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

  

  نيان سياسياداعتصاب غذاي زن
  

 حمايت دفتر تحکيم وحدت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی 
  ٢٠٠۴ ژوئيه ٢٢ – ١٣٨٣پنجشنبه اول مرداد 

  زندانيان محترم سياسي؛ اعتصاب کنندگان و امساک کنندگان
جناب آقای دآتر ناصر زرافشان، دآتر فرزاد حميدى، احمد باطبى، پيمان پيران، سعيد ماسورى، رضا 

  …مت اله طبرزدى ومحمدى، حش
  .پايداری و مقاومت شما ما را متاثر و شرمگين کرد

ازدرون زندان به مستی زدگان افسون قدرت آموخته ايد که با زندان، تهديد و فشار نمی توان اراده نا 
از زندان شما راضی نشده اند و به خانواده تان نيز تعرض می کنند و بی .مشروعشان را تحميل کنند

  .ا معناشرمی شان ر
تير می آفرينند و ياد آن را هم می خواهند به زور گارد ويژه از خاطرات ببرند و اما از کرده خود آگاهند 18

اعتصاب . تير تهران را به پادگانی نظامی تبديل کرده اند و ايران را به زندانی بزرگ18که از ماهها قبل از 
امالن آن و محکوم کردن تعرض به خانواده پيمان  تير و رسيدگى به پرونده ى ع18غذاياتان در يادبود 

  .پيران را ارج می نهيم وضمن حمايت از آن، نسبت به سالمتی تان ابراز نگرانی می کنيم
حمايت کامل خود را از اعتصاب غذايتان و خواسته هايتان اعالم می داريم و می خواهيم که امساکتان 

اعتصابتان را به پايان برسانيد که تداوم .  هايتان مهم استرا بشکنيد که سالمتی تان برای ما و خانواده
  .اعتراضاتان در گرو سالمتی تان است

  به آنکه آزادي، حقوق بشر و دموکراسی در ايران سايه افکند
  با احترام فراوان

  شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت
 

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

   سپتامبر11گزارش نهايي آميسيون تحقيق 
  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 

هواپيماربايان از مشكالت و نواقص ” سپتامبر آمده است آه 11در گزارش نهايي آميسيون تحقيق 
هاي بوش و  ، با اين حال از مقصر شناختن دولت“اند موجود در درون دولت آمريكا در درازمدت بهره برده

  . جود اين اشتباهات خودداري شده استآلينتون به طور مستقيم براي و
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدرپرس، در اين گزارش ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها و مشكالت  ي عزم و صبر هواپيمارباها داده شده و تاآيد شده است آه آنها ضعف توضيحاتي درباره
به طور آامل مورد بررسي قرار داده و براي تعيين هاي مرزي آمريكا را  خطوط هوايي و روند بازرسي

  . اند ميزان امنيت، اقدام به پروازهاي آزمايشي آرده
در يك نوار ويديويي نشان داده شد آه هر چهار هواپيماربا قبل از سوار شدن به هواپيمايي آه به 

در اين تصاوير . گذرند تي ميالمللي داالس به راح هاي امنيتي فرودگاه بين پنتاگون اصابت آرد، از دروازه
  . دهند هاي شديد امنيتي به سهولت گذشته و به راهشان ادامه مي ها و بازرسي هواپيمارباها از فلزياب

گردد،   در حالي آه چمدانش بازرسي مي- يكي از هواپيمارباها -در اين نوار ويديويي نداف الهازمي 
 به سوي -هواپيمارباي ديگر-“ سالم”مراه برادرش هاي متداول به ه وي پس از بازرسي. شود ديده مي

  . آند  خطوط هوايي آمريكا حرآت مي77ي  پرواز شماره
گويند، هواپيمارباها چاقو  بازرسان آميسيون مي. شود هيچ چاقو يا ابزار تيزي در اين نوار ديده نمي

معمولي بر تن دارند و به هاي   لباس-ديگر هواپيمارباها-خالد المظهر و محمد مقد . اند همراه داشته
 خطوط هوايي -هواپيمارباي ديگر-فقط هاني هانحور . گذرند هاي فلزياب مي راحتي از درون باجه

  . گيرد ها قرار نمي  در فلزياب  است آه مورد بررسي77ي  شماره
ابقه س ي انجام اين حمله آه در تاريخ آمريكا بي ي نحوه  ماه درباره20 سپتامبر، 11آميسيون تحقيق 

  . اند بوده، وقت صرف آرده
يك ) پنجشنبه(هاي آاخ سفيد و اعضاي آنگره در جريان گزارش آميته قرار گرفتند و بوش امروز  مقام

  . يي را تحويل خواهد گرفت  صحفه575نسخه از اين گزارش 
مده آوري اطالعات توسط دولت به شدت انتقاد شده و آ ي جمع شود، در اين گزارش از نحوه گفته مي

  . است آه دولت بايد هر آنچه امكان دارد براي جلوگيري از وقوع حمالت تروريستي ديگر انجام دهد
هاي بوش و آلينتون تهديد  گويد، در اين گزارش آمده است آه دولت يك مقام دولتي آمريكايي مي

