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

  

  نيان سياسيدازن همبستگي با 

  
   عقيدتي در ايران-ساعت همبستگي با زندانيان سياسي  100

  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 
 تيرماه گذشته آغاز شده 15در پي اعالم  پايان  اعتصاب غذاي  زندانيان سياسي بند يك اوين آه  از روز 

آميته اي به  حمايت از زندانيان سياسي در بود، ما تعدادي از ايرانيان مقيم  پاريس اقدام به تشكيل  
  .ايران  آرده ايم تا صداي اعتراض   زندانيان  در چهارديواري زندانها محصور نماند

اين اعتصاب غذا آه در اعتراض به دستگيري هاي گسترده در آستانه ي سالگرد حمله وحشيانه ي 
 شروع شده بود، 1381 تير سال 18نيروهاي سرآوبگر جمهوري اسالمي  به تظاهرات دانشجويي در 
اين اعتصاب در حالي پايان مي گيرد . امروز با انتشار اطالعيه اي از جانب اعتصاب آنندگان  پايان يافت

آه  بنا به گزارشات رسيده در آستانه ي بيستمين روز اعتصاب غذا حال زندانيان به وخامت گرائيده و 
  .ه اندعده اي از آنها به بهداري اوين منتقل شد

در اين مدت رژيم واليت فقيه با انواع ترفندها از  پخش خبرهاي مربوط به اعتصاب غذا خودداري آرد و 
اخبار آاذبي براي  گمراه آردن افكار عمومي منتشر نمود و با فشار روي زندانيان اعتصابي و خانواده 

  .ا غير سياسي جلوه دهدهايشان سعي آرد بين آنها تفرقه انداخته و حرآت زندانيان اعتصابي ر
بيست وپنج سال . بيست و پنج  سال است آه رژيم جمهوري اسالمي به جنايات خود ادامه مي دهد

است آه اين رژيم با سرآوب بي حد و حصر و زور اسلحه حكومت خود را بر مردم ايران تحميل آرده 
، قتل هاي زنجيره 1367ر سال دهها هزار اعدام و تيرباران، آشتار هولناك  زندانيان سياسي د. است
، دستگيري   1381،  حمله ي وحشيانه به تظاهرات مسالمت آميز دانشجويان در سال 1376 در سال  اي

آزادي مي زند، بستن خودسرانه  وسيع خبرنگاران، روشنفكران، دانشجويان و هر آس آه حرفي از 
جاعي آه براي تهيه گزارش از  زندانيان  مطبوعات و نشريات،  قتل بيرحمانه ي  زهرا آاظمي خبرنگار ش

از آانادا با اجازه ي رسمي سفارت به ايران رفته بود، و مضحكه آردن افكار بين المللي با دادگاهي 
نمايشي بدون متهمان اصلي اين پرونده ، فقر و گرسنگي طبقه ي زحمتكش و رواج  فحشا  و اعتياد در 

  .  قيه مي باشدميان جوانان آشور حاصل  حكومت واليت ف
امروز در پي تظاهرات و اعتراضات مكرر مردم، در پي اعتصابات متعدد  معلمان، فرهنگيان و آارگران 

آشورمان، اين زندانيان سياسي بند يك اوين هستند آه با يك اعتصاب غذاي بيست روزه  اعتراض خود  
بر ما است آه با همبستگي هر . گويندعليه حكومت واليت فقيه را فرياد ميكنند و به رژيم آخوندي نه مي

چه گسترده تر از اعتراضات  شجاعانه مردم ايران  فرياد حق طلبانه ي آنها  را به گوش همه رسانده و 
  .رژيم جمهوري اسالمي را در اذهان بين المللي هر چه بيشتر  افشا آنيم
اجعه اي در  پشت ديوار اين اعتصاب غذا هشداري بود به افكار عمومي  آه هر زمان ممكن است ف

براي همين  با وجود  . قتل فجيع خانم زهرا آاظمي بيانگر اين واقعيت است. زندانهاي ايران رخ دهد
پايان يافتن اين اعتصاب غذا با توجه به تالش بي وقفه ي رژيم واليت فقيه در خدشه دار آردن  اين 

يفه ي خود مي دانيم آه  تا روشن شدن و وظ. حرآت ما نگران وضعيت زندانيان اعتصابي  مي باشيم
تمامي زواياي فشارهاي وارد شده بر زندانيان و خانواده هاي آنها،  موضوع  را از طريق مراجع بين 

  . المللي دنبال آنيم
به اين منظور آميته ي  همبستگي با زندانيان سياسي ايران صد ساعت  تحصن  افشاگرانه و 

  .اعتراضي   اعالم ميكند
 در ميدان باستيل پاريس آغاز 1383 مرداد 10 ژوئيه برابر با 28 روز چهارشنبه 12صن از ساعت اين تح

  .شده و هر روزه تا اطالع  بعدي ادامه دارد
ما از همه ي سازمانها، گروه ها، انجمن ها و ايرانيان مستقل مي خواهيم آه از اين حرآت  حمايت 

پارچه اين حرآت را به عملي مشترك بر عليه رژيم واليت آرده و با شرآت در اين تحصن با اعتراضي يك
  .فقيه در ايران  تبديل آنند

در همين راستا از مردم آزاده ي فرانسه، احزاب سياسي، انجمن هاي مدافع حقوق بشر و همچنين 
فروم هاي اجتماعي  دعوت ميكنيم آه از تحصن ايرانيان حمايت آرده  و صداي اعتراض خود را به گوش 

  .مات مسئول برسانندمقا
خواسته ي اصلي اين تحصن  درخواست اعزام يك هيئت بين المللي  براي ديدار و گفتگو با زندانيان 
سياسي و به طور خاص اعتصاب غذا آنندگان مي باشد تا همگان توسط يك گزارش روشنگرانه  در 

ت مي آنيم آه  پرونده خانم همچنين ما درخواس. جريان وضعيت زندانيان سياسي در ايران قرار بگيرند
  . زهرا آاظمي به  مراجع بين المللي  ارجاع  شده و متهمان اين قتل شناسايي و مجازات شوند

ما خواسته هاي خود  را به سازمان ملل، صليب سرخ جهاني و وزارت خارجه فرانسه رسما اعالم 
  .مخواهيم آرد و خواهان  اقدامات عملي از جانب نهادهاي فوق مي باشي
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  عقيدتي در ايران-آميته ي برگزاري صد ساعت همبستگي با زندانيان سياسي
  1383 مرداد سال 8 برابر با 2004 ژوئيه 26دوشنبه 

  :لطفا نامه هاي حمايت خود از اين تحصن را به آدرس ايميل زير  بفرستيد
tahasson100@yahoo.fr  

  وآر پاريس، تقاطع بلوار ريچارد لو ن–ميدان باستيل : مكان 
   شب8 ظهر تا 12 از ساعت 1383 مرداد سال 10 ژوئيه برابر با 28چهارشنبه : زمان  

  .اين تحصن  هر روزه تا اطالع بعدي در همين مكان ادامه دارد
Pl de la Bastille – Bd. Richard Lenoir  

Métro : Bastille  ligne 1-5-8  
  

  ! در خطر استياسيان سير زندانيجان ناصر زرافشان و سا
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 
  يت احمد باطبي وضعيريگيته پيکم -يه خبرياطالع
   مدافع حقوق بشري و مبارز ، سازمان هاي مترقيروهايهنان، نيهم م

دات شب گذشته يک به سه هفته مقاومت در برابر انواع فشارها و تهديفرزندان قهرمان شما پس از نزد
ف شده ي که پس از سه هفته اعتصاب غذا به شدت ضعين دادند اما در حالاي خود را پاياعتصاب غذا

  .ن روبرو شدندي از توابيک برخيت به تحري و جناييان متهم به آدم رباي از زندانيورش دسته ايبودند با 
ن يران زمين تبهکاران در وهله نخست سو قصد به دکتر ناصر زرافشان مبارز و روشنفکر برجسته ايقصد ا

ک ير امسال که به بند ي از بازداشت شدگان هجده تير همبندان و از جمله برخي و ساي، احمد باطببود 
ن بند و زندان يت مسئولين تهاجمات که آشکارا با حماي تا صبح در برابر اين منتقل شدند با دالورياو

  .عالم خطر کردنددات اين تهديق ممکن نسبت به اادامه ايهمراه بود مقاومت کردند و امروز از هر طر
ت از خواست خانواده و دوستان دکتر ناصر ي ضمن اعالم حمايت احمد باطبي وضعيريگيته پيکم

 ناصر زرافشان و تمام يد و شرط و فوري قي بي ، خواستار آزادي ويت فورين امني تاميزرافشان برا
  . ستياسيان سيزندان
 که خود از يتکاراني جناي به سردستگياسيان سيتکارانه چون حمله به زنداني شک اعمال جنايب

