
  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10 شنبه سه  -)483(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http  

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

  

  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 
  

  اردوي ساالنه دفتر تحكيم وحدت در دانشگاه شيراز لغو شد
  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه 

يك عضو شوراي مرآزي طيف عالمه دفتر تحكيم وحدت از به تعويق افتادن اردوي : خبرگزاري فارس
  .ساالنه اين طيف خبر داد

عليرغم :  عالمه دفتر تحكيم وحدت به خبرنگار سياسي فارس گفتاين عضو شوراي مرآزي طيف
خواست مجدد اعضاي شوراي مرآزي اين تشكل براي برگزار شدن اردوي ساالنه دفتر تحكيم در يكي از 

هاي دانشگاه شيراز طي روزهاي دهم تا سيزدهم شهريور ماه، رئيس اين دانشگاه با  دانشكده
و اعضاي شوراي مرآزي سرانجام تصميم به برگزار نشدن اردو در درخواست دانشجويان مخالفت آرد 

  . اين دانشگاه گرفتند
شود، اما فعًال دانشگاه ميزبان اردوي دفتر تحكيم وحدت  اگر چه اين اردو به زودي برگزار مي: وي افزود

  . مشخص نيست
اوزري دانشگاه شيراز  شهريور ماه در دانشكده آش14 تا 7اردوي ساالنه دفتر تحكيم وحدت قرار بود 

  . برگزار شود
  تحصن اعضاي دفتر تحكيم وحدت در ساختمان مديريت دانشگاه شيراز شب گذشته پايان يافت  

اعضاي دفتر تحكيم وحدت آه به دنبال لغو مجوز اردوي اين اتحاديه از سوي رياست دانشگاه شيراز در 
ه پس از انجام آخرين مذاآرات اعضاي ساختمان مديريت اين دانشگاه تحصن آرده بودند، شب گذشت

  .  شوراي مرآزي اتحاديه با رياست دانشگاه شيراز و نماينده استانداري فارس به تحصن خود پايان دادند
، پس از انجام برنامه تريبون آزاد در پايان جلسه اعضاي شوراي مرآزي "ايلنا" به گزارش خبرنگار اعزامي

از و مسووالن استانداري استان فارس، اآبر عطري عضو شوراي دفتر تحكيم با رياست دانشگاه شير
مرآزي اين اتحاديه با حضور در جمع دانشجويان متحصن به بررسي عدم موافقت رياست دانشگاه با 

همواره آارشكني هاي مختلفي در روند : برگزاري اردوي دفتر تحكيم وحدت پرداخت و اظهار داشت 
هاي دفتر تحكيم صورت گرفته و مي گيرد ما طي دو روز اخير با تحصن برگزاري برنامه اردوها و نشست 

در اين مكان اعتراض خود را به لغو دير هنگام مجوز اردوي دفتر تحكيم وحدت نشان داده ايم، اما اين 
تحصن ها نه در دانشگاه شيراز بلكه بايد در تهران در مقابل وزارت علوم نهاد رياست جمهوري و باالتر از 

  .ورت گيردآن ص
به دوستان پيشنهاد مي آنم با توجه به اين آه اعتراض ما آشكار شده و انعكاس : وي در ادامه افزود

  .يافته است امروز به اين تحصن در ساختمان مديريت دانشگاه شيراز پايان دهيم
بنا براين گزارش پس از سخنان عطري دانشجويان متحصن با خواندن سرود يار دبستاني و ترك 

  .اختمان مديريت دانشگاه شيراز به تحصن خود پايان دادندس
گفتني است قطعنامه اي در خصوص روند برگزاري اردو و اتفاقات و روزهاي اخير از سوي اعضاي شوراي 

  .مرآزي دفتر تحكيم وحدت صادر خواهد شد و طي روزهاي آينده انتشار خواهد يافت
  

  اشت شدگان مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران اخبار نگران کننده از وضعيت برخي از بازد
  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه  

در پي آزادي چند تن از بازداشت شدگان تجمع خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دفتر : روزنامه
نعکس سازمان ملل متحد در تهران، اخبار قابل توجهي از وضعيت ديگر بازداشت شدگان آن تجمع، م

  .گرديد
، يکي از آزاد شدگان آن تجمع، پس از آزادي گفته است که صداي ضرب و »روزنامه«به گزارش خبرنگار 

  . شنيده است209شتم شديد چند تن از بازداشت شدگان را در زندان 
: اين فرد آزاد شده، که خانوادهي يکي از زندانيان سياسي است و نخواست نامش فاش شود، گفت

زارت اطالعات، چند تن از بازداشت شدگان از جمله بينا داراب زند، بهروز جاويد تهراني و بازجويان و
  .حسن قيصري را به شدت کتک مي زدند

  . به خوبي قابل شنيدن بود209وي گفته است که صداي کتک زدن اين افراد در بازداشت گاه 
بهروز جاويد تهراني و بينا : "ش دادکميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي نيز در اين رابطه گزار

