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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
  عدم شرآت جبهه ملي ايران در انتخابات مجلس، از ديد يكي از از اعضاي شوراي رهبري

  2003 دسامبر 11 –1382 آذر 20پنج شنبه ): راديو فردا(فريبا مودت 
هه ملي ايران با انتشار بيانيه اي اعالم آرده است آه در انتخابات هفتمين دور مجلس شوراي جب

در اين بيانيه گفته مي شود تا زماني آه مردم نتوانند نمايندگان خود را . اسالمي شرآت نخواهد آرد
نافع ملت نخواهد آنار از دخالتهاي ارگانهاي انتصابي برگزينند، مشارآت مردم در انتخابات سودي براي م

داشت و فقط مي تواند بر مشروعيت نظامي آه در تضاد با خواست ملت همه توانش را به آار گرفته، 
پرويز ورجاوند، از اعضاي رهبري جبهه ملي ايران در گفتگويي با راديو فردا درباره بيانيه . مهر تاييد بگذارد

  : اخير و مواضع جبهه ملي در قبال انتخابات چين مي گويد
همانطور آه در اعالميه آمده است، ما با توضيحي آه داده شده، داير بر اين آه ساختاري : پرويز ورجاوند

آه امروز در جامعه ايران با آن برخورد مي آنيم، ساختاري است آه با يك جمهوري به معناي واقعي 
ز هرگونه تواني بيفتد و آلمه انطباق ندارد، وجود ارگانهاي انتصابي متعدد سبب شده است آه مجلس ا

در نتيجه نه بتواند آار قانون سازي را انجام بدهد، نه بتواند آار تحقيق و بررسي ارگانهاي مختلف را 
بنابراين با شرايط موجود آه به ويژه دو ارگان عمده اي به نام . انجام بدهد و از آنها بازخواست آنند

آت مي آنند آه مجلس را به طور آامل فلج و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در مسيري حر
زمينگير آردند و به اين اعتبار ما معتقديم تا زماني آه اين تغييرات اساسي بوجود نيايد و تا شرايطي 

پيش نيايد آه بتوان براي مجلس هيچ اعتبار آامل به عنوان قلب تپنده يك آشور را در نظر گرفت و اين 
نيد نامزدهايي را آه خودشان را نامزد مي آنند، شمار قابل مالحظه اي زماني صورت پذيرد آه شما بتوا

از آنها از سوي حزبهاي ملي آانديدا شده باشند و بيايند و از سوي مردم برگزيده شده باشند، اين 
حزبها بتوانند صاحب برنامه باشند و در يك ارزيابي مردم به گروهي از اينها راي بدهند و اينها اآثريت را 

چون همه اين مسائل چهارچوب ايران و . ست بياورند آه بتوانند مجلس و دولتي را تشكيل بدهندبد
از اين رو ما در انتخابات مجلس هفتم، شرآت مردم را همسو با منافع } ...{حالت فلج بودنش و 

  . مليشان نمي دانيم و معتقديم به جاي آن بايد يك همه پرسي آالن، يك رفراندوم برگزار شود
  

آقاي ورجاوند عده اي از شخصيتهاي ملي مذهبي و همچنين نهضت آزادي، ): راديو فردا(جمشيد زند 
آقاي عزت اهللا سحابي در گفتگويي آه اخيرا داشته اند، . مواضع گوناگوني را در اين مورد اتخاذ آرده اند

اي ابراهيم يزدي، در گفته اند آه در انتخابات امسال تكليف آار يكسره خواهد شد و از سوي ديگر آق
نامه محرمانه اي به شوراي عالي امنيت ملي پيشنهادهايي را دادند براي افزايش مشارآت مردم در 

آيا به نظر شما در اين انتخابات آار واقعا يكسره خواهد شد و حداقل بخشي از جناح . انتخابات مجلس
  .اصالح طلب به اپوزوسيوني خارج از حاآميت تبديل خواهد شد

تصور ما اين است آه ديگر زماني براي اينكه تغييري و تاثيري را بر اثر نامه محرمانه بتواند : رويز ورجاوندپ
بر مبناي موضعگيري هايي آه تا به حال مسئولين شوراي . از ساختار حكومت بگيرد، باقي نمانده است

