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

  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

  شود    جلسه دادگاه ايرج جمشيدي برگزار مي
 2004 ژوئيه 6 -1383  تير16 سه شنبه

 26 تيرماه جاري در شعبه 21روز " آسيا"جلسه دادگاه ايرج جمشيدي، سردبير روزنامه توقيف شده 
  .شود  دادگاه انقالب به رياست قاضي اسالمي برگزار مي

 دادگاه 26اي آه به شعبه   امروز در مراجعه:  وآيل ايرج جمشيدي با بيان اين مطلب افزود  ار؛ناصر چوبد
  . تير ماه اعالم آرد21انقالب داشتم، دفتر اين شعبه جلسه بعدي دادگاه را 

گفتني است؛ موارد اتهامي ايرج جمشيدي؛ اقدام عليه امنيت داخلي، ارايه اطالعات به آشورهاي 
، رشوه، نشراآاذيب و تشويش )ره( در نظام اقتصادي آشور، توهين به حضرت امام خارجي، اخالل

  .باشد  اذهان عمومي مي
 تير ماه 14 و 13در روزهاي " آسيا"الزم به ذآر است، جلسه دادگاه پرونده مربوط به روزنامه توقيف شده 

  .برگزار شده بود
  

  ران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت اي
  

  تغيير و تحول در حزب موتلفه اسالمي؛
 2004 ژوئيه 6 -1383  تير16 سه شنبه

  .محمد نبي حبيبي با اآثريت قاطع آراء به دبيرآلي حزب موتلفه اسالمي انتخاب شد
به نقل از روابط عمومي حزب موتلفه اسالمي، حبيب اهللا عسگراوالدي با اشاره به " ايلنا" به گزارش 

براساس تصميم گيري اعضاي شوراي مرآزي : يم گيري شوراي مرآزي اين حزب گفتترين تصم  تازه
موتلفه اسالمي برادر بزرگوارم جناب آقاي محمد نبي حبيبي به عنوان دبير آل حزب موتلفه اسالمي با 

  .اآثريت بيش از دو سوم آرا انتخاب شدند
  .ايشان خواهم بوداز اين پس بنده به عنوان يكي از اعضاي حزب در خدمت : وي گفت

موتلفه اسالمي به فصل خدا فصل جديدي را با مديريت : دبيرآل سابق حزب موتلفه اسالمي افزود
جديد آغاز خواهد آرد و همه اعضا در خدمت دبيرآل خواهيم بود و ايشان عمال از دهم شهريور سال 

  .جاري آار خود را آغاز خواهد آرد
به طور مشروط پس از مجمع عمومي هفتم دبيرآلي را براي مدت عسگراوالدي با اشاره به اينكه بنده 

با انتخاب جديدي بنده و شوراي مرآزي به وعده خودمان در انتقال مديريت به :  ماه قبول آردم، گفت6
  .چهره هاي ديگر حزب عمل آرديم

رت علني برگزاري دادگاه به صو: از آقاي عسگراوالدي در مورد دادگاه آغاجري سوال شد آه وي گفت
اين فرصت را هم براي متهم و هم براي افكار عمومي فراهم خواهد آورد آه به يك حكم عادالنه دراين 

  .مورد نزديك شوند
دفاع وي بايد ناظر به اتهاماتش باشد وي بايد دفاع خود را : وي با اظهار تاسف از دفاع آغاجري گفت

ني و پرداختن به حواشي آه ربطي به موضوع روي اتهاماتي آه در پرونده اوست متمرآز آند، فرافك
مورد اتهام ندارد، يك دفاع غير حقوقي است و اين تصور را در افكار عمومي پديد مي آورد آه دفاع 

اينكه ريس دادگاه به قرائت يك آيه توسط متهم ايراد بگيرد و بگويد؛ متهم . معقول و مشروع وجود ندارد
بعد مدعي اصالح امور حوزه ها و مجتهدين است، يك انتقاد جدي نمي تواند يك آيه را صحيح بخواند 

  . بايد پاسخي معقول به آن داد. است
وقتي اتهام حمله به ايران و آشتار مردم بي : وي در پايان در مورد خيمه شب بازي محاآمه صدام گفت

اجراي يك دفاع ملت ما از فهرست اتهامات و جرايم صدام حذف شده معلوم است آه اين دادگاه 
  .نمايشنامه براي آمك به انتخابات آمريكا توفيق بوش در اين انتخابات است

اهللا عسگراوالدي به   به نقل از يك منبع نزديك به حزب موتلفه اسالمي حاآي است؛ حبيب" ايلنا" گزارش
  .عنوان دبيرآل جبهه پيروان خط امام و رهبري انتخاب شده است

ائب رئيس فعلي مجلس شوراي اسالمي و نماينده آرمان دبيرآل اين پيش از اين محمدرضا باهنر؛ ن
  .جبهه بود

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  طرح از سر گيری غنی سازی اورانيوم تصويب شد 
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 کميسيون امنيت و سياست خارجی طرح از سر گيری غنی سازی اورانيوم در کميته سياست خارجی

  . مجلس شورای اسالمی تصويب شد 
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، کار کارشناسی طرح از سرگيری غنی سازی اورانيوم در کميته 

سياست خارجی کميسيون امنيت ملی مجلس پايان يافت و قرار است اين طرح هفته آينده در 
  .کميسيون مطرح شود

ت خواهد خواست غنی سازی اورانيوم را که داوطلبانه برای جلب اعتماد جهانی معلق اين طرح از دول
  . ساخته بود، از سر گيرد

يادآور می شود، آژانس بين المللی انرژی اتمی برکليه مراکز مربوط به غنی سازی اورانيوم در ايران 
  .نظارت دارد

  تصويب طرح الزام دولت به از سرگيری غنی سازی اورانيوم 
طرح الزام دولت برای از سرگيری غنی : مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت

سازی اورانيوم در کميته روابط خارجی اين کميسيون به تصويب رسيد و هفته آينده در دستور کار 
  . کميسيون قرار خواهد گرفت
رحها و لوايح ارجاع شده به اين ، کاظم جاللی با اشاره به حجم ط" مهر"به گزارش خبرنگار پارلمانی 