 مرداد مي باشند، در 27داراب زند آه از بازداشت شده گان مقابل دفتر سازمان ملل در روز سه شنبه 
اين دو تن در طي چند روز گذشته تحت شكنجه هاي شديد .شرايط نامناسب جسمي قرار دارند

ي آنان بسيار بد و ناخوشايند مي جسمي و روحي قرار گرفتند آه به گفته شاهدان وضعيت عموم
همچنين فريبا هدايتي همسر اميد عباسقلي نژاد يكي ديگر از زندانيان سياسي در طي دو روز . باشد

  ."گذشته به خاطر ضعف شديد جسمي و فشارهاي عصبي به بهداري زندان منتقل شد
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اعتصاب غذاي بازداشت آخرين اطالعيه کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي در مورد جريان 
  :شدگان در زندان اوين و رجايي شهر کرج

منابع آگاه از درون زندان اوین گزارش داده اند، بينا داراب : کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي
زند مسئول واحد فرهنگی جبهه دمکراتيک که همراه با جمعی از آزادیخواهان و خانواده های زندانيان 

ن مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بازداشت شده بود، از لحظه اول دستگيری همراه سياسی در تحص
ایشان نيز اعالم کرده است که تا لحظه آزادی دست از _با دکتر فرزاد حميدی دست به اعتصاب غذا زده 

  .اعتصاب غذای خود بر نميدارد
  .يبرد روز است که در اعتصاب غذا به سر م13هم اکنون آقای داراب زند، 

 وزارت اطالعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و تحت 209همچنين ایشان چندین بار در بازداشتگاه 
  .شکنجه های شدید روحی قرار دارد

الزم به ذکر است که دکتر فرزاد حميدی، از یاران نزدیک مهندس طبرزدی، نيز از همان لحظه اول 
  .ی خود را آغاز کرده استبازداشت، مقابل دفتر سازمان ملل اعتصاب غذا

  . روز است که در اعتصاب غذا به سر ميبرند9اکرم اقبالی، شيوا نظری و همسر امير ساران نيز، 
 کارگری زندان اوین دست به اعتصاب 350طبرزدی بيش از یک ماه است که در بند ... مهندس حشمت ا

  .غذا زده است
 12دانی، محمد ابراهيمی، فرهنگ پورمنصوری نيز امير ساران، محمد احمدی، سعيد اماميان، خالد حر

روز است که در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به بازداشت خانواده های زندانيان سياسی، دست 
  .به اعتصاب غذا زده اند

  . روز پيش اقدام به دوختن لبهای خود کرده است6این در شرایطی است که امير ساران 
  آن است که وضعيت جسمی تمامی اعتصاب کنندگان وخيم ميباشدگزارشهای دریافتی حاکی از 

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  
حفظ نيروگاه اتمي در ازاي توقف : ها با جمهوري اسالمي ايران در صورت پيروزي دمکرات» معامله بزرگ«

  اي  توليد سوخت هسته
  2004 اوت 30 – 1383يور  شهر9دو شنبه 

سناتور جان ادواردز که براي کسب مقام معاونت رياست جمهوري همراه جان کري از حزب دموکرات 
اگر ما پيروز شويم به جمهوري : براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريکا مبارزه مي کند، گفت

يل و حفظ کند، به شرط آن که از توليد اسالمي ايران اجازه خواهيم داد نيروگاه هسته اي خود را تکم
اگر جمهوري اسالمي : وي اين پيشنهاد را معامله بزرگ خواند و گفت. سوخت هسته اي دست بردارد

آن را قبول نکند، پس معلوم خواهد شد که برنامه هاي هسته اي اش پوششي است براي دستيابي 
اب شود و جمهوري اسالمي اين پيشنهاد را او افزود اگر جان کري انتخ. به فن آوري هسته اي نظامي

رد کند، آنوقت او متحدان اروپايي اش را قانع خواهد کرد تحريمهاي سنگين اقتصادي بر ايران اعمال 
آقاي ادواردز که دو بار در سخنان خود اين پيشنهاد را معامله بزرگ خواند، به طور واضح جزئيات . کنند

بر اساس پيشنهاد جان کري، سوخت هسته اي . را تشريح کردرسيدن به توافق با جمهوري اسالمي 
  . ايران با نظارت جامعه بين المللي از خارج تامين خواهد شد و زوائد آن تحويل گرفته مي شود

جان ادواردز که براي کسب مقام معاونت رياست جمهوري همراه جان کري از ): راديو فردا(نيما تمدن 
اگر ما پيروز : انتخابات رياست جمهوري آمريکا مبارزه مي کند، مي گويدحزب دموکرات براي پيروزي در 

شديم به ايران اجازه خواهيم داد نيروگاه هسته اي خود را تکميل و حفظ کند، به شرط آن که از توليد 
  . سوخت هسته اي دست بردارد

