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

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثرالملليبين مهم رويدادهاي 
  
  

  آلمان و بريتانيا تصميم ايران را محکوم کردند
 2004 ژوئن 25 -1383  تير5جمعه :  خبرنگار بی بی سی در وين-بتانی بل 

  ايران فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را سال گذشته به حال تعليق درآورده بود 
 ايران برای از سرگيری توليد قطعات دستگاه های سانتريفوژ را محکوم کرده و می آلمان و بريتانيا تصميم

  .گويند در همکاری با فرانسه واکنش الزم را تنظيم خواهند کرد
پيشتر، ايران به آژانس اتمی سازمان ملل متحد گفته بود که آزمايش دستگاه های سانتريفوژ را که 

است از سر خواهد ) قابل استفاده در بمب اتمی(غنی شده دارای قابليت توليد اورانيوم به شدت 
  .گرفت و تصور می شود پيام مشابهی را برای آلمان، فرانسه و بريتانيا فرستاده باشد

اين سه کشور سال گذشته در مورد تعليق فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم با ايران به توافق 
  .دست يافته بودند
به آژانس بين المللی انرژی اتمی که نسخه ای از آن به دست بی بی سی رسيده ايران در نامه خود 

است گفت که ساخت قطعات دستگاه های سانتريفوژ و همچنين مونتاژ و آزمايش اين دستگاه ها را از 
  .سر خواهد گرفت

  .  ژوئن آغاز خواهد کرد29ايران گفت اين فعاليت ها را روز 
للی از حق توليد دستگاه های سانتريفوژ برای مقاصد صلح آميز از جمله ايران براساس قوانين بين الم

توليد انرژی اتمی برخوردار است، اما درحالی که ايران به تالش برای توسعه برنامه سالح های اتمی 
  .مظنون است، اقدام اين کشور در محافل غربی يک عقبگرد تلقی می شود

کشورهای فرانسه، آلمان و بريتانيا توافق کرد فعاليت های ايران سال گذشته طی موافقت نامه ای با 
  .مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد

  .آن اقدام حرکتی جهت ايجاد اعتماد تلقی شد
اکنون يک سخنگوی وزارت خارجه بريتانيا می گويد لندن مايوس شده است و متوجه نمی شود چرا 

  .روی دستگاه های سانتريفوژ را از سر گيردايران تصميم گرفته است کار 
برلين نيز واکنش مشابهی نشان داده است و انتظار می رود دو کشور برای تنظيم واکنش خود به اقدام 

  .ايران همکاری کنند
ايران تالش برای توسعه سالح های اتمی را انکار می کند و می گويد برنامه اتمی اش صلحجويانه 

  .است
ای حکام آژانس اتمی سازمان ملل با تصويب قطعنامه ای به اتفاق آرا ايران را به هفته گذشته شور

  .خاطر عدم همکاری کامل با تحقيقات اين آژانس در زمينه برنامه هسته ای ايران به شدت محکوم کرد
  

  عنان خواستار محاآمه و مجازات عامالن شكنجه درجهان شد 
 2004 ژوئن 25 -1383  تير5جمعه 

ان دبير آل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز بين المللي حمايت از قربانيان شكنجه آوفي عن
ضمن محكوم نمودن هرگونه شكنجه، رفتارهاي خشن ، غير انساني و تحقير ) تيرماه6 (2004 ژوئن 26

  . آننده، خواستار محاآمه و مجازات عامالن اينگونه رفتارها شد
روز بين المللي حمايت از قربانيان شكنجه مناسبتي است آه :   افزود به گزارش خبرگزاري مهر، وي

درآن جهان تاآيد مي آند آه شكنجه و سايررفتارهاي خشن،غير انساني و تحقير آننده غيرقابل 
پذيرش و تحمل هستند و روزاست آه تعهد خود نسبت به محكوميت چنين اقداماتي را تجديد نموده و 

  .انيان شكنجه شويم خواستارعدالت براي قرب
ازهمه مهم تراين روز روزي براي دولتها است آه ازخود سوال آنند آيا فعاليت : دبيرآل سازمان ملل گفت