عالوه بر اين طرحها و لوايح ،  سواالت نمايندگان مجلسی  نيز بايد در کميسيون ظرف : کميسيون گفت
مدت يک هفته بررسی می شد و به همين دليل در جلسه امروز سواالت نمايندگان مطرح  و مقرر شد 

  .قرار گيردطرح فوق در جلسه هفته آينده در کميسيون مورد بررسی 
  

کاظم جاللی با اشاره به نشست عصر امروز کميسيون امنيت ملی با حضور وزير دفاع و وزير امور خارجه 
پيش از طرح سوال نمايندگان از وزير امورخارجه ، امير دريابان شمخانی وزير دفاع و پشتيبانی : گفت 

بررسی نحوه تعامل در کميسيون نيروهای مسلح به اتفاق تنی چند از معاونان خود برای آشنايی و 
  .امنيت حضور يافت 

اين ديدار در استمرار جلسات گذشته کميسيون برای  آشنايی با وزرای مرتبط با امنيت ملی :  وی افزود
و سياست خارجی صورت گرفت و وزير دفاع در خصوص موفقيت ها و برنامه ها و عملکرد وزارت دفاع 

  .در پايان برخی نمايندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردندگزارش به نمايندگان ارائه کرد و 
کاظم جاللی در ادامه به حضور وزير امورخارجه برای  پاسخگويی به سواالت تعدادی از نمايندگان 

سوال آقايان علی احمدی نماينده ممسنی، حسن کامران نماينده اصفهان و : مجلس اشاره کردو گفت
  .جلسه امروز مطرح شد و وزير به آن پاسخ گفتاحمد آوايی نماينده دزفول در 

سوال نمايندگان در خصوص چرايی : مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اضافه کرد
اجرای پروتکل قبل از تصويب در مجلس شورای اسالمی و اينکه چرا به زياده خواهی های شورای حکام 

چرا در اعتماد مفرط به اروپايی ها بی دقتی شده آژانس بين المللی انرژی اتمی تمکين شه است و 
  .است

قرار شد نمايندگان بررسی مجددی  درباره  سوال خود داشته باشند و پس از آن : کاظم جاللی افزود
  .بررسی نقطه نظراتشان  را در خصوص قانع شدن يا نشدن ارائه کنند
 اشاره کرد NPTکل الحاقی و معاهده وی سپس به طرح سوال اکبر اعلمی نماينده تبريز در خصوص پروت

واکنش وزارت امورخارجه در قبال برخوردهای سياسی قبل و بعد از صدور قطعنامه شورای : و گفت
  NPTحکام آژانس و وادار کردن ايران به امضای پروتکل الحاقی و قبول تعهدات اضافی خارج از معاهدات 

  .از مهمترين موارد مطرح شده در سوال اعلمی بود
سوال ديگر اعلمی ارسال نشدن نامه وی  به کوفی عنان بود که در مجلس : کاظم جاللی افزود 

اصرار اعلمی اين بود که اين نامه . ششم بيش از يکصدتن از نمايندگان مجلس نيز آن را امضا کرده بودند
  .بايد هرچه سريعتر به سازمان ملل ارسال  تا در اسناد سازمان ملل ثبت شود 

سوال اعلمی در خصوص اقدامات وزارت امورخارجه در قبال ارسال اين نامه مطرح : نين  گفتوی همچ
  .شد  که وزير در اين باره توضيحاتی دادند و نماينده تبريز اعالم کرد که از پاسخ وزير قانع نشده است 

نشدن خود اگر نماينده تبريز بر قانع : مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی خاطر نشان کرد
  .اصرار بورزد، سوال به صحن علنی مجلس ارايه خواهد شد

  
  مذاکرات هسته ای ايران با اروپا اواخر تيرماه از سرگرفته می شود 
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مذاکرات هسته ای مجلس اسالمی ايران با سه کشور اروپايی : کمال خرازی وزير امورخارجه اعالم کرد

  . رماه از سر گرفته می شوداواخر تي
خرازی با بيان اينکه وزرای کشورهای اروپايی نتوانستند سفر خود به " مهر"به گزارش خبرنگار پارلمانی 

در روابط ماه جوالی اواخر تيرماه اين اقدام انجام : ايران و مذاکره با  مقامات ايرانی را  تنظيم کنند، گفت
  .خواهد شد

جلسه که برگزار شده، : در خصوص محاکمه صدام و دادخواست ايران گفتخرازی در پاسخ به سوالی 
دادگاه نبوده بلکه صرفا مقدمه ای برای تفهيم اتهام صدام بوده  است زيرا وقتی می خواهند فردی را 
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بازداشت کنند بايد حکم دادگاه باشد برای اينکه بخواهند وی را بازداشت کنند به صدام تفهيم اتهام 
  .کرده اند

توضيحاتی که در خصوص محاکمه صدام به وزارت امور خارجه اعالم شده اين است که : خرازی افزود 
محاکمه وتفهيم اتهام براساس قوانين داخلی عراق انجام گرفته است نه براساس قوانين بين المللی و 

اخلی هفت موردی که تاکنون به صدام تفهيم اتهام شده است مواردی است که براساس قوانين  د
  .عراق بوده است

کشورهای عربی يک قانون داخلی دارند که : در مورد جنگ کويت و عراق بايد گفت: خرازی افزود
براساس آن هيچ کدام حق ندارند به يک کشور عربی ديگر حمله کنند و براساس همين قانون صدام را 

  .متهم و محاکمه کردند
بعد دادگاه می تواند براساس قوانين بين المللی انجام برای مراحل بعد و جلسات : وزير امورخارجه گفت

  .شود
از جمله موارد اتهامی صدام جنگ ايران و عراق است و فکر نکنيد اگر در : کمال خرازی خاطرنشان کرد

  .اين مرحله اين مساله جز اتهامات صدام ذکر نشده است، بطور کل منتفی است
دستگاه قضايی فعال است، وزارت : نجام شده است، گفتوی با بيان اينکه مطالعاتی در اين زمينه ا

  .خارجه نيز مشغول است و به موقع آن  از حقوق ملت ايران دفاع خواهيم کرد
سواالتی که در کميسيون امنيت : از خرازی  درخصوص علت حضورش در مجلس سوال شد وی گفت 

