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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم ي رويدادها

  
  انتقاد آشورها و مجامع بين المللي به ترور رهبر حماس توسط اسرائيل

  2004 آوريل  18  -1383  فروردين 30شنبه  يك
 حمله شنبه شب اسرائيل به رهبر حماس و ترور وي انتقادهاي شديدي در سطح -همبستگي ملي 

با اين حال آريل شارون نخست وزير اسرائيل . سياست اسرائيل برانگيخته استبين المللي نسبت به 
در جلسه آابينه اين آشور آه پيش از ظهر روز يكشنبه برگزار شد، بر سياست دولت خود مبني بر 

  .ادامه ترور رهبران گروههاي فلسطيني تأآيد آرد
نتيسي برگزيده اما نام وي را اعالم از سوي ديگر حماس اعالم آرد رهبر جديدي به جاي عبدالعزيز ر

  .نمي آند
  واآنشهاي بين المللي نسبت به ترور رهبر جديد حماس توسط اسرائيل

قتل عبدالغزير رانتيسي اقدامي وحشيانه است که باعث افزايش مقاومت :ـ ياسر عرفات رهبر فلسطين
 قتل رساندن رهبران ما تكبر و وبه, اسراييل امنيت را از طريق اشغالگري .فلسطيني ها مي شود
  نميتواند بدست بياورد

  .اسرائيل از اين اقدام خود پشيمان خواهد شد:ـ گروه حماس
تنها دليل جرئت اسرائيل به اقدام چنين عملياتي حمايت آمريکا از : ـ احمد قريع نخست وزير فلسطين

  . ها نمي دانيمبه همين دليل آمريکا را يک ميانجي بي طرف در امور فلسطيني. اسرائيل است
  محكوميت ترور رهبر حماس:ـ ملك عبداهللا پادشاه اردن

اين اقدام جنايتكارانه تمام تالشها براي صلح در خاورميانه را از بين :ـ عمرو موسي دبيرآل اتحاديه عرب
سياست تجاوزکارانه اسرائيل مستلزم اقدام جدی از سوی جامعه جهانی برای حفاظت از . مي برد

  .ستفلسطينيان ا
دولت آمريکا از تاثير منفی اين اقدام بر روند صلح خاورميانه نگران است : ــ سخنگوی کاخ سفيد 

بيانيه کاخ سفيد حماس را يک سازمان تروريستی . سخنگوي آاخ سفيد اين اقدام رامحکوم نکرد[
  ]توصيف کرده و گفته است که اسرائيل حق دفاع از خود را دارد

  اظهارنگراني به خاطر اين اقدام اسرائيل:، رييس جمهوری آمريکاــ بيانيه دفتر جرج بوش
  محكوميت ترور :ـ خاوير سوالنا مسئول سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا 

  اقدام اسرائيل مغاير موازين حقوق بين الملل است: اتحاديه اروپا 
  اقدامي غيرقانوني و غيرموجه : ـ جک استراو وزير امور خارجه انگليس

حمله اسرائيل به اتومبيل آقای رنتيسی ناقض قوانين بين : ـ کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحدـ
  المللی بوده است و اين اقدام می تواند به تشديد خشونت در خاورميانه منجر گردد

  اين ترور نشاندهنده ذات واقعي اسرائيل است: ـ احمد ماهر وزير خارجه مصر
يك عمل تروريستي است آه بايستي اسرائيل و امريكا مسئوليت آن را داشته اين : وزير فرهنگ لبنان 

  باشند
  هدف گيري هوايي فقط باعث پيچيده شدن درگيريها درخاورميانه خواهد آرد: وزير خارجه ايتاليا 

ترور فقط باعث شعله ور شدن تنش بين اسرائيل وفلسطينيها : الكساندر داينل وزير خارجه استراليا 
  ».است

 .او می بايست از ميان برداشته شود…رنتيسی مغز متفکر تروريسم است: ــ سخنگوی دولت اسرائيل
  

بكي،  ي برگزار آننده انتخابات پارلماني آفريقاي جنوبي تاييد آرد حزب آنگره ملي آفريقا آه تابو ام آميته
راء در انتخابات عمومي  درصد آ70رييس جمهور اين آشور در راس آن قرار دارد، توانسته است با آسب 

  . روز چهارشنبه گذشته پيروز شود
  ٢٠٠۴ آوريل ١٨ – ١٣٨٣ فروردين ٣٠يکشنبه 

ي مستقل برگزار  به نقل از خبرگزاري فرانسه، آميته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنگره ملي آفريقا بيش از خواند گفت آه “ آزاد، منصفانه و معتبر”آننده انتخابات، ضمن آنكه انتخابات را 