 يك از آنها  اند و هيچ هي خطر موجود از جانب القاعده نگراني نشان داد اند و درباره القاعده را جدي گرفته
  . به دليل عدم توانايي در متوقف آردن اين حمله مقصر نيستند
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ي خاصي نشده است، اما در حقيقت به نواقص  در اين گزارش گناهي متوجه فرد يا حادثه: وي افزود
ي ده ي سازمان تر شده، اشاراتي شده است، نواقصي در رابطه با نحوه ابزاري آه با گذشت زمان بزرگ

  . دولت ما
رفت گزارش شامل درخواستي براي ايجاد يك واحد مديريت ملي در سطح  همانطور آه انتظار مي

آنند و نظارت بر  آوري مي آي جمع .بي .هاي سيا و اف اعضاي آابينه براي نظارت به اطالعاتي آه سازمان
معاون براي اطالعات اين مدير سه . باشد  آژانس جاسوسي مي15مسائلي نظير بودجه و مديريت بر 

  . خارجي، اطالعات داخلي و امنيت داخلي خواهد داشت
ي يك تصوير درست از القاعده و توان  هاي اطالعاتي به دليل عدم ارايه چنين از آژانس در اين گزارش هم

  . اين سازمان در حمله به آمريكا با استفاده از هواپيما انتقاد شده است
هاي بوش و  ده است آه تروريسم به عنوان اولويت امنيت ملي دولتچنين تاآيد آر گزارش فوق هم
هاي اطالعاتي هستند آه در زمان الزم توان خوبي را  اعتنايي قرار نگرفته و اين آژانس آلينتون مورد بي

هاي موجود از جمله نبود يك مسوول رسمي ضد تروريسم، در اين زمينه  اند و سوء مديريت ارايه نداده
  . شدبا دخيل مي

به همين دليل آميسيون پيشنهاد تشكيل يك مرآز ملي ضد تروريسم براي بررسي نواقص 
  . هاي اطالعاتي را داده است هماهنگي

هاي  چنين پيشنهاد انجام اصالحاتي در آنگره را ارايه داده و خواهان افزايش قدرت آميته آميسيون هم
  . اي مناسب شده استه گذاري ناظر آنگره با دادن صالحيت تاييد و سرمايه

آي براي آشف و خنثي .بي. فرصت از دست رفته توسط سازمان سيا و اف10چنين  در گزارش فوق هم
  .  سپتامبر عنوان شده است11ي  آردن توطئه

آي و سازمان سيا به دليل عدم تبادل درست اطالعات و تحليل صحيح .بي.تندترين انتقادها متوجه اف
  .باشد اطالعات مي

  
   ايران و حادثه يازدهم سپتامبرارتباط

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد  -بي بي سي 
 رفت و آمد ي براي ايرانيخالد شيخ محمد، طراح حمالت يازدهم سپتامبر اعتراف کرده است که مقامها

   در نظرگرفته بوده اند ي القاعده از خاک ايران تسهيالت ويژه اياعضا
 دولت آمريکا مأمور تحقيق درباره حادثه يازدهم سپتامبر شده است، در ي که از سويهيئت مستقل
 از ارتباط ميان ايران و شبکه ي خود که به رئيس جمهور آمريکا تسليم کرده، شواهديگزارش نهاي

  .القاعده ارائه داده است
 1992 يا 1991 آمده است که در اواخر سال ي از اين گزارش پانصدوهشتادوپنج صفحه ايدر بخش
 ميان دو طرف ي غيررسمي با القاعده انجام داده و توافقي در سودان مذاکراتي، عوامل ايرانيميالد

 عليه اسرائيل ي دست زدن به حمالتي القاعده را برايحاصل شده بوده که بنابرآن، ايران آموزش اعضا
  .و آمريکا به عهده گرفته بود

 از القاعده به ين توافق، عوامل رده باال و مربيان پس از حصول اييبر اساس اين گزارش، مدت کوتاه
  .ايران سفر کرده بودند تا در زمينه انفجار و تخريب آموزش ببينند

 بر اين دانسته اند که ي ايران با القاعده خوانده اند دليليتدوين کنندگان گزارش، آنچه را که همکار
 در ايران و بنيادگرايان ي اسالميمهور جي ميان حکومت شيعي مانع همکارياختالف ميان شيعه و سن

  . مذهب نيستي سنيافراط
 جنوب نيويورک در چهارم ي اشاره شده است که دادستانيدر اين گزارش همچنين به کيفرخواست

 اسامه بن الدن صادر ي آمريکا در کنيا و تانزانيا، براي در سفارتخانه هاي، پس از بمب گذار1998نوامبر 
 با ايران، سودان و همچنين سازمان حزب اهللا لبنان ي او را به همکاريتحت رهبرکرده و در آن، شبکه 

  .متهم کرده است
 شبکه ي که رهبري شده اند که تا زماني مدعيتهيه کنندگان گزارش با استناد به منابع اطالعات

اهللا لبنان  آموزش و مشاوره با حزب ي اين شبکه براي رده بااليالقاعده در سودان متمرکز بوده، اعضا
 کار آمدن طالبان در افغانستان يارتباط داشته اند که از حمايت مستقيم ايران برخوردار است و پس از رو

 رده ي ايران و اعضاي شود، تماس دائم ميان مقامات امنيتي القاعده به آن کشور منتقل ميکه رهبر
  . القاعده برقرار بوده استيباال

  
د شيخ محمد، طراح حمالت يازده سپتامبر که اکنون در آمريکا در در اين گزارش آمده است که خال