بود زيرا اين موضوع ملی و سياست خارجی مجلس مطرح شد بيشتر در خصوص مسايل هسته ای 
  .اکنون در صدر اخبار است و مجلس نيز با حساسيت آن را دنبال می کند و نقطه نظرات خود را دارد 

توضيحاتی در اين خصوص داده شد و مقرر شد برنامه های آينده خود را در اين زمينه در : خرازی گفت 
  . جلسات بعد به اطالع نمايندگان برسانيم 

ما به هيچ وجه : با تاکيد بر حق ايران در استفاده صلح آميز از فن آوری هسته ای گفت وزير امور خارجه 
از آن نخواهيم گذشت و آنچه هم تاکنون در اين زمينه صورت گرفته است صرفا برای اعتماد سازی بوده 

  . است 
ه غنی خرازی در خصوص طرحی که امروز در کميسيون امنيت ملی بررسی شد مبنی بر الزام دولت ب

دولت از ابتدا غنی سازی اورانيوم را کنار نگذاشته است و اگر در اين مدت آن را : سازی اورانيوم گفت 
به حال تعليق در آورده است تنها برای اعتماد سازی بين المللی بوده است و گر نه ما از همان ابتدا 

  . ه کنيم مصمم بوديم که برای مصارف صلح اميز هسته ای از انرژی اتمی استفاد
تغير در وزارت امور خارجه امری : وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعيين معاون پارلمانی خود گفت 

خرازی از . عادی است زيرا پرسنل وزارت خارجه دائما به ماموريت می روند و يا مسووليت می پذيرند 
  .توضيح بيشتر در اين خصوص خودداری کرد 

  
بازرسان در زمينه عمليات تبديل اورانيوم و تهيه آب سنگين : ژی اتمیسخنگوی آژانس بين المللی انر

امنيت جهانی با پرهيز از / آلودگی اورانيوم در ايران مربوط به يک کشور خارجی است / تحقيق می کنند
  برخورد دوگانه در زمينه انرژی هسته ای تضمين می شود
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ری مهر وی که در يک پرسش و پاسخ اينترنتی با شبکه خبری بی بی سی سخن خبرگزا به گزارش
چند   بنا به تصميم شورای حکام آژانس، تيم های بازرسان و کارشناسان در ايران در :افزود می گفت

وجود دارد که بايد  در برخی موارد مسائل مبهمی. زمينه تحقيق می کنند و بايد به کار خود ادامه دهند
. مسئوالن ايرانی خواهند داشت تحقيقات مأموران ما ادامه دارد و مالقات هايی با. ودروشن ش

  .ماه سپتامبر به شورا گزارش بدهند اميدواريم که آنها بتوانند نتيجه تحقيقات خود را تا
و زيادی داشته اما برای نتيجه گيری  اين شورا تاکنون در اين باره چند اجالس و مالقات های: وی افزود

گروه بازرسی به ايران اعزام شده اند که در زمينه های  فعال چندين. صبر کرد صدور قطعنامه بايد بيشتر
به هر حال آژانس . تبديل اورانيوم و تهيه آب سنگين تحقيق می کنند گوناگونی تخصصی مثل عمليات

 .اين صورت در ايران حضوری مداوم دارد اتمی به بين المللی انرژی
زرادخانه اتمی اسرائيل و برخورد   پاسخ به پرسشهای مکرری در مورد انفعال آژانس در موردگوازدکی در
خاورميانه کشورهايی هستند که در سطوح يا  درست است که در جهان و در منطقه :دوگانه گفت

ما احساس مردم را در مورد وجود چنين کشورهايی درک  مراحل مختلف تهيه سالح اتمی قرار دارند و
متفاوت با فعاليت هسته ای کشورها مخالف هستيم و دکتر برادعی  ما با برخورد دوگانه يا. کنيممی 

تنها در اين . همه کشورها را بايد بدون تبعيض و با سياست يگانه ای زير نظر گرفت تأکيد دارد که فعاليت
  .است که می توان امنيت را در سطح جهانی تضمين نمود صورت

 
کشوری در جهان هستند که  ديگر اين است که اسرائيل و هند و پاکستان سهموضوع : وی افزود

اند و خود را در قبال مقررات آن متعهد  قرارداد مربوط به محدود کردن سالحهای هسته ای را امضا نکرده
جهان، از مقررات آژانس بين المللی پيروی نمی  اين سه کشور برخالف ساير کشورهای. نمی دانند
  .بفرستد تا از فعاليت های هسته ای آنها باخبر شود انس قادر نيست به آنها بازرسکنند و آژ

: تحت سيطره آمريکاست گفت سخنگوی آژانس در خصوص اين اتهام که سازمان بين المللی متبوعش
قرارداد منع توليد سالحهای هسته ای  موضع دکتر البرادعی اين است که تمام کشورها بايد به
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اما در حال حاضر . زمينه استفاده از انرژی اتمی کنترل کند  آژانس بتواند فعاليت آنها را دربپيوندند، تا
کشورها را به امضا کردن پيمان محدودسازی انرژی اتمی و پيوستن به  هيچ قانونی نيست که اين

 .مجبور کند آژانس بين المللی
شرايط نابرابری دارند و در نتيجه در برابر  هانبايد به ياد آورد که کشورهای گوناگون ج: گوازدکی ادامه داد

اين واقعيت پذيرفته شده ای است که پنج . متفاوتی دارند جامعه بين المللی هم تعهدات و الزامات
آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، به پذيرفتن مقررات منع توليد  قدرت بزرگ اتمی جهان يعنی

 از نظر حقوقی برای بازرسی فعاليت آنها مجاز نيستيم و نمی ملزم نيستند و ما سالح های اتمی
سالحهای اتمی  البته ما دلمان می خواهد که آنها هم به توافقنامه منع توليد. آنها را مجبور کنيم توانيم

هيچ امکانی برای نظارت بر عمليات  بپيوندند تا آژانس بتواند بر فعاليت اتمی آنها نظارت کند، اما فعال ما
 .می آنها نداريمات

است که برپايه تحقيقات عينی  بايد توجه داشت که آژانس بين المللی يک سازمان بی طرف :وی گفت
و گاهی خوشايند نيست و از کار ما  گزارش های ما گاهی برای کشورها خوشايند است. کار می کند