  .  آرسي پارلمان را در اختيار دارد400 آرسي از 270
گروه ائتالف دمكراتيك آه يك گروه عمده اپوزيسيون آفريقاي جنوبي است و اآثر طرفداران آن در ميان 

  .  درصد از مجموع آراء در جايگاه دوم قرار گرفت12سفيد پوستان هستند با آسب فقط 
هاي پارلمان قادر خواهد بود تا قانون اساسي آشور را  ريقا با تصاحب يك سوم آرسيي ملي آف آنگره

  . اصالح يا بازسازي آند
بكي، انتخابات را انتخاباتي مسالمت آميز و احترام به دموآراسي و فرهنگ چند مليتي آفريقاي  ام

  . جنوبي خواند
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ارد براي بار دوم در انتخابات رياست جمهوري بكي در انتخابات پارلماني، وي در نظر د با پيروزي حزب ام
  .شرآت آند

  
  . اش را اعالم آرد خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير جديد اسپانيا اسامي اعضاي آابينه

  ٢٠٠۴ آوريل ١٨ – ١٣٨٣ فروردين ٣٠يکشنبه 
مـرد اسـت،   اعضاي آابينه آه شامل هشت زن و هـشت     ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      

  .در مادريد به خوان آارلوس، پادشاه اسپانيا معرفي شدند
ي اروپا در خاورميانه و رقيـب قـديمي    ي سابق اتحاديه    ي اروپا، فرستاده    آميسر سابق امور مالي اتحاديه    

  . زاپاترو براي رهبري حزب سوسياليست از جمله اعضاي آابينه هستند
قه آـار دولتـي بـه عنـوان وزيـر آـشور آـه مـسوول مبـارزه بـا                     افزون بر آنها، يك قاضي بدون داشتن سـاب        

  . تروريسم در اسپانيا خواهد شد، نيز در ميان اعضاي آابينه قرار دارد
به گزارش راديو آمريكا، زاپاترو طي مراسمي آه از سوي خوان آارلوس پادشاه اسپانيا در آاخ زاروئال، در              

  .آغاز آردمادريد برپا شد، با اداي سوگند، آار خود را 

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  مجمع تشخيص، واليت مطلقه فقيه و حکم حکومتی جزو همين قانون اساسی است : کروبی
  ٢٠٠۴ آوريل ١٨ – ١٣٨٣ فروردين ٣٠يکشنبه 

 ١۵۴اى موافق استعفاى بهزاد نبوى نماينده مردم تهران و نايب رييس دوم مجلس شوراى اسالمی با ر
  . نماينده مجلس شوراى اسالمی، پذيرفته شد

، در راى گيرى مربوط به استعفاى بهزاد نبوى در نشست علنی روز يکشنبه "ايرنا"به گزارش خبرنگار 
 نماينده راى زرد ٧ نماينده راى کبود و ٢٢ نماينده راى سفيد، ١۵۴ راى ماخوذه، ١٨٣مجلس، از مجموع 

  . دادند
زارش، احمد شيرزاد نماينده اصفهان و سيد ناصر قوامی نماينده قزوين بعنوان مخالفان براساس اين گ

  . استعفاى بهزاد نبوى صحبت کردند
با پذيرش استعفاى بهزاد نبوى، شمار نمايندگانی که استعفاى آنان در مجلس ششم پذيرفته شد، به 

  . چهارنفر رسيد
 از نمايندگان تهران و مير محمود يگانلی نماينده "محسن آرمين"و " فاطمه حقيقت جو"پيش از اين 

  . اروميه نيز از مسووليت نمايندگی استعفا کردند
  .مجلس شوراى اسالمی در نشست هفته گذشته خود استعفاى رجبعلی مزروعی را نپذيرفت

ستم من اگر جای خبرگان بودم و می خوا: کروبی به اظهارات نبوی در هنگام استعفا اشاره کرد و افزود
  .رهبری تعيين کنم باز به آيت اهللا خامنه ای رای می دادم

در همين حال به گزارش خبرگزاری مهر مهدی کروبی در خصوص اظهارات نبوی به هنگام نطق استعفا 
مجمع تشخيص مصلحت، حکم حکومتی و واليت فقيه در قانون اساسی آمده است و هر يک به : گفت

  . استداليل متقن و قانونی شکل گرفته 
همه ما از رد صالحيت ها متاسف و معترض هستيم و درحد توان تالش کرديم اين مشکل : کروبی گفت

