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

  

  بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق 
  

  هزار اعدام شدگان سياسي21انتشار ليست :مقاومت ايران 
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 

 2004 ژوئيه 8
 يك آنفرانس مطبوعاتي با شرآت آقايان 1378 تير 18به مناسبت سالگرد قيام )تير18( روز 1400ساعت 

ي مقاومت ايران و بهزاد نظيري عضو آميسيون خارجي ابوالقاسم رضايي معاون دبيرخانه شوراي مل
در اين آنفرانس آخرين . شورا و خانم معصومه شيخ يكي اززندانيان سابق در پاريس برگزار شد

گزارشهاي مربوط به اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و نقض وخيم حقوق بشر در ايران در اختيار 
  نسه عكس از خبرگزاري فرا...خبرنگاران قرار گرفت

در اين آنفرانس آقاي «:در اين باره اعالم آرد) تير18(دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در اطالعيه يي
 21676رضايي براي اولين بار ليست جديدي از شهداي مقاومت مردم ايران آه در برگيرنده مشخصات 

 تكميل و منتشر نفر از قربانيان اعدامهاي سياسي آه به تازگي از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران
, وي افزود نگاه به اين ليست آه بخش قابل توجهي از آنرا دانش آموزان. شده است را معرفي آرد

دانشجويان و جوانان تشكيل ميدهند تصوير گويايي از نقض گسترده حقوق بشر در ايران را نشان 
اي خانوداه خود را از دست  نفر از اعض12 الي 5در اين ليست صدها خانواده وجود دارند آه بين . ميدهد
 نفر از اعضاي خانواده و اقوامم توسط رژيم ماليان 8يكي از آنها خانواده خود من است آه . داده اند

  .اعدام شده اند
هزار اعدام را در در ميگيرد مخفيانه انجام شده و مشخصات 120اآثريت اين ليست آه آمتر از يك پنجم 

  . آنها توسط رژيم اعالم نشده است
آقاي نظيري در اين آنفرانس گفت اعتضاب غذاي زندانيان مجاهد و مبارز از جمله دانشجويان دستگير 

وي افزود رژيم آخوندي ارتباط . از هفته گذشته در زندان اوين شروع شده همچنان ادامه دارد, شده
 يك اوين را شامل اين اعتصاب زندانيان بند.. زندانيان اعتصابي با خانواده هايشان را قطع آرده است

  . ميشود
 شهر بزرگ 15ايرانيان هوادار مقاومت اين هفته در , در همبستگي با زندانيان و دانشجويان اعتصابي 

  . آانادا و استراليا دست به تظاهرات و آآسيونهاي اعتراضي زده اند, اروپا و آمريكا 
حضور , ظاهرات و تجمعات اعتراضيبه منظور ممانعت از برگزاري ت, ديكتاتوري مذهبي حاآم بر ايران

پاسداران را در تهران و شهرهاي بزرگ و دانشگاهها بشدت افزايش داده است و از مدتها قبل هزاران 
تن از فعاالن 70آقاي نظيري به ليستي از .  دانشگاه را دستگير و شكنجه آرده است48دانشجو از 

اره آرد و گفت يك نفر از آنها بنام حسن جنبش دانشجويي آه در ماههاي اخير دستگير شده اند اش
  , حسن پور اهل گناباد زير شكنجه به شهادت رسيده است

 حرآت 240از مارس امسال شهرهاي ايران شاهد اوج گيري حرآات اعتراضي بوده و , اما برغم اين
  .اعتراضي ضدرژيم در اين دوران ثبت شده است

بدنبال نمايش انتخاباتي رژيم آخوندي آه با روند , ه فوريهاز ما: آقاي رضايي در اين آنفرانس تاآيد آرد
سرآوب و , در نهادهاي حاآميت همراه بود, جديدي از روي آار آمدن باالترين عناصر سپاه پاسداران

 نفر ديگر صادر شده 20 نفر اعدام حكم اعدام 60, از آوريل تا ژوئن امسال. خفقان شدت پيدا آرده است
وي نتيجه گيري آرد مماشات با فاشيسم مذهبي . ر مورد آنان اجرا گرددآه قرار است بزودي د

شكست خورده و تنها نتيجه اش تقويت هارترين جناحهاي حاآميت آخوندها بوده است وي خواستار 
  .تغيير سياست اروپا نسبت به ايران شد

ه است گفت رژيم با در اين آنفرانس خانم معصومه شيخي آه خود چند سال در زندانهاي ايران بسر برد
 اورو براي دانشجويان دستگير شده و با احضار مستمر آنان و خانواده 500000وثيقه هاي آالن تا معادل 

وي از سازمانهاي بين . هايشان تالش ميكند آنان را از مشارآت در هرگونه حرآت اعتراضي بازدارد
ماتيك اجازه ندهند رژيم آخوندي المللي مدافع حقوق بشر خواست با محكوم آردن اين سرآوب سيست

  .اين سرآوب وحشيانه و قرون وسطايي را با فراغ خاطر از هر گونه مواخذه بين المللي به پيش ببرد
  

  تظاهرات در تهران و دستگيري فعاالن کميته پيگيري و جنبش دانشجويي  
 2004 ژوئيه 9 -1383  تير19جمعه  - آزادي بيان
 يان در حوالي در پاسخ به فراخوان تظاهرات جوانان و دانشجو ست کهيده حاکي رسيگزارش ها

ج و گارد ضد يس ، بسي پليروهاي با نيرين تجمع منجر به درگيدانشگاه تهران دست به تجمع زدند ، ا
 يا آزاديا مرگ يز و ي ملت آزاده بپاخي چون ايي که همراه با شعارهايرين درگي ايشورش شد که در ط

  .ر شدندي پس از ضرب و شتم دستگيريگيته پيکم از فعاالن يبود جمع
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 از يشا تعدادي گيان در حوالين با تجمع جوانان و دانشجوي ست همچنيده حاکي رسيگزارش ها
ن يدر هم. ن منطقه بازداشت شده انديز در اي نيوا نظر آهاري از جمله شييفعاالن جنبش دانشجو

وار ها ي بر ديسي که در حال شعار نويريگيته پيکمن ي از فعاليکيب ي اطالعات در تعقيروهايمنطقه ن
  .ر کردنديب قرار داده و دستگي را مورد تعقير ويک تيبود با شل
ابان ي خين تظاهرات در حواليز در حي نيين جنبش دانشجويگر فعالي از ديد تهرانين بهروز جاويهمچن

  .ر شديصبا دستگ
معات گسترده در نقاط مختلف شهر از جمله  از تجين حاکي از سطح شهر همچنيافتي دريگزارش ها

ه جوانان اقدام به روشن کردن يدر فلکه صادق. ه داشتيه و فلکه صادقيطريتهرانپارس ، شهرک غرب ،ق
م ي که مسلح شوي به روزي شه و واي نميليران شينوشته اي چون رهبر پييآتش و سر دادن شعار ها

 بعد ي اطراف تا ساعتيز در کوچه هايد که جنگ و گريام انجيريس به درگيج و پليکردند که با حمله بس
  . از جوانان مبارز پس از ضرب و شتم بازداشت شدنديز تعدادين منطقه نيادامه داشت و در ا

ته ي از فعاالن کميکي به خانه ي اطالعاتيروهايش ني پي ست که ساعتيده حاکي رسيگزارش ها
ن حال ماموران ي موفق به فرار شد ، در هميشدند و و ني ويريورش برده اما موفق به دستگي يريگيپ

ف با خود بردند و خانواده يا توقي و ي را بدون ارائه حکم بازرسيوتر ويادداشت ها و کامپيتمام کتاب ها ، 
  . کنندي را معرفيد کردند تا وي را تهديو

ب دو يق زدن با تعق در حال بوي عبوري ست چند خودرورين حاکيابان قزوي از خيگرين گزارش ديهمچن
  .خته انديت با واژگون کردن موتور آن ها از چنگ آنان گري روبرو شدند که در نهايجيموتور سوار بس
 يروهايز حضور گسترده تمام نيل ها و ني ، به صدا در آوردن بوق اتومبيسيگر از شعار نويدهها گزارش د

  .ده استيم در سطح شهر به دست ما رسي رژيتي و امنينظام
 نقاط ي در برخيي هايز شب گذشته گزارش دادند که اوضاع تهران ملتهب است و نا آراميها نيبرگزارخ

  .وسته استيشهر به وقوع پ
   تير را آزاد کنيد  18دستگير شدگان :کميته پيگيري وضعيت احمد باطبي

   مدافع حقوق بشريان ، جوانان ، مردم مبارز و سازمان هايدانشجو
ابان ير در برابر دانشگاه تهران و خي ت18 و جوانان در پاسخ به فراخوان تظاهرات انيشب گذشته دانشجو

 سرکوبگر در محالت مختلف تهران دست به تجمع يروهايز به منظور مقابله با تمرکز ني اطراف و نيها
  . زدندياعتراض