 مقاومت ي در عزم و اراده آنان براي بوده اند خللي اسالميخ مصرف تمام شده جمهورياعمال تار
 و يدگي آورد اما عمق پوسي آنان وارد نميز خانواده هاين برانگيرانه شان در کنار شجاعت تحسيدل

  . سازديان ميمان را نماي دژخيمرگ باور
 و ي مترقيروهاين مورد ، از تمام ني در اي ضمن اعالم خطر فوريت احمد باطبي وضعيريگيته پيکم

 مدافع حقوق بشر خواستار دخالت بالدرنگ و سازمان دادن به اقدامات و اعتراضات همه يسازمان ها
  .ن استي در اوياسيان سي محافظت از جان زندانيه برايجان
  يت احمد باطبي وضعيريگيته پيکم

  اد ماه هشتاد و سهپنجم مرد
  22: ساعت 

www.freebatebi.com  
freeirancom@yahoo.com  

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران سازمانها ومدافعان حقوق زنان رابه اعتراض عليه دادگاه 

  نمايشي پرونده قتل زهرا آاظمي فرا خواند
  )2004 ژوئيه 25 (1383 مرداد4 -نآميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايرا

بدنبال تبرئه تنها متهم پرونده قتل خانم زهرا آاظمي و حكم مسخره دژخيمان قضائيه آخوندي به 
مجامع و مدافع , آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران سازمانها» پرداخت ديه مقتول از بيت المال«

ارانه و سرپوش گذاشتن برآن توسط سردمداران حقوق زنان درس را به اعتراض عليه اين قتل جنايتك
  .ديكتاتوري زن ستيز آخوندي فرا خواند

بستن اين پرونده در حاليست آه : در ادامه اطالعيه آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت آمده است
همه مي دانند عامالن و آمران اين جنايت سردژخيماني مانند آخوند شاهرودي و آخوند يونسي و 

  .ها مي باشندعوامل آن
قتل فجيع زهرا آاظمي و در بردن عامالن و آمران اين جنايت عالوه بر اين آه دشمني آخوندها را با 

بطور مضاعف مبين زن ستيزي افسارگسيخته آنها و پايمال , نشان مي دهد, دمكراسي و آزادي بيان
  .مي باشد, نمودن حقوق زنان در تمامي عرصه هاي سياسي و حقوقي

 رژيمي است آه تاآنون دهها هزار زن مجاهد و مبارز را اعدام آرده و به فتواي خميني دختران اين همان
مجازاتهاي وحشيانه و . زنداني را قبل از اعدام مورد تجاوز قرار داده و زنان باردار را نيز اعدام آرده است

  . رودتبعيضات ضدانساني عليه زنان بخشي از قوانين جزاء مدني اين رژيم بشمار مي
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بار ديگر پرونده قطور , قتل خانم زهرا آاظمي و حكم صادر شده از سوي دستگاه قضائيه رژيم آخوندي
جنايات وحشيانه و تبعيضات ضد انساني اين رژيم عليه مردم ايران بويژه زنان را در برابر قضاوت بين 

  .المللي قرار مي دهد
االن حقوق زنان در سراسر جهان مي خواهد آه آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران از تمامي فع

صداي اعتراض خود را عليه اين سرآوب و تبعيض وحشيانه عليه زنان ايران بلند آنند و خواستار 
  .محكوميت رژيم زن ستيز آخوندي در اجالس آتي مجمع عمومي ملل متحد شوند

  
ه باشد و در اين صورت دچار ، قند خون او پايين آمد  اعتصاب غذا نموده)زهرا آاظمي(چون متهمه

  .داند سرگيجه شده و به زمين افتاده باشد آه حقيقت امر هرچه باشد، خدا مي
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 

ي زهرا آاظمي  ي مراحل رسيدگي و صدور حكم پرونده روابط عمومي دادگستري استان تهران درباره
  .اي صادر آرد اطالعيه

اي از آن به خبرگزاري  نسخه) ٥/٥/٨٣ (ي اين روابط عمومي آه امروز  روز گذشتهي  در متن اطالعيه
  :نمابر شده، آمده است) ايسنا(دانشجويان ايران 

ي  زمان با پايان يافتن مراحل رسيدگي و صدور حكم پرونده روابط عمومي دادگستري استان تهران هم«
  :دارد اي اعالم مي اطالعيهمرحومه زهرا آاظمي به منظور تنوير افكار عمومي طي 

 صادره از دادسراي عمومي و انقالب تهران آقاي ٣١/٦/٨٢  مورخ ١٠٤٨ ي  به موجب آيفرخواست شماره
به قيد ايداع وثيقه، متهم است به ارتكاب قتل شبه عمد مرحومه زهرا آاظمي احمدآبادي در ) ر ـ الف(

  .١٣٨٢ تيرماه 
هران پس از جري تشريفات دادرسي و استماع دفاعيات متهم و دادگاه جزايي ت: بر اساس اين اطالعيه

تر و حصول اطمينان بيشتر  ها به منظور بررسي دقيق چنين اولياي دم و وآالي قانوني آن وآيل وي و هم
با دعوت وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تشكيل مجدد آميسيون پزشكي متشكل از 

هاي جراحي مغز و اعصاب و راديولوژي و پزشكي  تخصص در رشتهايشان و هفت نفر از پزشكان م
اي اعالم داشته است آه بر اساس  قانوني، موضوع را مورد بررسي قرار داده و طي صورتجلسه

ي وارده بر سر احتمال قوي همراه با  االعظم ضربه اهللا ي باليني بيمارستان بقيه مندرجات پرونده
اي مرآب از   آميته٢٢/٤/٨٢  سوي رييس جمهور محترم در تاريخ هوشي اوليه بوده، همچنين از بي

ها و روشن ساختن  وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمي، آشور، اطالعات و دادگستري مامور رفع ابهام
  ».قضيه عوامل موثر در آن و اعالم به ايشان و افكار عمومي شدند

پس از موافقت معاونت « : آمده استي روابط عمومي دادگستري استان تهران  ي اطالعيه در ادامه
ي اول   و ارسال سوابق امر به دادسراي نظامي و ارجاع به شعبه٢٦/٤/٨٢ محترم دادستان با قرار مورخ 

ي اول دادسراي نظامي با اين توضيح آه رسيدگي   آقاي بازپرس شعبه١/٥/٨٢ آه به موجب قرار مورخ 
باشد و مورد ما نحن فيه از موارد خاص موضوع   ميبه جرايم مامورين اطالعات مختص به موارد خاص

هاي مربوط تشخيص داده نشده و قرار عدم صالحيت به شايستگي دادسراي عمومي و  بخشنامه
ي اول بازپرسي مجتمع جنايي ارجاع شده و از سوي  نمايد و پرونده به شعبه انقالب تهران صادر مي

گردد  ز جمله اطالعات، نيروي انتظامي و زندان صادر ميبازپرس محترم نيز دستوراتي به مراجع مختلف ا
به عنوان متهم به ارتكاب شرآت در قتل شبه عمد معرفي و قرار مجرميت وي ) ر ـ الف(آه نهايتا آقاي 

صادر شده و در مورد ساير متهمين ديگر به لحاظ عدم آفايت داليل قانوني و شرعي قرار منع پيگرد 
رونده با صدور آيفرخواست در مورد متهم اصلي جهت رسيدگي به گردد و سرانجام پ صادر مي
ي نهايي با دعوت  هاي عمومي و جزايي ارسال آه پس از انجام جلسات رسيدگي، جلسه دادگاه

 ٢٨/٤/٨٣  و ٢٧ هاي  العموم در مورخ ي محترم مدعي شاآيه و وآالي وي و متهم و وآيل او و نماينده
  ».تشكيل گرديد

شايان ذآر « : ي خود آورده است دگستري استان تهران در بخش ديگري از اطالعيهروابط عمومي دا
است دادگاه جزايي تهران پس از محاآمه و استماع شكايت شاآي و اظهارات وآالي اولياي دم و نيز 

متهم پرونده را ) ر ـ الف(ي آقاي  استماع دفاعيات متهم و وآيل او و مدارك و مستندات موجود در پرونده
» البرائه اصاله« قانون اساسي و ٣٧ ي اثباتي به استناد اصل  مجرم تشخيص نداده و به علت فقد ادله

حكم بر برائت نامبرده صادر و اعالم نموده با توجه به مشخص نبودن قاتل در صورتي آه قتلي واقع شده 
ست آه مقتوله مورد اند، ضربه به سر است، يك احتمال اين ا باشد، چون آن چه پزشكان اعالم نموده

اي معمولي به او وارد شده باشد و بر اثر آن  ضرب مستقيم واقع شده باشد و احتمال ديگر اين آه ضربه
افتاده و سرش به ديوار يا جدول و يا چيز محكم ديگري اصابت آرده باشد آه در اين زمينه تحقيقات 