حل شود و بنده به مردم اين مطلب را می گويم که مشکل انتخابات بايد حل شود تا در انتخابات بعدی 
  .تکرار نشود

ت خواهم کرد و از مجلس من از مجلس هم که بروم مثل سالهای گذشته فعالي: رئيس مجلس افزود
  .آينده می خواهم چارچوبی در حيطه اجرا و نظارت را فراهم کند
من اگر جای خبرگان بودم و می خواستم : کروبی به اظهارات نبوی در هنگام استعفا اشاره کرد و افزود
  .رهبری تعيين کنم باز به آيت اهللا خامنه ای رای می دادم

ت ، حکم حکومتی و واليت فقيه در قانون اساسی آمده مجمع تشخيص مصلح: رييس مجلس گفت
  .است و هر يک به داليل متقن و قانونی شکل گرفته است 

کروبی فلسفه تشکيل مجمع تشخيص مصلحت را حل معضالت بين مجلس و شورای نگهبان عنوان کرد 
  .ضرورت هايی بوجود آمد که نياز به تشکيل اين مجمع شد: و گفت

درمواردی که پيش بيايد رهبری می توانند از مطلقيت واليت خود استفاده کنند : ادرييس مجلس ادامه د
  .و در همين مجلس هم يکبار در باره قانون مطبوعات استفاده کردند 

واقعيت اين است که همه بايد در چارچوب قانون اساسی باشيم، رهبری هم بايد در : کروبی گفت
  .چارچوب قانون اساسی باشند

در :  شورای اسالمی با استناد به برخی مطالب مطرح شده در نطق استعفای نبوی گفترييس مجلس
  .انتخابات هفتم، شورای نگهبان مسئله را بزرگ کرد و باعث شد که حکم حکومتی صادر شود

ما دموکراسی را در چارچوب : اظهارات کروبی تذکر مزورعی را به دنبال داشت و نماينده اصفهان گفت
  .تمرين کنيم واقعا درباره صحبتهای شما در آيين نامه ماده ای نمی بينيمقانون بايد 

وی ادعا کرد بحث حکم حکومتی هيچ جايگاهی در قانون اساسی ندارد و اين بحث را توجيه گر اقدامات 
مزروعی کسانی را که به حکم حکومتی گوش نمی دهند، منتسبين به رهبری . شورای نگهبان خواند

  .خواند
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کارهايی که انجام شده بايد در چارچوب قانون صورت می گرفت نه حکم حکومتی، تعطيل : دوی افزو
  .قوه قانونگذاری با يک حکم، دستاورد اين موضوع بوده است

نمايندگان رد صالحيت شده مجلس خواستار انتشار مدارک معتبر رد صالحيت خود توسط شوراى 
  نگهبان شدند 

نمايندگان رد صالحيت شده مجلس ششم درنامه اى به شوراى نگهبان خواستار انتشار مدارک و ادله 
  . معتبر و قانونی رد صالحيت خود از سوى اين شورا شدند

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمی در نطق پيش از " الهه کواليی "اين نامه را روز يکشنبه 
س شوراى اسالمی که بطور مستقيم از راديو پخش می شد ، قرائت دستور خود در صحن علنی مجل

  . کرد
نظر به اينکه مقام رهبرى سال هزار و سيصد و هشتاد و سه را سال : در اين نامه آمده است

پاسخگويی اعالم فرمودند و اينکه در اين خصوص استثنايی وجود ندارد، زيبنده است که نهادهايی که 
  .  هستند در اين مسير پيشگام شوندمستقيما تحت نظر ايشان

ما نمايندگان رد صالحيت شده که همچنان به : نمايندگان رد صالحيت شده مجلس ششم تاکيد کردند 
امر قانونگذارى و اعمال نظارت در مجلس شوراى اسالمی مشغول هستيم، بدين وسيله مصرانه 

  . د هستيمخواستار انتشار مدارک و ادله معتبر و قانونی رد صالحيت خو
ما از اعضاى شوراى نگهبان که مستقيم يا غيرمستقيم توسط مقام : نگارندگان اين نامه تصريح کردند

  رهبرى تعيين شده اند، انتظار داريم هرچه 
سريعتر به اين وظيفه قانونی و پاسخ به اين درخواست قانونی ما امضا کنندگان اين نامه و انتشار 

طالع موکلين ما که حق دارند بدانند علل رد صالحيت نمايندگان آنها چه مدارک مستند و مستدل براى ا
  . بوده ، اقدام کنند

متن اين نامه و اسامی امضاکنندگان براى : کواليی در پايان قرائت نامه نمايندگان رد صالحيت شده گفت
 .شوراى نگهبان ارسال خواهد شد