اگر دولت جان کري در : جان ادواردز ديروز در گفتگويي با رسانه ها گفت): راديو فردا(شهران طبري 
آمريکا تشکيل شود، به جمهوري اسالمي پيشنهاد مي کند نيروگاه هسته ايش را براي توليد انرژي 

جان ادواردز اين پيشنهاد را معامله بزرگ خواند و . تکميل کند، اما در عوض سوخت هسته اي توليد نکند
شد که برنامه هاي هسته اي اش اگر جمهوري اسالمي آن را قبول نکند، پس معلوم خواهد : گفت

او افزود اگر جان کري انتخاب شود و . پوششي است براي دستيابي به فن آوري هسته اي نظامي
جمهوري اسالمي اين پيشنهاد را رد کند، آنوقت او متحدان اروپايي اش را قانع خواهد کرد تحريمهاي 

  . سنگين اقتصادي بر ايران اعمال کنند
دواردز به همراه آنچه جان کري در ماه دسامبر گذشته درباره ايران گفته بود يعني اين اين اظهارات آقاي ا

که دولت او حاض خواهد بود راههاي مورد عالقه دو طرف را مد نظر بگيرد، نشان مي دهد که اگر 
ه دموکراتها در آمريکا روي کار آيند، در ارتباط با ايران روشي کامال متفاوت با دولت جرج بوش پيش

  . خواهند کرد
آقاي ادواردز در مصاحبه اي که ديروز در خانه اش در واشنگتن با مطبوعات داشت، از سياست دولت 

پرزيدنت بوش در برابر ايران انتقاد کرد و او را متهم کرد که مسئوليت خود را در قبال خطر توسعه 
که رابطه ديپلماتيک و گفتگوي سالحهاي هسته اي جمهوري اسالمي به دوش اروپا انداخته و آنها نيز 

خود را با جمهوري اسالمي حفظ کرده اند، تمام سال گذشته کوشيدند براي پايان دادن به برنامه غني 
: جان ادواردز گفت. سازي اورانيوم از سوي جمهوري اسالمي پادرمياني کنند، اما موفق نشدند

 قابل قبول است، از جمله اين که جمهوري اسالمي صاحب سالحهاي هسته اي به داليل بسيار غير
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مي تواند بهانه اي براي ساير کشورهاي منطقه مانند عربستان سعودي، مصر و غيره شود تا آنها نيز 
  . بخواهند دست به همين برنامه بزنند

. جان کري پيشنهاد تهيه سوخت هسته اي براي ايران را در سخنراني ماه ژوئن خود مطرح کرد
اما جان ادواردز که دو بار در سخنانش اين .  از اروپاييان با آن موافق هستندپيشنهادي که بسياري

پيشنهاد را معامله بزرگ خوانده، به طور واضح جزئيات رسيدن به توافق با جمهوري اسالمي را تشريح 
جمهوري اسالمي تا حال مصرانه خواهان توليد سوخت هسته اي خودش بوده، اما بر اساس . کرد

ن کري، سوخت هسته اي ايران با نظارت جامعه بين المللي از خارج تامين خواهد شد و پيشنهاد جا
  . زوائد آن تحويل گرفته مي شود

کارشناسان امور ايران مدتها است مي گويند نوعي معامله بزرگ با ايران که شامل لغو تحريمها، 
شکستن بن بست کنوني در رابطه دو برقراري رابطه با آمريکا و امتيازهاي تشويقي ديگر باشد تنها راه 

اما مشاوران انتخاباتي آقاي ادواردز و کري مي گويند سخنان جان ادواردز به . کشور آمريکا و ايران است
معناي آن نيست که دولت کري حاضر است معامله خود را به مسائلي وراي برنامه هسته اي ايران 

 نيروگاه اتمي 20يکا قبول کرده بود ايران بيش از در دوران حکومت محمدرضاشاه پهلوي آمر. بسط دهد
  .بسازد تا بتواند همپاي جهان مدرن پيش رود

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  آنم اي درنگ نمي اگر به وجودم براي انقالب در هر مصدري احساس شود، لحظه:رفسنجاني هاشمي
  2004وت  ا30 – 1383 شهريور 9دو شنبه 

والمسلمين هاشمي رفسنجاني صبح يكشنبه در ديدار مسؤوالن اتحاديه انجمنهاي  االسالم حجت
و با تسليت سالگرد شهادت ) ع(الموحدين، اميرمومنان علي آموزان با تبريك ميالد مولي اسالمي دانش

 و انقالب و اسالم آموزان پايه اساس مديريت نظام در آينده هستند دانش: شهيدان رجايي و باهنر، گفت
  . آنند آموزان به خوبي سربازگيري مي از ميان دانش

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي اقدامات آمريكا و 
شاهد هستيم اقدامات آمريكا : اشغالگران در منطقه آه به شكست آنان منجر شد، اظهار داشت