و سپاه سبب شد  ها يج ، کالنتري مجهز گارد ، حزب اهللا ، اطالعات ، بسيروهايانه نياما هجوم وحش
ز جوانان دست به يدر محالت مختلف شهر ن.  و ضرب و شتم مردم همراه شوديرين تجمع با درگيتا ا

ل يا به صدا در آوردن بوق اتومبي و يسي ، شعار نويجاد راهبندان مصنوعيتجمع ، روشن کردن آتش ، ا
  . خود زدنديها

 يت احمد باطبي وضعيريگيته پيز فعاالن کميان مبارز و ني از دانشجويها برخيرين درگيان ايدر جر
ر شدگان بهروز ياز جمله دستگ. مه شب گذشته به منازل آن ها هجوم بردندي نيا حوالير و يدستگ
 از يکين ي هستند ، همچنيصري و حسن قيي رضاي ،علي ، اکرم اقباليوا نظر آهاري ، شيد تهرانيجاو

ج ي بسيروهاي شهر آرا توسط ني در حوالياندازري بود پس از تيسي که در حال شعار نويجوانان
 و ي انتظاميرويج ، سپاه ، ني حزب اهللا، بسيده هماهنگي رسيبر اساس گزارش ها. ر شديدستگ

ن امر عمق وحشت و هراس يما توسط وزارت اطالعات انجام شده است و اين بار مستقياطالعات ا
  . دهدي را نشان مي مردمي از تجمعات اعتراضي اسالميجمهور

 ست ي از تجمعات اعتراضيز حاکيده از اراک ، اصفهان ، مشهد ، همدان و سنندج ني رسيگزارش ها
جاد کردند از ي اي خود جو حکومت نظاميروهايج تمام ني سرکوبگر با بسيروهايز نير شهر ها نيدر سا

 و سپاه در يطالعات ايروهايابان چمران بساط نماز جماعت پهن کرد و نيراز حزب اهللا در خيجمله در ش
ا شعار يه ين پرداختند اما نتوانستند مانع از پخش اطالعي مختلف به بازداشت مظنونيپوشش ها

  . شونديسينو
  

  نامه شورای مرآزی دفتر تحكيم وحدت به آميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
  2004 ژوئيه 8 -1383 تير 18پنج شنبه 

  وق بشر سازمان ملل متحدرياست محترم آميساريای عالی حق
  )Louise Arbour(خانم لوئيز آربور
  :با سالم و احترام

در حالی پنجمين سال از تهاجم نيروهای انتظامی و شبه نظامی حاآميت به خوابگاه دانشجويی آوی 
دانشگاه تهران و تبريز آه منجر به آشته شدن يك نفر به نام عزت ابراهيم نژاد و نابينا شدن آقای 

 دانشجوی رشته پزشكی دانشگاه تهران و مضروب و زندانی شدن صدها نفر از دانشجويان جمالی
ای در  گذاريم آه از آن تاريخ تاآنون هيچ مرجع قضايی در داخل آشور قضاوت عادالنه شد، پشت سر می

 بی مورد اين پرونده انجام نداده است و هنوز هيچ فرد يا نهادی به عنوان مسئول حمله به دانشجويان
های شب رسما معرفی نشده است و اين در حالی است آه با وارونه سازی اين پرونده  دفاع در نيمه

پس از گذشت پنج سال هنوز تعدادی از دانشجويان به دليل اعتراض به اين فاجعه در زندان بسر 
و سياسی را  ميثاق بين المللی حقوق مدنی ١٣٥٤لذا نظر به اينكه دولت ايران نيز در سال . برند می

رسمًا پذيرفته است، دفتر تحكيم وحدت، به عنوان فراگيرترين تشكل دانشجويی طرفدار آزادی و 
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دموآراسی در ايران، تقاضا دارد با توجه به موارد متعدد نقض مواد اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق 
در ارتباط با اين بين المللی حقوق مدنی و سياسی توسط دستگاه قضايی جمهوری اسالمی ايران 

پرونده آه در ادامه اجماال به آن پرداخته شده است، از طرف آن مرجع محترم تحقيق و بررسی صورت 
  :پذيرد

  
 تعدادی از دانشجويان در اعتراض به ١٣٧٨ تير ١٧ در آخرين ساعات شامگاه پنج شنبه :شرح واقعه) ١

وعات در مجلس پنجم ، راهپيمايی آرامی را های جديد برای مطب توقيف روزنامه سالم و ايجاد محدوديت
به . برپا نمودند و اعتراض خود رانسبت به تحديد و از بين رفتن آزادی بيان و مطبوعات اعالم داشتند

دنبال برگزاری اين راهپيمايی نيروهای انتظامی به همراه تعدای از نيروهای شبه نظامی لباس شخصی 
 دانشجويان را در حالی آه مشغول استراحت بودند به شدت به آوی دانشگاه تهران حمله نمودند و

بر اثر اين حمالت يك نفر به نام . در مواردی دانشجويان را از طبقات به پايين پرتاب آردند. مضروب نمودند
رسما اعالم ( تير، عزت ابراهيم نژاد آشته شد١٨ها در شامگاه  جمالی نابينا شد و در ادامه درگيری

هر چند . الی است آه مطبوعات آن زمان آمار آشته شدگان را بيش از اين اعالم آردندو اين در ح).شد
آه در نخستين روزهای پس از فاجعه تمامی مسئوالن عالی رتبه آشور نسبت به اين فاجعه ابراز 

ز تاسف آردند و وعدة مجازات عامالن و آمران اين فاجعه را دادند و حتی فرمانده نيروی انتظامی تهران ا
آار برآنار شد اما به مرور روند پرونده چرخش زيادی پيدا آرد به طوری آه در فاصله آوتاهی متهم را به 

وآيالن دانشجويان نيز ممنوع الوآاله و بازداشت . جای شاآی و شاآی را به جای متهم نشاندند
  . شدتد

  
نفر آه يكی به دليل تمرد از  پس از برگزاری جلسات مكرر دادگاه نهايتًا به جز دو :نحوة رسيدگی) ٢

به . دستور مافوق و ديگری به دليل سرقت ريش تراشی برقی ساير متهمين اين پرونده تبرئه شدند
طوری آه تا آنون هيچ فرد يا ارگانی به عنوان مسئول حمله به آوی دانشگاه و آشته شدن عزت 

پرونده دانشجويان دآتر رهامی ابراهيم نژاد معرفی و مجازات نشده است و نتيجه آن شد آه وآيل 
ممنوع الوآاله و بازداشت شدند و علی افشاری دبير سياسی ) برنده جايزه صلح نوبل( وشيرين عبادی 

وقت دفتر تحكيم وحدت، با شكايت سردار لطفيان فرمانده نيروی انتظامی آشور به يك سال حبس 
  .محكوم شد و هنوز نيز پرونده وی در جريان است

های طرف اين ميثاق از   ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی دولت٢ ماده٣ مطابق بند از آنجا آه
  :جمله جمهوری اسالمی ايران متعهد شده اند آه

های شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض  تضمين آند آه برای هر شخصی آه حقوق و آزادی«
حقوق به وسيله اشخاصی ارتكاب شده شده باشد وسيله احقاق حق فراهم شود هر چند آه نقض 
  »باشد آه در اجرای مشاغل رسمی خود عمل آرده باشند
  .لذا تقاضا داريم در اين زمينه تحقيق و بررسی صورت گيرد

  
 تير، صدها نفر از دانشجويان ١٨پس از اين فاجعه با واروونه شدن فاجعه : نحوه برخورد با دانشجويان) ٣

 معترض نسبت به حمله به آوی دانشگاه تهران همراه با اعمال خشونت دانشگاههای تهران و جوانان
فراوان بازداشت شدند و بعضا حاآميت، با صدور احكام سنگين بدوی همچون حكم اعدام و زندانهای 
طوالنی مدت برای دانشجويان و جوانان، سعی در ايجاد فضای وحشت و ارعاب در جامعه و خاموش 

هر ساله نيز در سالگرد اين فاجعه مسئوالن .  آزاديخواهانه دانشجويان آردآردن صدای اعتراض آميز و
امنيتی و انتظامی با ميليتاريزه آردن شهرهای بزرگ اقدام به بازداشت دانشجويان و روشنفكران 

 نفر از دانشجويان و مردم وآفايان رضا ٤٠٠٠ تيرماه تعداد ١٨بويژه در سال گذشته در آستانه . نمايند می
جانی، هدی صابر، تقی رحمانی، عبداهللا مومنی، مهدی امينی زاده، رضا عامری نسب، پويا علي

از ...هاشمی،سعيد رضوی فقيه، مجتبی نجفی و  محموديان، مهدی حبيبی، حجت شريفی، آرش
فعاالن سياسی و دانشجويی بازداشت شدند آه رضا عليجانی،هدی صابر و تقی رحمانی و پيمان 

برند و احمد باطبی، منوچهر محمدی، اآبر  ته تاآنون در بازداشت به سر میپيران از سال گذش
 ٩در حالی آه مطابق بند . برند  تا آنون در بازداشت به سر می٧٨ تير ١٨از ... محمدی، عباس دلدار و 