 ي که عوامل القاعده به ناو آمريکاي2000 برد اعتراف کرده است که از اکتبر سال يبازداشت به سر م
 کند روابط خود را با القاعده مستحکمتر کند اما بن الدن يدر يمن حمله کردند، ايران تالش م" کول"
 ي از دست ندهد، دست رد به سينه ايران مي حاميانش را در عربستان سعودييبان اينکه پشتيبرا
  .زند

جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا گفته است که بالفاصله پس از خبردار شدن از حمالت يازدهم سپتامبر، 
 که ممکن است در پس اين حمله قرار داشته باشد فکر کرده ي از کشورهاييبه ايران نيز به عنوان يک

  بود
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 رفت و يخالد شيخ محمد و ديگر بازداشت شدگان القاعده همچنين اعتراف کرده اند که مقامات ايران
 مثال، مأموران ي کرده اند و برايآمد آنان به داخل و خارج از افغانستان از طريق خاک ايران را تسهيل م

شخص نشود که به افغانستان سفر  کرده اند تا مي در گذرنامه آنان رواديد عبور از ايران را ثبت نميمرز
  .کرده اند

 که در حمالت يازدهم سپتامبر نقش يبنابر اعتراف اين افراد، هشت تا ده تن از چهارده تبعه سعود
 از خاک ايران عبور کرده اند، هرچند اعتراف کنندگان هرگونه 2001 تا فوريه 2000داشته اند، بين اکتبر 

  . کننديپتامبر و ايران و حزب اهللا لبنان را رد مارتباط ميان عوامل حادثه يازدهم س
  

 ارشد حزب اهللا لبنان به ي از مقامهاي يک2000آن گونه که در گزارش آمده است، در اکتبر سال 
 تسهيل رفت وآمد عوامل القاعده از طريق خاک ايران ي براي سفر کرده بود تا اقداماتيعربستان سعود

  .انجام دهد
فت وآمد چند تن از عوامل حادثه يازدهم سپتامبر ميان ايران، لبنان و عربستان در گزارش همچنين از ر

  . خبر داده شده استيسعود
تهيه کنندگان گزارش ادعا کرده اند که حزب اهللا لبنان، رفت وآمد عوامل حادثه يازدهم سپتامبر از طريق 

 در دست يند که هيچ مدرک کرده است اما در عين حال اذعان کرده ايخاک ايران را بدقت دنبال م
  . داشته استي اين افراد نظر خاصيندارند که نشان دهد حزب اهللا رو

 نيست که نشان دهد ايران يا حزب اهللا لبنان از يدر گزارش همچنين تأکيد شده است که هيچ مدرک
ز  ممکن است که خود عوامل اين حمالت نيي حمالت يازدهم سپتامبر با خبر بوده اند، حتيطرحريز

  . انجام آن عازم بوده اند خبر نداشته اندي که برايهنگام عبور از خاک ايران از عمليات
در اين گزارش ادعا شده که ايران و حزب اهللا لبنان پس از وقوع حمالت يازدهم سپتامبر هرگونه ارتباط با 

 ارتباط ي اند که بر روالقاعده را پنهان و تکذيب کرده اند، تهيه کنندگان گزارش از دولت آمريکا خواسته
  . انجام دهدي بيشتريايران و حزب اهللا با القاعده بررس

جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا به هيئت مستقل تحقيق درباره حمالت يازدهم سپتامبر که اين گزارش 
 از يرا تنظيم کرده گفته است که بالفاصله پس از خبردار شدن از حمالت، به ايران نيز به عنوان يک

  . که ممکن است در پس اين حمله قرار داشته باشد فکر کرده بوديرهايکشو
  

 بوش و کلينتن و کنگره به خاطر کوتاهي در مبارزه ي سپتامبر از دولت ها11کميته تحقيق درباره فاجعه 
  سم انتقاد کرد يد تروريبا تهد

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 
 است رهبران ي هاي يازده سپتامبر که روز پنجشنبه منتشر شد حاکگزارش کميته تحقيق درباره حمله

کا براي سالهاي متمادي نتوانستند وخامت خطري را که اسالمگرايان تندرو يو سازمانهاي اطالعاتي آمر
توصيه کميته تحقيق ايجاد يک مرکز ملي مقابله . عليه آمريکا و منافع آمريکا مطرح مي کردند درک کنند

براي هماهنگ کردم فعاليتها و تبادل اطالعات و انتخاب يک مدير است که زير نظر کنگره و با تروريسم 
در گزارش آمده حمله هاي يازده سپتامبر يک تکان دهنده بود، اما نمي بايد . رياست جمهوري کار کند
کشت و تندروهاي اسالمي مکررا هشدار داده بودند که آمريکاييها را خواهند . تعجبي ايجاد مي کرد

:  آمريکا پس از دريافت گزارش، گفتيرئيس جمهور. گفته بودند که تعداد کشته شدگان زياد خواهد بود
  .  آن را سازنده توصيف کرديه هايگزارش محکم و دقيق است و توص

  
در گزارش کاخ سفيد در دوره بيل کلينتون و جرج . گزارش کميسيون تحقيق يازدهم سپتامبر منتشر شد

نتقاد قرار گرفته است که چرا مساله ريشه کني القاعده در افغانستان پيش از حمله هاي بوش مورد ا
ضمن اين که مسئوليت حمله ها به گردن .  سپتامبر جزو اولويتهاي اين دو رئيس جمهور قرار نگرفت11