ده می دانند بايد يادآوری کرد که زير نفوذ اياالت متح برای نمونه به کسانی که آژانس را. ايراد می گيرند
با عراق، ما گزارش های زيادی داشتيم که چندين مورد از آنها توسط دکتر  در مواردی، از جمله در رابطه

 اگر به خاطر داشته باشيد، دولت آمريکا به هيچوجه. شورای امنيت سازمان ملل ارائه شد البرادعی به
گزارشها منتشر  آن. ين ما از ديدگاه خود عقب نشينی نکرديمبا وجود ا. با اين گزارش ها موافق نبود

  .سليقه کشورهای گوناگون شدند، چون ما بر اساس واقعيات مشخص کار می کنيم و نه از روی ميل يا
منطقی و صلح آميز خوانده و به  وی در پاسخ يک شنونده ايرانی که برنامه های هسته ای کشورش را

ما خواست کشورها را برای : می کرد گفت يک جهان در آينده از آن دفاعتوجه به محدوديت های انرژ
اين حق . آميز قبول داريم و به آن احترام می گذاريم دستيابی به انرژی هسته ای برای اهداف مسالمت

تنها مسئله ما اين است . خود را از راه های گوناگون گسترش بدهند تمام کشورهاست که ذخاير انرژی
حساسيت انرژی اتمی، فعاليت ها و اقدامات اين کشورها در اين عرصه بايد تحت   اهميت وکه به خاطر
  .کنترل دائمی باشد نظارت و

دولت اين کشور حدود بيست سال  ما از اين نظر با ايران مشکل داريم زيرا: سخنگوی آژانس افزود
 برنامه های اتمی گسترده ای که اين کشور برنامه اتمی خود را لغو کرد، اما سال گذشته آشکار شد

ايران فعال . را برانگيخت و فضايی از بی اعتمادی ايجاد کرد اين موضوع البته نگرانی جامعه جهانی. دارد
البته . آژانس بين المللی فعاليت هسته ای آن را با جديت دنبال می کند در ميان کشورهايی است که

 قابل درک باشد، اما آژانس بين المللی هم اساسنامه وبرای عده ای از ايرانيان غير اين موضوع شايد
شويم برنامه  در مورد ايران هدف ما فقط اين است که مطمئن. وظايفی دارد که به آنها عمل می کند

  .اتمی اين کشور در جهت صلح و امنيت قرار دارد
 حال حاضر ما در ايران در در. می کنيم ما تنها واقعيت ها و يافته های بازرسان خود را گزارش: وی افزود

اميدواريم که اين اطالعات ما را به سمت اين نتيجه  حال جمع آوری اطالعات و مدارک زيادی هستيم و
هسته ای ايران برای مصارف صلح آميز است، ولی ما هنوز به اين  گيری هدايت کند که برنامه های

 منظور من اين است که باورهای مختلفی .بايد اطالعات بيشتری جمع آوری کنيم نتيجه نرسيده ايم و
  .برخی از آنها سياسی است ولی نتيجه گيری ما بر اساس واقعيت هاست هست که

درصورت همکاری نکردن يک : گفت گوازدکی در مورد برخورد آژانس با ايران در صورت قطع همکاريهايش
ی اخير در مورد عدم همکاری يک از مثال ها يکی. کشور، آژانس گزينه های زيادی پيش روی خود ندارد
 از بازرسان آژانس خواست که آن کشور را 2002سال  کشور با آژانس، کره شمالی است که در دسامبر

مورد خيلی مشخصی بود در شورای حکام مطرح کرديم و آژانس  ما پرونده اين کشور را که. ترک کنند
کرد و آن ارجاع پرونده آن کشور به شورای توانست، در اين مورد اتخاذ  شديدترين تصميمی را که می

 .کند شورای امنيت تنها نهاد بين المللی است که می تواند به اين گونه موارد رسيدگی .امنيت بود
تکنولوژی هسته ای که تعهد  وی بدون اشاره به کوتاهی ها و تخلفات آژانس و کشورهای صاحب

، صرفا دولت ايران را به کوتاهی متهم کرد و  داشته اندمتقابل برای ارائه فناوری های مربوطه به ايران 
در طول بيست سالی که از برنامه های هسته ای . کرده است دولت ايران در چند مورد کوتاهی: افزود

طبق . تعداد زيادی از تأسيسات و واردات مواد را گزارش نکرده است ايران می گذرد، اين کشور
البته ايران توضيحی دراين باره داده است . ارد بايد اطالع داده می شدهمه اين مو توافقنامه های آژانس

کرده، به هر  بر اينکه مواد الزم برای برنامه های صلح آميز هسته ای خود را از بازار سياه خريداری مبنی
 .بوده است حال گزارش نکردن اين موارد نقض توافق های آژانس بين المللی انرژی اتمی

 1990عراق در سال . گذشته نداشته ايم موارد مشابه زيادی از نقض اين توافق نامه ها در: او ادامه داد
ساخت سالح اتمی خود را از جامعه جهانی پنهان  عراق برنامه های. مثال خوبی در اين مورد است

ق اينها موارد نقض تواف. کشور بازرسان را از کشور بيرون کرد يا در مورد کره شمالی که اين. ساخت
 .نامه ها بود

موارد مختلفی : انجام بدهد افزود گوازدکی در مورد اقداماتی که ايران بايد برای جلب رضايت آژانس
دو مسئله عمده اشاره می کنم که ايران بايد به  ولی به. هست که نمی توانم همه آنها را يکجا بگويم

ست که ما در تعدادی از تأسيسات اورانيوم غنی شده با غلظت باال اول وجود ذرات: آنها پاسخ دهد
 اين نوع اورانيوم نبايد در ايران وجود داشته باشد، زيرا در برنامه های صلح آميز .ايران شناسايی کرديم

برنامه  مسئله دوم. هسته ای کاربردی ندارند و آژانس بايد بداند که اين مواد از کجا آمده است
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اعالم کرد که چنين  ن ابتدا گفت که چنين برنامه ای ندارد و سپساست که ايرا" پی دو"سانتريفوژ 
ما بايد اطمينان حاصل . کنيم برنامه ای دارد و ما هم کم کم اطالعات بيشتری در اين مورد کسب می