  . قه و فراگير شدن موج تروريسم در جهان شدموجب تشديد بحران در منط
  

ها،  آمريكا پس از شكست در اهداف خود جهت تقويت اسراييل و به يغما بردن نفت عراقي: وي افزود
  . مستاصل گونه به نجف لشكرآشي آرد آه باز هم با شكست و بدنامي روبرو شد

ها و آشورها هستند،  هاي ملت ايهترين سرم رفسنجاني با بيان اين آه نيروهاي صالح، اصلي هاشمي
هاي علمي و اخالقي نسل جوان را تقويت آنيم، به همان ميزان براي آينده  به هر مقدار آه پايه: گفت

  . ايم گذاري آرده سرمايه
در اين برنامه : انداز بيست ساله، گفت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سند چشم

آموزان،   موتور حرآت هستند آه نقش دانش، آموزش، دانشاستراتژيك، علم و فن محور و
  . اموختگان و اساتيد به عنوان مولد علم، نقش آليدي و حياتي است دانش

هاي علمي و فني بعد از انقالب،  نظير زنان در صحنه رفنسجاني با اشاره به حضور موفق و بي هاشمي
اما انقالب اسالمي . نشين آرده بود ها را خانه رغم شعارهاي فريبنده، اآثر خانم رژيم سابق علي: گفت

  . ها بها داده است براساس تعاليم اسالمي و قرآني به خانم
ها مستقل بود، از  توان روي پاي خود ايستاد و در تمامي زمينه وي اين باورنسل نو و جوانان را آه مي
مدن مبتذل غرب را الگوي توسعه و امروز ديگر جوانان ما دروازه ت: دستاوردهاي انقالب دانست و افزود

  . دانند پيشرفت نمي
ها براي حذف  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه غربي

البته پايگاه انقالب آه : تعاليم اسالمي از دروس عمومي مقاطع آموزشي آل جهان اشاره آرد و گفت
مشكالت و با هوشياري و برنامه مانع از گسست نسل جديد دين است، ذاتا محكم است و بايد با رفع 

  . با نسل قبل شد
آموزان در مورد حضور در انتخابات نهمين دوره رياست  رفسنجاني در پاسخ به سوال دانش هاشمي

آرزوي قلبي من اين است آه شاهد چنين وضعيتي نباشم، اما اگر احساس شود آه : جمهوري گفت
  . اي درنگ نخواهم آرد  و نظام در هر مقطع و مصدري الزم است، لحظهبه وجود من براي انقالب

يي جزو منافع  دانش هسته: يي اظهار داشت  هسته وي همچنين در پاسخ به سوالي درمورد تكنولوژي
  . حياتي ماست و به هيچ قيمت آن را از دست نخواهيم داد

ي، نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه اآبر علي االسالم محمد جواد حاج در ابتداي اين ديدار حجت
هاي  ها و اقدامات انجام شده در اتحاديه انجمن آموزان گزارشي از فعاليت انجمن اسالمي دانش

  . هاي در دست اقدام ارائه آرد آموزان و برنامه اسالمي دانش
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  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  اي ايران غير قابل توقف است برنامه هسته:روزنامه آمريكايي

  2004 اوت 30 – 1383 شهريور 9دو شنبه 
هاي جورج بوش، رييس جمهور  رغم سياست يك روزنامه آمريكايي امروز نوشت علي: خبرگزاري فارس

هايي آه از نظر آمريكا  آمريكا مبني بر عدم اجازه براي دستيابي به تسليحات خطرناك به حكومت
  .اي ايران غير قابل توقف باشد شوند، ممكن است برنامه هسته شخيص داده ميخطرناك ت
رغم عضويت در محور شرارت بوش،  در شماره امروز خود ادعا آرد ايران علي" يو اس اي تودي"روزنامه 

اي فاصله داشته و متخصصان نگران اين موضوع هستند  تنها يك تا سه سال تا ساخت تسليحات هسته
  . اي ايران ممكن است غير قابل توقف باشد هستهآه برنامه 

اي، اين آشور دهمين قدرت اتمي دنيا  در صورت دستيابي ايران به تكنولوژي هسته: اين روزنامه افزود
  . خواهد شد

الملل آمريكا آه در  ، يكي از متخصصان نظامي مرآز مطالعات استراتژيك و بين"آنتوني آوردسمن"
اي منع آرده و از آن  توانيم ايران را از دستيابي به تكنولوژي هسته ما نمي«: واشنگتن واقع است گفت

  » .جلوگيري آنيم
اي، پس از ادعاي پنتاگون، وزارت دفاع آمريكا،  ها در مورد دستيابي ايران به تكنولوژي هسته نگراني

 محرمانه مربوط به ايران به رژيم صهيونيستي از طريق يكي از مقامات بلندپايه اين مبني بر درز اطالعات
ها در  وزارتخانه و البي قدرتمند صهيونيسم در آمريكا، افزايش يافته و نشان دهنده حجم باالي نگراني