ت از اين دارد آه تالششان بر اين نگهبان و يا وابستگان به جناح قدرت طلب تا به حال اعالم آردند، حكاي
است آه نه تنها آساني را آه خارج از حاآميت هستند و وابسته به نيروهاي ملي چون جبهه ملي و 

رهبران آنها را امكان حضور ندهند، آه شماري از اصطالح طلبان را هم آه خيلي قاطع تا به حال در 
  . خودداري آنندمقابل آن جناح موضعگيري داشته اند را از حضورشان 

  
آقاي ورجاوند مدتها است آه اين بحث مطرح شده است آه جناحهايي از طيف اصالح طلبان : ز.ج

حكومتي، جبهه ملي، نهضت آزادي، نيروهاي ملي مذهبي و طيف وسيعتري از منتقدين جمهوري 
به . هفتماسالمي ممكن است آه دست به تشكيل يك جبهه متحدي بزنند در زمان برگزاري انتخابات 

  . نظر شما زمينه تشكيل اين جبهه االن چقدر است
به اعتقاد من بسيار بعيد به نظر مي رسد آه در فاصله تا زمان انتخابات، بشود در زمان : پرويز ورجاوند

. موجود يك چنين روح متشكل گسترده اي حتي به خاطر انتخابات مجلس هفتم سازماندهي آرد
ضعگيري هاي گروههاي سياسي خارج از حاآميت و همچنين موضعگيري جناح بنابراين بايد در انتظار مو

  .اصالح طلب درون حاآميت بود آه چگونه با قضايا برخورد مي آنند
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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ال مي دست فاشيسم مذهبي حاآم برايران در پشت بيانيه منتسب به شوراي حكومتي عراق برم
  شود 

  )2003 دسامبر 10 (1382 آذر 19 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران  
 ژنو در آشور تحت 1949در حاليكه متخصصان حقوق بين الملل با تاآيد بر حاآميت آنوانسيونهاي 

مجاهدين را ناقض » اخراج«بيانيه منتسب به شوراي حكومتي عراق مبني بر , اشغالي مانند عراق
آخوندهاي حاآم بر ايران با اذعان به اينكه اين ,  المللي از جمله آنوانسيون ژنو توصيف ميكنندقوانين بين

  . مجاهدين شدند» تحويل گرفتن«خواستار , بيانيه توسط آنان ديكته شده است
و , ما روابط خيلي خوبي با شوراي حكومتي داريم«: ابطحي معاون خاتمي صبح امروز تصريح آرد

همزمان . »رد مجاهدين خلق با آنها داشته ايم و تصميم حاضر نتيجه اين مذاآرات استمذاآراتي در مو
. شد» مردم«آخوند يونسي وزير اطالعات با اشاره به بيانيه مزبور خواستار تسليم مجاهدين به 

نشان دهنده توانمندى و ظرفيت «آن را , »تصميم شوراى حکومتي«شمخاني وزير دفاع رژيم با تقدير از 
  .  »بهره جست«خواند و گفت آه بايد از اين ظرفيتها » ى اين شوراها

تحويل اين اعضا، به ايران بايد در چارچوب «: رمضان زاده سخنگوي دولت خاتمي به خبرنگاران گفت
ميرطاهر موسوي از اعضاي آميسيون امنيت ملي و . »روابط دوستانه با شوراي حكومتي انجام شود

حكومت عراق بايد عناصر اصلي گروهك منافقين را به دولت «: تاآيد آردسياست خارجي مجلس رژيم 
  . »ايران تحويل دهد

با ترآيبي آه دولت موقت و يا شوراي « : محسن يحيوي از نزديكان خامنه اي به خبرگزاري رژيم گفت
با « : ودوي افز» آند سزايي ايفا مي فرماندهي عراق در حال حاضر دارد، ايران در چنين تحولي نقش به

يي شوراي حكومتي است، اين حرآت  توجه به اين آه سيد عبدالعزيز حكيم در حال حاضر رييس دوره
  .»يك حرآت طبيعي است

ساعت گذشته گروههاي مختلف مردم عراق بويژه عشاير استان 24بنا به گزارشهاي رسيده طي 
انزجار خود را از بيانيه مزبور , در بغدادديالي با مراجعه به قرارگاه اشرف و يا با مراجعه به مراآز رسمي 

اعالم داشته و مقاومت ايران را دوست و متحد مردم عراق و مايه آرامش و امنيت در منطقه توصيف 
  . آرده اند