استفاده قرار می گيرد، اطالعات کافی داريم و در  کنيم که در مورد اين برنامه و موادی که در آن مورد
متأسفانه در سال . ما به اطالعات يک جا و يکپارچه نياز داريم. داريم  همکاری ايران نيازاين مورد به

 از سوی ايران کم کم در اختيار ما قرار می گرفت و بعضا گفته های ايران تغيير می کرد گذشته اطالعات
جامعی از   وما اميدواريم که در هفته های آينده اطالعات کامل. و يا اطالعات يکدست داده نمی شد

 .ايران دريافت کنيم
هسته ای خود راضی کند، با آن کشور هم  البته وقتی که ايران آژانس را در مورد برنامه های: او افزود

بين المللی از جمله پروتکل الحاقی پايبند هستند،  مانند همه کشورهای ديگر که به موافقت نامه های
 بازرسان آژانس قرار می گيرند و ما به نظارت خود بر برنامه بازبينی اين کشورها مورد. رفتار خواهد شد
 واحد از تأسيسات هسته ای مختلف 900همانطور که بر . ايران ادامه خواهيم داد های هسته ای

 .اين آينده ای است که اميد داريم در مورد ايران هم اتفاق بيفتد. داريم نظارت
متأسفانه از نظر بازرسی : يادآور شد  ن پرونده ايرانسخنگوی آژانس در مورد زمان احتمالی بسته شد

بتوانيم می کنيم ولی کار ما وابسته به اطالعاتی است  ما هر کاری. ها ما کنترل کاملی بر زمان نداريم
در بعضی موارد از جمله ايران کار ما بستگی به اطالعاتی دارد که  که گروه بازرسان کسب می کنند و

هرچه زودتر ايران اطالعات الزم را به ما بدهد، ما سريعتر می توانيم . می گذارند کشورها در اختيارمان
کنيم و  نتيجه برسيم ولی در سال گذشته ما نتوانستيم اطالعات جامع و به موقع از ايران دريافت به

های تازه ای  اين سبب شد که شيوه. حتی گاهی اطالعات ارائه شده پرسش های بيشتری برانگيخت
 .تحقيق به کار گيريمبرای 

مربوط می شود، مايليم که اين روند يک   تا جايی که به ما  :وی با رد تعيين ضرب االجل برای ايران گفت
مايليم که تا . خواهيم هر چه زودتر به نتيجه برسيم ما می. روز هم بيشتر از حد الزم طول نکشد
ی برای تکميل اين روند نياز به همکاری اين کار تمام شود، ول سپتامبر که شورای حکام جلسه دارند

اورانيوم غنی شده با غلظت باال، نياز به کمک کشورهای ديگری داريم که اين مواد  در مورد. ايران داريم
 .آنجا آمده است از

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .ارتش آمريكا براي پنجمين بار به فلوجه حمله آرد
 2004 ژوئيه 6 -1383  تير16 سه شنبه

درپي حمله هوايي ارتش آمريكا به يك منزل مسكوني در شهر , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  . نفر آشته شدند10دست آم , فلوجه عراق

حمله .  جسد به بيمارستان منتقل شد10, اندآي پس از اين حمله: پزشك بيمارستان فلوجه گفت
علت . شود  پنجمين عمليات آمريكا در دو هفته اخير محسوب مي, ارتش آمريكاهوايي شب دوشنبه 

  . القاعده است3مرد شماره " ابومصعب زرقاوي"تخريب مواضع گروه , حمالت پيشين ارتش آمريكا
ارتش آمريكا نيز .  نفر نيز زخمي شدند5در اين حمله دست آم , خبرگزاري آسوشيتدپرس  به گزارش

منزل مسكوني مذآور آه هدف اين حمله بوده، احتماال محل . وجه را تاييد آرده استحمله هوايي به فل
  .است  اختفاي شورشيان شبكه تروريستي زرقاوي بوده

هاي تروريستي متعددي در   وابسته به وي را مسئول عمليات" التوحيد و الجهاد"و گروه " زرقاوي", آمريكا
توان حمالت در شهرهاي بغداد و آربال در دوم ماه مارس آه  مي, ها  از جمله اين عمليات. دادند  عراق مي

اين گروه همچنين مسئوليت ربودن و ذبح يك گروگان آمريكايي . نام برد,  نفر انجاميد170به آشته شدن 
  .است  آره جنوبي را برعهده گرفته  و يك تبعه

 
  .ين آشور شدسفير جديد انگليس در عراق، وارد بغداد پايتخت ا: خبرگزاري فارس

 2004 ژوئيه 6 -1383  تير16 سه شنبه
" ادوارد چاپلين" به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، سخنگوي سفارت انگليس در عراق اعالم آرد 

  . شنبه وارد بغداد شد سفير اين آشور در عراق روز سه
 سفارت انگليس در بغداد تا پايان اين هفته« :منابع نزديك به هيات ديپلماتيك انگليس در عراق گفتند

  » .يابد گشايش مي
انگليس عالوه بر گشايش سفارت خود در بغداد، چند آنسولگري در استانهاي مختلف عراق از جمله 

  . آند بصره در جنوب اين آشور داير مي
  . افتتاح آنسولگري انگليس آمتر از چند روز از زمان افتتاح سفارت آمريكا در شهر بغداد صورت گرفت

ها است و واشنگتن قصد دارد در شهرهاي اربيل و  ترين سفارتخانه ارت آمريكا در عراق يكي از بزرگسف
  هاي خود را افتتاح آند  بصره نيز آنسولگري

 
   کشته و زخمی برجای گذاشت 37انفجار در بغداد 

 2004 ژوئيه 6 -1383  تير16 سه شنبه
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انفجار يک خودرو بمب گذاری شده در الخالص شبکه خبری الجزيره دقايقی قبل دريک خبر فوری از 
  . شمال شرق بغداد خبر داد 

اين حمله انتحاری که درشهر : به گزارش خبرگزاری مهر،منابع پزشکی وپليس عراق با اعالم اين افزودند
  . تن ديگر مجروح شدند25 عراقی کشته و 12الخالص روی داد، دستکم 

ر شيخ صباح ناجی يک عضو شورای شهربه هنگام خروج از خبرديگر اينکه منابع خبری عراق از ترو
  .مسجد الدهان بدست افراد ناشناس در منطقه االعظميه بغداد خبر دادند