آافي براي جلوگيري از اقدام به شكنجه، آمك به قربانيان شكنجه و مجازات مجرمان همچنين تضمين 
  ر؟اينكه چنين اقداماتي ديگرتكرار نشود انجام داده اند يا خي

متاسفانه تجربه نشان داده است آه شكنجه و سايررفتارهاي خشن، غيرانساني و : وي افزود
با اين حال منع اين چنين اقداماتي . تحقيرآننده امري عادي دربسياري از آشورهاي باقي مانده است

وني آنها درابهام نمانده و قطعيت دارد بنابراين تمامي آشورها درآليه سرزمين هايي آه در حيطه قان
  .قراردارند، موظفند آنترل موثرداشته باشند 

دبير آل سازمان ملل متحد با بيان اينكه اين امر بايد در تمامي اوضاع واحوال چه زمان جنگ و چه صلح 
حسن تعبيرها را نمي توان . شكنجه تحت هيچ عنواني مجاز نيست: صورت پذيرد خاطر نشان ساخت
  .قي به آار برد براي ناديده گرفتن تعهدات حقو

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/
http://www.iran-nabard.com/


عنان با اشاره به اينكه آشورها بايد تعهد خود را آه شامل مبارزه شديد عليه بخشودگي مجرمين 
آساني آه هر نوع شكنجه ويا سايررفتارهاي خشن، غير انساني : است، محترم شمارند تاآيد آرد

دست به چنين اعمالي مي وتحقيرآننده به فكرشان خطورآرده يا آنها را مجاز مي پندارند و آناني آه 
زنند نبايد بدون شكنجه بمانند و دراين جهت سازمان هاي مستقل بايد افراد مسئول را تحت تعقيب 

  .قرارداده و مجازات آنان بايد منعكس آننده شدت شكنجه اعمال شده باشند
بانه ازسوي از نظر دبيرآل سازمان ملل متحد، الزامات قانوني مرسوم بين المللي به گونه اي داوطل

بسياري از آشورها آه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و آنوانسيون عليه شكنجه و 
  .سايررفتارها و مجازات هاي خشن، غيرانساني و تحقيرآننده را تصويب آرده اند، پذيرفته شده است

ي آنوانسيون او ازتمام دولت ها خواست اين دو معاهد محوري حقوق بشري به انضمام پروتكل اختيار
از آنها مي خواهم از گزارشگر ويژه مربوط به موضوع : شكنجه را تصويب آنند و درهمان حال تاآيد آرد 

شكنجه همچنين سايرسازوآارهاي مرتبط با حقوق بشردعوت به عمل آورند تا از آشورهايشان ديدار 
  .نمايند

  
  خواندنداحزاب سياسي ترآيه مردم اين آشور را به تظاهرات گسترده فرا
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هاي سياسي ترآيه در يك ائتالف آم سابقه در اين آشور، در نظر دارند  احزاب و جناح: خبرگزاري فارس

تا بر ضد نشست سران ناتو آه قرار است هفته آينده با حضور بوش رئيس جمهور آمريكا در استانبول 
  .ندبرگزار شود، تظاهرات گسترده اي برپا آن

  
به گزارش خبرگزاري فرانسه از استانبول، نهادهاي مدني،احزاب سياسي و اتحاديه هاي صنفي ترآيه 

اند و بزرگترين تظاهرات  از چند هفته قبل اقدام به سازماندهي تظاهرات در سرتاسر اين آشور آرده
ور بوش در استانبول  ژوئن ، يك روز قبل از آغاز نشست سران ناتو با حض27براي روز يكشنبه آينده ، 

  . ريزي شده است برنامه
با توجه به اينكه بوش ، مسئول اصلي جنگ «:سخنگوي جنبش صلح و عدالت جهاني گفت" يلديز اونن"

غيرقانوني عراق و بسياري ديگر از جنايتكاران در استانبول با يكديگر ديدار آنند، بنابراين ما اميدواريم 
  » .د آنها برگزار آنيماي بر ض بتوانيم تظاهرات گسترده