اند دليلي آه به  هوري تعيين نمودهجامع و مفصلي صورت گرفته، حتي هياتي را آه رياست محترم جم
شخص معيني مثبت وقوع قتل بر اثر آن باشد به جز يك نفر در دادسرا ثابت نشده و در دادسرا براي آن 

آيفرخواست صادر گرديده ) ر ـ الف(متهمين منع پيگرد صادر شده و براي يكي از متهمين ديگر به نام 
  :است آه دادسرا به لحاظ اين آه

  .متهم در تمام مراحل تحقيق و بازجويي و محكمه منكر وقوع جرم بودهشخص : اوال
ها شكايت مستقيم از او نداشته بلكه از قاتل، هر آسي آه هست شاآي  اولياي دم و وآالي آن: ثانيا
  .باشند مي
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ادگاه ها اشاره شده از نظر دادگاه آافي نبوده و د ي موجود در پرونده آه در آيفرخواست به آن ادله: ثالثا
  .حكم برائت وي را صادر نموده است

، قند خون او پايين آمده  اند آه چون متهمه اعتصاب غذا نموده البته احتمال ديگري هم پزشكان داده
باشد و در اين صورت دچار سرگيجه شده و به زمين افتاده باشد آه حقيقت امر هرچه باشد، خدا 

  .داند مي
هاي فراواني آه صورت گرفته  سلماني به قتل رسيده و با آوششدادگاه با توجه به اين آه انسان م

  .مشخص نشده و بايد تعيين تكليف نمايد) در صورت وقوع قتل(قاتل 
  :قانون مجازات اسالمي قتل را بر سه قسم دانسته است

  .ي او قصاص است آه در صورت اثبات، مجازات اوليه:  ـ قتل عمد١ 
  .باشد ي قاتل مي ديه است و بر عهدهآه مجازات او :  ـ قتل شبه عمد٢ 
  .باشد ي قاتل مي ي عاقله آه مجازات او ديه باشد و بر عهده:  ـ قتل خطاء٣ 

شد، طبق قانون محكوم به پرداخت ديه  پس با اين حساب اگر به عنوان فرض، قاتل مشخص مي
  .شد مي

مد بوده آه بايد ديه پرداخت در اين پرونده طبق آيفرخواست آنچه تقاضا و مطرح شده بود، قتل غير ع
  .شد مي

در اين فرض دادگاه مواجه شد به اين آه هر گاه مقتولي وجود داشته باشد آه استناد قتل به شخص يا 
  .باشد المال ضامن ديه و خسارت مي جماعتي ممكن نباشد، بيت

و مباني ) ره(يني ي حضرت امام خم الوسيله بنابراين دادگاه با استناد به منابع فقهي از جمله تحرير
اهللا العظمي خويي، بدين موضوع پرداخته است و بر اساس مستنبط از صدر  حضرت آيت» المنهاج تكمله«

 اصالحي قانون ٨ ي  باشد و با لحاظ ماده  قانون مجازات اسالمي آه متخذه از منابع فقهي مي٢٥٥ ماده 
 قانون ١٦٧ ن دادرسي آيفري و اصل  قانون آيي٢١٤ ي  هاي عمومي و انقالب و ماده تشكيل دادگاه

المال مسلمين صادر گرديده آه راي صادر شده حضوري و  ي مقتوله از بيت اساسي حكم به پرداخت ديه
  ».ظرف مدت بيست روز از ابالغ، قابل اعتراض در محاآم تجديدنظر استان تهران خواهد بود

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  عدادي از روزنامه نگاران در خصوص امنيت شغليتحصن ت
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 

تعدادي از روزنامه نگاران امروز ظهر در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران با روشن : خبرگزاري فارس
  . آردن شمع و بستن دستان خود در خصوص امنيت شغليشان به تحصن پرداختند

رگزاري فارس، اين تحصن با حضور اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران، شيرين به گزارش خبرنگار خب
پور مدير آل  عبادي، عيسي سحر خيز عضو شوراي مرآزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، سعيد تقي

مطبوعات داخلي وزارت ارشاد، محسن آديور رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، محمد صحفي 
ت ارشاد، ماشااهللا شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، معاون مطبوعاتي وزار

زاده وآيل زهرا آاظمي  محمد فرقاني رئيس دانشكده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي، محمد سيف
  . و محسن آرمين نماينده مردم تهران در مجلس ششم برگزار شد

ما در سال گذشته چنين : در اين تحصن گفتنگاران  رجبعلي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه
تحصني در مورد قتل زهرا آاظمي برپا آرديم تا با ايجاد بينشي صحيح نسبت به آار روزنامه نگاران و 

  . خبرنگاران، امنيت شغلي آنها به رسميت شناخته شود
م آه امنيت شغلي ها شنيده نشد و ما امروز با وضعيتي روبرو شدي اما ظاهرا اين فرياد: مزروعي افزود

  . روزنامه نگاران از بين رفته است
اين حكم آه به آارگيري روزنامه نگاران روزنامه توقيف شده ممنوع است از : وي اظهار داشت

  . هاست شاهكارهاي استنادي توقيف روزنامه
ه است اي آه هنوز دادگاه نرفته و محكوميت براي آن صادر نشد روزنامه نگاران روزنامه: مزروعي گفت

  . ديگر حق ادامه آار ندارند و در حقيقت با مرگ روزنامه بايد بميرند
اند و   با اين روند امنيت شغلي را از روزنامه نگاران گرفته: رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران بيان آرد

  . اين وضعيت متوجه افرادي است آه جز قلم و انديشه سرمايه ديگري ندارند
اي به جز  هيچ جامعه: ار ما، شيرين عبادي در جمع روزنامه نگاران متحصن گفتبر اساس گزارش خبرنگ

هايش  تواند دوام بياورد، چرا آه مردم بايد به حساب بيايند و جامعه دموآرات روزنامه دموآراسي نمي
  . شود تعطيل نمي
 و با اين حساب اصالحي آه مجلس پنجم در قانون مطبوعات پديد آورد به آزادي بيان لطمه زد: وي گفت

  . اگر آسي بخواهد قانون اساسي درس دهد چه بايد بگويد
  . مجريان قانون بايد در جهت اجراي قواعدي باشند آه آزادي بيان را تضمين آند: عبادي اظهار داشت

متاسفانه راي دادگاه را در مورد زهرا آاظمي ديديم، در آنجا اعالم شده است قتل غير : وي بيان آرد
  . پردازند اند ديه از بيت المال مي ده و چون قاتلين مشخص نشدهعمدي بو
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خوانديم آه بدانيم چه آسي مرده است، چرا آه تنها خبر  روزي بود روزنامه مي: عبادي اظهار داشت
ها از درج  خواندم چون بقيه روزنامه ها اين موضوع بود و من فقط روزنامه اطالعات را مي درست روزنامه
  . اد امتناع داشتندخبر برخي افر

شديم و آيوسك روزنامه فروشي را  روزي بود آه به عشق خواندن روزنامه از خانه خارج مي: وي افزود
آرديم آه آدام بهتر نوشته  خريديم و آنها را با هم مقايسه مي  روزنامه مي8 يا 7. آرديم غارت مي

  . است
اي را پيدا آنيد  است، امكان ندارد شما جامعهدموآراسي ضرورت اجتناب ناپذير اين دوران : عبادي گفت

سانسور خبري شديد داشته باشد و به آزادي . هايش تعطيل شود آه بگويد دموآرات است اما روزنامه
  . بيان احترام گذاشته شود

آاري را آنار بگذاريم، از حق خود استفاده آنيم و يك  مالحظه: عيسي سحرخيز نيز در اين تحصن گفت
  . ي از روزنامه را سفيد چاپ آنيما روز صفحه

يك روز بايد به فكر بيفتيم آه آار جمعي بكنيم و به اين نينديشيم آه با اقدامي در : سحرخيز افزود
  . جهت حفاظت روزنامه نگاران خودمان در خطر قرار بگيريم

اري واداشته آ ها ما را به محافظه شرايط سخت آاري، نبود امنيت شغلي و تعداد آم روزنامه: وي گفت
  . است

ما بايد براي منافع خود و در چارچوب قانون، آار جمعي انجام دهيم قانون اين : سحرخيز اظهار داشت
  . اي از روزنامه را سفيد آار آنيم حربه را براي ما قرار داده آه روزي صفحه

اي از آن  چ حربهگذارد و هي جريان مقابل قانون اساسي، قانون مطبوعات را زيرپا مي: وي ادامه داد
بيني شد آغاز شده و بعد از اين بدتر هم خواهد  آنم دور جديدي آه پيش فكر مي. آند محافظت نمي

  . شد
توانند از فردا آار جديدي بكنند و در دفاع از روزنامه  بايد آنان آه قلم در دست دارند و مي: وي گفت