زير در گزارش توصيه شده است يک مرکز جامع اطالعاتي با يک مدير . اين دو دولت انداخته نشده است
 11نظر کنگره و رئيس جمهوري برپا شود تا بتواند کمبود اطالعاتي موجود در آستانه حمله هاي 

  . سپتامبر را جبران نمايد و از وقوع حمله هاي مشابه پيشگيري کند
گزارش کميته تحقيق درباره حمله هاي يازده سپتامبر که روز پنجشنبه ): راديو فردا(مريم احمدي 

 رهبران و سازمانهاي اطالعاتي اياالت متحده براي سالهاي متمادي نتوانستند منتشر شد مي گويد
در . وخامت خطري را که اسالم گرايان تندرو عليه آمريکا و منافع آمريکا مطرح مي کردند درک کنند

گزارش اين کميته ده نفره، به کاستيهاي نهادي عميق و فرصت سوزيهاي هر دو دولت بوش و کلينتون 
  . ده استاشاره ش

توصيه کميته تحقيق ايجاد يک مرکز ملي مقابله با تروريسم براي هماهنگ کردم فعاليتها و تبادل 
در گزارش گفته شده که . اطالعات و انتخاب يک مدير است که زير نظر کنگره و رياست جمهوري کار کند

 و واشنگتن، دولت بوش  يعني يک هفته پيش از حمله هاي ترويستي به نيويورک2001تا چهار سپتامبر 
هنوز نمي دانست عمليات القاعده عمليات بزرگي است و براي دولت آمريکا چه در دوران رياست 

  . جمهوري بيل کلينتون و جرج بوش تروريسم يک دلمشغولي و دل نگراني غالب نبود
تندروهاي . ددر گزارش آمده حمله هاي يازده سپتامبر يک شک بود، اما نمي بايد تعجبي ايجاد مي کر

اسالمي مکررا هشدار داده بودند که در عملي کور آمريکاييها را خواهند کشت و گفته بودند که تعداد 
در گزارش همچنين گفته شده که هيات معتقد است که رهبران آمريکا . کشته شدگان زياد خواهد بود
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ح بحثهاي سياسي در ميان وخامت خطر را درک نکرده بودند و خطر بن الدن مساله اي نبود که در سط
  .  هم مطرح نشد2000مردم در رسانه ها يا در کنگره مطرح شود و در مبارزات انتخاباتي سال 

کميته تحقيق که از پنج عضو دموکرات و پنج عضو جمهوري خواه تشکيل مي شود، با انتقاد از هر دو 
دو حزب را به خوراک تبليغاتي مجهز ، 2004دولت بوش و کلينتون در آستانه مبارزات انتخاباتي نوامبر 

. کرده است، اما پرزيدنت بوش به خاطر آنکه هنگام حمله ها رئيس جمهور بود، بيشتر آسيب پذير است
گزارش محکم و دقيق است، اما درباره جزئيات يا توصيه هاي : آقاي بوش پس از دريافت گزارش، گفت

در گزارش همچنين گفته شده . را سازنده توصيف کردضمن اين که بسياري از آنها . آن اظهار نظر نکرد
کميته . بين عراق و القاعده همکاري وجود نداشته، موضوعي که دليل اصلي حمله آمريکا به عراق بود

تحقيق از کنگره هم به خاطر کوتاهيها در نظارت بر مساله تروريسم و مسائل ايمني امنيتي انتقاد کرده 
  .است

  
   سپتامبر 11هان به گزارش نهايي آميسيون تحقيق درباره واآنش رهبر جمهوريخوا

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 
: رهبر اآثريت جمهوريخواهان در مجلس سناي آمريكا امروز گفت" بيل فريست: "خبرگزاري فارس

ا،  ميالدي در آمريك2001 سپتامبر سال 11گزارش نهايي آميسيون مستقل تحقيق درباره حوادث «
  ».اي مهم و محرآي توانمند براي اجراي اصالحات در خصوص تامين امنيت در آمريكا خواهد بود انگيزه

  
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، بيل فريست در پايان نشست خود با رئيس آميسيون تحقيق 

: گاران گفت سپتامبر و معاون وي آه در پشت درهاي بسته برگزار شد، به خبرن11درباره حوادث 
  » .انتشار گزارش نهايي آميسيون تحقيق محرآي توانمند براي اجراي اصالحات امنيتي است«

 ماه تحقيق و بررسي 20سناتور بيل فريست با اشاره به اجماع نظر درباره اين گزارش آه امروز پس از 
ايجاد سمت «ز چرخد آه عبارتند ا بحث ما در اين نشست حول سه محور مي: منتشر خواهد شد، گفت
اصالحات در نظارت آنگره بر فعاليت «و » تاسيس مرآز مبارزه با تروريسم«، »مديريت ملي اطالعات

  » .مجموعه دستگاههاي اطالعاتي
  

 ي هنگام اجراياسيبه خاطر اظهارنظر س» الس وگاس« از ي مردميک خواننده مشهور ترانه هاياخراج 
  کنسرت 

  ٢٠٠۴ ژوئيه ٢٢ – ١٣٨٣پنجشنبه اول مرداد  -راديو فردا 
کل ي از مايکا، به خاطر طرفداري آمرfolk يقي موسيميندا رانستد، خواننده قديبه دنبال اخراج ل