  
     و سوريه  جمهور ايران  رييسان  درخواست  به  عالوي پاسخ

 2004 ژوئيه 7 -1383  تير17  چهار شنبه-اعتماد 
 و  جمهور ايران  و بشار اسد، روؤساي  سيد محمد خاتمي اتنظر  با نقطه  عراق  موقت وزير دولت نخست
 و   دو آشور ايران  از درخواست  روز پس يك.  آرد  مخالفت  از عراق  اشغالگران  خروج  در خصوص سوريه
   چندمليتي  از نيروهاي  آه  خواست  و سوريه ، از تهران  از عراق  چندمليتي  نيروهاي  بر خروج  مبني سوريه

   تلويزيوني  با شبكه  در مصاحبه  عراق جمهوري ، رييس  ايلنا، اياد عالوي  گزارش به. آنند  حمايت عراقدر 
   به  بايد نسبت  و ايران  در سوريه جمهور من  رييس ، برادران  من  عقيده به:   اظهار داشت العربيه
   چندمليتي  آنها بايد از حضور نيروهاي: افزود وي. تجديدنظر آنند  عراق  منافع  خود در خصوص گيري موضع

  . آنند  حمايت در عراق
   هر چه  خواستار خروج  و سوريه جمهور ايران  رييسان  هفته  اين  يكشنبه  فرانسه  خبرگزاري  گزارش به

  . شدند  از عراق  خارجي تر نيروهاي سريع
 آشور،   اين  اشغال  به بخشيدن ، پايان راق ع  مشكالت حل راه  خاتمي  گفته بنا به:  افزود  خبرگزاري اين

 ايجاد   براي المللي  بين  جامعه  همكاري  باشند و همچنين  عراق  از مردم  آن  آارگزاران  آه  دولتي انتصاب
،   خود از ايران ، بشار اسد نيز در ديدار دو روزه  گزارش  اين بر اساس.  آشور است  اين  و بازسازي ثبات
   نيروهاي  و خروج  مردم  منتخب ، دولتي  عراق  مرزي  خواستار يكپارچگي  مانند ايران ما هم:  آرد تصريح
  .  هستيم  از عراق خارجي

   وجود ندارد و نيروهاي  در عراق  اشغالگري  نيروي هيچ:   گفت  العربيه  تلويزيون  به  در ادامه اياد عالوي
  حضور نيروهاي:  افزود وي.  در آشور ما حضور دارند  عراق ت و دول  عراق  درخواست  به  هم چندمليتي
   در عراق  و فاجعه ومرج  هرج  آنها باعث  و خروج  است ، ضروري  مرزي  امنيت  ايجاد و حفظ  براي چندمليتي
،   و سوريه  برقرار شود و ايران  در عراق  و ثبات  آرد صلح  ابراز اميدواري وزير عراق نخست.خواهد شد

  . بايستند  عراق شانه به شانه
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  نيروهاي عراقي سه مسئول ايراني را در شهر سليمانيه عراق بازداشت آردند
 2004 ژوئيه 6 -1383  تير16 سه شنبه

نيروهاي امنيتي عراق سه ايراني را آه در دفتر ارتباطات ايران و آردستان در شهر : خبرگزاري فارس
  .يه در شمال عراق آار مي آردند، بازداشت آردندسليمان

به گزارش خبرگزاري فرانسه از سليمانيه عراق، علي شامار معاون استانداري شهر آالر زير نظر 
 به وقت 16نيروهاي امنيتي عراق روز گذشته حدود ساعت « :اتحاديه ميهني آردستان عراق گفت

ردستان عراق و دو تن از دستيارانش را در منطقه آالر محلي مسئول ايراني دفتر ارتباطات ايران با آ
  » .بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل آردند

  .  آيلومتري جنوب شرق سليمانيه قرار دارد55شهر آالر در 
پس از گذشت حدود نيم ساعت از عمليات بازداشت، آاميون ها به محل اين دفتر « :علي شامار افزود

  » . تمام وسايل اين دفتر را با خود بردند و درهاي آن را بستندرسيدند و نيروهاي حاضر،
  » .تاآنون انگيزه دستگيري اين سه نفر از سوي نيروهاي عراق مشخص نشده است«:وي افزود

نيروهاي امنيتي مسئول در اين منطقه، تاآنون هيچ اطالعي از « :معاون استاندار شهر آالر تاآيد آرد
  » .ا تمام اين اقدامات بدون اطالع نيروهاي امنيتي آرد صورت گرفته استاند زير اين عمليات نداده

در شهرهاي آردستان واقع در شمال عراق دفاتر روابط عمومي زيادي از سوي ايران وجود دارد آه 
  . عملكردي شبيه آار آنسولگري را انجام مي دهند

 از زير سلطه صدام رئيس 1991بعد از اينكه آردستان عراق به دنبال جنگ خليج فارس در سال 
جمهوري مخلوع عراق خارج شد دفاتر زيادي از سوي آشورهاي ايران و ترآيه در شهرهاي آردنشين 

  . هاي اين منطقه و آن آشورها تاسيس شد به منظور سازماندهي روابط بين حكومت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير16: روزنامه های صبح تهران
 2004 ژوئيه 6 -1383  تير16 سه شنبه -بي بي سي 
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روزنامه های امروز صبح تهران عالوه بر پی گيری مساله خسارات و شکايت های ايران از عراق و صدام 
حسين رييس جمهور سابق آن کشور، به انعکاس گزارش هايی درباره آينده فعاليت های هسته ای 

  .وشته اند بايد خاطره تلخ هيجده تير ماه فراموش شودکشور پرداخته و از قول منابع حکومتی ن
 سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که ايران محاکمه ديکتاتور سابق عراق را با شرقبه نوشته 

دقت زير نظر دارد زيرا صدام به عنوان يک جنايتکار جنگی هزاران نفر از هموطنان ما را به قتل رساند و در 
  .يز وسواس خاصی از خود نشان می دادشکنجه اسرای ايرانی ن

 نوشته دولت ايران آمادگی دارد تا کيفر خواستی عليه صدام ارايه کند و اين نکته را به جمهوريت
 خبر داده است که مجلس در حال بررسی طرحی درباره آفتاب يزدمسئوالن عراق منتقل خواهد کرد و 
  . جنايات و جرايم صدام حسين است