  . اي ايران است مورد فعاليت هسته
  . اند ا رد آردهرژيم صهيونيستي و البي صهيونيسم هر دو وجود اين جاسوس ر

اي خود را آه شامل تجهيزاتي  اند آه ايران برخي از ساختارهاي هسته بازرسان سازمان ملل ادعا آرده
  . باشد، از ديد اين بازرسان مخفي نگاه داشته است هاي نظامي مي در پايگاه

هاي  اهسازي خود را از سر گرفته و ساخت دستگ در ماه جوالي ايران اعالم آرد آه فرايند غني
  . اي آغاز آرده است سانتريفروژ را براي توليد اين سوخت هسته

آميز بوده و در راستاي  اي ايران صرفا صلح هاي هسته اند آه فعاليت مقامات ايران نيز بارها اعالم آرده
  . پذيرند توليد برق انجام مي

ه انجام شد با رد اين ، رييس جمهور ايران نيز در آنفرانسي خبري آه روز شنب"سيد محمد خاتمي"
اي است اعالم آرد آه دستيابي به تكنولوژي  مطلب آه ايران در پي دستيابي به تسليحات هسته

ايران است و هيچ آشوري قادر نخواهد بود جلوي ايران را براي " حق مسلم"اي  آميز هسته صلح
  . دستيابي به حق خود بگيرد

و سه آشور اروپايي آلمان، انگليس و ) IAEA(تميدولت بوش مسئله ايران را به سازمان انرژي ا
هاي اين گروهها براي جلوگيري از دستيابي  رود آه تالش فرانسه واگذار آرده است ولي گمان نمي

  . اي مؤثر واقع شده باشد ايران به تكنولوژي هسته
يران با بازرسي طي توافقي آه در ماه اآتبر سال گذشته بين ايران و اين سه آشور اروپايي امضا شد، ا

اي خود موافقت آرده و پذيرفت آه در ازاي به رسميت شناخته شدن حق  سرزده از تاسيسات هسته
اي و آمك اين آشورها براي ساخت تاسيسات  آميز هسته ايران براي دستيابي به تكنولوژي صلح

  . اي ايران، فرآيند غني سازي خود را متوقف آند هسته
سه آشور اروپايي در عمل به تعهدات خود، ايران تهديد آرده است آه ولي به دليل خودداري اين 

  . فعاليت غني سازي خود را از ماه اآتبر از سر خواهد گرفت
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  مقتدی صدر دستور توقف حمالت شبه نظاميان خود به اشغالگران را صادر کرد 
  2004 اوت 30 – 1383هريور  ش9دو شنبه 

  . مقتدی صدر از شبه نظاميان خود خواست مبارزات خود در سراسر عراق عليه اشغالگران را پايان دهند 
يکی از نمايندگان مقتدی " شيخ نعيم الکعبی " به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، 

صدرهمچنين خاطر نشان .  تمامی کشور می شود اين فراخوانی شامل:  صدر با اعالم اين خبر گفت 
  . کرده است که فعاليتهايی را در راستای يافتن راهکارهای سياسی بکار خواهد گرفت 

  . اين اقدام از سوی صدر حاکی از صلح جويی وی است : نماينده مقتدی صدر در ادامه تصريح کرد
  جيش المهدی با تحويل سالح های خود مخالفت کرد 

  2004 اوت 30 – 1383 شهريور 9 دو شنبه
با وجود تهديدهای علنی اياد عالوی عليه مخالفان دولت و گروه های مسلح، شبه نظاميان جيش 

  . المهدی با تحويل سالح های خود مخالفت کردند
به گزارش خبرگزاری مهر ، يک عضو جريان مقتدی صدر بار ديگر تاکيد کرد که جيش المهدی همچنان به 

  .وی مقاومت ملی عراق عليه اشغالگران آمريکايی باقی خواهد ماندعنوان باز
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  .وی وجود هر گونه نيت وتصميم برای انحالل شبه نظاميان جيش المهدی را تکذيب کرد
انحالل شبه نظاميان : شيخ احمد شيبانی از نزديکان مقتدی صدر در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت 

  .ومت مردمی عليه اشغالگران آمريکايی استجيش المهدی به معنای انحالل مقا
خروج جيش المهدی از نجف پس از توافقنامه با آيت اهللا علی سيستانی به معنای انحالل : وی افزود

  .جيش المهدی نيست 
  .وی مدعی شد انحالل جيش المهدی به معنای انحالل مقاومت است که قابل تصور نيست

  .قابله با اشغالگران در هر نقطه از عراق است شيبانی تاکيد کرد جيش المهدی آماده م
  

شيبانی اظهارات اياد عالوی نخست وزير دولت موقت عراق را درباره وجود اجساد عراقی ها در داخل 
آنچه که رسانه های گروهی نشان : دادگاه شرعی مقتدی صدر در نجف به باد تمسخر گرفت و گفت 