جنبش صلح و عدالت جهاني همچنين در نظر دارد تا با شكايت رسمي از بوش در وزارت دادگستري 
  . ترآيه از اين وزارت خانه درخواست آند تا بوش را به اتهام جنايات جنگي بازداشت آند

هرگونه مشارآت ترآيه در اآثريت مردم ترآيه از مخالفان جنگ آمريكا بر ضد عراق هستند و تاآنون با 
  . ترآيه تنها آشور مسلمان عضو ناتو است . اند  اين جنگ مخالفت آرده

  
 ميليون دالري وزارت دفاع آمريكا را براي سال مالي ٢٠٠  ميليارد و ٤٤٧ مجلس سناي آمريكا، بودجه 

  .  به تصويب رساند٢٠٠٥ 
 2004 ژوئن 24 -1383  تير4پنج شنبه 

 وزارت ٢٠٠٥ ي سال  به نقل از خبرگزاري فرانسه، بودجه) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 
 درصد رشد داشته ٧/٥  به ميزان ٢٠٠٤ ي اين وزارتخانه در سال  دفاع آمريكا نسبت به ميزان بودجه

  . است
 با اين .يابد اي است آه به حضور آمريكا در عراق اختصاص مي اين مقدار بودجه عالوه بر ميزان بودجه

  .  درصد آمتر از آن چيزي است آه دولت بوش درخواست آرده بود٧/١ حال مقدار بودجه 
هاي ضروري نيروهاي آمريكا در   ميليارد دالر به عمليات٢٥  وزارت دفاع آمريكا، ٢٠٠٥ در بودجه سال 

  . افغانستان و عراق اختصاص يافته است
 راي مخالف به ١٧  راي موافق در مقابل ٤٠٣ ه را با مجلس نمايندگان آمريكا روز سه شنبه اين اليح

در حال حاضر هم مجلس نمايندگان و هم در مجلس سنا جمهوريخواهان حائز اآثريت . تصويب رساند
هاي دفاع ملي خصوصا   ميليارد دالر به برنامه٣٠  وزارت دفاع، ٢٠٠٥ در بودجه سال . ها هستند آرسي

  . شوند، اختصاص يافته است له وزارت انرژي هدايت مييي آه به وسي هاي دفاع هسته تيم
 هزار نفر به نيروهاي نظامي آمريكا ٣٠  تعداد ٢٠٠٦  تا ٢٠٠٥ هاي  چنين مقرر شده است آه بين سال هم

  . افزوده شود
 ميليون دالر به امر ٦٠٠  ميليارد و ٦٨  ميليارد دالر به خريدهاي تسليحاتي و ٧٦ چنين در اين بودجه  هم
 ميليون دالر هم صرف ٢٠٠  ميليارد و ١٠ چنين مبلغ  هم. قيقات و توسعه اختصاص يافته استتح

 ميليون دالر براي ٩٢٥ ها،    ميليون دالر به نسل جديد جنگنده٦٠٠  ميليارد و ٤ سيستم دفاع موشكي، 
 هزار ٣٠٠  و  ميليون٧٢٧  ميليون دالر براي توليد خودروهاي رزمي سبك، ٩٠٥ خودروهاي زرمي سنگين، 

هاي رزم مخصوص براي   هزار دالر براي لباس٢٠٠  ميليون و ٦٠٣ ، ٤٧  - CHدالر براي توليد هليكوپترهاي 
 درصد رشد در ٥/٣  وزارت دفاع هم چنين ٢٠٠٥ در بودجه سال . سربازان در نظر گرفته شده است

  . خورد  به چشم مي٢٠٠٤ ها به پرسنل نسبت به بودجه سال  پرداخت
 

  رخي از رويدادهاي مهم ايرانب
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  گيرد ايران ساخت دستگاههاي غني سازي اورانيم را از سر مي
 2004 ژوئن 25 -1383  تير5جمعه 

  المللي نيست  تصميم بر ساخت سانتريفوژهاي غني سازي اورانيم نقض تعهدات بين: خبرگزاري فارس
 توافق با سه آشور اروپايي آلمان، روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشت ايران به رغم