  . اي را سفيد بگذارند نگاران حرفي بزنند صفحه
هاي جمهوري اسالمي ايران ادعا  اين گزارش محسن آديور نيز در اين تحصن در باره دادگاهبر اساس 

هاي مطبوعاتي از زمان مشروطه تا انقالب اسالمي  آتابي در خصوص مجموعه احكام دادگاه: آرد
 ها به طور دقيق در آن درج شده است، من اين آتاب را خواندم و منتشر شده است و تمام اخبار دادگاه

ترين احكام را در مورد  ترين و غير انساني هاي فعلي جمهوري اسالمي ناعادالنه گويم دادگاه مي
  . مطبوعات صادر آردند

 مطبوعات نسبتي مستقيم  اگر بين اقتدار حكومتها و آزادي: رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت
هر چه حكومت ناتوان از شنيدن و تحمل تر است و در مقابل  تر و سالم برقرار باشد اين حكومت موفق

  . باشد حكومت بسيار ضعيفي خواهد بود
) وقايع اتفاقيه و جمهوريت(آنند  آمد وقايع دادگاه را آامل روايت مي دو روزنامه آه به نظر مي: وي گفت

  . توقيف شدند
 و آاري آه ما بايد تاآنون روزنامه نگاران ما نشان دادند آه قلم خود را نفروختند: آديور اظهار داشت

  . بكنيم اين است آه روزنامه منتشر آنيم
من اميدوارم با پيشنهادات سازنده شما پيام . فكر نكنيد اين آخرين نشست خواهد بود: وي گفت

  . روزنامه نگاران مظلوم ايران به گوش جهانيان برسد
قتل :  پرونده زهرا آاظمي گفتوآيل زهرا آاظمي نيز در اين تجمع به عنوان آخرين سخنران در باره حكم

  . زهرا آاظمي شبه عمد نيست
اين راي منطبق با موازين قانون اسالمي نيست حتي با موازين اوليه انساني : زاده گفت محمد سيف

  . هم مغايرت دارد
اين نحوه راي معنايش اين است آه قتل را : وي در مورد راي صادره در خصوص پرونده زهرا آاظمي افزود

كومت گذاشتند در حالي آه ما چنين اعتقادي نداريم افرادي خود سر و عامدانه بدون هيچ پاي ح
  . تشكيالتي وي را به قتل رساندند

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  دولت آمريکا حفاظت از اعضاي سازمان مجاهدين خلق در عراق را تاييد کرد 
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 

با . آمريکا حفاظت از چهار هزار عضو سازمان مجاهدين خلق را که در عراق به سر مي برند تاييد کرد
اينحال وزارت امور خارجه آمريکا تاکيد کرد حفاظت از اين افراد تغييري در موضع آمريکا مبني بر اين که 

شوراي ملي مقاومت که زير نظر . ستي است ايجاد نمي کندسازمان مجاهدين خلق يک گروه تروري
مجاهدين خلق است اعالم کرده هزاران مجاهد عضو سازمان که در اردوگاه اشرف در عراق هستند، 

عبداهللا . مورد شناسايي آمريکا قرار گرفته و به موجب ميثاق چهارم ژنو مورد حمايت قانوني خواهند بود
مهوري اسالمي، روز دوشنبه گفت که نمي داند چطور آمريکا که ديگران رمضان زاده، سخنگوي دولت ج

را به حمايت از تروريسم متهم مي کند، مي تواند از سازماني که خود به عنوان تروريسم اعالم کرده 
  . حمايت کند

www.iran-archive.com 



دولت آمريکا اعالم کرد اعضاي سازمان مجاهدين خلق در عراق را مورد ): راديوفردا(پريچهر فرزام 
  . تصميمي که اعتراض جمهوري اسالمي را به همراه داشته است. فاظت قرار خواهد دادح

اياالت متحده حفاظت از چهار هزار عضو سازمان مجاهدين خلق را که در ): راديو فردا(بهروز نيکذات 
افراد اگرچه وزارت امور خارجه اياالت متحده تاکيد کرد حفاظت از اين . عراق به سر مي برند تاييد کرد

تغييري در موضع آمريکا مبني بر اين که سازمان مجاهدين خلق يک گروه تروريستي است ايجاد نمي 
  . کند

شوراي ملي مقاومت که زير نظر مجاهدين خلق است اعالم کرده هزاران مجاهد عضو سازمان که در 
اق چهارم ژنو مورد اردوگاه اشرف در عراق هستند، مورد شناسايي آمريکا قرار گرفته و به موجب ميث

  . حمايت قانوني خواهند بود
 عضو سازمان مجاهدين خلق 800سه هزار و : آدام ارلي، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا مي گويد

که در اردوگاه اشرف به سر مي برند مورد حمايت و حفاظت قرار خواهند گرفت، اما اين عمل آنها را از 
حفاظت از اين : آدام ارلي گفت. مليات تروريستي مصون نمي سازدپيگرد قانوني احتمالي يا اتهام ع

از نظر اياالت متحده سازمان مجاهدين خلق يک . افراد ربطي به عضويتشان در يک گروه تروريستي ندارد
گروه تروريستي است و اعضاي اين سازمان که به عمليات تروريستي دست بزنند مورد پيگرد قانوني 

  . قرار خواهند گرفت
ماموران در حال تحقيق در مورد يک يک اعضاي سازمان : سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت

با کساني که . مجاهدين خلق هستند و اين که آيا اين افراد در عمليات تروريستي شرکت کرده اند يا نه
و درباره اين سخنگ. در عمليات تروريستي شرکت داشته اند، برپايه قوانين موجود رفتار خواهد شد
  . سرنوشت رهبران سازمان از جمله مسعود و مريم رجوي سخني نگفته است

نمي داند چطور آمريکا که ديگران را به : عبداهللا رمضان زاده، سخنگوي دولت خاتمي روز دوشنبه گفت
حمايت از تروريسم متهم مي کند، مي تواند از سازماني که خود به عنوان تروريسم اعالم کرده حمايت 

تهران بارها خواستار بازگرداندن اعضاي مجاهدين خلق که در اردوگاه اشرف اقامت دارند به ايران . ندک
در ماه دسامبر گذشته نيروهاي ائتالف به اتفاق به اخراج اعضاي سازمان مجاهدين خلق از . شده است

  .عراق راي دادند
ق کنوانسيون ژنو، براي نيروهاي سازمان مجاهدين خلق اعالم کرد ارتش آمريکا موقعيت محفوظ، طب

  سازمان در اردوگاه اشرف عراق قائل شده است 
سازمان مجاهدين خلق، يکي از سازمانهاي ضد حکومت جمهوري اسالمي که تا پيش از سرنگوني 

حکومت صدام حسين در عراق تشکيالتي مسلح داشت، در يک کنفرانس خبري، ديروز در پاريس اعالم 
اي اعضاي اين گروه که غالب آنها در اردوگاه اشرف در عراق به سر مي برند، کرد ارتش آمريکا بر

اما عبداهللا رمضان . موقعيتي حفاظت شده يا محفوظ، بر پايه کنوانسيون چهارم ژنو قائل شده است
زاده، سخنگوي دولت جمهوري اسالمي، روز دوشنبه از خبر تصميم جديد آمريکا درباره اعضاي سازمان 

وي گفت که جمهوري اسالمي نحوه برخورد با مجاهدين در . ر عراق ابراز بي اطالعي کردمجاهدين د
محمد محدثين، مسئول سياست . عراق را مالک درستي ادعاهاي مدعيان مبارزه با تروريسم مي داند

خارجي سازمان مجاهدين خلق، ديروز در مصاحبه با راديوفردا گفت که از زمان سقوط دولت پيشين 
سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر، حقدوقدانان بزرگ بين المللي و همينطور عراق، 

حقوقدانهاي عراقي بر آن تاکيد مي کردند که مجاهدين خلق که در قرارگاه اشرف در عراق مستقر 
هستند، مشمول کنوانسيون چهارم ژنو هستند که بر اساس آن کنوانسيون حقوق آنها به عنوان 

ظامي بايد به رسميت شناخته شود و نيرويي حق انتقال اجباري يا اخراج اجباري يا شهروندان غير ن
  . استرداد آنها را به کشوري ديگر ندارد

پس از تحمل چندين ماه سختي و مصائب اينک سازمان مجاهدين خلق ): راديو فردا(سياوش اردالن 
اما عبداهللا رمضان زاده، سخنگوي دولت مي گويد نيروهايش در عراق تحت حمايت آمريکا قرار گرفته اند، 

ايران روز دوشنبه امروز از خبر تصميم جديد آمريکا اگر تصميمي در کار باشد، درباره اعضاي سازمان 
آقاي رمضان زاده در کنفرانس خبري که به عنوان سخنگوي . مجاهدين در عراق ابراز بي اطالعي کرد