  

  آينده عراق  و نيروهاي موثر در دولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

گزارشها از عراق حاکی است که چند سرباز آمريکايی در زد و خوردهای مختلف با شورشگران عراقی 
  .کشته شده اند

  ٢٠٠۴ آوريل ١٨ – ١٣٨٣ فروردين ٣٠ يکشنبه -بي بي سي 
بر اساس همين گزارشها پنج سرباز ويژه آمريکا در درگيريها در نزديکی مرز عراق با سوريه کشته شده 

  .ندا
  .چند سرباز ديگر آمريکايی نيز در درگيريهای مختلف در جنوب و غرب بغداد جان خود را از دست داده اند

  . عراقی نيز کشته شده اند30همين خبرها حاکی از آن است که در درگيريها دست کم 
هر در همين حال از شهر مقدس نجف گزارش می رسد که تنش بين نيروهای آمريکايی که در اطراف ش
  .مستقر شده اند و نيروهای وفادار به مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه عراقی، افزايش يافته است
به نقل از يکی از سخنگويان آقای صدر گفته شده که گفتگوهای ميانجی بين دو طرف موفق نبوده 

  .است
به نظامی وفادار به آمريکاييها تاکيد کرده اند که آقای صدر بايد دستگير و يا کشته شود و نيروهای ش

  .وی منحل اعالم شود
اما نيروهای آمريکا تاکنون درخواست شيعيان مبنی عدم حمله به شهر مقدس نجف را محترم شمرده 

  .اند
به گفته صادق صبا، تحليلگر مسايل منطقه ای بی بی سی، به نظر می رسد که نيروهای آمريکايی 

  .  اندبرای ورود به اين شهر با دو راهی رو برو شده
نجف يکی از مقدس ترين اماکن برای شيعيان جهان است و مقبره علی ابن ابی طالب، امام اول 

  .شيعيان ، در اين شهر قرار دارد
به گفته آقای صبا اگر نيروهای آمريکايی به اين شهر وارد شوند ممکن است خشم شيعيان را برانگيزند 

  .قاومت عليه نيروهای ائتالف تبديل شودو اگر وارد نشوند اين شهر ممکن است به مرکز م
 

خوزه لوئيس رودريگرز زاپاترو، نخست وزير جديد اسپانيا، گفته است که دستور خروج نيروهای اين کشور 
  .صادر کرده است" در کوتاهترين مدت مقدور"از عراق را 

  ٢٠٠۴ آوريل ١٨ – ١٣٨٣ فروردين ٣٠ يکشنبه -بي بي سي 
انی که از تلويزيون اين کشور پخش شد گفت که وی نمی تواند نسبت به نخست وزير اسپانيا در سخن

  .آنچه که وی آن را اراده مردم اسپانيا خواند، بی تفاوت باشد
بسياری معتقدند که حمايت دولت قبلی اسپانيا از جنگ در عراق و عملکرد آن در قبال بمب گذاريهای 

  .روی کار آمدن دولت جديد در اسپانيا شدباعث سقوط اين دولت و ) پايتخت اسپانيا(مادريد 
  . نيرو در عراق دارد که در مناطق مرکزی و جنوبی اين کشور مستقر هستند1300اسپانيا در حدود 

آنچه را که برای برگرداندن "آقای زاپاترو گفته است که وی به وزير دفاع کشور دستور داده است تا 
  ."روری است انجام دهدنيروهای اسپانيا در کوتاهترين زمان الزم ض
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  .اظهارات آقای زاپاترو ساعاتی پس از سوگند خوردن دولت جديد کشور ايراد شد
 30پس از پيروزی دولت سوسياليست اسپانيا در انتخابات سراسری کشور، آقای زاپاترو گفته بود اگر تا 

وی خواهان خروج اين ژوئن نيروهای اسپانيا در عراق تحت فرماندهی سازمان ملل متحد قرار نگيرند، 
  .نيروها از عراق خواهد شد

وی گفته که با اطالعاتی که دولت در اختيار دارد و در چند هفته اخير بدست آورده است اين امر در حال 
  .حاضر مقدور نيست

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  !سيامک پورزند در آستانه مرگ است
  ٢٠٠۴ آوريل ١٨ – ١٣٨٣ فروردين ٣٠ه  يکشنب-خبرنامه گويا 

ساعاتی پيش وضعيت روزنامه نگار و شخصيت فرهنگی زندانی سيامک پورزند که مدتهای طوالنی 
وی که تحت حفاظت نيروی . است که در ایزوله کامل به سر می برد، در موقعيت خطرناک قرار گرفت