تاآيد مي آند آه تالشهاي , مقاومت ايران ضمن تقدير از ميهمان نوازي فراموش نشدني مردم عراق
 برداشتن مقاومت ايران از سر راهش محكوم به شكست است؛ سراسيمه رژيم مفلوك آخوندي براي

مقاومتي آه آخوندهاي تروريست آن را بزرگترين تهديد موجوديت خود و اصلي ترين مانع استقرار 
بيانيه هاي ديكته شده از سوي فاشيسم مذهبي .  استبداد مذهبي دست نشانده در عراق مي دانند

صرفا زمينه ساز اقدامات تروريستي عليه مجاهدين مي , يي ندارندحاآم بر ايران آه هيچ پشتوانه اجرا
مقاومت ايران مراجع و سازمانهاي ذيربط بين المللي را به مقابله با دخالتهاي فزاينده رژيم . باشند

  .آخوندي در عراق فرا مي خواند
  

   در باره اظهارات يك مزدور رژيم آخوندي- 2اطالعيه شماره 
  )2003 دسامبر 11 (1382 آذر 20 -مقاومت ايران دبيرخانه شوراي ملي 

شب گذشته خبرگزاري رسمي رژيم آخوندي به نقل از آخوند عبدالعزيز حكيم آه مسئول دهها عمليات 
دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم ضد بشري عراق به «: نوشت,  تروريستي عليه مقاومت ايران مي باشد

مرتکب جنايت بشري در عراق شده اند، رسيدگي مي جرايم سازمان تروريستي مجاهدين خلق که 
  .»کند

آخوندهاي حاآم بر ايران بعد از اين آه گام اول را با ديكته آردن يك بيانيه غيرقانوني و ناقض آنوانسيون 
حال پا را فراتر نهاده و از زبان آلت , ژنو و قوانين بين المللي حاآم بر يك آشور تحت اشغال برداشتند

  :در اين رابطه يادآوري نكات زير ضروري است. ود دم از محاآمه مجاهدين مي زننددست رسواي خ
به دستور , گروهي آه آخوند حكيم رياست آن را بعهده دارد, »مجلس اعالي انقالب اسالمي در عراق«

 در تهران تاسيس شد و در بند اول بيانيه تاسيس آن خط مشي اين 1982 نوامبر 17شخص خميني در 
آخوند باقر . اعالم شده است» برپايي حكومت اسالمي در عراق«تا » هاد عليه امپرياليسمج«گروه 

قانون و اساسنامه مجلس اعال زير نظر ولي فقيه شخصا و با نظر امام امت «: حكيم تصريح آرده بود
م محسن حكيم فرزند و سخنگوي عبدالعزيز حكيم اعال). 1999 ژوئن 20روزنامه بدر (» ريخته شده است

مجلس اعال اعتقاد جازم و عملي به واليت فقيه دارد و در اين زمينه با هيچيك از نهادهاي معارضه «: آرد
همه عوامل اين مجلس با خامنه اي به عنوان ). 2002 ژوييه 17روزنامه اعتماد . (»قابل مقايسه نيست

  .خود مي دانند» امام«بيعت آرده و او را رسما » ولي فقيه مسلمين جهان«
ايجاد مجلس اعال به عنوان  «: منتشرشده توسط آنگره آمريكا آمده است» راهنماي عراق«در آتاب 

گامي درجهت متحد آردن آار سياسي و نظامي همه گروهها و تالشي براي گردآوردن آنها زير يك 
در مقابل مجلس اعال رهبري . فرماندهي واحد و تحت نظر مستقيم همتايان ايرانيشان ديده شد

اآثريت شيعيان عراق در , با اين حال. يني به عنوان ولي فقيه امت اسالم را به رسميت شناختخم
سرويس تحقيقاتي آنگره آمريكا نوشت . »مقابل آنترل تهران مقاومت آردند و به عراق وفادار ماندند

و » ودانتخاب آيت اهللا خميني فقيد براي رهبري يك جمهوري اسالمي در عراق ب« رهبر مجلس اعال 
شاخه نظامي مجلس اعال آه آخوند حكيم پيش از اين در راس (پاسداران ايراني ارباب اصلي سپاه بدر «