 رييس قوه قضاييه دادستان کل کشور را موظف کرده است با دعوت از اعتماد گفته از سوی ديگر، به
اساتيد، وکال و قضات صاحب نظر و متخصص در امور کيفری و بين المللی شکواييه ای در خصوص جرايم 

  .و جنايات صدام تنظيم کنند
فتگوهای وی با  در گزارشی از سفر دبير شورای عالی امنيت ملی روسيه به تهران و گهمشهری

  .همتای ايرانی وی، نوشته است تهران و مسکو درباره مسايل مختلف توافق داشته اند
 در عنوان اصلی خود از زيرکی روس ها در روابط هسته ای با ايران نوشته و اعتماددرمقابل، روزنامه 

 هم قرارداد پانصد يادآور شده است که مسکو با زيرکی و رفتار سياسی در جريان بحران هسته ای ايران
ميليون دالری خود را حفظ کرد و هم با کشورهای اروپايی عليه فعاليت های هسته ای ايران همصدايی 

  .از خود نشان داد
 نيز از زبان قايم مقام وزارت انرژی ايران خبر داده است که ايران در حال گفتگو با فرانسوی ها جام جم

  . بر سر همکاری های هسته ای است
وشته اين روزنامه، آقای امرالهی همکاری های تهران و پاريس را در زمينه تامين برق هسته ای به ن

 درصد برق مورد نياز کشور فرانسه از طريق انرژی ٩٠مهم دانسته و گفته است با توجه به اين که 
 کرده است هسته ای توليد می شود، ايران عالقمندی خود را به همکاری در اين زمينه با فرانسه اعالم

که اميدواريم بزودی زمينه همکاری بين دو کشور فراهم شود و قراردادهايی را با شرکت های فرانسوی 
  .منعقد کنيم

دو روز مانده به سالگرد هيجدهم تير و در حاليکه به نوشته روزنامه های صبح سه شنبه هنوز 
 دانشگاه ها نشده اند، به دانشجويان موفق به کسب مجوز برگزاری مراسمی در داخل و خارج از

 فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ گفته که شرايط عمومی و داخلی کشور و همشهرینوشته 
فضای حاکم بر دانشگاه واعتمادی که بين پليس و دانشجويان به وجود آمده يک نتيجه مهم دارد و آن 

 آن خاطرات شيرينی که در مسير ها خارج و به جای  تير را از ذهن١٨اين است که امروز خاطره تلخ 
  . خدمت به کشور و ملت است را جايگزين کنيم

 از قول يکی از دانشجويان فعال در جنبش دانشجويی نقل کرده است که بعد از مايوس آفتاب يزد
 تير در حسينيه ارشاد ١٨شدن از برگزاری مراسم در دانشگاه ها، برای دريافت مجوز برگزاری مراسم 

ور رفتيم اما به ما اعالم شد که طبق مصوبه دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، برگزاری به وزارت کش
  .  تير ممنوع است١٨هرگونه مراسم و تجمع برای 

شام غريبان "ای ويژه با عنوان  برنامه ) ديروز(، عصر دوشنبه وقايع اتفاقيهبا اين همه به نوشته 
ز برگزار شد که در آن به ياد شکسته شدن حرمت در کوی ارم شيرا" انديشه دانشگاه، دانشجو، 

  .دانشگاه و دانشجو شمع روشن شد و دانشجويان مراسم دعای توسل برگزار کردند
  

   در مورد شرايط آنوني ايران ، اجتماعي، فرهنگيديدگاههاي نيروهاي سياسي

  
 دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف در آستانه هيجده تير  بيانيه انجمن اسالمی 

  ٢٠٠۴ ژوئيه ۶ – ١٣٨٣ تير ١۶ه شنبه س
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف در آستانه هيجدهم تير بيانيه ای تحليلی منتشر 

ا متن اين بيانيه iutnews -به گزارش سايت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان . کرد
  :به شرح زير می باشد

  
شاخصه انسان مدرن تساهل و . نيان تفکر انسان مدرن نقادی استشالوده و نقطه عزيمت و ب. 1

اگر تساهل تنها بر تساهل ستيز مقدور نيست، نقد نيز بر اصالح ناپذير معقول نيست . انتقادپذيری است
و اگر مصداق بارز تساهل ستيزی قتل و ترور و اعدام بدون محاکمه است، نماد نقدناپذيری ترور قلم و 

کنيم و آنکه را نقد  پس تنها اصالح پذير را نقد مي.  فقط با زور، حتی با تهمت و افتراانديشه است، نه
  . اصالح ناپذير قلمداد می کنيم– چه ما و چه جامعه، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه -کنيم  نمي

 را دهد، نه آنکه ديگرانی برد، استعفا مي انسان مدرن آنگاه که به اشتباه در عمل سياسی خود پی مي
برد، خود  که در کنارش نبودند، متهم به عدم همراهی کند و آنگاه که به تناقض در انديشه اش پی مي

نشيند و صد البته که در ميانه اين نگرش به گذشته خطا و  داوطلبانه به نقد آرای گذشته اش مي
اسی گذشته داند که انديشه و عمل سي وی مي. شوند صواب، سودمند و مضر از هم باز شناخته مي

اش نيز  اش نه تنها منحصر به گذشته نبوده است، بلکه اگر با صافی نقد الک نشود، بر تصميمات آينده
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هراسد؛ هزار اما و اگر  اما روشنفکر و عملگر سياسی ايرانی از نقد گذشته اش مي. گذارد تاثير مي
هراسد که از تاثير  روز ميروشنفکر ام. آورد که اين برداشت و عمل در آن زمان صحيح بوده است مي

هراسد که نقد انقالب،  معنوی وی در انقالب فرهنگی پرده برداشته شود و عملگر سياسی ايرانی مي
مطرح شود و اين همه برخاسته از فرهنگ ما  اشغال سفارت آمريکا و جنگ تحميلی در عرصه عمومی 

سد به جزميت متهمش کنند و عملگر هرا روشنفکر مي. هاست که دنيا يا سفيد است و يا سياه ايراني
محاکمه شود و اينگونه است که در ميان ايرانيان،  ترسد چون خائنان در نزد افکار عمومی  سياسی مي