 ساعاتی است که منتظر فراهم شدن انتظامی به بيمارستان مدرس در سعادت آباد منتقل شده است،
  . اتاق خالی در سی سی یو بيمارستان است تا تحت مراقبت ویژه قرار بگيرد

وی در مدت زندان به دليل عدم مداوای بيماری های مختلف ناشی از کهنسالی دائما به مصرف قرص 
. ست داده استهای مسکن و آرام بخش پرداخته و به همين دليل تعادل روحی و جسمی اش را از د

ماموران . او در حال حاضر کنترل ادرار و مدفوع خود را ندارد و ساعاتی از سکته قلبی اش نيز می گذرد
انتظامی دو تن از خویشان سيامک پورزند که باالی سرش بودند را از بيمارستان بيرون کرده اند و این 

رند وی را در لحظات مرگ به خواهرش احتمال وجود دارد که نيروهای امنيتی که وی را تحت کنترل دا
  .تحویل دهند تا مسووليت مرگ وی را به عهده نگيرند

 سال از عمرش می گذرد مدتی طوالنی در زندان 75سيامک پورزند، شخصيت فرهنگی که قریب 
ه انفرادی به سر برد و عليرغم اینکه مسووالن قضایی ایران به اتحادیه اروپا تعهد داده بودند که وی را ب

عنوان اولين نفر از فهرست ده نفر زندانيان سياسی که باید آزاد شود، آزاد کنند، اما چون این مقامات 
می دانند که با آزادی وی بسياری از رفتارهای غير انسانی که با پورزند شد فاش می شود، لذا تمام 

  . تالش براین قرار گرفت که پورزند زنده آزاد نشود
اسالمی به اتحادیه اروپا تعهد دادند که ده زندانی سياسی و از جمله سيامک مقامات قضایی جمهوری 

پورزند را به زودی آزاد خواهند کرد، اما با وجود اینکه از فرصت تعهد شده گذشته است، این مقامات 
دنبال بهانه ای هستند که مطابق رویه گذشته خود آزادی این افراد را ناشی از تصميمات نظام بدانند، 

  . ه فشارهای بين المللین
 فروردین از بيمارستان مدرس رسيده است، 30براساس آخرین اطالعاتی که در ساعات پایانی یکشنبه 

  . ساله نيست75هيچ اميدی به نجات جان سيامک پورزند روزنامه نگار 
  .در صورت دریافت خبر جدید همگان در جریان وضع جسمی پورزند قرار خواهند گرفت

 
  !ان سيامک پورزند با سران جمهوری اسالمی ستمسئوليت ج

  پيشروان آزادی بيان ایران
  هم ميهنان ، روزنامه نگاران و روشنفکران آگاه؛

وی . بر اساس اخبار رسيده ، سيامک پورزند در حال کما و در بيمارستان نيروی انتظامی به سر می برد
ته قلبی شده بود ، به دليل اهمال عمدی که از چند روز پيش در سلول انفرادی زندان اوین دچار سک

مسئوالن زندان حالش به وخامت گراید و سرانجام روز گذشته به بخش مراقبتهای ویژه بيماستان نيروی 
  .انتظامی منتقل شد

سيامک پورزند که در چند سال اخير تحت فشار شدیدی برای پرونده سازی عليه روزنامه نگاران و 
 ، به دليل کهولت سن و شکنجه های وحشيانه توسط حفاظت اطالعات روشنفکران قرار داشته است

نيروی انتظامی و دادستانی در ماههای اخير در وضعيت وخيمی از نظر روانی و جسمانی به سر برده 
اما مسئوالن زندان اوین نه تنها ازرسيدگی درمانی به وی خودداری کرده اند بلکه با تزریق . است 

 وی سبب از کار افتادن کليه و عوارض جانبی شدیدی در وی شده اند که وضع داورهای مسکن قوی به
  . وی را وخيم تر کرده است

با اعالم نگرانی شدید نسبت به وضعيت وخيم سيامک پورزند خواهان " پيشروان آزادی بيان ایران"
  .ستندبستری شدن وی در یک بيمارستان مجهز تحت نظر بستگانش و آزادی بی قيد و شر ط او ه

ما همچنين توجه تمام مراجع و مدافعان حقوق بشر و آزادی رسانه ها، بيان و عقيده در سراسر جهان 
را به وضعيت وخيم سيامک پورزند که یکی از بی شمار روزنامه نگاران و روشنفکرانی ست که تحت 

  .حاکميت جمهوری اسالمی به چنين سرنوشتی دچار می شود جلب می کنيم
  !دیزنده باد آزا
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