 ينيش بي برنامه در الس وگاس، پياز محل اجرا» ،911ت يفارنها«لم ي، سازنده فMichael Mooreمور
 که در دهه ي ساله ا58ندا رانستد، خواننده يل. غو شودز لينده او ني آي از کنسرتهايشود که برخ يم

ر خود آهنگ معروف خود به ي برخوردار بود، در کنسرت اخياديت زيکا از محبوبي آمر80 و 70
 اهدا کرد که با اعتراضات 911ت يلم فارنهايکل مور سازنده فيا از جان گذشته را به ماي Desperadoنام
 يمسئول برنامه گفت خانم رانستد را برا. ر کنسرت روبرو شد از حاضران دي برخي از سويديشد

 خانم رانستد گفت امسال سال يول. ياسي نطق سيسرگرم کردن مردم استخدام کرده بود، نه برا
تها ي با مسائل و واقعيش از دادن رايق کمک کند تا مردم پين طريانتخابات است و او مصمم است تا از ا

  )لس آنجلس( فيروزه خطيبي .چنانکه که هست آشنا شوند
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  سفر گروه آاري سازمان ملل به ايران به تعويق افتاد

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 
مرآز اطالعات سازمان ملل متحد اعالم آرد سفر گروه آاري سازمان ملل براي ناپديد : خبرگزاري فارس

  .ادي به ايران به تعويق افتاده استهاي اجباري و غيرار شدن
پيرو اطالعيه مطبوعاتي : به گزارش خبرگزاري فارس، مرآز اطالعات سازمان ملل متحد اعالم آرد

 بر اساس اطالعي آه امروز دريافت شد، سفر آقاي ديگوآار 1383 تيرماه 30 مورخ 388/2004شماره 
هاي اجباري و غيرارادي آميسيون  ديدشدنسيا سايان رئيس گروه آاري سازمان ملل متحد براي ناپ

حقوق بشر سازمان ملل متحد آه قرار بود از سوم تا هفتم مرداد ماه سال جاري از ايران ديدار نمايد تا 
  . اطالع ثانوي به تعويق افتاده است

  
ک يگزارش : امد نقوذ آن در عراقي در ايران و پيش روزافزون قدرت سپاه پاسداران انقالب اسالميافزا

   يائيتاليخبرنگار ا
  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 

سد مشخص است که اهرمهاي ي نويخانم وانا وانوچيني، خبرنگار الرپوبليکا در گزارشي از تهران م
قدرت ديگر حتي به صورت ظاهري نيز در دست دولت اصالح طلب قرار ندارد و در ايران حکومت عمال در 

خبرنگار الرپوبليکا معتقد است جنگ در عراق يکي از عوامل گسترش .  گرفته استدست پاسداران قرار
ن به بسته شدن فرودگاه ي همچنيو. نفوذ پاسداران در صحنه سياسي جمهوري اسالمي ايران است

امام خميني توسط پاسداران چند ساعت پس از افتتاح رسميش اشاره مي کند و مي نويسد اين گروه 
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 کنترل فرودگاهها را به هيچ نهاد ديگري واگذار کند، زيرا کنترل فرودگاهها يکي از نظامي حاضر نيست
سپاه : ن روزنامه به نقل از منابع اصالح طلب مي نويسديا. منابع اصلي درآمد سپاه پاسداران است

 هواپيماي جت است و از سالها پيش سرگرم وارد نمودن غير قانوني اجناس مصرفي 72پاسداران داراي 
کنترل فرودگاهها به گفته همين خبرنگار از سوي ديگر به پاسداران امکان مي دهد . به ايران است

هواپيماهاي مملو از اسلحه و يا قطعات الزم براي تکميل طرح هسته اي را نيز از کره شمالي و يا ديگر 
 هفتم يا از امروز مي توان گفت که اکثريت مجلس. کشورها به جمهوري اسالمي ايران وارد سازند

کا، نفوذ پاسداران يپاسداران سابق و يا از دست نشاندگان آنها تشکيل شده است بنا به گزارش رپوبل
در جنوب عراق و علم کردن ارتش مهدي و مقتدي صدر به اين نيروي نظامي امکان داد خود را به عنوان 

کرده و حمايت کامل عاملي غير قابل تعويض در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران معرفي 
  . نيروهاي راديکال و محافظه کار را به دست آورد

خانم وانا وانوچيني، خبرنگار اعزامي الرپوبليکا به تهران گزارش خود را با ): راديو فردا(احمد رافت 
شرحي از مراسم کنسرت پري زنگنه در محل اقامت سفير ترکيه در جمهوري اسالمي ايران که با 

در پايان اين کنسرت بانوان ضمن ترک محل اقامت سفير . ي برگزار شد شروع مي کندحضور خانم خراز
ترکيه در تهران، توسط گشتيهاي پاسداران متوقف شده، خودروهايشان مورد بازرسي قرار مي گرفت و 

  . مامورين اونيفورم به تن نامها را يادداشت مي کردند
ه در خاتمه کنسرت در چند ده متري محل اقامت سفير دو دختر جوان ک: خبرنگار الرپوبليکا مي نويسد