  .اعالميه جهانی حقوق بشر هيچ آس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد آرد
  
 آنچه بيش از هر چيز عريانی اين ستم آشكار را بر :و روشنفكران بازداشت شدهشكنجه دانشجويان ) ٤

سازد، افشای فشارهای غير انسانی برای گرفتن اقرار و اعتراف از بازداشت شدگان  همگان نمايان می
تعداد زيادی از دانشجويان بازداشت شده پس از آزادی اعالم آرده اند آه عمدتًا در طول دوران . است
های انفرادی طوالنی مدت، ضرب و شتم، تحقير و  هايی از قبيل زندان داشت در مورد آنها شكنجهباز

های طوالنی مدت اعمال شده است و شكايت آنها به نهادهايی نظير آميسيون  توهين و بی خوابی
ای در بر   مجلس شورای اسالمی و ساير نهادهای مسئول قضايی در داخل آشور نتيجه٩٠اصل 

 ميثاق بين المللی ٧ اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده ٥در حالی آه مطابق ماده .  استنداشته
 قانون اساسی ايران هيچ آس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا ٣٨حقوق مدنی و سياسی و اصل 

  .رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی و تحقيرآميز قرار گيرد
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 الزم به توضيح است آه هر ساله مسئوالن انتظامی :عههای يادبود اين فاج سلب حق برگزاری آيين) ٥
و امنيتی و نهادهايی مانند شورای عالی امنيت ملی در سالگرد اين فاجعه با امنيتی آردن فضای 

های يادبود اين  های مدنی و اجتماعی حق برگزاری آيين جامعه و اعمال قوانين محدود آنندة آزادی
 تير ماه به بهانه ١٨ ماه قبل از ٣امسال، .نمايندبه طوری آه  ب میفاجعه را از دانشجويان و مردم سل

آنترل ترافيك، حجم وسيعی از نيروهای امنيتی و نظامی و گارد ضد شورش،حضور رعب انگيزی در 
  .ها و ميادين شهرهای بزرگ ايران داشتند خيابان

انشجويان، دانشگاهيان و  ، د٧٨ تير ماه ١٨ سال از فاجعه ٥همانطور آه اشاره شد، پس از گذشت 
. آشند آه ظلمی آه به ناحق بر آنان رفته است را دادخواهی نمايند مردم ايران ، دادگاهی را انتظار می

اما ضمن اعالم نا اميدی از رسيدگی عادالنه به پرونده آوی دانشگاه تهران، در مراجع قضايی ايران و با 
بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی توجه به نقض مواد متعدد اعالميه جهانی حقوق 

سازمان ملل متحد آه در اين نامه به آن اشاره شد، ، از آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد 
  .تقاضا داريم به اين پرونده رسيدگی آند

  
  با تشكر فراوان

  دفتر تحكيم وحدت
  )های اسالمی دانشجويان دانشگاههای آشور اتحاديه انجمن(
  

   و منطقه ايبين الملليمهم هاي رويداد
  

ي اطالعاتي سناي آمريكا، برآوردهاي اطالعاتي آمريكا از تهديد عراق  بر اساس گزارش انتقادي آميته
  .دقتي تهيه شده بودند پيش از حمله به اين آشور، با بي

 2004 ژوئيه 9 -1383  تير19جمعه 
ز خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين آميته امروز به نقل ا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  ي آميت و آيفيت برآوردهاي جامعه  نتيجه درباره100و پس از يك بازنگري يك ساله، بيش از ) جمعه(
هاي  ي آزمايشگاه توان به اطالعاتي درباره شود آه از آن جمله مي اطالعاتي از عراق را شامل مي

يي و  هاي هسته هاي شيميايي و ميكروبي، برنامه  سالح تسليحاتي سيار دولت سابق عراق،
  .هواپيماهاي بدون سرنشين اين آشور اشاره آرد

هاي سنا اظهار داشتند آه اين گزارش بازنگري بسيار دقيقي بر عملكرد  خواهان و دموآرات جمهوري
) سيا(ا هاي اطالعاتي است به طوري آه تصويري چاپلوسانه از سازمان اطالعات مرآزي آمريك سازمان

  .آند را ترسيم نمي
ي اين گزارش بوده است، گفت آه اين گزارش سيا را به نداشتن  يك مقام آمريكايي آه در جريان تهيه

شان  هاي اطالعاتي دقتي و اهمال در ارزيابي آند، اما تحليلگران اين سازمان را به بي عينيت متهم نمي
  .آند متهم مي

گيري براي  آه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در حال تصميماين گزارش در حالي منتشر شده است 
انتصاب فردي به عنوان جانشين جورج تنت، مدير سيا آه استعفاي وي روز يكشنبه رسما تحقق 

  .پس از تنت، جان مك الگلين معاون وي، رياست سيا را بر عهده خواهد داشت. باشد يابد، مي مي
ي اطالعاتي  اي است آه بارها در ميان آميته نگري دو مرحلهگزارش امروز سيا، نخستين بخش يك باز

  .دو حزب شكاف ايجاد آرد

  
  دادگاه بين المللی الهه به برچيده شدن ديوار حائل در اراضی اشغالی رای داد 

 2004 ژوئيه 9 -1383  تير19جمعه 
ديوار حائل سرانجام امروز جمعه دادگاه بين المللی الهه با صدور رای، عدم مشروعيت احداث 

  . درسرزمين های اشغالی فلسطين ، از رژيم صهيونيستی خواست ساخت اين ديوار را متوقف سازد
احداث اين : ، قضات دادگاه الهه تاکيد کردند"الجزيره"به نقل ازشبکه خبری " مهر" به گزارش خبرگزاری 

ييل را به توقف احداث اين ديواربه معنای ناديده گرفتن قوانين بين المللی است به همين خاطر اسرا
  .ديوارو توقف بخشهای ساخته شده ديوار فرا خواند

اين دادگاه از اسراييل خواسته است غرامت خسارتی را که به فلسطينيها به خاطر ساخت اين 
  .ديواروارد کرده است، بپردازد

حائل رای دادند و  قاضی دادگاه بين المللی الهه درمخالفت با احداث ديوار14براساس اخبار رسيده، 
  .تنها يک قاضی آمريکايی با آن مخالفت کرد

دربخشی ديگر از رای صادره ازسوی دادگاه بين المللی الهه از اسراييل خواسته شده سرزمين غصب 
  . شده فلسطينيهارا که  برای احداث اين ديوارمصادره کرده است را به صاحبانش برگرداند

نونی دانست و گفت اسراييل بايد اين ديواررا از اراضی اشغالی اين دادگاه ساخت ديوار را غير قا
  .فلسطينيان برچيند

 پس ازناکامی کشورهای عربی دراتخاذ تصميمی 2003مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسامبرسال 
قاطعانه برای توقف ساخت ديوارحائل رژيم صهيونيستی، پرونده اين ديوار را به دادگاه بين المللی الهه 

  .اع دادارج
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هياتی به : معاون وزيرامورخارجه تشکيالت خودگردان فلسطين گفت"عبداهللا عبداهللا"درهمين راستا
نماينده فلسطين در سازمان ملل متحد برای شرکت در نشست امروز دادگاه بين " ناصر القدوه"رياست 

  .المللی الهه عازم الهه پايتخت هلند شدند
الهه خواسته بود ازصدور هرگونه رای درباره مشروعيت ديوارحائل که آمريکا پيشترازدادگاه بين المللی 

  .رژيم صهيونيستی درحال ساخت آن در کرانه باختری رود اردن است، صرف نظر کند
 13 کشورجهان با صدور رای از سوی دادگاه الهه موافقند حال آنکه تنها 36طبق گزارشهای رسيده، 

  .کشوربا رای دادگاه مخالف کرده اند
  

  استقبال اتحاديه اروپايی و اتحاديه عرب از رای دادگاه بين المللی الهه درباره ديوارحائل 
پس از اينکه دادگاه بين المللی الهه در عدم مشروعيت ديوار نژاد پرستانه حائل در سرزمين های 

ی اشغالی فلسطين رای داد اتحاديه عرب و اروپا و محافل داخلی فلسطينی درمجموع از اين را
  . استقبال کردند

به نظر : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رويترز، کميسراتحاديه اروپايی  امروز جمعه گفت
می رسد دادگاه بين المللی الهه ديدگاه اتحاديه را درغير قانونی خواندن ديوارحائلی که رژيم 

د کند و از اسراييل بخواهد اين ديوار صهيونيستی درحال ساخت آن درکرانه باختری رود اردن است، تايي
  .را در سرزمين های اشغالی برچيند

سخنگوی کميسر اتحاديه اروپايی قبل ازتشکيل دادگاه الهه  و اعالم رای درنامشروع بودن ساخت 
ما می دانيم که دادگاه بين المللی : ديوارنژاد پرستانه حائل در سرزمين اشغالی فلسطينی ها گفت