بسياري از شيعيان عراقي مجلس . پول و ساير آمكها ارائه آرده اند, بوده و به آن سالح) آن قرار داشت
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سرويس , »براي تغيير رژيمتالشهاي آمريكا : عراق«. (»اعال را يك پديده دست ساز ايران مي دانند
  )4-3 صفحات 2003 ژانويه 8, تحقيقاتي آنگره آمريكا

 حمله تروريستي آه طي دهه 150نقش فعالي در ,  بدر9سپاه , مجلس اعال و بازوي تروريستي آن
گذشته عليه مجاهدين در عراق صورت گرفته و به آشته شدن دهها تن از مجاهدين و انبوهي از 

آخوند باقر حكيم تصريح آرده بود آه اين گروه . دست داشته است, راقي منجر شدهشهروندان بيگناه ع
آخوند ). 2001 سپتامبر 19خبرگزاري رژيم ( عليه مجاهدين دست به حمالتي مي زد 91از سال 

ما تالش خواهيم آرد «: اين گروه بود گفت» رييس دفتر جهادي«عبدالعزيز حكيم آه تا مدتي قبل 
  )2003 ژانويه 26روزنامه تهران تايمز (»  مجاهدين خلق را آنار بزنيمسازمانهايي نظير

همگان ميدانند آه تنها دليل حضور مقاومت ايران در عراق مبارزه عليه فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران 
عمل تروريستي در خارج از ايران 450هزار نفر زنداني سياسي را اعدام آرده و 120است آه نه تنها 

است بلكه حامي اصلي تروريسم در جهان و بزرگترين عامل بي ثباتي در اين منطقه از مرتكب شده 
سالي آه در عراق حضور داشته است نه تنها هيچ دخالتي در امور 17اين مقاومت در . جهان مي باشد

اآثريت عظيم مردم شريف .. داخلي عراق نداشته بلكه بهترين رابطه را با مردم اين آشور داشته است
 مذهبي آخوندها بيزارند و از ديكتاتوري, اق آه با جنايات رژيم آخوندي در حق مردم ايران آشنا هستندعر
ماهي آه از سقوط دولت عراق ميگذرد با حمايت گسترده از مجاهدين و مقاومت ايران به خوبي 8در 

ثابت آرده اند آه براي دعاوي و اتهامات دست ساز آخوندهاي حاآم عليه مجاهدين و  مقاومت ايران 
  .پشيزي ارزش قائل نيستند

  
  ين بين المللي عليه مجاهدين خلق ايران در عراقفراخوان به جلوگيري از نقض قوان

  )2003 دسامبر 11 (1382 آذر 20 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
ضمن , در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه , بعد از ظهر امروز يكي از اعضاي شوراي حكومتي عراق

ن اعضاي مجاهدين مستقر اين شورا در حال بررسي تحويل داد«دروغپردازي عليه مقاومت ايران گفت 
بالفاصله خبرگزاري رژيم آخوندي اعالم آرد . به فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران است» در عراق

شوراي حكومت انتقالي تصميم گرفته است اعضاي گروهك تروريستي منافقين را به ايران تحويل «
 مجاهدين به رژيم آخوندي آه نيازي به توضيح ندارد آه تحويل).  آذر20خبرگزاري رژيم آخوندي . (»دهد

دو هفته پيش براي پنجاهمين بار بخاطر شكنجه و اعدام و نقض وحشيانه حقوق بشر توسط ملل 
  .در رديف جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت مي باشد, محكوم شد, متحد

گذشته دعاوي مزدوران آخوندهاي حاآم بر ايران آه تماما تكرار جعليات وزارت اطالعات در سالهاي 
سال است مجاهدين را از نزديك تجربه آرده اند آمترين ارزشي 17است براي مردم شريف عراق آه 

 روز گذشته با مراجعه مستقيم به قرارگاه اشرف يا ارسال نامه و 2مردمي آه قضاوت خود را  در . ندارد
  .پيام حمايت ابراز داشته اند
 اشغال است و آمريكا طبق آنوانسيون ژنو مسئوليت عراق يك آشور تحت, اما از نظر حقوق بين الملل

را به , غيرنظامي محسوب مي گردند, حفاظت و امنيت اعضاي مجاهدين آه به موجب اين آنوانسيون
, هرگونه انتقال يا اخراج اعضاي مجاهدين به خارج سرزمينهاي عراق يا استرداد آنها به ايران. عهده دارد