 جمهوري اسالمي وجود دارد، از اعضاي سازمان مجاهدين دولت امروز ترتيب داد، بر پايه رسمي که در
ما نحوه برخورد با منافقين در عراق را مالک درستي ادعاهايي : خلق با عنوان منافقين ياد کرد و گفت

  . مي دانيم که آنهايي که مدعي مبارزه با تروريسم هستند، دارند
واکنش سخنگوي دولت جمهوري اسالمي به کنفرانس خبري ديروز ): راديو فردا(عليرضا طاهري 

  . سازمان مجاهدين خلق و بازوي سياسي آن شوراي ملي مقاومت در پاريس است
مجاهدين خلق يکي از سازمانهاي ضد حکومت جمهوري اسالمي که تا پيش از سرنگوني حکومت 

ارتش : سلح داشت، در کنفرانس خبري ديروز در پاريس اعالم کردصدام حسين در عراق تشکيالتي م
آمريکا براي اعضاي اين گروه که غالب آنها در اردوگاه يا قرارگاه اشرف در عراق به سر مي برند، موقعيت 

  . حفاظت شده اي يا محفوظ، بر پايه کنوانسيون چهارم ژنو قائل شده است
از منابع وابسته به مجاهدين خلق گزارش داد ژنرال جفري ميلر، خبرگزاري رويتر نيز امروز به نقل قول 

فرمانده عمليات مربوط به بازداشتيها در عراق به اعضاي اين سازمان گفته است آن دسته از اعضاي 
مجاهدين خلق که در اردوگاه يا قرارگاه اشرف در عراق به سر مي برند، زير چتر کنوانسيون چهارم ژنو 

  . اهند داشتموقعيتي محفوظ خو
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در تماس گزارشگران راديو فردا با منابع نظامي آمريکا و دولت عراق آنها گفتند که درباره چنين تصميمي 
  . خبري ندارند

مجاهدين خلق ديروز ترجمه نامه اي را در اختيار رسانه هاي گروهي جاي دادند که مهر و سرنامه مقر 
 اين نامه که صحت و سقم آن را هنوز نمي توان .فرماندهي نيروهاي چند مليتي در عراق را دارد

اما به گفته خود .  روز پيش است24مشخص ساخت، امضايي در پاي خود ندارد و مورخ دوم ژوئيه، 
در اين نامه خطاب . مجاهدين خلق در کنفرانس خبري ديروز تاريخ اين نامه به پنج روز پيش برمي گردد

 آمريکا موقعيت شما را به عنوان اشخاص محفوظ زير چتر به ساکنان اشرف آمده است اياالت متحده
کنوانسيون چهارم ژنو تاييد مي کند و اين تاييديه را با کميته صليب سرخ بين المللي در ژنو در ميان 

 ژوئيه باشد، چرا 21در اين حال به درستي روشن نيست که اگر تاريخ اين نامه دوم يا . گذاشته است
  .  روز صبر کرده اند24 خبر مربوط به آن از پنج تا مجاهدين خلق در انتشار

محمد محدثين، مسئول سياست خارجي سازمان مجاهدين خلق ايران، ديروز به ميرعلي حسيني، 
  :گزارشگر راديو فردا در پاريس گفت

 15اين موضوعي است که بيش از ): مسئول سياست خارجي سازمان مجاهدين خلق(محمد محدثين 
از زمان سقوط دولت پيشين عراق سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر، ماه است، يعني 

حقدوقدانان بزرگ بين المللي و همينطور حقوقدانهاي عراقي بر آن تاکيد مي کردند که مجاهدين خلق 
ايران که در قرارگاه اشرف در عراق مستقر هستند، مشمول کنوانسيون چهارم ژنو هستند که بر 

ن حقوق آنها به عنوان شهروندان غير نظامي بايد به رسميت شناخته شود و اساس آن کنوانسيو
نيرويي حق انتقال اجباري يا اخراج اجباري يا استرداد آنها را به کشوري ديگر ندارد و همه سازمانهاي 
حقوق بشري من جمله صليب سرخ و کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل هم بر آن تاکيد مي 

ن دولت آمريکا همانطوري که در اطالعيه فرمانده نيروهاي چند مليتي در عراق تصريح کرده، کردند و اال
  . به رسميت شناخته که مجاهدين از حقوق مصرح در کنوانسيون چهارم ژنو برخوردار هستند

محمد محدثين همزمان از خطري که اعضاي سازمان مجاهدين خلق را در عراق تهديد مي کند، : ط . ع 
  .ين ياد کرداينچن

تالشهاي گسترده اي را رژيم ايران شروع کرده بود از همان ابتدا بعد از اين که نتوانست : محمد محدثين
از طريق بمباران و کارهاي تروريستي مجاهدين را در عراق از بين ببرد، تمام تالش خودش را مي کرد 

ه لحاظ حقوقي، حقوق بين الملل به به اين ترتيب ب. که مجاهدين را از عراق تحويل بدهند به ايران
رسميت شناختن اين موضوع از طرف آمريکا اين موضوع را به لحاظ حقوق بين الملل فيصله داد، 

همينطور اين يک معناي صريح حقوقي هم دارد و آن اينکه هرگونه برچسب تروريستي و مارک تروريسم 
طور که از ابتدا هيچ پايه حقوقي نداشته، عليه اين مقاومت و عليه سازمان مجاهدين خلق ايران همان

اين هم يک اذعان بين المللي است بر اين که اين مارکها و اين اتهامات هيچ پايه اي نداشته و ناشي از 
اين کنوانسيون همه محدوديتهايي که شامل حالشان بوده بر مي . معامالت سياسي با رژيم ايران بوده
البته خود آنها .  موجود راجع به اينکه بعدا چه کار کنند تصميم بگيرنددارد و مي توانند بر اساس امکانات

  . تصميم دارند که در قرارگاه اشرف و در عراق باقي بمانند
از سوي ديگر مريم رجوي، همسر مسعود رجوي، رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران ديروز در : ط . ع 

حفوظ براي اعضاي آن سازمان را يک پيروزي براي بيانيه اي تصميم جديد آمريکا در شناسايي موقعيت م
خانم رجوي هم اکنون در فرانسه به سر . نيروهاي مقاومت در برابر حکومت جمهوري اسالمي دانست

از محل دقيق زندگي . مي برد و در انتظار محاکمه خود به اتهام مشارکت در عمليات تروريستي است
همزمان ناظران مي گويند به درستي .  دست نيستمسعود رجوي، رهبر مجاهدين خلق اطالعي در

روشن نيست که آيا با واگذاري قدرت سياسي به مردم عراق و تشکيل دولت انتقالي در آن کشور، 
آمريکا . نظاميان آمريکايي مستقر در عراق مي توانند درباره آينده مجاهدين خلق تصميم بگيرند يا نه

لي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق در واشنگتن را نزديک به يک سال پيش دفترهاي شوراي م
نام شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق در فهرستي جاي دارد که وزارت خارجه . بست

  .آمريکا آنها را گروههاي تروريستي مي داند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   آشته و زخمي شدندچهار زن عراقي در جنوب اين آشور
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 

مهاجمان با آتش گشودن به روي خودروي حامل زنان عراقي آه در حال حرآت به : پليس اعالم آرد
  .سوي محل آارشان در جنوب عراق بودند، دو زن آشته و دو تن ديگر زخمي شدند

ل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، علي آاظم از مقامات به نق) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مهاجمان آه سوار بر خودرويي بودند، در آنار خودروي حامل اين زنان آه : پليس بصره، اظهار داشت

وهاي انگليسي بودند، در حال حرآت به سوي فرودگاه بصره و محل آارشان با نير) دوشنبه(صبح امروز 
  . آه دو تن از اين زنان آشته شدندوي به آسوشيتدپرس گفت .شليك آردند

  افراد مسلح در عراق دو زن را آشته و دو زن ديگر را زخمي آردند
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 
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" بصره"افراد مسلح، دو زن عراقي را آه در فرودگاه تحت آنترل نيروهاي انگليسي در : خبرگزاري فارس
  .گر را زخمي آردندآردند، آشته و دو زن عراقي دي آار مي

 دو زن عراقي آه در فرودگاه بصره واقع در جنوب عراق آار  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بصره،
  . آردند امروز توسط افراد مسلح آشته و دو زن ديگر نيز زخمي شدند مي

دو زن در حمله افراد مسلح به خودرو حامل آنها در «: يك پزشك در بيمارستان آموزشي صدر گفت
  » .آشته و دو زن ديگر نيز زخمي شدند" مشراق"منطقه 

آردند، طبق قرار داد اين شرآت به سمت محل آار خود در  پنج زن آه براي يك شرآت خصوصي آار مي
  . فرودگاه بصره در حرآت بودند آه خودروي آنها هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت

منابع بيمارستاني گفتند آه افراد مسلح اقدام . شتنداين افراد مسلح قصد متوقف آردن خودرو آنها را دا
  . به گلوله باران اين خودرو آردند

