  شش جنگ

  . شود  مي  عملي  اقدام و خواهان) دهند  مي  را تشكيل  آثيري  نيز خيل  در ارتش خود آه
   واقعه آند و اين  مي  تحقير و تضعيف  از پيش  را بيش  عارف  ژنرال  حكومت دهد آه مي   روي  ديگري واقعه
   به  شدن  و برده21   ميگ  از نوع  شوروي  ساخت  مدرن  جنگي  جت  فروند هواپيماي  يك  شدن ربوده

  .   است اسراييل
   آارآيي  امريكا و انگلستان  ساخت اهاي هواپيم آور بود آه  حيرت  جنگي  اختراع  يك1960  ، در دهه21  ميگ
   مسيحي  خلبان  شدند يك ها موفق ، اسراييلي  قاسم  از سقوط  پس  سال تنها سه.  را نداشتند آن

  ، اعدامها و زندانها به  قاسم  از سقوط  پس ، از تضييقهاي  عراق  و خطرناك  ناامن  از محيط  را آه عراقي
 دالر   ميليون  يك  دريافت او در قبال.  بگريزد  از عراق21   فروند ميگ  يك ند با دزديدن آن  بود،تشويق  آمده تنگ
   آردستان  خود را به  آنان  آه اش  خانواده  نفر از اعضاي62   آردن  شد و خارج  او پرداخت  به  در دو وعده آه

   آشور همسايه  خاك شدند و به   سوار هليكوپترهايي  مالمصطفي  زير پوشش  رساندند در مناطق عراق
   پرواز درآورد و پس  بغداد به  در فرودگاه  روزانه  تمرين  برنامه  را طبق21   ميگ  هواپيماي  گريختند، يك ايران

  در پي  بغداد پي  هوايي  پايگاه  آه  آرد و در حالي  قطع  خود را با فرودگاه ، ارتباط  پرواز در آسمان از دقايقي
   وارد فضاي درنگ  زد و بي  عراق  شمال  در آسمان  دهد، چرخي  خود را گزارش  وضعيت خواست ياز او م
 .  شد  ترآيه هوايي
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