  . سازي اورانيم اعالم آرد انگليس و فرانسه از سرگيري ساخت دستگاههاي سانتريفوژ را براي غني
به نوشته واشنگتن پست تصميم تهران نقض تعهدات بين المللي ايران نيست بلكه براي ادامه 

اما اين تصميم با توافق سال . اي الزم است هاي صلح آميز در ايران در زمينه توليد برق هسته فعاليت
اين سه آشور تعهد آرده بودند آه در . گذشته ايران با سه آشور آلمان و فرانسه و انگليس مغاير است

اي را  قبال توقف برنامه غني سازي اورانيوم در ايران دسترسي ايران به بازار جهاني محصوالت هسته
  . تسهيل آنند

المللي انرژي در   ايران را عقب گردي عمده در واآنش به قطعنامه آژانس بينمقامات اروپايي تصميم
  . دانند هفته گذشته مي

جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا به آنگره اين آشور گفته است تصميم ايران در وا قع انگشتي 
را در شوراي امنيت المللي است و آمريكا مصمم است آه مسئله هسته اي ايران  به چشم جامعه بين

  . سازمان ملل متحد مطرح آند
اي  اهللا خامنه رهبر ايران آيت. اي خود تاآيد دارند مقامات ايران همچنان بر صلح آميز بودن برنامه هسته

اي نيستيم اما هرگز از  دهيم آه در پي سالحهاي هسته ما به اروپا اطمينان مي: چند روز پيش گفت
  . پوشيم  هم چشم نميآي و مزاياي آن دانش هسته

ساخت سانتريفوژها را از سر : اي به وزيران امور خارجه آلمان و فرانسه و انگليس ايران گفت در نامه
  . گيرد مي

 برنامه ساخت سانتريفوژها را متوقف آرده بود اما آشورهاي اروپايي به تعهد 2004ايران اوايل سال 
  . المللي انرژي اتمي عمل نكردند در آژانس بيناي ايران  خود دائر بر بسته شدن پرونده هسته

المللي مجلس نمايندگان  جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا چند روز پيش در آميته روابط بين
  . آنند آمريكا گفت ايران برنامه توليد سالحهاي شيميايي و بيولوژيك را هم دنبال مي

آاران هيات حاآمه آمريكا است روز گذشته در باشگاه  هاي برجسته نو محافظه وي آه از چهره
هايي آه به  گفت آمريكا تمام محموله » American Enter prise Institute«آاران  مطالعاتي نو محافظه

  . اردنحوي در زمينه توليد سالحهاي آشتار جمعي آاربرد دارند را به مقصد ايران تحت آنترل د
  

  ايران به قطعنامه انتقادي آژانس پاسخ داد
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اي به مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي  دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در نامه: خبرگزاري فارس
  .خ گفتاي ايران پاس و سه آشور بزرگ اروپايي، به قطعنامه انتقادي اخير آژانس درباره پرونده هسته

  
حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران امروز در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه از اشاره به 
اينكه آيا در اين نامه در مورد ازسرگيري ساخت قطعات سانتريفوژ براي غني سازي اورانيوم نيز سخن 

  . گفته شده است يا خير، خودداري آرد 
حاني به وزيران امور خارجه فرانسه، آلمان و انگليس و همچنين آصفي با اشاره به اينكه حسن رو

  : محمدالبرادعي مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي نامه نوشته است، افزود
اي و  دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در اين پيام ديدگاه ايران را در خصوص فن آوري هسته«

  » .استفاده از آن تبيين آرده است
ن معاون تسليحاتي وزير امور خارجه آمريكا ديروز در جمع نمايندگان آنگره آمريكا ادعا آرد ايران جان بولتو
اي به سه آشور بزرگ اروپايي اعالم آرده است آه در نظر دارد ساخت قطعات سانتريفوژ را از  در نامه

  . سر بگيرد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  رامي هاي فلوجه وارد دومين روز خود شدناآ