يش المهدی بودند که در جريان درگيری عليه اشغالگران دادند تصاوير اجساد شماری از وابستگان ج
  .کشته شدند و اينکه اين افراد در دادگاه صدر اعدام شده اند، عاری از صحت است 

جريان صدر همچنان به اصول توافقنامه با مرجعيت بزرگ شيعه در نجف : وی در عين حال تاکيد کرد
  .پايبند است 

ين سه هفته ای ميان جيش المهدی و نظاميان آمريکايی به پايان با مداخله مرجعيت درگيری های خون
  .رسيد

شايان ذکر است در حالی که مراجع بزرگ شيعه در جلسه ای هر گونه مقاومت مسلحانه را با توجه به 
شرايط کنونی عراق تا زمانی که راه های مسالمت آميز برای خروج اشغالگران آمريکايی از عراق نتيجه 

به صالح ندانسته اند شبه نظاميان جيش المهدی همچنان اصرار به در پيش گرفتن بخش نباشد، 
اقدامات يکجانبه خود و دادن بهانه های بيشتر به ارتش اشغالگر آمريکا برای حمله به شهرهای عراق 

  .به بهانه سرکوب گروه های شبه نظامی دارد
  

 عمليات مسلحانه را در عراق برعهده دارد اين اعتراف آشکار فرزند استاد روحی بن الدن به اينکه رهبری
احتمال را تقويت می کند که عناصر القاعده و عوامل بعثی سابق در درون جيش المهدی نفوذ کرده اند 

  .و در صدد ايجاد دو دستگی و اختالف ميان اکثريت ملت عراق هستند
  

   خبرنگار فرانسوي در عراق2ربوده شدن 
  2004 اوت 30 – 1383 شهريور 9دو شنبه 

  .پاريس قانون منع حجاب را در فرانسه لغو نخواهد آرد
پاريس به درخواست : سخنگوي دولت فرانسه اعالم آرد, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

 خبرنگار پس از لغو قانون منع حجاب در فرانسه جامه عمل 2گروگانگيران مبني بر آزادي مشروط 
  .پوشاند  نمي

در حالي سخنگوي دولت فرانسه درخواست گروگانگيران را , اينترنتي محيط ازپاريسبه گزارش پايگاه 
  . خبرنگار مذآور در تالش است2آزادي   ردآرد آه دولت فرانسه براي

  .وزير امور خارجه فرانسه وارد قاهره شد" ميشل بارنيه", در اين راستا
" گرهارد شرودر" رئيس جمهور روسيه و "والديميرپوتين"رئيس جمهور نيز ديدارش را با " ژاك شيراك"

  .صدر اعظم آلمان لغو آرد
, روز گذشته دولت فرانسه را تهديد آرد" سپاه اسالمي در عراق"گفتني است گروه مسلح موسوم به 
  . خبرنگار فر انسوي را خواهد آشت2در صورت لغو نكردن قانون منع حجاب 

  . آشت  خبرنگار ايتاليايي را در عراق" بالدونيانزو" چند روز پيش" سپاه اسالمي در عراق"گروه 
  
  آنترل مسجد آوفه را بر عهده گرفت  " آيت اهللا سيستاني"

  2004 اوت 30 – 1383 شهريور 9دو شنبه 
آليدهاي " آيت اهللا علي سيستاني"دفتر: منابع خبري اعالم آردند, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
  .لح نجف تحويل گرفتمسجد آوفه را در چارچوب توافق ص

: در عراق گفت" آيت اهللا علي سيستاني"سخنگوي " حامد خفاف", به گزارش پايگاه اينترنتي محيط
  .از روز گذشته آغاز شد" صدر"آليدهاي مسجد آوفه از دفتر شهيد   اقدامات الزم براي تحويل
آيت اهللا "د آوفه به دفتر امروز آليدهاي مسج, دنبال اين اقدامات صلح  به: وي درادامه اظهار داشت

  .تحويل داده شده است" سيستاني
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور9دوشنبه : ايران در يک نگاه
  2004 اوت 30 – 1383 شهريور 9دو شنبه  -بي بي سي 

  ديدار برهم صالح با حسن روحانی
ر کرده است، در ادامه ديدارهای خود با مقامات برهم صالح، معاون نخست وزير عراق که به ايران سف

  .جمهوری اسالمی، با حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ديدار و گفتگو کرد
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در اين ديدار، که وزيران کشور، راه و امور استان های عراق نيز حضور داشتند، حسن روحانی تاکيد کرد 
رزهای دوستی تلقی می کند و از هيچ کمکی به تامين که ايران در دوران جديد، مرزهای دو کشور را م

  .امنيت عراق دريغ نخواهد کرد
وی فعاليت گروه هاى تروريستى موجود در عراق، از جمله القاعده، انصار االسالم و سازمان مجاهدين 