حتي قوانين نظامي آمريكا نيز ).  آنوانسيون چهارم ژنو49ماده (اشد طبق آنوانسيون ژنو ممنوع مي ب
برخي از برجسته ترين حقوقدانان معاصر نيز اين موضوع را مورد تاييد . چنين انتقالي را ممنوع مي سازد

  , قرار داده اند و نظريات حقوقي آنها در اين زمينه در اختيار مراجع ذيصالح بين المللي قرار گرفته است
, اخراج«چنين اقدامي نقض آشكار ماده سوم آنوانسيون منع شكنجه مي باشد آه , عالوه بر اين

بازگرداندن و تحويل دادن يك شخص به آشوري آه داليل قوي براي اين گمان وجود دارد آه او در خطر 
  .را ممنوع مي آند» شكنجه قرار خواهد داشت

 بين المللي مسئوليت تمامي اقدامات شوراي حكومتي مقاومت ايران از اياالت متحده آه طبق قوانين
 را آه ناقض اساسي ترين ضوابط قانون بين 2003 دسامبر 9عراق را بر عهده دارد انتظار ميرود بيانيه 

تصحيح نموده و از , المللي انساندوستانه است و يك نقض مهم قوانين جنگي را تشكيل مي دهد
  .توسط رژيم آخوندي  ديكته شده است جلوگيري آندانتشار بيانيه هاي مشابه آه تماما 

رژيم ,  سكوت در مقابل نقض آشكار قوانين بين المللي و زد و بندهاي ننگين عليه مردم و مقاومت ايران
چرا آه مجاهدين اصلي . آخوندي و ايادي و عواملش را در صدور بنيادگرايي و تروريسم جري تر ميكند

  . نيادگرايي در اين منطقه از جهان هستندترين مانع گسترش پديده شوم ب
مقاومت ايران از دبيرآل ملل متحد و آليه دول عضو وآميته بين المللي صليب سرخ به مثابه نگاهبان 

قانون انساندوستانه بين المللي خواستار توجه دقيق به تحوالت جاري در مورد وضعيت اعضاي 
يك فاجعه انساني آه فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران مجاهدين پناهنده در عراق مي باشد تا از بروز 

  .در سر مي پروراند جلوگيري شود
   
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   آذر20پنجشنبه : روزنامه های تهران 
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ارانی که مجلس فعلی را به حمله بسته اند خبر مربوط به پاسخ رييس مجلس به روحانيون و محافظه ک

و خبر انتخاب مهدی مهدوی کيا به عنوان بازيکن سال آسيا در روزنامه های آخر هفته تهران انعکاسی 
  .وسيع تر از اهدای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی داشت

 آن را در صفحات اول  که عکس هائی از مراسم اهدای جايزه صلح نوبل و ديپلمياس نو و  شرقبه جز
خود نقل کرده اند ديگر روزنامه های تهران از قراردادن خبر مربوط به مراسم چهارشنبه اسلو خودداری 

  .کرده و در صفحات داخلی خود آن را در ميان خبرهای کم اهميت قرار داده اند
د نوشته دو جايزه  در کنار عکسی از شيرين عبادی و مهدی مهدوی کيا در باالی صفحه اول خواعتماد

  .و دو افتخار
 در صفحات داخلی خود با عنوان چک يک و نيم ميليارد تومانی که به شيرين عبادی داده شد، کيهان

خبر مربوط به اهدای جايزه صلح نوبل را با تاکيد بر اين که خانم عبادی با مرد مجری مراسم دست داده، 
  .منعکس کرده است

 که برای ابراز تاثر درباره مرگ چهل نفر از بی خانمان ها در خيابان تماداعجعفرگالبی در مقاله ای در 
ميليارد تومانی 1.5های تهران در يک شب، نوشته است، کاش خانم شيرين عبادی بخشی از جايزه 

  .خود را به خريد هزار پتو برای بچه های کارتن خواب اختصاص می داد
ر نامه ای به وزير علوم و گزارشی از مراسم سخنرانی  خبر داده که رييس دانشگاه الزهرا دياس نو

شيرين عبادی که قرار بود در تنها دانشگاه زنانه عالم برپا شود و با هجوم دختران حزب اللهی به هم 
  .ريخته شد، نوشته است که استعفا و اعتراض را به عمل گروه های فشار حق خود می داند