 2004 ژوئن 25 -1383  تير5جمعه 
وقوع چندين انفجار و تبادل آتش بين نيروهاي اشغالگر آمريكايي و مبارزان مسلح : خبرگزاري فارس 

  .را در غرب بغداد به لرزه درآورد" فلوجه" عراقي، امروز براي دومين روز پياپي شهر نا آرام 
  

وشيتدپرش از بغداد ، تانكها و خودرو هاي زرهي ارتش آمريكا با ورود به حومه شهر فلوجه به گزارش آس
شروع به تيراندازي به سوي افراد مسلحي آردند آه در بخش شرقي اين شهر به تبادل آتش با آنها 

  . پرداخته بودند 
ن درگيريها در فلوجه خبر بنابر اين گزارش، مقامات بيمارستاني از آشته شدن هفت نفر در دو روز از اي

  . دادند
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هاي شهر بغداد نيز انفجار بمب به  اين در حالي است آه چند ساعت بعد از اين حوادث در يكي از محله
  . آشته شدن يك پليس عراقي و زخمي شدن پليس ديگر منجر شد 

مسووليت  " ابو مصعب الزرقاوي" دهد آه گروه وابسته به  درگيريها در شهر فلوجه در حالي رخ مي
 تن انجاميده 100حمالت روز پنجشنبه در شهرهاي مختلف عراق را آه تاآنون به آشته شدن بيش از 

  . است، برعهده گرفت 
با وخامت اوضاع در عراق، ابراهيم جعفري معاون رييس جمهوري موقت عراق از احتمال اعمال قوانين 

  . منع آمد و شد در اين آشور خبر داد
اعالم حالت فوق العاده و اجراي قوانين منع آمد و شد، به « :ه با آسوشيتدپرس گفتجعفري در مصاحب

در شرايط عادي قطعا به اين قوانين نيازي نيست اما در موارد پرتنش، اين . ماهيت اوضاع بستگي دارد
  » .قوانين آاربرد خواهد داشت، آن هم در چارچوب احترام به حقوق مردم عراق

 
زماني را عليه مراآز پليس عراق و مراآز  در پنج شهر عراق حمالت هم) پنجشنبه (شبه نظاميان امروز

  . نفر از جمله سه نظامي آمريكايي آشته شدند75دولتي به انجام رساندند آه بر اثر اين حمالت 
 2004 ژوئن 24 -1383  تير4پنج شنبه 

ها در بعقوبه،  رويتر، اين خشونتبه نقل از خبرگزاري ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
انداز براي حمله به مراآز پليس و ادارات  رمادي، فلوجه، موصل و بغداد روي داد و مهاجمان از خمپاره 

  . دولتي استفاده آردند
گذاري شده در مقابل يك پاسگاه   مايلي شمالي بغداد انفجار دو اتومبيل بمب240در موصل، واقع در 

  . زخمي برجاي گذاشت216 آشته و 44پليس 
 زخمي بر 27 آشته و 9هاي در استان االنبار عراق آه شامل فلوجه و رمادي است،  هم چنين درگيري

  .جاي گذاشت
  . تن نيز زخمي شدند15 تن را گرفت و 13هاي مسلحانه در فلوجه نيز جان  درگيري

هايشان  ه مردم گفتند آه از خانهامروز هفت انفجار مهيب موصل را لرزاند و مقامات دولتي از تلويزيون ب
  .خارج نشوند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  پنجم تير: هفته نامه های ايران

 2004 ژوئن 25 -1383  تير5جمعه  -بي بي سي 
با گذشت يک هفته از تصويب قطعنامه شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی در باره برنامه 

ای ايران، بحث در باره آن همچنان ادامه دارد و هفته نامه های چاپ تهران در عناوين اصلی های هسته 
خود به بحث در باره شعار ذوب در واليت، شکل گيری جريان جديد راست و وضعيت زندان ها پرداخته 

  .اند
ز دنيا امرو: " سخنان محمد خاتمی رئيس جمهوری را چاپ کرده و به نقل از وی نوشتهايران جمعه