خلق را مغاير مصالح ملی دو کشور دانست و گفت تروريسم مخل امنيت کل منطقه است و مبارزه با آن 
  .يازمند همکاری جمعی کشورهای منطقه استن

آقای روحانی همچنين با اشاره به اينکه امنيت ايران و عراق به يکديگر گره خورده، خواستار خروج هر 
  .چه سريع تر نيروهای خارجی از عراق شد

  بازداشت يک خبرنگار ايرانی ديگر
رگزاری از روز گذشته در نجف خبرگزاری فارس گزارش داد که حسن قائدی، خبرنگار عکاس اين خب

  .بازداشت شده است
به گزارش اين خبرگزاری، آقای قائدی به همراه يک خبرنگار و يکی از همکاران فنی اين خبرگزاری، از 

  .چهار روز پيش به نجف رفته بودند
خبرگزاری فارس گزارش داده که حسن قائدی، پس از درخواست کارت و مجوز خبرنگاری از سوی پليس 

  .ف بازداشت شده استنج
. پيش از اين نيز، مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی، از سوی پليس عراق بازداشت شده بود

  . وی پس از رايزنی های گسترده و حدود دو هفته پس از بازداشت آزاد شد
  مايه افتخار تشيع

جوانان غيور : "گفتعلی اکبر واليتی، مشاورعالی آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
  ."عراق که قاطعانه دربرابر تجاوزات آمريکا و حاميانش در عراق ايستادند، مايه افتخار تشيع هستند

به طور يقين عراق : "وی در يک گردهمايی موسوم به حاميان حريم علوی در مشهد اظهار داشت
انه خاک عراق را ترک می ويتنامى ديگر براى آمريکا خواهد بود و عاقبت، آمريکا با شکست مفتضح

  ."کند
آقای واليتی گفت آنان که تحت تاثيرالقائات غرب و مستکبران قرارگرفته و مىگويند دين از سياست جدا 

است و خواستار ايجاد سکوالريسم در جامعه هستند، ببينند سکوالريسم آمريکايی در عراق به بهای 
  .می شودبه خاک و خون کشيده شدن انسان های بی گناه تمام 

  اقدام اجتناب ناپذير
غالمعلى حداد عادل، رييس مجلس اطران اعالم وصول طرح استيضاح احمد خرم، وزير راه و ترابری را 
اجتناب ناپذير دانست و گفت مدتی بود که اين استيضاح مطرح بود و ادامه اين وضع نه به صالح وزارت 

  .راه و ترابری بود و نه مجلس
ا مايل نبوده است که در هفته دولت، اولين طرح استيضاح مجلس از وزيران وی به ايرنا گفت شخص

  .کابينه مطرح شود، ولی از نظر آيين نامه داخلی مجلس، چاره ای جز اعالم وصول آن نداشته است
 نماينده ، از سوى هيئت رييسه مجلس ۶٠ بند و با امضای ۶طرح استيضاح آقای خرم روز گذشته در

وی بايد حداکثر تا سه شنبه آينده برای گرفتن رای اعتماد نمايندگان در مجلس اعالم وصول شد و 
  . حضور بيابد

  داليل مخالفت سپاه با شرکت ترکيه ای
وزارت راه و ترابری ايران با انتشار توضيحی درباره مصاحبه احمد خرم، وزير راه و ترابری با خبرگزاری 

 نيروهای مسلح در مناقصه مربوط به فرودگاه امام فرانسه اعالم کرد برخی شرکت های وابسته به
  .خمينی تهران شرکت کرده بودند، اما موفق به کسب امتيازات الزم نشده بودند

در اين توضيح، خبر خبرگزاری فرانسه مبنی بر اينکه قيمت های پيشنهادی باالتر شرکت های وابسته 
  .ت ترکيه ای تاو بوده، تکذيب شده استبه سپاه پاسداران، علت عدم انتخاب آنها و انتخاب شرک

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از احمد خرم گزارش داده بود که سپاه پاسداران به دليل عدم 
موفقيت شرکت های وابسته اش در انعقاد يک قرارداد سودآور با وزارت راه، اقدام به تعطيلی فرودگاه 

  .تازه تاسيس امام خمينی کرده است
تر وزير راه با انتشار يک تکذيبيه اعالم کرد در پی فرخوان انجام شده، پس از طی مراحل دقيق و با اما دف

در نظر گرفتن فاآتورهای مديريت، سرمايه، دانش فنی و سابقه، شرآت تاو انتخاب شده و ديگر شرکت 
 الزم نشده کنندگان، از جمله برخی شرکت های وابسته به نيروهای مسلح، موفق به کسب امتيازات

  .اند
  اقدام مجلس برای دستيابی به فن آوری هسته ای

محمدعلی حياتی، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى گفت شور اول طرح 
 امضا در کميسيون آموزش و تحقيقات به عنوان ٢٣۴دستيابی به فن آوری صلح آميز هسته ای با 