 رای مشورتی خود در خصوص اين موضوع همان ديدگاه اتحاديه اروپايی را که مخالف با الهه با ارائه
  . ساخت اين ديواراست، تاييد می کند

: جان کريستوفر ويلوری  سخنگوی کميسر اتحاديه اروپايی درکنفرانسی  مطبوعاتی اظهارداشت 
دن اين ديوار در داخل اراضی اتحاديه اروپايی همچنان به درخواست های خود از اسراييل برای برچي

  .اشغالی فلسطين و قدس شرقی و اطراف آن ادامه می دهد
اتحاديه اروپايی مدتی  طوالنی است که ابرازنگرانی کرده است احداث اين : وی خاطر نشان ساخت 
 ميان اسراييل و کرانه باختری را دربرنگيرد و در مسير حل و فصل 1949ديوارخط آتش بس سال 

  . ميان اعراب و اسراييل مانع ايجاد شوداختالفات
درعين حال کميسر اتحاديه اروپايی نگرانی عميق خود را ازبابت احداث ديوارحائل در فلسطين اشغالی 

اين چنين اقداماتی تنها مشکالت انسانی و اقتصادی فراوانی را برای مردم : اعالم کرد واظهارداشت 
  .فلسطين ايجاد می کند

تشکيالت خودگردان فلسطين امروز پس از پايان نشست دادگاه بين المللی الهه ياسرعرفات رئيس 
  .رای دادگاه بين المللی الهه نوعی پيروزی برای تمام ملتهای آزادی خواه محسوب می شود: گفت 

وی از شورای رهبری فلسطين خواست برای بررسی تصميمات اتخاذ شده از سوی ديوان عدالت بين 
  .برگزار کنند المللی نشستی را 

رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين با تاکيد براينکه جامعه بين المللی بايد با کسانی را که صلح نمی 
  .نع موجود بر سرراه صلح را برداردجهان بايد موا: خواهند رويارويی و آنها را به چالش بکشد اظهارداشت 

 ازتصميم بجای دادگاه بين المللی درهمين حال احمد قريع نخست وزير تشيکالت خودگردان فلسطين
ما کار خود را برای برچيدن اين : الهه مبنی بربرچيدن ديوار نژاد پرستانه حائل استقبال کرد و گفت 

  .ديواربه زودی آغازخواهيم کرد
قريع درعين حال ازجامعه بين المللی وشورای امنيت سازمان ملل متحد خواست برای برچيدن اين 

  . ين کمک کنندديواربه مردم فلسط
اگر رژيم صهيونيستی صلح می خواهند بايد پايبندی خود را برای برچيدن ديواری : وی همچنين گفت 

  .حائلی را که در سرزمين اشغالی فلسطينيها بنا کرده است، اعالم کنند
رای صادره ازسوی دادگاه فشارهای بين :درعين حال نخست وزير تشکيالت خودگردان فلسطين گفت

  . را برای توقف ساخت اين ديوار توسط رژيم صهيونيستی افزايش خواهد داد المللی
درنخستين واکنش داخلی، رژيم صهيونيستی بابرگزاری نشستی رای دادگاه بين المللی الهه را 

  .درعدم مشروعيت احداث ديوارحائل درکرانه باختری رود اردن رد کرد
 تنها رای معتبردرمورد احداث ديوارحائل رای دادگاه :يوسی بيلد وزير دادگستری رژيم صهيونيستی گفت

اين وزيردادگستری اسراييل دادگاه الهه را به اتخاذ موضع دشمنانه عليه اسراييل .عالی اين رژيم است
  .متهم کرد

جامعه بين المللی نبايد ازرای  دادگاه : سخنگوی کابينه اسراييل گفت" ديويد سرانگا"درهمين راستا 
هه درخصوص عدم مشروعيت ديوارحائل حمايت کند زيرا ممکن است اين رای ابزاری برای بين المللی ال

  .تهاجم به اسراييل شود
تل آويو بيم از آن دارد که رای صادره از سوی دادگاه بين المللی الهه موجی از درخواستها عليه اين 

ی سازمان ملل متحد برانگيزد رژيم را برای برچيدن اين ديوارو اعمال فشارو تحريم ازسوی مجمع عموم
  .تاجايی که موجب تحريک احساسات فلسطينيها عليه اين رژيم شود

بايد به با احترام : عمروموسی دبيرکل اتحاديه عرب هم ضمن استقبال از رای دادگاه الهه اظهارداشت
  .به رای قوانين بين المللی  آن را اجرا کنيم 
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  باره ديوار حائل را کم اهميت دانست آمريکا رای دادگاه بين المللی الهه در
کاخ سفيد رای صادرشده از سوی دادگاه بين المللی الهه درمورد ديوار نژاد پرستانه حائل را کم اهميت 

  . دانست
به نقل ازخبرگزاری رويترز، اسکات مکلالن سخنگوی کاخ سفيد در راستای " مهر" به گزارش خبرگزاری

گاه الهه  درخصوص عدم مشروعيت احداث ديوارحائلی که رژيم منافع صهيونيست ها صدور رای داد
اعتقاد : صهيونيستی درحال ساخت آن درکرانه باختری رود اردن است را کم اهميت دانست وگفت

  .نداريم که اين دادگاه محل مناسبی برای به چالش کشيدن اين موضوع است
ا درراه سفربه ايالت پنسلوانيا بود سخنگوی کاخ سفيد که به همراه جرج بوش رئيس جمهوری آمريک

ما اعتقاد نداريم که دادگاه الهه محل مناسبی برای حل و فصل مسائل : درعين حال ياد آورشد
  . حل و فصل شود" نقشه راه"سياسی است بنابراين اين مساله بايد ازطريق طرح 

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

    برادربزرگ يردرحزبتغي خاستگاه

  2004 ژوئيه 10 -1383  تير20شنبه  -اعتماد  
: گذراند  را از سر مي  مهمي  روزها تغييرات  اين  اسالمي  موتلفه حزب:   فرهادي ، جوالن  سياسي گروه

  نگره آ دو شعار نهايي (  سوم  نسل  به  و خدمت  با شعار جوانگرايي  حزبي  به  شدن  و تبديل تغيير دبير آل
   عرصه  آردن  را با خالي  جوانگرايي  راست  جناح هاي برادر بزرگتر تشكل).   اسالمي  موتلفه  حزب هفتم

   اينك  يارانش  قول  به  آه دبير آلي.  است  آغاز آرده  برادر آوچكتر آبادگرش  نفع  به  هفتم  مجلس انتخابات
العمر   مادام  دبير آلي ام  گفته  دوستان  به همواره«: آند  مي يت ماجرا را روا گيرد، اينگونه  مي  آناره در اوج

   متبوعش  حزب  هفتم  در آنگره عسگراوالدي» .  ما است  در تشكيالت  و نوآوري  رشد حزب  مانع بزرگترين
فرد دهد   مي  فرصت  ماه  اعضا شش گويد و در انتها به  مي  سخن  جوان  استعدادهاي  آشيدن  ميدان از به

»   حبيبي محمد نبي «  نام  به  فال  قرعه  در انتهايش  آه  ماهي  آنند، شش  او انتخاب  جاي  را به ديگري
  ما جوانگرايي «  ترقي  قول به. شود  مي  زده  جوانتر است  از عسگراوالدي  سال16   آه  سابق  مقام قائم
  رغم  علي  آه  تهران  شهردار سابق  حبيبي نبي».  جوانتر است  از عسگراوالدي  سال16  ، حبيبي ايم آرده

   در مورد مجلس  عسگراوالدي  آه عنواني(»   تحولي مجلس «  انتخابات  در عرصه اش  تكنوآراتانه تمايالت
»   تهران  در استان  نگهبان  شوراي  نظارت  هيات رييس« آمد  صحنه حاضر نشد، اما به) گيرد آار مي  به هفتم

 دارد،   دست  را به  موتلفه  هدايت  سكان ، اآنون  انتخاباتي  شورا در شكايات اين»   ويژه دهنماين«و 
   آه يي  ويژه  جايگاه  را به  آنان  مهم  تا اين  آرده  تن  را به  احزاب  رداي  آه  نيست  بيش  چندي  آه يي موتلفه

   بازار، بعد از آودتاي زني  سينه هاي  هيات  از دل  اسالمي موتلفه.دانند، بازگرداند  مي  آن خود را شايسته
   هم  به  اسالم  فداييان  و تالشي  صفوي  نواب  با تيرباران  آه  آوچكي هاي هيات.  آمد  بيرون1332 مرداد 28

 شود   سرمشقي  آنان انديشيدند الگوي  نمي  گاه  باشند، شايد هيچ  راه  همان  دهنده پيوستند تا ادامه
 خود را  هاي  فعاليت  آه يي  خود بگيرد، موتلفه  به  حزب  يك  بعد شكل  قرن  نيم  قرار است  آه  جمعيتي يبرا