هايي را آه متهم به همكاري  هاي اين اقدام هنوز مشخص نيست، ولي افراد مسلح بارها عراقي انگيزه
  . اند اند را هدف قرار داده با نيروهاي خارجي شده

  
  ترور يك سرهنگ وزارت آشور عراق 

  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5به دوشن
  .افراد مسلح ناشناس يك افسر ارشد وزارت آشور عراق را ترور آردند: خبرگزاري فارس

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، سخنگوي رسمي وزارت آشور عراق اعالم آرد افراد مسلح 
شاير در وزارت آشور معاون رييس امور ع" مصعب العوادي"ناشناس روز دوشنبه به سوي سرهنگ 

  . عراق تيراندازي آردند و وي را به قتل رساندند
حادثه در منطقه البياع در غرب بغداد، زمانيكه وي در يكي از رستورانها مشغول  اين: وي در ادامه افزود

  . خوردن ناهار بود، رخ داد
د و گفت ، اين وزارتخانه در و جزييات بيشتر در مورد اين حادثه خودداري آراين سخنگو از ارائه اطالعات

  .حال حاضر مشغول تحقيق در مورد اين حادثه و عامالن آن است
 

هاي فراواني  ي جاري برگزار شود، ضد و نقيض گويي آنفرانس ملي عراق آه قرار است هفتهدر باره 
  وجود دارد
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 
ي جاري برگزار شود، ضد و نقيض   آه قرار است هفتهي زمان برگزاري آنفرانس ملي عراق درباره
اي  هاي فراواني وجود دارد، سازمان دهندگان آنفرانس از به تعويق افتادن آن به داليل پاره گويي

دهند، در حاليكه اياد  هاي موجود خبر مي مشكالت و اختالفات ميان نامزدهاي انتخاب شده و ناامني
اق به زودي برگزار شده و همه چيز به نحو احسن و در سر جاي عالوي گفته است آنفرانس ملي عر

  .خود است
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، برگزاري اين آنفرانس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ها در آل با اعزام نماينده به يي برخي استان رهبران قبيله. اي روبرو بوده است از آغاز با مشكالت عديده
آنند و  گويند، برگزاري آنفرانس را تحريم مي هاي اصلي مي اين آنفرانس مخالف هستند و برخي جناح

اند، به همين دليل زمان و مكان برگزاري  ي وقوع حمالت تروريستي هشدار داده سازمان دهندگان درباره
  .آنفرانس مسكوت گذاشته شده است

هايي ميان نامزدهاي  مشكالت و درگيري: گويد س ميعزيز الياسري، از سازمان دهندگان اين آنفران
رود، به همين دليل  انتخاب شده براي اين آنفرانس وجود دارد و بيم انجام حمالت تروريستي نيز مي

برگزاري آنفرانس آه قرار بود روز چهارشنبه انجام شود، در روز مقرر انجام نشده و تا چند روز آينده به 
  .افتد تعويق مي
گويند، زمان و مكان برگزاري اين آنفرانس سه روزه، به دليل موج جديد حمالت در  هندگان ميسازمان د

  . ساعت قبل از آغاز اعالم خواهد شد24عراق 
به داليل امنيتي اين موضوع فوق : گويد عبدالحليم الرحيمي، از ديگر سازمان دهندگان آنفرانس مي

 حمالت جديد و هر چيز ديگري را براي متوقف آردن اين سري است، ما انتظار هر چيزهايي نظير انفجار،
رسيم، ما  ما سعي در انجام آن داريم و باالخره به نتيجه مي. اي نيست اين آار ساده. آنفرانس داريم

  .خواهيم به سوي دموآراسي حرآت آنيم مي
شان به  هاست براي آمك به استان داران در انتخاب نمايندگان سازمان دهندگان آنفرانس هفته

  .ي خود را انتخاب آنند هاي محلي نتوانستند نماينده آنند اما باز هم برخي مقام ها سفر مي استان
. ها بر سر اعزام نماينده بود  ميان آردها، اعراب و ترآمن شهر آرآوك شاهد مناقشه و جار و جنجال

. اند  جلسه ترتيب دادهاعضاي شوراي شهر و رهبران جوامع، روزهاست براي حل اين مشكل با يكديگر
  .شهرهاي آوت و بصره نيز در انتخاب نماينده مشكل داشتند

ي شيعه برخوردار است، آنفرانس را غير  ي جامعه اعضاي جنبش مقتدي صدر آه از حمايت گسترده
  .دموآراتيك خوانده و از حضور در آن امتناع آرده است

ما از اين ايده در اصل حمايت : گويد حوزه ميي ال نامه علي الياسري، سخنگوي صدر و سردبير هفته
  آنيم و  مي
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دانيم جهانيان اين شورا را به عنوان يك پارلمان ملي نگاه  موافق شرآت در آن هستيم؛ چرا آه مي
اين نهاد هيچ قدرتي نخواهد داشت، ما آن را به عنوان . آنند اما اين شورا هيچ قدرت قانوني ندارد مي

  .بينيم م عراق و يك شوخي غمگينانه ميابزاري براي فريب مرد
انجمن طالب مسلمان آه يك گروه با نفوذ اهل تسنن است، نيز اعالم آرده از آنجا آه دولت موقت 

  .وابسته به ائتالف تحت امر آمريكاست، در اين آنفرانس شرآت نخواهد آرد
ق وجود دارد، ما در هيچ ماداميكه اشغالگري در عرا: گويد شيخ حارث انصاري، دبيرآل اين گروه مي
  .سازمان سياسي شرآت نخواهيم آرد

چنين مجبور به مقابله با برخي تهديدهاي حساس امنيتي از جانب خود نمايندگان  سازمان دهندگان هم
توانم تصور آنم آه ممكن است يك شيعه با آرد مشكل داشته باشد يا  مي: گويد الرحيمي مي. هستند

ما . آنند هايي نظير اين، بايد اطمينان يابيم آه آنها با خود سالح حمل نمييك سني با يك شيعه يا چيز
  .آنيم با آمك نيروهاي ائتالف و نيروهاي وزارت آشور اقدامات امنيتي را تشديد مي

در باشگاه علويه بغداد براي انتخاب نمايندگان اين شهر و حومه، ) يكشنبه(گيري روز گذشته  طي راي
ي بغداد براي  ي اعزامي از حومه  نماينده540.  منتهي به باشگاه را بستپليس تمامي مسيرهاي

بسياري از آنها خشمگين بودند آه فقط .  نماينده براي آنفرانس در اين باشگاه حضور داشتند26انتخاب 
  .اند اند و فرصت آافي براي درست فكر آردن نداشته يك روز قبل از اين حضور اطالع يافته

  .ي افراد براي نظرات بر شمارش آرا در محل باقي ماندند ا برق قطع شد، اما همههنگام شمارش آر
  

مسئوالن عراق آشورهاي همسايه را به دشمن عراق تبديل  :مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
  نكنند 

  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه 
ها و مسئوالن  اي به شخصيت انيهمجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با انتشار بي: خبرگزاري فارس

  .عراق هشدار داد آشورهاي همسايه را به دشمنان عراق تبديل نكنند
الراي "اي از آن در اختيار روزنامه آويتي   اي آه نسخه مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق با صدور بيانيه

ايه در امور داخلي اتهام دخالت آشورهاي همس(اين مساله «:قرار گرفت، تاآيد آرده است" العام
  » .به اهداف مشترك ما در تحقق امنيت و ثبات هيچ آمكي نخواهد آرد) عراق

در اين بيانيه ابراز اميدواري شده است مقامات دولت جديد عراق بتوانند با درك درست از حقايق موجود 
  . ابله آنندهايي در داخل دولت شده است، مق با اقدامات و نظرياتي آه برخي از آنها موجب شكاف

دولت بايد براي تشخيص افراد شايسته توطئه گراني را آه سبب «:در اين بيانيه همچنين آمده است
  » .اند بازشناسايي آند مصيبت عراق بوده

در اين بيانيه با اشاره به اينكه عراق مرحله خطرناك و حساسي را در تاريخ اجتماعي و سياسي خود 
ها در زمينه حفظ عراق و منافع مردم اين آشور از اولين  ايت تالشگذارد به آارگيري نه پشت سر مي

  . ها و مسئوالن عراق گذاشته شده است واجبات برشمرده شده است آه بر دوش شخصيت
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  'ايران دشمن شماره يک عراق است': وزير دفاع عراق
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه  -بي بي سي 

 از مواضع يوزير دفاع عراق در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست، چاپ آمريکا، ايران را به اشغال شمار
 عراق، اعزام جاسوسان و خرابکاران به آن کشور و نفوذ در دولت تازه عراق متهم کرده و ايران را يمرز