ترکيه توسط پاسداران متوقف شده بودند، هراسان به داخل ساختمان بازگشته و خانم خرازي را در 
همسر وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران که به گفته خبرنگار . جريان اين کنترلها قرار دادند

 سفراي خارجي در محذور قرار گرفته بود، از اين بانوان خواست در ايتاليايي به وضوح در ميان همسران
  . هنگام خروج از مامورين بخواهند کارتهاي شناسايي خود را نشان داده و نامهايشان را يادداشت کنند

احتماال خانم خرازي فکر مي کند در کشوري زندگي مي کند که حکومت : خبرنگار الرپوبليکا مي افزايد
ر است و شايد ايشان از ياد برده باشند که در جمهوري اسالمي سال گذشته بدون قانون برقرا

  . هيچگونه دليلي خبرنگاري دستگير شد و در زندان به قتل رسيد
  

خبرنگار الرپوبليکا مي نويسد تشکيل پستهاي بازرسي در نزديکي محل اقامت سفير ترکيه احتماال به 
کنند هنوز هم قدرت را در اختيار دارند از سوي پاسداران چالش کشيدن خاتمي و خرازي که فکر مي 

در پيامد انتخابات مجلس هفتم به گفته اين خبرنگار ايتاليايي مشخص است که اهرمهاي قدرت . بود
ديگر حتي به صورت ظاهري نيز در دست دولت اصالح طلب محمد خاتمي قرار ندارد و در ايران حکومت 

  . رفته استعمال در دست پاسداران قرار گ
خبرنگار الرپوبليکا در اين زمينه به بسته شدن فرودگاه امام خميني توسط پاسداران چند ساعت پس از 
افتتاح رسميش اشاره مي کند و مي نويسد اين گروه نظامي حاضر نيست کنترل فرودگاهها را به هيچ 

خبرنگار . مد سپاه پاسداران استنهاد ديگري واگذار کند، زيرا کنترل فرودگاهها يکي از منابع اصلي درآ
سپاه پاسداران داراي : الرپوبليکا به نقل از منابع اصالح طلب نزديک به دولت محمد خاتمي مي نويسد

 هواپيماي جت است و از سالها پيش سرگرم وارد نمودن غير قانوني اجناس مصرفي به جمهوري 72
تهران مي گويند اگر مي خواهي بدون دردسر در : خبرنگار الرپوبليکا مي نويسد. اسالمي ايران است

جنسي را از دوبي وارد کني، مطمئن ترين راه سپردن اين اجناس به پاسداران در امارات متحده عربي 
است و آنها در عرض سه روز اين اجناس را از گمرک نيز ترخيص کرده و در هر نقطه کشور تحويل مي 

  . دهند
نگار از سوي ديگر به پاسداران امکان مي دهد هواپيماهاي مملو از کنترل فرودگاهها به گفته همين خبر

اسلحه و يا قطعات الزم براي تکميل طرح هسته اي را نيز از کره شمالي و يا ديگر کشورها به جمهوري 
پاسداران بنا بر آنچه در اين مقاله آمده است براي از صحنه خارج نمودن . اسالمي ايران وارد سازند

تصميم گرفته اند مجلس را نيز به قبضه درآورند و امروز مي توان گفت که اکثريت مجلس اصالح طبان 
نمايندگاني که آغاز فعاليت . هفتم يا از پاسداران سابق و يا از دست نشاندگان آنها تشکيل شده است

الرپوبليکا خبرنگار . مجلس هفتم را به گفته خبرنگار الرپوبليکا با شعار مرگ بر آمريکا جشن گرفته اند
معتقد است جنگ در عراق يکي از عوامل گسترش نفوذ پاسداران در صحنه سياسي جمهوري 

به گفته اين خبرنگار نفوذ پاسداران در جنوب عراق و علم کردن ارتش مهدي و . اسالمي ايران است
است مقتدي صدر به اين نيروي نظامي امکان داد خود را به عنوان عاملي غير قابل تعويض در سي

خارجي جمهوري اسالمي ايران معرفي کرده و حمايت کامل نيروهاي راديکال و محافظه کار را به دست 
  .آورد

 
  اعضاي شوراي مرآزي جبهه مشارآت انتخاب شدند 

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 
 آنگره اين حزب اعضاي شوراي مرآزي جبهه مشارآت امروز در دومين روز از هفتمين: خبرگزاري فارس

  .براي يك دوره دو ساله انتخاب شدند
به گزارش منابع خبري، به دنبال انتخابات شوراي مرآزي جبهه مشارآت آه روز پنجشنبه با حضور 

 نفر از آانديداها در دور اول انتخابات به عنوان 28شرآت آنندگان در آنگره هفتم اين حزب برگزار شد، 
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البدل انتخاب شدند و انتخاب دو عضو ديگر  ه تن به عنوان اعضاي علياعضاي اصلي شوراي مرآزي و س
  . شوراي مرآزي به دور دوم موآول شد

نفر 211 عضو اصلي آنگره آه صاحب حق رأي بودند، 259در انتخابات شوراي مرآزي جبهه مشارآت از 
  .  رأي اخذ شد191حضور داشتند آه از اين تعداد 

 رأي بيشترين آراي اعضاي آنگره را آسب آرد و 185ضا خاتمي با  رأي اخذ شده سيدمحمدر191از 
زاده، هادي خانيكي، محسن  پس از وي به ترتيب سعيد حجاريان، الهه آواليي، سيدمصطفي تاج