وم بدون اشاره به مخالفت صريح تشکيالت بسيج دانشگاه الزهرا با خانم زهرا رهنورد در نامه به وزير عل
حضور شيرين عبادی در آن دانشگاه و تهديد آن ها، نوشته که باور نمی کند بسيجيان دست به چنين 

  .اعمالی بزنند
 که دو روز پيش مديرش در مقاله ای از خانم رهنورد خواسته بود از مجازات حمله برندگان به کيهان
ن عبادی خودداری کند، در خبری کوتاه و به طعنه طنز از وی خواسته به تهديد خود عمل کند و شيري

  .استعفا دهد تا مبادا به غيرت دينی وی لطمه ای وارد آيد
ياس سخنان تند مهدی کروبی که به دنبال چند جلسه پر آشوب مجلس ايراد شده است عنوان اصلی 

س مجلس خطاب به مخالفان اصالحات نوشته است، کاری نکنيد  است که از زبان ريي آفتاب يزد ونو
  .که توپخانه مجلس هم شروع به آتش کند

 از امامان جمعه خواسته به جای متهم کردن مجلس، صريح و روشن ياس نومهدی کروبی به نوشته 
  .کانديداهای خود را از پشت تريبون ها مطرح کنند تا معلوم شود يک من ماست چقدر کره دارد

رييس مجلس خطاب به روحانيون و محافظه کارانی که در روزهای گذشته به گفته وی مجلس را زير 
باران حمالت بی انصافانه و تند قرار داده اند گفته است اگر بخواهند به اين روش ادامه دهند توپخانه 

  .موشکی مجلس که بردش هم بيش تر است آغاز به کار می کند
جناح اقليت محافظه کار مجلس را که آن ها هم حمله به اجتماعات و  اعالميه  کيهان ورسالت

نمايندگان مجلس را محکوم کرده اند با عنوان های بزرگ منعکس کرده اند و در مقاالتی از اصالح طلبان 
  .خواسته اند از آن چه که موجب تندشدن فضا و به جوش آمدن غيرت ها می شود، مطرح نکنند

 اشاره به دستور رييس جمهور برای شناسائی عامالن حمله به رييس کميسيون  در مقاله ای باکيهان
امنيت ملی مجلس ضمن دفاع از گروه های فشار نوشته است، اگر کسی به ميردامادی حمله می کند 

  بايد مجازات شود، با آنکس که به دين و ناموس ملت توهين کرده، چه بايد کرد؟
 رهبر جمهوری اسالمی نوشته است، افراطيون مدعی اصالحات  بدون بردن نامی ازکيهاننويسنده 

بدانند که ادامه حيات سياسی شان مديون عزيزی است که اگر وجود آرامش بخش و اشارات نظم 
آفرين ايشان نبود، غيرتمندانی بودند که هزينه فحاشی و تمسخر به ارزش های دينی و انقالبی را به 

  .شما تحميل کنند
نگاران با وزير اطالعات در پايان جلسه هيات دولت را منعکس کرده که در مورد  مصاحبه خبرشرق

مقابله با گروه های خشونت طلب گفته است، فعاليت هائی از سوی حکومت صورت گرفته که اگر آن 
  .ها نبود وضعيت االن به مراتب بدتر بود

مخالفت با دخالت هر نهادی در علی يونسی در پاسخ خبرنگاری درباره نهادهای موازی اطالعاتی ضمن 
  .وظايف وزارت اطالعات تصريح کرده است که نهادهای موازی هم در زير بخش حاکميت فعاليت دارند

 اعالميه محافظه کاران را در تقبيح حمالت گروه فشار به تجمع ها ياس نواحمد شيرزاد در مقاله ای در 
عملی تاکتيکی به مناسبت نزديکی مجلس نباشد و مبارک گرچه دير هنگام خوانده و آرزو کرده که اين 

گروه هائی که تا کنون عمليات تندرو ها را توجيه می کردند از اين پس برای ايجاد آرامش و آزادی در 
  .فضای سياسی کشور کوشش کنند

 در مقاله ای اظهار نظر کرده که عضويت ايران در اتحاديه عرب سودی برای منافع ملی ايران ندارد شرق
و در شرايطی که جهان عرب دچار وضعيتی انفعالی است و حتی در رابطه خود با آمريکا برخالف روابط 