   فعاليت  در مورد سابقه  موتلفه  دبير سياسي بادامچيان.  آغاز آرد  شاه  رژيم  عليه  مسلحانه با اقدام
   ميالني اهللا  و منصور را از آيت  شاه  انقالبي  و اعدام  مهدورالدمي حكم«: گويد  مي  حزب مسلحانه
گويد شهيد   مي  بادامچيان  آه حكمي» . فرمودند  را با هم  حكم  و اجراي  حكم  و ايشان  آرديم درخواست
 و شهيد   اماني ق اندرزگو، شهيد صاد  شهيد علي گونه  و بدين  آورده  ميان  به  از تاييد آن  نيز سخن مطهري

 امروز   و شلوارپوش  آت سالخوردگان. آنند  مي  انقالبي  را اعدام  وزير شاه ، منصور نخست محمد بخارايي
   آه در شرايطي«: آنند  ياد مي  خود چنين اند از خاطرات  بوده  پهلوي  رژيم  سالها در زندان  آه موتلفه
گذراندند او   مي  خلق  با مجاهدين  را با فوتبال بيشتر وقتشان   ما در زندان  مبارز سرشناس  علماي بعضي

» .خواند  مي  و خود انگليسي گفت  مي  مكاسب  درس  زندان  وارد به  تازه هاي  طلبه به)  عسگراوالدي(
 خود را با   دوستي  امداد، سابقه  در آميته  عسگراوالدي  فرهنگي  و معاون  حزب ، سردبير ارگان ترقي
   از زنداني سال11 روز  آن«: دهد  مي رساند و ادامه  مشهد مي  خود و زندان  سالگي19   به اوالديعسگر
   نيز برگ  موتلفه ، تقويم  تاريخ  برگ  خوردن با ورق». گذشت  مي  مسلمان  عسگراوالدي اهللا  حبيب شدن
.  آردند  مكان  نقل  پوزيسيون  جايگاه ه ب  اپوزيسيون  از جايگاه  پيروز شد و آنان انقالب.  آغاز آرد ديگري
  بخشيد، هر چند آه  مي  آنان  به  حزب  در مجموعه  رفيع  جايگاهي  آنان  و زندان  مبارزه  طوالني سابقه
   انقالبي  اعدام  خود روزي  آه  بود، جمعيتي  سختي هاي  سال  موتلفه  براي  انقالب  اول هاي  سال گاهي
 و در   رجايي ، محمدعلي  عراقي ، مهدي  آيت حسن:  بود  ترور گرفتار آمده د در دام روز خو آرد آن مي
 را در   آنان  همواره  آردند، اعتبار ويژه  تجربه  را هم يي  ديگر سكه  روي آنان.   الجوردي  بعد اسداهللا هاي سال

   به  آروبي  بود و بعد از رفتن  وزير بازرگاني  موسوي  در دولت عسگراوالدي. داد  قرار مي  مهم مناصب
  ، وزير بازرگاني  ديگر عضو حزب اسحاق آل.   است  آرده  را حفظ  موقعيت  نيز اين  و تاآنون  امداد رفت آميته
  . بود  و پرورش  آموزش دار وزارت  عهده  موسوي  نيز در دولت اآبر پرورش  بود، علي ديگري

  
   استاندار خراسان  وزير آشور وقت  آني  مهدوي اهللا  آيت  حكم ها به ال س  در اين  حزب  اين  تازه دبير آل
 روزگار  اما در انتخابات. شود  مي ، استاندار تهران  وزير آشور وقت نوري  ناطق  حكم  به آه62  ، تا سال است
 با   جمهوري ياست ر  در انتخابات  موتلفه  نامزدهاي  حضور دايمي رغم ، علي رفت  نمي  بايد پيش  آه چنان
   به  نامزد نزديك آيت  حسن  آه  دور اول از همان.  نشدند  ميدان  پيروز مستقيم گاه ، هيچ  اعتبار موتلفه همه
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   رياست  و چهارم  دور دوم انتخابات )  عسگراوالدي هاي  آرد تا شكست گيري  آناره  از انتخابات موتلفه
   به ، تنها نزديك(  و هشتم ششم ) جاسبي(  ، هفتم سوم ) يي ره، زوا(  ، سوم دوم ) ، پرورش( جمهوري
  .بود»   رجايي محمد علي« شهيد   معلم  جمهوري  رييس  پيروز در انتخابات يي موتلفه
 مبارز و   روحانيون  مجمع  جدايي  آن هاي  فعاليت  توقف  شد و ميوه  منحل  اسالمي  جمهوري  حزب67  سال
   موتلفه هاي  از فعاليت بادامچيان.  مبارز  همسو با روحانيت  تشكلي ارز شد و موتلفه مب  روحانيت جامعه
   موتلفه  اينكه  نام  به  تا از بدگماني  برخود ننهاديم  حزب  نام  موقع در آن«: آند  ياد مي ها چنين  سال در اين
  ». ، بپرهيزيم آند  خود تمام  نفع  را به  اسالمي  جمهوري  حزب خواهد انحالل مي

     حزب عقايد يك
: دهد  مي  شرح  را چنين  حزب  به  از جمعيت  موتلفه  تغيير نام  لزوم  حزب دبير سياسي:   عقايد سياسي1
   حزب  آه  بود در صورتي ج ضعگ ضهغق آغل ق(   خارجي هاي طرف) آنها   براي  جمعيت ، ترجمه درمكاتبات«

   را در زندان  انگليسي  زبان بادامچيان(. 83\4\18  شماره)»   است  مطرح  پارتي  عنوان  آنها به در لفظ
 و   معاصر، قرآن  مبارزات  تاريخ  شنيدن ها به ساعت«گويد   مي  ترقي  آه  چنان  و همفكرانش آموخته
   به  حزب  از اين ه موتلف  حزب  ارگان  از بادامچيان  نقل به» شما « نشريه» اند  او پرداخته  از زبان البالغه نهج

. گيرد قرار مي» مدار  قدرت احزاب« در برابر  آند آه ياد مي»  خدا  براي  خالصانه خدمت «  حزب عنوان
  معرفي» اصولگرا« را   آنان  موتلفه  از مردان نامد و در صحبت مي» ارزشمدار «  را مجلس  هفتم مجلس
 خود را  آنان. از منكر دارد  و نهي  معروف  امر به التي واحد تشكي  آه  است  تنها حزبي موتلفه. آند مي

  و به. دانند  و ساير شهدا مي ، اماني  ، عراقي ، باهنر، رجايي ، بهشتي ، مطهري»( ره)  امام ميراث«
 و  محمدي  ناب اسالم «  مرزها توسط و درنورديدن»  اسالمي  عدل حكومت «  همچون  از بايدهايي صراحت
 مرآز  رييس( 1382\11\21 از ايسنا   نقل ، به  قم ، مسجد چهارمردان بادامچيان. )برند مي  نام»  علوي

   جناحي  نگهبان شما ديگر نگوييد شوراي«: گويد  وزير آشور مي  به خطاب(  بادامچيان )  حزب سياسي
 550   آه  آقايان ينا. آورد  نمي  از شماها را هم آرد يكي  مي  عمل  جناحي  نگهبان  آرد، اگرشوراي عمل

  او با اشاره»  دارند؟ خورند و صالحيت  مي  درد نمايندگي اند آيا به  گرفته  جزايري  از شهرام  تومان ميليون
   دموآراتيك گويد ما حكومت  آقا مي اين«: گويد  مي  عسگراوالدي  به  مشارآت  حزب  دبيرآل  نامه به
   مجلس  به  رفتن  آند، صالحيت  دفاع  آقاجري  و هاشم دي عب  از عباس اگر دبيرآلي.  خواهيم مي
 را   نهضت اگر اساسنامه«: دارد  مي  اعالم  چنين  آزادي  نهضت  را درباره  متبوعش  نظر حزب وي»دارد؟

» .  نداشت  را قبول  مرجعيت بازرگان.  نبود  مذهبي  آه ، مصدق  هستيم گويند ما مصدقي بخوانيد اينها مي
وگو با   در گفت  داشته  رابطه  از انقالب  در قبل  با هر دو حزب  آه  فارسي الدين  جالل  اينكه جالب(.  همان)

 امروز  اندازه  به  آزادي  و نهضت  موؤتلفه  هيات  از انقالب پيش«: گويد  مي چنين( 83\2\1  شنبه سه)ايسنا 
 در   پرقدرت  از حزبي اش  در نظريه  انقالب پردازان ريه از نظ يكي»  پل تدااسكاچ» «. نداشتند از يكديگر فاصله

   را در ايران  حزب  اين  از آارشناسان  و بسياري  است  بسيار وسيع  نفوذش  دامنه برد آه  مي  نام حكومت
  ابق س  دبيرآل  آه ، آنچنان  را بسيار نيكو دريافته  مساله  نيز گويا اين موؤتلفه. اند  دانسته  موؤتلفه حزب
   تيمي  يافتن  آشور و همچنين  براي  عالج هاي  نسخه  بررسي  در حال  اسالمي ما در موؤتلفه«: گويد مي
  اصالحات« از   از چين  در بازگشت  از اين او پيش» .  باشد، هستيم ها را داشته  برنامه  آن  اجرايي  توان آه