پور، سيدصفدر حسيني، علي  پور، محمد نعيمي زاده، حميدرضا جاليي ميردامادي، عبداهللا رمضان
زاده، احمد شيرزاد، محمدعلي سعدايي، ناصر  تي، جالل جالليمزروعي، علي شكوري راد، محمود حج

خالقي، فاطمه راآعي، هادي قابل، حسين آاشفي، حسين محمودزاده، داوود سليماني، 
پور، مجيد فراهاني، زهره آقاجري و سعيد  اصغر خداياري، آريم ارغنده زادگان، علي محمدحسين شريف

  . صلي شوراي مرآزي براي يك دوره دو ساله انتخاب شدندشريعتي رأي آسب آردند و به عنوان عضو ا
 قرار گرفتند، 35 تا 33هاي  پور آه در رده همچنين آريم عابدي، مجتبي بديعي و فخرالسادات محتشمي

راد،  البدل شوراي مرآزي انتخاب شدند و از بين سعيد شيرآوند، محمد آيانوش به عنوان سه عضو علي
اند، دو نفر در انتخابات دور   را به دست آورده31 تا 29هاي  يري آه ردهمنش و حسين نص اآرم مصوري

  . البدل انتخاب خواهند شد دوم به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ن عراق  خارجه همسايگاي نشست وزرايمتن کامل پيش نويس بيانيه پايان
  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 

 خارجه ي نشست دو روزه وزرايروزنامه فرامنطقه الشرق االوسط متن کامل پيش نويس بيانيه پايان
  .  همسايه عراق را منتشر کرديکشورها

  : مهر متن کامل اين بيانيه به شرح زير است يبه گزارش خبرگزار
  
در اين نشست ضمن استقبال از انتقال قدرت به دولت موقت  عراق و با  خارجه شرکت کننده ي وزرا-1

 و تشکيل دولت منتخب و نماينده ي حرکت عراق در مسير دموکراسي برايحاکميت، آن را وسيله ا
  . سازدي ثبات برخوردار مي و برقراري ها را از حکومت عراقي داند که عراقي ملت عراق ميهمه اجزا

 دخالت ي عراق ،  التزام به مبناي ،  احترام به حاکميت و يکپارچگياميت ارض تاکيد مجدد بر تم-2
 خود به ي آزادانه  آينده سياسي اين کشور، تاکيد بر حق ملت عراق بر شکل دهينکردن در امور داخل

   .ي و مالي و سيطره کامل بر منابع طبيعيآزاد
 بر پايان اشغال و يل متحد، مبن امنيت سازمان ملي شورا1546 اشاره به قطعنامه شماره -3

بازگرداندن حاکميت و تشکيل دولت  موقت عراق که اداره امور اين کشور را تا زمان انتخاب دولت 
 انتخابات ي درعراق ،  که  بر اجراي روند سياسي اجراي  براي پيشنهادي بر اساس برنامه زمانيانتقال

 مجمع ي انتخاب اعضاي کند ،  براي  تاکيد م2005يه  ژانو13 يدموکراتيک  و  مستقيم در زمان  آن يعن
 منتخب ي ايجاد دولتي براي، تدوين قانون دائم به عنوان مقدمه اي که تشکيل دولت انتقالي انتقاليمل

  . فراهم سازد2005 دسامبر 13 يرا در ابتدا
ين کشور و  اي و امنيتي سياسي پذيرش مسئوليت هاي دولت موقت عراق براي حمايت از تالش ها-4

 حکومت دموکراتيک و فعاليت در ي تکميل روند حرکت به سوي ملت عراق براي از تالشهايپشتيبان
 کرده ي  پشتيباني بازسازي عراق  براي خارجه از تالش هاي موفقيت اين روند، همچنين  وزرايراستا

 فراهم ساختن امکانات  خواند  و خواهان کمک بهي حمايت از اين تالشها فرامي را  برايو جامعه جهان
  . موفقيت دولت عراق و تحقق آن به شکل کامل هستند يبرا
 سازمان ملل متحد در کمک به مردم عراق در ي و مرکزي  امور خارجه بر اهميت نقش اصلي وزرا-5

 انتخابات  و تدوين قانون ي اجراي عراق  و تدارک براي موسسات دولتي، همچنين بازسازيدوره انتقال
  در اين زمينه و از تصميم  دبيرکل ي دبير کل سازمان ملل متحد و مشاور ويژه وي و از تالش هاتاکيد 

  . کنندي  ويژه در امور عراق استقبال مي تعيين نماينده ايسازمان ملل متحد  برا
 ي درعراق همراه با تکميل روند سياسي چند مليتي امور خارجه بر پايان  دادن به حضور نيروي وزرا-6
 کرده، همچنين  بر موافقت دولت عراق يين کشور و پيش از آن درصورت درخواست دولت عراق پافشارا
  ي عمليات  نظامي اجراي خود براي به چارچوب هاي خارجي حضور اين نيروها تاکيد والتزام نيروهايبرا

  .  و التزامات وارده در قانون حقوق بشر را خواهاننديبر اساس قوانين بين الملل
 دراين ي درعراق و اثرات آن بر موفقيت روند سياسي امنيتي ثباتي  امور خارجه از ادامه بي وزرا-7