  .خوانده است" دشمن اول عراق"
منتشر )  ژوئيه26( روزنامه واشنگتن پست که روز دوشنبه حازم شعالن، وزير دفاع عراق در مصاحبه با

در امور  (يهدف ايران از مداخله جوي. من دخالت آشکار ايران در عراق را مشاهده کرده ام: "شد گفت
  ." استينابود کردن دموکراس) عراق

 از ي زيادمتهم و ادعا کرد تعداد" تروريسم و آوردن دشمنان به عراق"شعالن ايران را به حمايت از 
  . عراق توسط ايران اشغال شده استيمواضع مرز

 از جنگجويان سابق افغانستان در عراق دستگير شده اند و ي به روزنامه واشنگتن پست گفت تعداديو
  . ايران اذعان کرده اندي امنيتيبه دريافت کمک از نيروها

رتباط بوده است در ماه آوريل  ايران در اي اطالعاتي که با سازمان هاي يک مرد سودانيبه گفته و
  . دستگير شد"  در اختيار داشتي که يک نوع سم بسيار قويدرحال"

 جنوب بغداد را آلوده ي کيلومتر160 شهر ديوانيه در ي قصد داشت آب آشاميدنيبه گفته او مرد سودان
  .کند

 ايران کار ي اطالعاتيبا دستگاه ها" اين مصاحبه ادعا کرد که دو نفر ديگر که يحازم شعالن همچنين ط
  .سه هفته قبل در شمال شرق عراق به دام افتادند"  کردنديم
 تهران تخم مرگ بپاشيم، ي توانيم در خيابان هايما م: " خصمانه به ايران هشدار دادي به زبانيو

 با اين.  توانيم بکنيمي نمي باشيم چنين کارياما اگر يک دموکراس.  کننديهمانگونه که آنها با ما م
  ." کنميحال اگر مردم دستور بدهند همين حاال چنين کنيم، من آن را اجرا م
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 در گذشته نيز در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط، چاپ لندن، به همسايگان عراق از جمله به يو
  .ايران عليه نفوذ در عراق هشدار داده بود

سابقه و گسترده پس از استقرار دولت  ي بياو در آن مصاحبه ايران را به رخنه کردن در عراق به شکل
  .موقت متهم کرد

، نخست وزير ي دولت موقت عراق نسبت به ايران ماليم تر بوده و دولت اياد عالويبا اين حال موضع کل
  . روابط مجدد ديپلماتيک ميان عراق و ايران سخن گفته استيعراق از برقرار

داد از اظهار نظر درباره اظهارات اخير وزير دفاع  سفارت ايران در بغيواشنگتن پست نوشت که مقام ها
  . را رد کرده بودي کردند با اين حال ايران قبال چنين ادعاهاييعراق خوددار

 ي عرب همسايه عراق است تا آنها را قانع کند مرزهاي هم اکنون سرگرم ديدار از کشورهاياياد عالو
  . محکم کننديان و بمبگذاران خارج از نفوذ جنگجويي جلوگيريمشترک خود با عراق را برا

  . روابط خوب با ايران استياو شخصا گفته است که مايل به برقرار
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مرداد5:  صبح تهرانيروزنامه ها 

  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه  -بي بي سي 
 در انتخابات ي ميرحسين موسوي احتمال نامزدييل داخل صبح امروز تهران از ميان مسايروزنامه ها

 و از جمله وزير خارجه ي مقامات آمريکايي تهديدهاي آينده و از ميان موضوعات خارجيرياست جمهور
  . را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود مطرح کرده اندي اسالميآن کشور عليه جمهور

، ي در انتخابات آينده رياست حمهوري ميرحسين موسويمزدبه دنبال حمايت مجمع روحانيون مبارز از نا
 که از جانب آن مجمع ي صبح امروز هياتي شود، به نوشته روزنامه هايکه هشت ماه ديگر برگزار م

 شده بود اعالم داشته که در ي اسالمي جلب رضايت آخرين نخست وزير جمهوريمامور گفتگو برا
 اين مقام ي که هفت سال پيش نامزديست يافته است و کس دي ديروز خود به نتايج جالبيگفتگوها

  .  نداده استيرا رد کرد، اين بار به آن پاسخ منف
 و ي با انتخاب همين موضوع به عنوان مهم ترين خبر امروز خود نوشته است که آيت اهللا بجنوردشرق

حضور داشته اند و  ي در گفتگو با مهندس موسوي و مجيد انصاري اکبر محتشمي، عليآيت اهللا توسل
  .  پيشنهاد آنان را رد نکرده استي موسوي محافطه کار، آقايبر خالف نوشته روزنامه ها

 بود ي، نماينده مجلس که در دو انتخابات گذشته نامزد رياست جمهوري احمد توکلآفتاب يزدبه نوشته 
 رياست يامزد شکست خورد، گفته است طرح زود هنگام ني و محمد خاتمي رفسنجانيو از هاشم

  .  مردم ناگوار استي برايجمهور
 گذرد ي مي مهندس موسوي که از طرح احتمال نامزدي هوادار محافظه کاران در سه روزيروزنامه ها

 ي نامزديبه طور غير مستقيم با آن به مخالفت برخاسته و تاکيد کرده بودند که هيچ شخص آبرومند
  .  پذيردياصالح طلبان شکست خورده را نم

 به عنوان ي از نمايندگان مجلس گفته است حضور ميرحسين موسوي يکيهمشهرما به نوشته ا
 کشاند و مشارکت ي مي راي صندوق هاي مردم را به پايکانديدا در صحنه انتخابات رياست جمهور

  .  دهديآنان را افزايش م
 يير حسين موسو ميمحمد عباسپور، در عين حال در خصوص احتمال عدم قبول اين پيشنهاد از سو

  . اتخاذ کندي نيست که موضع انزوا و گوشه گيري و اسالميبرازنده يک شخصيت سياس: گفته است
 وزارت خارجه به حمالت ي واکنش سخنگويهمشهر و رسالت، ي اسالميجمهور يروزنامه ها

 از کالين پاول ياي نوشته اند که چنين گفته هيتازه وزير خارجه آمريکا به ايران را مطرح کرده و از زبان و
  . بعيد است
  .  بتوان به آن حمله کردي نيست که به سادگي وزارت خارجه افزوده است ايران کشوريسخنگو

 صندوق يبا سقوط دو رژيم پنجاه ميليون نفر به پا" وزير خارجه آمريکا را زير عنوان ي گفته هاآفتاب يزد
  . در صفحه اول خود نقل کرده است"  روندي مي رايها

 دولت و وزارت خارجه ي خود از سياست خارجي به انتقادهاي اسالميجمهوردر همين حال، روزنامه 
، ي جهانيادامه داده و نوشته است که رفتار اين دستگاه چنان ضعيف است که عالوه بر قدرت ها

ان قبل از  در برابر ايران پرداخته اند و آن ها که نفر اولشي هم به قدرت نمايي کوچک منطقه ايکشورها
 جنوب ايران فرصت ديدار ي از استاندارهايانقالب مدت ها در نوبت ميماند تا اجازه بگيرد و حداکثر با يک

 دست دوم و سوم اين ي شيخ هايمسئوالن وزارت امورخارجه ما، حت!  يافت، حاال به برکت تواضعيم
  .  زنندي دهانشان م گنده تر ازي شده اند و حرفهاي خودشان کسيشيخ نشين ها هرکدام برا

 وزارت خارجه در زمينه اظهارات تازه وزير دفاع عراق درباره ايران گفته ي سخنگويهمشهربه نوشته 
 ي در آغاز راه خود قرار دارند و بايد پخته تر و با تدبير صحبت کنند و از اظهارنظرهاياست مسئوالن عراق
  . آنان را حل نخواهد کردي و بحران امنيتيت داخل بپرهيزند که اين رويه ، مشکاليعجوالنه و ژورناليست

 ي اسرائيل و آمريکا به تاسيسات هسته اي روزنامه ها احتمال حمله نظامي که بحث اصليدر حال
 را نامحتمل ديده اند، به نوشته ي چنين کاري و ايرانيايران است و بيشتر آن ها از زبان مقامات خارج

 نيست، ياحتمال آن منتف: ه اسرائيل به ايران گفته است وزير اطالعات در خصوص حمليهمشهر
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 انديشيده ي دفع هر تجاوزيبا اين همه ايران تدابير الزم را برا.  دانندي تحليلگران آن را ضعيف ميول
  . است

 در ي آمريکا با مستقر کردن تجهيزات مخابراتي درياييخبرداده که نيرو ي اسالميجمهوراما روزنامه 
 و ي، بازرگاني مسافربري شناورهاي و شنود مکالمات دريايي ناوبرياقدام به ردياب, س شمال خليج فار

  . کندي در اين منطقه مي ايرانينفتکش ها
 البکر و االميه ي آمريکا از چند روز پيش در مقابل سکوهاي نظامي هايبه نوشته اين روزنامه، کشت