  . بود  آرده دفاع»  چيني
    چيني اصالحات:   اقتصادي نسخه
 بازار قرار دارد،   در نزديكي  و دفتر آن  خود وفادار است  سنتي  جايگاه  شود به  هم  اگر حزب  حتي موؤتلفه
 مدير  ترين  تا با ثبات از وزير بازرگاني. اند  آرده  را اشغال  اقتصادي  مناصب  از هر منصبي  نيز بيش  آن اعضاي

وارد 1359   از سال  آه  و معادن  و صنايع  بازرگاني  اتاق ييسر»  خاموشي  نقي علي «  اسالمي جمهوري
  بافي  پارچه  و آارخانه  الصادق  جامعه  به  وابسته  نساجي مدير آارخانه.   است  شد و هنوز در آن اتاق

   بود، اما در اتاق  هم  تهران  نماينده  مجلس  چهارم  در دوره  شهيد مطهري  عالي  مدرسه  به وابسته
  أ علي آار قرار داشته  محافظه  جناح  طرفداران  در انحصار بازاريان  از انقالب  پس  آه  ماندأ اتاقي بازرگاني

برادر  )  عسگراوالدي  و اسداهللا  اتاق  معاون  ميرمحمد صادقي ، عالءالدين  اتاق ، رييس خاموشي نقي
اند، هر   عضو موؤتلفه  و همه  رييسه  هيات  مهم ياز اعضا(   و انگليس  ايران  اتاق  و رييس  سابق دبيرآل
 و   است  قرار گرفته  سياسي  مخالف هاي  و تهديد گروه  مورد اعتراض  اقتدار آنان  است  چندي چند آه
   در نوع  هم  منتقدين  در مقابل  خاموشي شود، جواب  مي  اتاق  رياست  مديريت  از دو دهه  زيادي انتقادات

   وزير بازرگاني  و با خواهش ام  آمده  اتاق به(  ره)  خميني  امام  غيرمستقيم با حكم«:  است  خود جالب
  ».  وزير شوم توانستم  مي  وگرنه ام مانده
    سوم  و دوران  تلخ داروي
آنند   مي نوش( 83\4\18 شما  سرمقاله)»   تلخ داروي« را مانند   تغيير دبيرآل  در حالي  اسالمي موؤتلفه

 را   مراحلي  اسالمي انقالب«.  هستند انقالب»   سوم دوران «  به  وارد شدن  در حال  خودشان قول  به آه
   استقرار نظام  دوم  بود وارد مرحله  انقالب  تحقق  آه  اول  سر بگذارد،ما بعد از عبور از مرحله بايد پشت
 آامال   استقرار دولت  آه  هستيم  سوم له مرح  به  وارد شدن  و حاال در حال  شديم  اسالمي جمهوري
   به اسالمي «  معناي البته(   از ترقي  نقل  به83\4\16اعتماد، )» .  است  آلمه  عام  معناي  به اسالمي
   امداد و يا حتي  آميته  بازرگاني  امر از اتاق ، اين شك ، اما بي  نيست  شفاف چندان»   آلمه  عام معناي
  آند، بعيد نيست  مي  روايت  موؤتلفه  انتخاباتي ها مبارزه  سال  آه آنچنان.  نخواهد شد حقق وزير م معاونت

  درباره( 78\3\18) شما   نشريه  سرمقاله  باشد، آما اينكه  جمهوري  رياست  انتخابات ، ميدان  ميدان آن
 بتواند   موؤتلفه انديشد آه  مي زي رو شناسد و به  مي  را خوب  انقالب او دشمنان«: آورد  مي  تازه دبيرآل
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 را   يافته  پرورش  آادرهاي اش  اطالعاتي  و در بانك ها و ابعاد ارايه  زمينه  آشور در تمام  اداره  براي يي برنامه
  ». باشد  داشته  آشور آماده  اداره براي

   زد، معتقد است طلبان صالح ا  حذف  به  دست  نگهبان  شوراي  نظارت  هيات  رييس  در مقام  آه دبيرآلي
   انعكاس  با گردنبند طبي ها از وي  روزنامه  آه شناسد هر چند عكسي  مي  را خوب  انقالب دشمنان

   استعداد جديد درميدان يك«شناساند تا   مي  مخاطب  بيمار به  دبيرآل  يك اند، بيشتر او را در هيبت داده
  (.  موؤتلفه  حزب  دبيران  نشست ، در پايان عسگراوالدي)»  خدمت

 از   حزب اين )  پوپوليستي  در اقتصاد طرفدار نگرش ، راديكال  خارجي  در سياست  آه  حزبي هرحال به
   بخاطر عدم  اصالحات  دولت آند و به  ياد مي  تهيدستان  جنبش عنوان  به  و معلمان  آارگران جنبش

   پوپوليستي اقتصاد بازار با تفكرات. نامد  مي طلبي غاير با عدالت را م گيرد و آن  مي  خرده  آنان  به رسيدگي
»  تحجر علمي« با  و مبارزه»   علمي نوانديشي«و (  بازار باشد هودي  رابين هاي  ايده  شبيه احتماال چيزي

   اعضاي مه ه  جديد آه داند، با دبيرآل  خود مي  اصلي را از اهداف(   آرمان  جوانان  به  عسگراوالدي نامه)
   به آامال اسالمي «  دولت  آه  روزهايي خود را براي( 83\4\18، شما  بادامچيان)اند   آرده  با او بيعت حزب
  .آند  مي ، آماده است»   آلمه  عام معناي

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
ي  يي از جمله چرخه  دستيابي به دانش هستهمحمد البرادعي گفت، اين صحت دارد آه ايران براي

  .آند يي تالش مي آامل توليد سوخت هسته
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ي صهيونيستي هاآرتص با مخابره اين خبر افزود  ، روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اشاره به آشف آثاري از اورانيوم با غلظت المللي انرژي اتمي با  آه محمد البرادعي، رييس آژانس بين
  .اند شان را متوقف آرده سازي اورانيوم ي غني ها برنامه باال در ايران خاطر نشان آرد آه ايراني

روزنامه ياد شده به نقل از وي آه گويي اظهارات خود را فراموش آرده آه طرف ايران آژانس است، ادامه 
اي وجود دارد، اين آشور در حال مذاآره با آشورهاي اروپايي است،  در ايران شرايط بسيار پيچيده: داد

  .اي نكرد وي به نام اين آشور اشاره(!) اما الزم است آشور ديگري نيز به اين مذاآرات بپيوندد
ها صورت خواهد  در ماه جاري نشست ديگري ميان ايران و اروپايي: هاآرتص به نقل از البرادعي افزود

هاي مختلفي را  اي يكجا با ايران ايجاد شود و به تهران تضمين هايي براي انجام معاملهگرفت و بايد راه
  .ارايه دهد و اين آشور را ترغيب آند

ي ايران را به  المللي انرژي اتمي در پاسخ به اينكه چرا پرونده ي اين روزنامه، رييس آژانس بين به نوشته
يي در ايران آشف نشده است، در هر صورت  ستههيچ سالح ه: دهد گفت شوراي امنيت ارجاع نمي

  تواند انجام دهد؟ شوراي امنيت چه اقدامي مي
اش را در شوراي امنيت  يي ي شمالي و مسايل هسته همه مورد آره: هاآرتص به نقل از وي ادامه داد

د آه طي ي جهاني بايد دقت آند تا شرايطي ايجاد نشو آورند؛ به عالوه، جامعه سازمان ملل به ياد مي
  .يي را خواستار شوند هاي هسته ي منع گسترش سالح ها رها آردن معاهده آن ايراني
المللي انرژي اتمي اسامي  ، البرادعي در پاسخ به اين سوال آه آيا آژانس بين ي اين روزنامه به نوشته

 آژانس به آند، گفت آه اند فاش نمي اش آمك آرده يي آشورهايي را آه به ايران در تالشهاي هسته
  .همكاري اين آشورها در آينده نياز دارد

المللي انرژي اتمي همچنين گفت آه براي وي روشن است آه  به گزارش ايسنا، رييس آژانس بين
  .مذاآرات جديد بايد در خاورميانه آغاز شود و وي آماده است آه در اين خصوص آمك آند

يي متفاوت بايد ايجاد شود آه از  هوم امنيت منطقهيك مف: وي در حمايت از رژيم صهيونيستي ادامه داد
  .رقابت تسليحاتي جلوگيري آند

يي پاآستان تماس  از اينكه به غير از ايران و ليبي آشور ديگري با دانشمند هسته: وي همچنين گفت
  .تجاري داشته است يا خير، آگاهي ندارد

  

  راق  و نيروهاي موثر در آينده عدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .ي سفراي چهار آشور انگليس، ايتاليا، هلند و روماني را دريافت آرد الياور استوارنامه
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 -ي عربي   چاپ امارات متحده-ي االيام  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
غازي عجيل الياور، رييس جمهور دولت جديد : م آرداي اعال دفتر رياست جمهوري عراق، طي بيانيه