تواند مرتکب شود؛  نقاد، اخاللگر سيستم اجتماعی و نقادی بزرگترين گناهی است که يک روشنفکر مي
  .نين مصلحت سنجی هايی سر بريدتوان بر اساس چ اما حقيقت آن است که نقد را نمي

  
گرای ايرانی بيش از يکصد سال پيش درمان دردهای استبداد سلطنتي، استحمار  اگر روشنفکر عرف. 2

ديد، با وقوع   مذهبی و نفوذ خارجی را دميدن روح مشروطه، سکوالريسم، ناسيوناليسم و استقالل مي
پذير ايرانی قدرت ديگری  بطن فرهنگ استبدادانقالب پنجاه و هفت استبداد سلطنتی فرو ريخت و در 

  .زمام امور را به دست گرفت
گرا تاکيد بر جدايی دين و امور دنيايی اعم از  برای غلبه بر استبداد مهمترين وظيفه روشنفکر عرف

تحقق اين مهم . است و تفکيک حوزه خصوصی و عمومی ... سياست، اقتصاد، حقوق قضايي، 
  .رای دستيابی به دموکراسی در اختيار ايرانيان قرار ميدهدپايدارترين امکان را ب

طی فرايند جهانی شدن معنی نفوذ استعماري، ناسيوناليسم و استقالل ملتها دچار دگرگونيهای بسيار 
رسد تاکيد بر ناسيوناليسم به منظور چسبی برای حفظ  شده است و در فرهنگ جهانی به نظر مي

و مذهبی و زبانی ، اصًال قابل پذيرش نيست؛ اما تأکيد بر  ت های قومی توفق قدرت دولت مرکزی بر اقلي
  .مليت به عنوان تجربه و سرنوشت تاريخی مشترک، امکانی است برای حفظ چارچوب دولت قانونمند

  
اصالح . مفهوم مردم ساالری دينی مسلمًا تقليل ارزشهای دموکراسی در قالب مفاهيم دينی است. 3

معنا و مفهومي ... و  د که همان گونه که زيست شناسی ديني، مکانيک اسالميطلبان بايد بپذيرن
اول گناه اين واژه ها مفهوم .  تعابيری فاقد مفهومند ندارد، مردمساالری دينی و اقتصاد اسالمي 

دموکراسی به معنای اعمال نظر اکثريت است،اگر اضافه دينی بر دموکراسی . پارادوکسيکال آنهاست
عمال نظرات دينی اکثريت مردم است و به اين معنی است که مردم حق اعمال نظرات ضد به معنای ا

اگر اجازه . دين يا حتی غير دينی خويش را ندارند، ديگر اين تعريف هيچ سنخيتی با دموکراسی ندارد
توانيم از دموکراسی سلطنتی هم ياد کنيم که يعنی  پيدا کنيم بر همين منوال استدالل کنيم ، مي

  .عمال نظرات اکثريت مردم که با نظرات سلطان تناقضی نداردا
  
در حالی که اين جنبش، امروز از حمايت .از مهمترين جنبش های امروز ايران، جنبش زنان است. 4

 که روشنفکران عرفگرای -انديشمندان و متفکرين بسياری بهره مند است، دچار اشتباهی شده است
 آن تقليل مفاهيم و ارزشهای مورد قبولشان در قالب مفاهيم سنتی و  و-ايرانی بسيار مرتکب شده اند

يافتن قرائتی فقهی که به جنبش کمک کند تا ميزان ارث برای زن و مرد برابر باشد و يا زنان . دينی است
هم مانند مردان از حق طالق برخوردار باشند، تنها به معنای تقليل مفهوم برابری زن ومرد در قالب گزاره 

های اوليه  اگر هم به کمک قرائت های متجددانه از دين، اين جنبش به هدف. ی سنتی و دينی استها
خود رسيد، بايد به ياد داشته باشد که باالخره با مدد قرائتی از دين بر قرائتی ديگر چيره شده است و 

رسد که  نظر مياين محدوديتی عظيم در راه جنبش ايجاد خواهد کرد؛ به عنوان مثال بسيار بعيد به 
  .بتوان قرائتی را يافت که حق انتخاب نوع پوشش را برای زنان به رسميت بشناسد

  
کشور بود، بی خبر از اينکه هر  ايده اصلی انقالب فرهنگی پاکسازی ناپاکی ها از عرصه علمي. 5

ت برای در خوشبينانه ترين حالت انقالب فرهنگی يعنی ديکتاتوری اکثري. ای حق حيات دارد انديشه
از نتايج همين رفتار حاکمان است که هنوز . پااليش و نابودی اقليت؛ يعنی ستاندن حق حيات از اقليت

هم بسياری از اساتيد از حضور در دانشگاه محرومند و نيز از عصاره همين طرز فکر است که امروز نيز 
نگرند و بر   قدرت خود ميصاحبان قدرت به دانشگاه به ديده عنصری ناپاک و خطری بالقوه برای حفظ
  .دهد همين اساس است که فجايعی نظير فاجعه تيرماه هفتاد و هشت رخ مي

  
هجدهم تير سال هفتاد و هشت، به دانشجويان آموخت که تنها جامه ای که برای ايشان مناسب . 6

نًا اما ايشان طی اين پنج سال تنها به نقادی قدرت و احيا. است، نقادی و دوری از قدرت است
در حاليکه . طلبان پرداخته اند؛ فارغ از اين نکته که نقادی بايد معطوف به ديگر حوزه ها هم باشد قدرت

تنها نقد فرهنگ . ايرانی تمدن غرب را پذيرفته است اما هنوز فرهنگش ريشه در استبداد و سنت دارد
نحوه تقسيم قدرت بلکه در مشکل امروز ما نه در . های فرهنگيمان را بازشناسد تواند عيب جامعه مي

نقد جنبش های اجتماعي، رويدادهای تاريخی و شخصيتهای . فرهنگ سنتی ما نهفته است
نقد تکراری قدرت مبدل به ياوه گويی . کاريزماتيک از همان درجه ای از اهميت برخوردارند که نقد قدرت

  .ا به همراه داردهای بدون استداللی خواهد شد که بی توجهی جامعه به جنبش دانشجويی ر
  انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف
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