می داند که جمهوری اسالمی در جستجوی دستيابی به سالح های مخرب نيست و اسالم نيز اجازه 
  ."نمی دهد که سالح های اتمی را به کار گيريم و اين کار ضد بشری است

ما دنبال سالح اتمی نيستم اما چرا کشوری مثل ايران از فناوری پيشرفته هسته : "آقای خاتمی گفته
باشد و تمام فشارها بر ايران به اين خاطر است که ما به اين فناوری صلح آميز دست پيدا ای بی بهره 

  ."نکنيم
 ارگان حزب موتلفه اسالمی با انتقاد از برخی اصالح طلبان نظير بهزاد نبوی نماينده شماهفته نامه 

  .سابق مجلس، آنها را به کرنش در مقابل غربی ها متهم کرده است
گفته آقای نبوی که کشور ما نياز به انرژی هسته ای ندارد و به اندازه کافی نفت در  با نقل اين شما

کسانی که جمهوری اسالمی را به کرنش در برابر امريکا و غرب توصيه می کنند : "اختيار دارد، نوشته
نه ماهيت اسالمی و رسالت جهانی آن را فهميده اند و نه ماهيت استکباری غرب را به درستی درک 

کرده اند آنها خود می توانند کرنش کنند که کرده اند ولی انتظار اين موضوع از ايران اسالمی بيهوده 
  ."است

 ارگان انصار حزب اهللا در ياداشت اصلی اين هفته با عنوان خادم و خائن در نهضت ملی شدن يالثارات
: مقايسه کرده و نوشتهفناوری اتمی، دستيابی ايران به فناوری هسته را با ملی شدن صنعت نفت 

  ."ملی شدن صنعت هسته ای به لحاظ اهميت چيزی کم از ملی شدن صنعت نفت ندارد"
 فرزندان جوان و سخت کوش اين ملت با تالش و مجاهدت شبانه روزی موفق شده يالثاراتبه نوشته 

رژی هسته ای را اند تا بدون نياز به متخصصان و مستشاران خارجی، صنعت بهره برداری صلح آميز از ان
بومی کنند و اين امر به معنای آن است که با تمام شدن منابع نفتی ، ايران برای کسب انرژی مورد نياز 

  .دست گدايی به سمت کشورهای دارنده انرژی هسته ای دراز نخواهد کرد
ده هيچکس در ايران حاضر نيست نسل های آين "يالثاراتبه عقيده محمد رضا اميدی يادداشت نويس 

بر پيشانی او مهر خيانت را حک کنند و به دليل کوتاهی و سستی در برابر فشارهای غرب، برای 
  ."هميشه نام خائن به وطن و منافع ملی را يدک بکشد
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حزب موتلفه اسالمی که از طراحان و مدافعان ذوب در واليت به شمار می آيد در هفته نامه شما به 
بر جمهوری اسالمی از شعار ذوب شدن در واليت، واکنش نشان داده انتقاد آيت اهللا علی خامنه ای ره

  .و ذوب در واليت را به ذوب در مردم و اسالم تعبير کرده است
حبيب اهللا عسگراوالدی دبير کل حزب موتلفه اسالمی نيز گفته، ذوب در اسالم و ملت ما را به 

 مفهوم تعطيل عقل نيست و سرچشمه های خدمت و پيشرفت نزديک می کند و ذوب در واليت به
بدخواهان با تعبير غلط از اين مفهوم می خواستند سکويی برای حمله به واليت فقيه بسازند که با 

  .روشنگری رهبری ترفند آنها نقش بر آب شد
 نوشته، اگر مراد از ذوب در واليت آن باشد که در يک شخص صرف نظر از جايگاه الهی او پرتو سخن

بی چون و چرای او شوند، اين امری ناپسند است و امروز نيز از ميان اصولگرايان ذوب شده و تسليم 
کسی که شعار ذوب در واليت را سر می دهد منظورش ذوب در شخص رهبری نيست بلکه ايشان را 

  .ذوب در اسالم می داند
ر واليت کسانی از اين جهت خوشحال نباشند که رقبای آنها از شعار ذوب د: تاکيد کردهپرتو سخن 