  .ي سفراي انگليس، ايتاليا، هلند و روماني را دريافت آرد عراق، استوارنامه
سفراي اين چهار آشور در ديدار با الياور، نسبت به روند سياسي عراق و : žاين بيانيه همچنين افزود

  .ي ثبات در آشور اظهار اميدواري آردندتالشهاي دولت عراق در دستگيري تروريستها و برقرار
 

  .ي الحلوه در جنوب بغداد، هفت تن آشته و زخمي شدند بر اثر انفجار يك بمب در منطقه
 2004 ژوئيه 9 -1383  تير19جمعه 
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به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، اخبار واصله حاآي از آن ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ن بمب بعد از عبور آاروان نظاميان آمريكايي منفجر شده و يك خودروي غيرنظامي آه پشت است آه اي

هاي آن آشته و  آرده است، بر اثر انفجار بمب منهدم و هفت تن از سرنشين سر آاروان حرآت مي
  .زخمي شدند

ر حال از سوي ديگر، پليس شهر حله در جنوب بغداد اظهار داشت آه توانسته است چاشني يك بمب د
  .ي پارك آار گذاشته شده بود، خنثي آند انفجار را آه در محوطه

  
  مهمترين تحوالت امروز عراق 

 2004 ژوئيه 9 -1383  تير19جمعه 
راثر انفجار يک بمب دست ساز در منطقه الحطوه درجنوب بغداد دستکم سه عراقی کشته و چهار تن ب

  . ديگر نيز مجروح شدند
: شبکه خبری الجزيره به جزييات بيشتر درباره اين خبر اشاره ای نکرد و گفتبه گزارش خبرگزاری مهر، 

بمبی درمسيرعبور يک کاروان نيروهای آمريکايی درهمين مکان منفجر شد که منجر به انهدام يکی 
  .ازخودروهای نظاميان آمريکايی شد

اد خبردادند که شاهدان عينی امروزهم ازشنيده شدن صدای چند انفجارپی درپی درمرکز شهربغد
  .هنوزخبری ازميزان تلفات وخسارات آن دردست نيست

ازعراق خبرمی رسد ماموران پليس عراق يک بمب را درپشت يکی ازمراکزدولتی درشهرحله خنثی 
  .اين بمب دريکی ازباغهای مجاور ساختمان کارگذاشته شده بود: يک منبع پليس گفت . کردند

 افراد ناشناس بامنفجرکردن بمب دست سازدرمسيرعبوريک :گزارشهای دريافتی ازعراق حاکيست
  .کاميون نيروهای آمريکا درمنطقه ای درشمال بغداد، آن را منهدم کردند

پس ازانفجاراين کاميون، گشتی ها پياده آمريکايی درمحل حاضر وعمليات جستجو را برای يافتن بمب 
  .تلفات اين انفجارخبری  مخابره نکرده است تاکنون ارتش آمريکا درمورد ميزان . های ديگرآغازکردند

همچنين سخنگوی نظاميان آمريکايی امروز جمعه ازکشته شدن يکی از نيروهای اين کشوردرشهربغداد 
" عمرعبد الجبارعبد الستار"يک منبع پليس عراق درشهرالرمادی امروز خبر داد افراد ناشناس . خبرداد

  .آمريکايی در اين شهر کار می کرد ربودندمترجم عراقی که برای نيروهای اشغالگر 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تيرماه18: روزنامه های تهران
  2004 ژوئيه 8 -1383 تير 18 پنج شنبه -بي بي سي 

روزنامه های امروز صبح تهران، همزمان با سالگرد هجدهم تير ماه از زبان مسووالن انتظامی و امنيتی 
داده اند که امسال هيچ مراسمی در اين روز خارج از دانشگاه ها برگزاری نمی شود و اين در حالی خبر 

است که به نوشته روزنامه شرق دفتر تحکيم وحدت، بزرگ ترين تشکل دانشجوئی کشور، در نامه ای 
انتقاد به رييس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از ادامه دستگيری ها و حبس دانشجويان در ايران 

  .کرده است
  .متن نامه دانشجويان در هيج يک از روزنامه های امروز صبح تهران منعکس نيست

اما چه .  در سرمقاله خود نوشته پنج سال از آن روز گذشت و ما قرارست آن را فراموش کنيمجمهوريت
متاز را که يک دانشجوی م" جمالی"را که جان خود را از دست داد، يا " عزت ابراهيم نژاد. "چيزی را

  .چشمش را در اثر شليک شبه نظاميان از دست داد
 از برگزاری مراسمی در داخل دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد حمله به کوی وقايع اتفاقيه

داوود "  تير١٨کالبدشکافی واقعه "دانشگاه تهران خبر داده و نوشته عصر ديروز در نشستی با عنوان 
  ه کوی دانشگاه معاونت دانشجويی دانشگاه تهران راسليمانی، که در زمان واقع

عهده دار بود، گفته است برخی تصور دارند که با ايجاد فشار و زور و برخورد قهرآميز می توان شرايط 
  .اما در عمل آشکار شده که اين حوادث در کنار ترورفکر و انديشه بی حاصل می ماند. خاص ايجاد کرد

شگاه تهران، رييس اين دانشگاه هم از پی گيری نکردن ماجرا توسط قوه  در مراسم دانشرقبه نوشته 
  .قضاييه و برخورد نکردن با لباس شخصی هائی که با حمله به کوی فاجعه را آفريدند انتقاد کرده است

 رييس دانشگاه پزشگی تهران هم از پی آمدهای فاجعه کوی دانشگاه انتقاد کرده جمهوريتبه نوشته 
نيروهای عجيب و سازمان دهی شده ای در اين کار دست داشتند که امکان به محاکمه و گفته گويا 

  .کشيدنشان وجود ندارد و اميدی هم به آن نيست
در حالی که روزنامه های مستقل و وابسته به جناح اصالح طلب سالگرد هجدهم تير را در گزارش ها و 

ه به حکومت عالوه بر ناديده گرفتن اين روز، از مقاالت خود زنده نگاه داشته اند، روزنامه های وابست
  .برگزاری مراسمی به اين مناسبت هم انتقاد کرده اند

پيدا و " از اين که جبهه مشارکت ديروز مراسمی تحت عنوان جمهوری اسالمیچنان که روزنامه 
د که اين حادثه را برپا داشته انتقاد کرده و نوشته سخنرانان اين جلسه چنين نتيجه گرفتن"  تير١٨پنهان 

  .جناح رقيب جبهه دوم خرداد بوجود آورد تا از طريق وارد آوردن فشار، طرفداران اصالحات را ساکت کند
 محصول يک توطئه توسط افراطيون دوم ٧٨ تير ١٨واقعه "اين روزنامه صبح خود اظهار نظر کرده که 

  ."تهای استکباری بودخردادی با هدف براندازی نظام جمهوری اسالمی با هماهنگی قدر
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در حالی که روز سه شنبه به طور ناگهانی به دستور دادستان تهران دادگاه علنی هاشم آقاجری 
 دادگستری تهران اعالم جمهوريتتشکيل نشد و اين تصميم گمانه زنی ها را در پی آورد به نوشته 

  .بودداشته که روز شنبه اين دادگاه از سر گرفته می شود و علنی هم خواهد 
به نوشته روزنامه های صبح امروز دادستانی تهران در اعالميه شديد الحنی از همسر آقاجری و 

خبرگزاری جمهوری اسالمی به خاطر انعکاس نگرانی های ناشی از توقف دادگاه آقاجری انتقاد کرده و 
  .خوانده است" عوام فريب"آن ها را 

هور، اولين ماموريت خود را در مجلس هفتم انجام  سرانجام معاون پارلمانی رئيس جمشرقبه نوشته 
، رئيس فعلی سازمان تامين اجتماعی، را به عنوان وزير پيشنهادی "محمدرضا شريف زادگان"داد و 

  .وزارت تازه تاسيس شده رفاه و تامين اجتماعی به مجلس معرفی کرد
 نحوه برخورد قوه مقننه با قوه  برخورد مجلس هفتم با وزير پيشنهادی دولت را نشان ازوقايع اتفاقيه

مجريه دانسته و نوشته هنوز چشم انداز روشنی از تصميم اکثريت مجلس درباره اين پيشنهاد وجود 
  .ندارد

 روشن نبودن نگاه مجلس هفتم به وزير پيشنهادی خاتمی از آنجا ريشه می گيرد که شرقبه نوشته 
نظر مساعدی نسبت به وزير پيشنهادی خاتمی عالوه بر اينکه اکثريت مجلس هفتم به لحاظ سياسی 

ندارند، اساسًا تعدادی از نمايندگان مخالفت خود را با تشکيل يک وزارتخانه جديد اعالم کرده اند و حتی 
  . تن از آنان با امضای طرحی با قيد دوفوريت خواستار انحالل اين وزارتخانه شده اند٢٠حدود 

 کاران به ايجاد وزارت خانه ای که کار کميته امداد را هم زير  با اشاره به بی ميلی محافظهجمهوريت
  .نظر بگيرد نوشته مجلس برای دادن رای اعتماد به وزير پيشنهادی دولت بر سر دو راهی قرار دارد