حسنه پيشين، دچار نوعی انفعال شده است و حتی صحبت از تغيير ساختار سياسی برخی از اعضای 
واهد بود، اتحاديه عرب وجود دارد، تمايل به نزديکی با اتحاديه عرب نه تنها حالل مشکالت موجود نخ

  .بلکه بيش از پيش شرايط بين المللی را به ضرر کشور خواهد کرد
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هرميداس باوند در اين مقاله به ياد آورده که در سال های گذشته هم پيشنهاد ايران برای عضويت ناظر 
در اين اتحاديه پذيرفته نشد، و در جنگ با عراق هم غير از سوريه و برای مدتی کوتاه ليبی، تمامی 

رهای عربی به نفع دولت متجاوز عراق موضع گيری کردند، و فراتر از همه در اتحاديه عرب درباره کشو
  .سه جزيره تنگه هرمز، قطعنامه هايی به اتفاق آرا عليه ايران صادر شد

يک هفته بعد از درگذشت صادق خلخالی اولين حاکم شرع جمهوری اسالمی بحث و گفتگو درباره او در 
ور ادامه دارد و در حالی که محافظه کاران سکوت اختيار کرده اند روزنامه های هوادار روزنامه های کش

  .اصالحات مقاالتی در رد و تائيد او منتشر می کنند
 کيان ارثی نماينده فريدن در مجلس با انتقاد از کسانی که به فعاليت های خلخالی ياس نوبه نوشته 

ی دين به انقالب دانسته و گفته کيست نداند که خلخالی اعتراض دارند، احترام به خلخالی را ادا
  .سرفصل درخشان فصل اول انقالب اسالمی بود

 مقاله ای از صادق زيبا کالم را چاپ کرده که در آن با آوردن خاطره ای نشان داده که او و دو تن از شرق
ه دام خلخالی افتاده بودند کسانی که در راه دفاع از کشور در جبهه های جنگ جان دادند، در يک زمان ب

و در حالی که چند دقيقه به صدور حکم اعدام آن ها باقی بود احضار ناگهانی خلخالی باعث نجاتشان از 
  .مرگ شد

پرسش کوچک :" زيبا کالم با اشاره به کسانی که بی گناه توسط خلخالی اعدام شدند نوشته است
های آيت اهللا خلخالی با کدام يک از شعارهای دوم اين که محاکمات و اعدام : باالخص از آقای خاتمی

خردادی و اصالح طلبی که شما ظرف شش سال گذشته داده ايد همچون، جامعه مدنی، کرامت 
انسانی، قانون گرايی، قانون مندی، احترام به حقق مدنی انسان ها، آزادی، حقوق بشر، حقوق 

  "انطباق می يابد؟... شهروندی و
در انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی سهند تبريز از دو نفر جنايتکار باسابقه به  خبر داده که کيهان

  .عنوان کشته شدگان راه آزادی تجليل شده است
 به مراسمی است که برای اولين بار بعد از قتل عبدالرحمن قاسملو و شرفکندی دو رهبر کيهاناشاره 

ه در جريان دادگاه ميکونوس کشته شدند، حزب دموکرات کردستان ايران که در خارج از کشور و از جمل
هفته گذشته در تبريز برپا شده و دانشجو از آن دو به عنوان کسانی که نامشان از خاطر نمی رود 

  .تجليل کرده اند
 خبر داده که عصر سه شنبه اتوبوسی در وسط باند فرودگاه مهرآباد با هواپيمای بوئينگ مسافربر شرق

هواپيمائی که به تازگی از تعميرات اساسی آن پايان .  آن را از رده خارج کردهواپيمائی ايران برخورد و
  .گرفته و وارد ناوگان مسافری کشور شده بود

 از قول شاهدان عينی حکايت دارد که وضعيت تصادف اتوبوس و هواپيما به گونه ای بوده که شرقخبر 
  .ر آن آشکار استاحتمال غير طبيعی بودن حال راننده اتوبوس و يا تعمد وی د

 به نقل از نمايندگان مجلس خبر داده که احتمال آزادی هاشم آغاجری از زندان وجود دارد و ياس نو
  .همين باعث شده که گزارش کميسيون اصل نود در مجلس قرائت نشود

هاشم آغاجری استاد دانشگاه از يک سال پيش که به گناه يک سخنرانی عليه روحانيون محافظه کار 
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