 ،  انسان ي که غيرنظاميان و موسسات دولتي کرده ، همه اقدامات تروريستيکشور  ابراز  نگران
 يدف قرار م ديپلماتيک درعراق را مورد هي هاي و نمايندگي بين المللي، سازمان هايدوستانه ،  دين
  .  کننديدهد  محکوم م

 امور خارجه همچنين  با فراخواندن ملت عراق به  تقابل  با اقدامات تفرقه انگيز و تمسک به ي وزرا-8
 کنند تا عراق و همسايگانشان  ي مي ساختن آينده عراق ابراز اميدواري براي به عنوان پايه ايمنافع مل

  .در آرامش و ثبات به سر ببرند
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 ي ازتالش هاي همسايه عراق در پشتيباني  امور خارجه با تاکيد بر اهميت نقش کشورهايا وزر-9
 با هدف ي ديپلماتيک و سياسي امنيت و آرامش ،  از همه تالش هاي برقراريدولت اين کشور برا

 حمايت و از ي  نقش فعال خود درجامعه جهاني اين کشور در ايفايتحقق منافع ملت عراق و تواناي
 همسايه و طرح دبير کل اين سازمان با هدف ياف سازمان ملل متحد به نقش مثبت کشورهااعتر
 ي مرتبط با تحوالت عراق استقبال مي امنيت وکشورهاي شوراي سازنده ميان اعضاي گفتگوهايبرقرار
  .کند
  خارجه همسايگان عراق وي وزراي  امور خارجه با تاکيد بر اهميت استمرار نشست هاي  وزرا-10

 ي ثباتي که بي تحوالت اوضاع عراق، با توجه به آثار منفي بحث و بررسي ديگربراي ديدارهايبرگزار
 ي نشست آينده  حمايت مي ميزباني گذارد، از دعوت اردن براي منطقه ميعراق بر منافع کشورها

  . کند
  . کندي اين نشست تشکر مي ميزباني مصر براي عربي امور خارجه از جمهوري  وزرا-11
  
   خارجي در عراق ربوده شدند  7

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 
  . هندي و يك مصري هستند3 آنيايي، 3 خارجي آه شامل 7به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، اين 

نوار ويديويي اين گروگانگيري توسط , اند  ربوده شده"هاي سياه   پرچم"اين افراد توسط گروهي با نام 
  .زاري فرانسه در عراق پخش شدخبرگ

 6به گزارش خبرگزاري فرانسه، شبكه خبري العربيه نيز نوار ويديويي ديگر از اين گروگانگيري با حضور 
  .گروگان پخش آرده است
 نفر در آن مشغول به آار 7اند در صورت متوقف نشدن آار شرآت آويتي آه اين   گروگانگيران اعالم آرده
  .ها راخواهند آشت  هستند، اين گروگان

 
   نفر در الرمادي عراق25آشته شدن 

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 
 عراقي مسلح و زخمي شدن 25اي از آشته شدن  ارتش آمريكا امروز با صدور بيانيه: خبرگزاري فارس

غرب عراق  ساعت گذشته در شهر الرمادي در 24هاي   نفر ديگر در پي درگيري25 نفر و بازداشت 17
  . خبر داد

 تفنگدار دريايي آمريكا و 13ها  افزايد در اين درگيري به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، اين بيانيه مي
  . يك سرباز ديگر اين آشور نيز زخمي شدند

 بين شبه نظاميان و  روز گذشته در همين شهر بر اثر انفجار خودرويي بمب گذاري شده و درگيري
  .  نفر ديگر از جمله سه زن زخمي شدند24كايي هفت تن آشته و سربازان آمري

 
  درخواست وآالي صدام از دادگاه اروپايي حقوق بشر

  2004 ژوئيه 22 – 1383پنج شنبه اول مرداد 
رئيس جمهوري مخلوع عراق امروز با ارائه درخواستي به " صدام حسين"وآالي مدافع : خبرگزاري فارس

 در استراسبورگ از فرانسه خواستند تا آمريكا را متقاعد آند آه به دادگاه اروپايي حقوق بشر
  .آنوانسيون ژنو در خصوص رفتار با زندانيان جنگي احترام بگذارد

يكي از وآالي مدافع فرانسوي صدام حسين امروز " امانوئل لودو"به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس،
به دفتر دادگاه اروپايي حقوق بشر ارائه شده اين در خواست روز سه شنبه همين هفته «: گفت
  » .است

  . اين وآيل مدافع خواستار آن شده آه اين درخواست حداآثر تا چهار هفته ديگر بررسي شود
در . اين درخواست بر اساس بند يك آنوانسيون ژنو مربوط به رفتار با اسراي جنگي تنظيم شده است

واسته شده است در هر شرايطي به مفاد آنوانسيون پايبند اين آنوانسيون از آشورهاي امضا آننده خ
  . باشند

 آن آه در 105 و 85به گفته وآالي مدافع صدام دولت آمريكا هيچ وقت به آنوانسيون ژنو به ويژه بندهاي 
  . خصوص حق دفاع از اسراي جنگي تدوين شده ،پايبند نبوده است

  . ايي حقوق بشر نيز اشاره شده استدر اين درخواست همچنين به مفاد آنوانسيون اروپ
بر اساس اين آنوانسيون همه متهمان حق درخواست مهلت و تسهيالت الزم براي براي آماده آردن 

  . دفاعيات خود را دارند
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