  .تصويب شدکميسيون فرعی مورد بررسی قرار گرفت و 
مجلس شورای اسالمی در حالی مصمم به تصويب قانونی در زمينه دستيابی جمهوری اسالمی به فن 
آوری صلح آميز هسته ای است که برنامه های اتمی اين کشور، با نگرانی هايی در سطح جهانی روبه 

  .رو شده است
 خود درباره پرونده اتمی ايران قرار است شورای حکام آژانس بين المللی انرژی در نشست ماه سپتامبر

  .تصميم گيری کند

www.iran-archive.com 



   حزب سياسی در جمهوری اسالمی200فعاليت 
 حزب و گروه سياسی در 200حسن غفوری فرد، رييس خانه احزاب ايران گفت در حال حاضر بيش از 

  .جمهوری اسالمی فعاليت می کنند
 را مثبت ارزيابی نکرد و گفت بيشتر به گزارش ايرنا، وی در عين حال فعاليت حزبی در جمهوری اسالمی

  .احزاب فقط در ايام انتخابات فعال هستند
 حزب در سطح کشور فعاليت می کنند و ٣٠ تا٢٠به گفته آقای غفوری فرد، از ميان احزاب موجود، حدود

  .بقيه احزاب و گروه ها به صورت منطقه ای و يا استانی عمل می کنند
  ارومخالفت با تشکيل سازمان غذا و د

بيژن شهبازخانی، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس خبر از آن داد که طرح تاسيس سازمان غذا 
  .و دارو که از سوى تعدادى از نمايندگان مجلس ارايه شده بود، در اين کميسيون رد شده است
س به گفته وی، علت مخالفت با تشکيل اين سازمان آن بوده که تشکيل اين سازمان زير نظر ريي
  . جمهوری پيش بينی شده بود و اين امر اختيارات مجلس را تنها به دادن تذکر محدود می کرد

آقای شهباز خانی به ايرنا گفت نظر کميسيون بهداشت مجلس اين است که سازمان غذا و دارو بايد 
تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى تشکيل شود تا مجلس بتواند بر آن نظارت 

  .شته باشد و در مواردی که نياز است، از وزير در اين خصوص سوال کنددا
به گفته وی، امروز اين گونه متداول شده که سازمان ها مىخواهند زير نظر رييس جمهوری تشکيل 

  .شوند که اين مساله از اختيارات مجلس می کاهد
  لغو جشن زندگی در بم

جشن زندگی آه قرار بود در روزهای آينده در شهرستان خبرگزاری دانشجويان ايران خبر از آن داد که 
  .زلزله زده بم برگزار شود، به دليل مخالفت فرماندار بم لغو شده است

اين جشن در حالی لغو شده که رييس جمهوری دستور برگزاری آن را صادر و وزير فرهنگ و ارشاد 
  .اسالمی را به عنوان دبيرکل جشن منصوب کرده بود

 مناسب در نزد مردم بم و نياز نداشتن آنان  ، علی محمد رفيع زاده، فرماندار بم، نبود روحيهبا وجود اين
به جشن و شادی را علت لغو جشن زندگی دانست و گفت مردم بم بسياری از عزيزان و نزديكان خود 

  .دارند اند و در شرايط فعلی آمادگی شادی و خوشحالی آردن را ن  زلزله از دست داده را در حادثه
اين درحالی است که مسئوالن انجمن های غير دولتی دست اندرکار جشن عنوان کرده اند که فرماندار 

 استانی، در حضور آنان، بر لزوم  آند آه دو هفته پيش در جلسه بم در حالی اين سخنان را عنوان می
برای هرگونه همكاری و برپايی هرچه بهتر جشن زندگی در بم تاآيد و آمادگی فرمانداری شهرستان را 

  .آمک مادی و معنوی به برپايی اين جشن اعالم آرده بود
قرار بود در ايام تولد امام علی، امام اول شيعيان تا مبعث پيامبر اسالم، در شهريور ماه امسال، بيش از 

  متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور هنرمندان و ورزشكاران بنام آشور توسط بخش  برنامه200
  .های مستقر در منطقه اقتصاد ارگ جديد بم برگزار شود خصوصی و شرآت

  دستور توقف ساخت برج جهان نما
محمدعلی دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت دادگاه عمومی اصفهان دستور جلوگيری 

  .نما را صادر کرده است  ساخت برج جهان  از ادامه
 صادره از سوی اين شعبه، تمام سازندگان اين ساختمان به وی به ايسنا گفت طبق دستور قضايی

  . اصفهان شناسايی و دستور جلب آنان به دادگاه صادر شده است14 آالنتری  وسيله
همچنين بر اساس اين دستور قضايی، رييس ميراث فرهنگی شهر اصفهان موظف شده است آه داليل 

 . باستانی به دادگاه ارايه دهدخود را در خصوص مغايرت ساخت اين بنا با حفظ آثار
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