زيرا اين شعار هيچگاه شعار . دست برداشته و بر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تاکيد کرده اند
اصولگرايان نبوده است تا از آن دست برداشته باشند، هر چند در عمل معتقدند بايد به واليت فقيه 

  .التزام عملی داشت و دستورات ولی فقيه را با جان و دل اطاعت کرد
معرفی کرده و " نومحافظه کاران دست ساز"در ياداشت هفتگی خود جريان راست جديد را  اميد جوان

در . نوشته، راست جديد از تمامی مشخصه های يک جريان واقعی و بنيادی سياسی برخور دار نيست
حالی که راست سنتی برآمده و نماينده يک طبقه اجتماعی کشور بود و پيوندهای عميقی با حوزه 

 و بازار داشت و راست مدرن نيز تا حدودی موفق شده بود خود را نماينده طبقه تازه سرمايه های علميه
  .دار صنعتی کشور معرفی کند اما نو محافظه کاران امروز طبقه خاصی را نمايندگی نمی کنند

 و پس از آن باعث قوت گرفتن اين ٧۶شکست جبهه راست در دوم خرداد : "می نويسداميد جوان 
د که بايد جريان يا گروهی متمرکز، جوان و مطلقا در اختيار، شکل گيرد که صاحبان قدرت بدون تحليل ش

دغدغه از پيامدهای ممکن، ارکان قدرت سياسی را به صورت های گوناگون و حذف مداوم و قاطع اصالح 
  ."طلبان به آنان تفويض نمايند

ای راست جديد که پس از قلع و قمع  چهره هاميد جوانبه عقيده شهاب پور قاسمی ياداشت نويس 
اصالح طلبان و به ياری آشکار مراجع رسمی قدرت در کشور به مناصب باالی سياسی و مديريتی 

دست يافته اند، ضمن داشتن مناصب باال و برخورداری از مواهب بديهی آن، در عمل همچنان خاضغانه 
  .از فرامين ابالغی تبعيت خواهند کرد

منتشر می شود سخنان آيت اهللا نمازی دادستان کل کشور را در عنوان اصلی خود  که در اصفهان صدا
از زندان های اوين، همدان و خوزستان بازديد کردم و شرايط درون زندان به لحاظ : منتشر کرده که گفته

امکانات مختلف فرهنگی، آموزشی و بهداشتی به گونه ای است که وقتی انسان به آنجا مراجعه می 
  .مايل دارد همانجا بماندکند ت

بخشی از "به گفته دادستان کل کشور، دستگاه قضايی مشکالتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و 
جرايم و مفاسد متاسفانه به وسيله برخی از عوامل درون نظام يعنی مسئوالن سازمان ها و ادارات 

  ." نيستيمصورت می گيرد و ما از وضعيت مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی
 
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  تاآيد بر انتشار آامل تحقيقات در باره پرونده زهرا آاظمى
 2004 ژوئن 25 -1383  تير5جمعه 
روابط عمومى وزارت اطالعات با صدور اعالميه اى، در خصوص اظهارات اخير دادستان تهران به : ايرنا

در پاسخ به مصاحبه اخير :  زهرا آاظمى آورده استمناسبت نتيجه تحقيقات هيات سه نفره از پرونده
دادستان عمومى و انقالب تهران در خصوص پرونده زهرا آاظمى به اطالع مى رساند آه اظهارات 

: در ادامه اين اطالعيه تاآيد شده است. ايشان در مورد نتيجه تحقيقات هيات سه نفره صحت ندارد
سعيد مرتضوى دادستان . است گزارش هيات مزبور استوزارت اطالعات خواهان انتشار بدون آم وآ

عمومى و انقالب اسالمى تهران، دوشنبه هفته جارى در نشستى خبرى در خصوص محتواى گزارش 
: هيات سه نفره منتخب رئيس قوه قضائيه در خصوص پرونده زهرا آاظمى به نقل از يك منبع اعالم آرد

  . دادسرا را تاييد آرده استهيات مذآور ظاهرًا تحقيقات و مسير رسيدگى
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