ناورها از طريق امواج ماهواره در اين منطقه  شيعراق مستقر شده و کار شنود گسترده مکالمات درياي
  .مهم را به عهده گرفته اند

 به تفاهم رسيده اند که ي ده ميليارد دالري ايران و روسيه بر سر قرارداديحيات نو اقتصادبه نوشته 
  .  خواهد بودي و نقت و هواپيمايي در زمينه صنايع انرژي، شامل همکاريعالوه بر صنايع هسته ا

 آلمان و چين از حوزه ياز آن رو حايز اهميت است که در حال حاضر و با خارج شدن کشورهااين خبر 
 بوشهر با ايران ي است که در ساخت نيروگاه هسته اي با ايران، روسيه تنها کشوري هسته ايهمکار
  اعالم داشته است که تا پانزده ماه آينده اگر اختالفات بر سري کند و با کشمکش هايي ميهمکار

 فيصله يابد اين نيروگاه را افتتاح ي اتميبازگرداندن سوخت برطرف شود و اختالفات ايران و آژانس انرژ
  .خواهد کرد

 را منوط به موافقت دولت ي که تعطيل نمايشگاه بين المللييک روز پس از اعالم نظر وزارت بازرگان
هران ديروز گفت بر اساس  شهر تي رييس شوراي اسالميجمهوردانسته بود، به نوشته روزنامه 

  .  تهران برگزار نخواهد شدي نمايشگاه بين المللي در محل فعليتوافق ها از اين پس هيچ نمايشگاه
 تهران و ي و شهرداري دستباف نوشته که اختالف وزارت بازرگاني از زبان تهيه کنندگان فرش هااعتماد

 برگزار کنند، ي يک نمايشگاه بين الملللي شد تا بزوديتعطيل نمايشگاه به اين صنعت، که آماده م
  .  نمايشگاه ها تعيين نشده استي برگزاري هم براي کند در حاليکه محليلطمه وارد م

 تهران اعالم داشت که تا پانزده ماه ديگر ي گيرد که شهردارياين اعتراض دو روز بعد از آن صورت م
 دهد و آماده ي اختصاص مي بين الملليه ها را در غرب تهران در کنار پارک چيتگر به نمايشگايمحل
  . کنديم
  
  

  گوناگون
  

  روسيه، دومين صادرآننده جنگ افزار در جهان
  2004 ژوئيه 26 – 1383 مرداد 5دوشنبه  -راديو آلمان 

حجم اين قرارداد .  هليكوپتر به جمهورى يمن مى فروشد١٢ تانك و ١٨٠طبق قراردادى تازه، روسيه 
 و بزرگترين قراردادى نيست آه روسيه در زمينه صدور جنگ افزار منعقد آرده  ميليون دالر است٢٨٠
  . با اين همه، مسكو بستن اين قرارداد را بسيار مهم مى داند. است

روسيه اآنون توانسته است موقعيت خود را به عنوان دومين : يك آارشناس تسليحات روسى مى گويد
  .س از اياالت متحده آمريكا تثبيت آندصادرآننده صنايع تسليحاتى در سطح جهان پ

آه مهم ترين صادرآننده روسيه است،  ” روزوبرون اآسپورت“به موجب اطالعات آنسرن تسليحاتى 
 ميليارد و ۵ درصد افزايش يافته و به بيش از ٢٠حجم صادرات جنگ افزارهاى روسى در سال گذشته 

  .چهارصد ميليون دالر رسيده است
 Süddeutscheيحاتى روزوبرون اآسپورت، در مصاحبه اى با روزنامه آلمانى يك سخنگوى آنسرن تسل

Zeitungتوليدات ما، در مقايسه با توليدات آشورهاى غربى ارزان هستند و اين شايد “:  ميگويد
  . ”مهمترين دليل استقبال از آنها باشد

نست به رقابت در بازار در پى فروپاشى اتحاد جمهاهير شوروى، روسيه  تا سال ها به سختى مى توا
  . تسليحات بپردازد، اما از سه سال پيش، اين آشور ميزان صادرات خود را دائما باال برد

دوران اتحاد شوروى،  آه مسكو مى توانست بدون دغدغه آشورهائى مثل عراق، آره شمالى، ايران،  
ند، سپرى شده است و سوريه و بسيارى از آشورهاى آفريقائى را از جنگ افزارهاى خود اشباع آ

 آارخانه اى آه در آن دوران جنگ افزار توليد مى آردند،  توانائى ١۵٠٠اآنون تنها حدود صد واحد از 
با اين حال والديمير پوتين در رشته تسليحات بخش صنعتى قابل . رقابت با همتايان غربى خود را دارند

  .ندگسترشى را مى بيند آه مى تواند ارز زيادى وارد آشور آ
صنايع  تسليحاتى روسيه، چندى پيش، به صورت فعال در نمايشگاه هاى بين المللى پاريس، 

اآنون روس ها مى آوشند  دامنه بازاريابى خود را در هر . آواالالمپور، عمان، و پكن شرآت داشتند
  . گوشه جهان گسترش دهند

الزى و اندونزى، خريداران در حال حاضر،  چين، هندوستان و آشورهاى جنوب شرقى آسيا، مثل م
چين به تنهائى واردآننده نيمى از جنگ افزارهاى صادراتى . عمده جنگ افزارهاى اين آشور هستند

 و هليكوپترهاى روسى، بيش از ساير جنگ ٣٠انواع ميگ ها، جت هاى جنگنده سوخوى . روسيه است
  .افزارهاى اين آشور با استقبال  خريداران خارجى روبرو شده اند
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آارشناس نظامى مرآز مطالعات ”  روسالن پوآوف“درباره تناسب قيمت و مرغوبيت جنگ افزارها، 
بيشتر آشورها توانائى پرداخت قيمت يك جنگنده اروپائى نوع “: استراتژيك و فنى مسكو مى گويد

  .” بخرند٢٩ فروند ميگ ٣٠اويروفايتر را ندارند، در حالى آه    با همان هزينه مى توانند 
  رات تحريم چين اث

يكى از مهمترين داليل رونق صادرات تسليحاتى روسيه،  تحريم تسليحاتى جمهورى خلق چين از 
چين، آه احتماال توانائى خريد اويروفايتر را هم دارد، به خاطر تحريم اتحاديه . سوى اتحاديه اروپا است

 درصد ۵٠اره آرديم، حدود اروپا،  بيش از پيش به تسليحات روسى وابسته شده و همانطور آه اش
  .تسليحات صادراتى اين آشور را مى خرد

براى حفظ اين . مساله روس ها، در حال حاضر،  تنها افزايش حجم فروش تسليحات صادراتى نيست
  .  موقعيت و رقابت با غرب، آنها ناچارند آيفيت آاالهاى خود را دائما بهبود ببخشند

ت آه آشورش قادر به  پرآردن فاصله زيادى  آه با اياالت پوآوف، آارشناس نظامى روس معتقد اس
روسيه نمى تواند به آمريكا برسد، اما توانائى رقابت با “: وى مى گويد. متحده آمريكا دارد نيست

آمريكا در حال حاضر در زمينه صدور تسليحات مقام اول را در سطح . ”آشورهائى مثل فرانسه را دارد
  .جهان دارد

   و مصرف داخلىفرسودگى ارتش
در شرايطى آه جنگ افزارهاى مدرن يكى پس از : روس ها، براى قانع ماندن،  يك دليل ديگر هم دارند

ديگرى مونتاژ و به خارج روانه مى شوند، ارتش روسيه دستخوش فرسودگى است و به بازسازى آامل 
  .نياز دارد

 ميزان چشمگيرى افزايش دهد، اما  به٢٠٠۵پوتين تصميم گرفته است سهم بودجه دفاعى را در سال 
عقب ماندگى ساليان دراز ارتش روسيه،  سبب شده است آه بيشتر جنگ افزارهاى آن چنان پوسيده 

  . و فرسوده شوند آه بازسازى آنها بسيار دشوار است
مسلما بهترين تبليغ براى جنگ افزارهاى ما، “: نماينده آنسرن تسليحاتى روزوبرون اآسپورت مى گويد

  .”ن است آه ارتشمان خودش از آنها استفاده آندآ
در سال هاى اخير، جنگ افزارهاى مدرن توليد شده در روسيه، به ندرت در اختيار ارتش اين آشور قرار 

پوتين مايل است با افزايش بودجه دفاعى آشور، زمينه بازسازى ارتش و تجهيز ماشين . گرفته اند
اما او تا رسيدن به اين هدف راه . رن ساخت آشور فراهم آوردنظامى روسيه را به جنگ افزارهاى مد

درازى در پيش دارد و اين راه تنها در صورتى هموار خواهد شد آه بخشى از نيروى صنايع تسليحاتى 
  .صرف تامين نياز بازار داخلى شود
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