در حالی که روزنامه های مختلف تهران همچنان به انعکاس نظرات مختلف درباره دادگاه صدام حسين و 
 با انتشار نظرات چند وکيل دعاوی نوشته که آفتاب يزداق ادامه می دهند سران حکومت سابق عر

  .وکالی ايرانی خواستار حضور در دادگاه صدام حسين شده اند
 نوشته وزير کشور اتريش به يهوديان ايرانی قول داده است که شرايط الزم برای خروج آن ها از شرق

  .ر کنندايران را فراهم آورد تا بتوانند به اسرائيل سف
 هزار يهودی ايرانی تنها با داشتن ٢۵ از آنجاست که در حال حاضر شرقاهميت اين خبر به نوشته 

  .ويزای اتريش امکان خروج از کشور را دارند
  

   تير١٩:هفته نامه های ايران
 2004 ژوئيه 9 -1383  تير19جمعه  -بي بي سي 

 طرح درخواست ايران برای دريافت خسارات سالگرد واقعه کوی دانشگاه تهران، دادگاه صدام حسين و
جنگ هشت ساله با عراق، دادگاه هاشم آغاجری، حکم محکوميت مدير مسئول هفته نامه صدا و 

  .انتخاب دبير کل حزب موتلفه عناوين مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ ايران است
 را تلخ ترين و کليدی ترين واقعه  چاپ کرده و آن٧٨ گزارشی از حادثه کوی دانشگاه در سال اميد جوان

  .در تاريخ سياسی بعد از انقالب معرفی کرده است
 برای - که اکثريت آن در اختيار محافظه کاران بود- با اشاره به طرح مجلس پنجم اميد جواننويسنده 

وقيف  تير با فاش کردن طراح آن، ت١۵محدود کردن مطبوعات، می نويسد که چگونه روزنامه سالم در روز 
دانشجويان در اعتراض به توقيف سالم در کوی دانشگاه تهران به راهپيمايی پرداختند و عده ای "شد و 

از لباس شخصی های معلوم الحال و مجهول الهويه، نيمه شب به همراه نيروی انتظامی وارد کوی 
  ."ندشده و به نام فاطمه و با استعانت از علی مرتضی به ضرب و شتم دانشجويان پرداخت

سعيد اسالمی متهم اصلی ماجرای قتل های : سالم در عنوان اصلی آخرين شماره خود نوشته بود
 که در زندان با داروی نظافت خودکشی کرد، پيشنهاد اصالح قانون مطبوعات را داده ٧٧زنجيره ای پائيز 

  .است
چ نتيجه و دستاورد مشخصی در ايران اما درگيری چند روزه هي "به عقيده ياداشت نويس اين هفته نامه، 

نداشت جز آنکه نقطه سياهی بر دامان نظام مقدس اسالمی باقی ماند و دانشگاه جوالنگاه ترک تازی 
  ."عده ای شد
نشان داد ) در حادثه کوی دانشگاه(خاتمی برای اولين بار پاشنه آشيل خود را :" می نويسداميد جوان

ورد تهديد واقع شده است از خواسته های خود که و زمانی که احساس کرد اصل انقالب و نظام م
خواسته های جريان اصالح طلب بود، چشم پوشيد و اين بازی در تمام شش سال بعد پی در پی تکرار 

شد و خاتمی هميشه در لحظه آخر، بازی را به نفع رقيب ترک کرد و آخرين نمونه آن انتخابات مجلس 
  ."هفتم بود
 تير به عنوان بهانه ای برای آشوب ياد ١٨اهللا در يادداشت هفتگی اش از  ارگان انصار حزب يالثارات

حکام کاخ سفيد در چهار پنج سال گذشته همواره برای ايجاد نا آرامی های اجتماعی و : کرده و نوشته
 مثل ٨٣تير ماه "سياسی سرمايه گذاری سنگينی کرده و چشم به اتفاقات تيرماه ايران بسته بودند اما 

  ."ه چهار سال گذشته نخواهد بود کما اين که مجلس ايران مجلس چهار سال گذشته نيستتير ما
 ١٨ که به محافظه کاران نزديک است، با بررسی نقش و جريان های دانشجويی در حادثه نسيم البرز

عوامل بحران ساز، همچنان در ستادهای داخلی و خارجی به فعاليت مشغولند و : تير نوشته است
  .ويژه ای برای هماهنگی به کار گرفته می شوندماموران 
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 خبرنگار ايرانی االصل کانادايی که سال گذشته، بعد از دستگيری کشته - زهرا کاظمینسيم البرز
با مرگ وی چگونگی ارتباطش با دو ستاد بيرونی و " را متهم کرده که يکی از اين ماموران بوده اما -شد

  ."درونی پنهان مانده است
، ارگان جامعه اسالمی مهندسين که به مدير مسئولی محمد رضا باهنر، نايب رئيس جامه هفته نام

مجلس منتشر می شود، از دولت خواسته است در محاکمه صدام حسين پيگير غرامت جنگ هشت 
  .ساله با عراق باشد و در دادگاه خسارات تجاوز به ايران را مطرح کند

ه تالش آمريکايی ها نسبت داده که به اين وسيله سعی دارند ، غير علنی بودن دادگاه صدام را بشما
تا از انتشار کمک های آمريکا به عراق در طول جنگ با ايران جلوگيری کنند اما دولت ايران بايد برای 

  .دريافت مطالبات خود اسناد و مدارک الزم را به دادگاه ارائه کند
ه نقل از محمود محمدی عضو کميسيون امينت ملی  دادگاه صدام را نمايشی توصيف کرده و بيالثارات

صدام بايد در محکمه ای بين المللی محاکمه شود تا دولت ها و مردم عادی که : "مجلس نوشته است
  ." عليه صدام شاکی هستند از وی شکايت کنند

که برای اين : " به نقل از يوسف مواليی استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران نوشتهايران جمعه
جرايم صدام در يک دادگاه بين المللی رسيدگی شود بايد قطعنامه ای از سوی شورای امنيت سازمان 

  ."ملل برای تشکيل يک دادگاه کيفری اختصاصی مانند يوگسالوی صادر شود
به گفته آقای مواليی، اگر ايران دادخواستی به دادگاه صدام ارائه دهد به لحاظ عملی چيزی عايدش 

دادگاه صدام يک دادگاه ملی با قوانين . را ايران بايد از دولت عراق غرامت بخواهد نه صدامنمی شود زي
بين المللی است که فقط به جرايم صدام رسيدگی می کند اما مطالبات و خسارات ايران بايد از دولت 

  .جانشين عراق مطالبه شود
حاال که آغاجری : ص داده و نوشته سرمقاله اين شماره را به دادگاه هاشم آغاجری اختصاپرتو سخن

در تهران محاکمه می شود بايد به جرائم ديگر وی نظير سخنرانی در دانشگاه شهيد بهشتی تهران نيز 
  .رسيدگی شود

 از نماينده مدعی العموم انتقاد کرده که چرا با وجود اضافه شدن جرم پرتو سخنسرمقاله نويس 
  .کاهش داده است" توهين به مقدسات"به " ارتداد"هاشم آغاجری، اتهام وی را از 

 در سرمقاله اين شماره به برندگان مجلس هفتم، هشدار داده که متوجه آسيب های نسيم البرز
را نسبت به آينده بی ) مجلسيان(مباد توجه بيش از حد به دستاوردهای فعلی آنان " آينده باشند و 

  ." بردتوجه گرداند و سر رشته کار را از دست آنان به در 
، از کار فرهنگی به عنوان بسترساز کار سياسی نام برده و از جناح پيروز نسيم البرزسرمقاله نويس 

انتخابات مجلس خواسته است به کارکرد نهادهای فرهنگی توجه بيشتری نشان دهند تا محيط و 
  .عوامل فرهنگی جوالنگاه نامعتقدان نشود

صلی خود از انتخاب محمد نبی حبيبی به عنوان دبيرکل  ارگان حزب موتلفه اسالمی در عنوان اشما
  .جديد خبر داده و اين انتخاب را آغاز فصل جديدی در موتلفه توصيف کرده است

 سال پيش به عضويت موتلفه درآمده جانشين حبيب اهللا عسگراوالدی شده است ١١آقای حبيبی که 
  .که سال ها دبير کل اين حزب بود

صفهان منتشر می شود خبر داده، فائزه شريف مدير مسئول اين هفته نامه در  که در اصداهفته نامه 
دادگاه اصفهان به اتهام توهين، انتشار عکس ها و مطالب خالف عفت عمومی به پرداخت شش ميليون 

  . هزار ريال محکوم شده است۵٠٠و 
ه اتهام توهين به  خانم شريف بر اساس قانون مجازات اسالمی و قانون مطبوعات ب ،صدابه نوشته 

پنجاه ضربه شالق محکوم شده اما دادگاه آن را به پرداخت پنج ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق 
  .دولت تبديل کرده است
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