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   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

  
هاي زندانيان سياسي در مقابل دفتر سازمان ملل ، با تمديد   چهار تن از بازداشت شدگان تحصن خانواده

  .برند  قرار بازداشت در زندان به سر مي
  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه 

بهروز جاويدتهراني ، : عالم اين مطلب ، افزود شدگان اين تحصن با ا  شيوا نظرآهاري يكي از بازداشت
اي هستند آه با تمديد قرار بازداشت   وند و فرزاد حميدي چهار بازداشت شده  حسن قيصري ، مينا داراب

  .اند   موقت ، مواجه شده
: ي شد نامه خود را امضاء آنند ، مدع  اند ، برگه وآالت  وي با اشاره به اينكه افراد مزبور هنوز نتوانسته

شدگان از برقراري   شود و حتي اين بازداشت  هاي اين افراد حتي اجازه مالقات داده نمي  به خانواده
  .هايشان نيز محرومند   تماس تلفني با خانواده

 روز است آه در 40بيش از " وند و حميدي  تهراني ، قيصري ، داراب"نظرآهاري با اشاره به اينكه 
موارد اتهامي افراد مزبور را : ، درخصوص عنوان موارد اتهامي اين افراد ، گفت برند   بازداشت به سر مي

هاي زندانيان   آنندگان در تحصن خانواده  اند ، اما موارد اتهامي شرآت  حتي به خودشان نيز نگفته
  .عنوان شده است" شرآت در تجمع غيرقانوني"سياسي مقابل سازمان ملل ، 

  
  رانبرخي از رويدادهاي مهم اي

  
  آليات اليحه بخشودگي بدهي چهار آشور به ايران تصويب شد

  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه 
مجلس آليات اليحه درخواست دولت براي بخشودگي بدهي چهار آشور به ايران را : خبرگزاري فارس

  . تصويب آرد
سود اعطاي وام جهت خريد به گزارش خبرنگار پارلماني فارس، براساس اين اليحه بدهي ناشي از 
  . نفت خام به آشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه و اردن بخشيده شد

اين پول از جيب مستضعفان و مردم  : حسن آامران نماينده مردم اصفهان در مخالفت با اين اليحه گفت
  . بيچاره بخشيده مي شود در حالي آه خارجي ها هيچ وقت اين آار را نمي آنند

هاي  دولت براي گرفتن ساير بدهي: لي حدادعادل رئيس مجلس نيز در جواب وي اظهار داشتغالمع
  . خود نيازمند چنين بخشودگي است

  چرا تا به حال مسئوالن نتوانسته اند اين بدهي: موسوي نماينده اهواز نيز در مخالفت با اين طرح گفت
يد با راي ندادن به اين اليحه بر ضعف مسئوالن را بگيرند اين آار نشانه ضعف مسئوالن مربوطه است و با

  . صحه گذاشت
اسالم براي آمك به چنين : همچنين غالمرضا مصباحي مقدم در موافقت با اين طرح تصريح آرد

  . آشورهاي فقير تاآيد آرده است
آار اگر وصول اين پول خيلي راحت بود تا به حال اين : داود دانش جعفري نيز در موافقت اين طرح گفت

  . اين تعهدات ضمانت هاي آافي را نداشته است. انجام شده بود
خواهيم از جيب چه آسي اين پول را  بايد ديد مي: عسگري نيز در مخالفت با اين اليحه اظهار داشت

اگر فيلم فقر و فحشا را ببينيد مي فهميد آه در همين تهران چه خبر است، چرا بايد اين پول را  ببخشيم،
  .  ديگر ببخشيمبه آشورهاي

ايران به آشاورزان افغانستان تراآتور و آود شيميايي داد تا آنها محصوالت آشاورزي : وي اظهار داشت
  . آشت آنند ولي آنها خشخاش آشت آردند
ما در هيچ جاي اين اليحه بخشش نداريم اگر شما راه : مخبر آميسيون اقتصادي در اين زمينه گفت

  . ه دهيدحلي براي وصول داريد، ادام
ها مذاآرات زيادي داشته ولي موفق نبوده و شكايت آردن هم  دولت براي گرفتن اين بدهي: وي افزود

  . براي ما پول نمي شود
بحث بخشش درآار نيست، بلكه مصالحه و بازگذاشتن دست دولت : نماينده دولت نيز دراين زمينه گفت

  . تها اس براي آارها و تمهيداتي براي بازگرداندن بدهي
  . وي در پايان خواستار راي مثبت نمايندگان به اين اليحه شد

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  آميز  اي صلح آوري هسته تاآيد روسيه بر حق قانوني ايران براي دستيابي به فن
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اي  آوري هسته  قانوني جمهوري اسالمي ايران براي دستيابي به فنروسيه بر حق: خبرگزاري فارس
  .آميز تاآيد آرد  صلح

رئيس شوراي امنيت روسيه امروز در يك " ايگور ايوانف"به گزارش خبرگزاري اينترفكس روسيه از مسكو، 
شورهاي اين حق آامًال قانوني و مشروع ايران است آه مانند آ« : آنفرانس خبري در مسكو تصريح آرد

آوري اتمي در راستاي  آوري پيشرفته از جمله فن اي دست يابد و بتواند از فن آوري هسته ديگر به فن
  » .اهداف صلح آميز استفاده آند

شناسد و از اين  روسيه عمًال نشان داده است آه اين حق مشروع ايران را به رسميت مي«: وي افزود
  » .دادرو به همكاري خود با ايران ادامه خواهد 

شده را به روسيه بازگرداند، ما ساخت نيروگاه  اگر ايران بپذيرد آه سوخت اتمي مصرف«: ايوانف افزود
  » .اتمي بوشهر را از سر خواهيم گرفت

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  ت دولت عراق سرگرم توسعه ارتش و نوسازی تسليحات آن اس: حازم شعالن 
  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه 

حازم شعالن با اشاره به اينکه دولت موقت عراق از ايران خواسته است نسبت به تحويل هواپيماهايی 
که رژيم سابق عراق در خاک ايران فرود آورد،اقدام کند به تالش های وزارت متبوع خود برای توسعه 

  . کردارتش وسازمان دهی و تجهيز آن اشاره 
: به گزارش خبرگزاری مهر ، حازم شعالن وزير دفاع عراق در گفتگو با روزنامه الشرق االوسط گفت 

ماموريت اصلی وزارت وی گسترش و توسعه ارتش و سازمان دهی مجدد آن است تا قادر به انجام 
  .ماموريت های دفاع از ثبات و امنيت کشور باشد

 های وارداتی از دولت های اروپای شرقی است اما اين شيوه ارتش همچنان متکی به سالح: وی افزود
  )از اين به بعد به سوی غرب و آمريکا می رويم( تسليحاتی موقت است

دولت عراق برای گسترش ارتش و نوسازی تسليحاتی آن تالش می کند توافقنامه : شعالن گفت 
تجهيز ارتش عراق به سالح های هايی ميان وزارت دفاع عراق و دولت های لهستان و اوکراين برای 

  .جديد امضا شد زيرا ارتش عراق در گذشته به تجهيزات وسالح اروپای شرقی تجهيز شده بود
ما به زمان زيادی برای تغيير اين وضعيت و مجهز کردن ارتش به سالح و تجهيزات غربی داريم و در آينده 

  .دست به اين کار خواهيم زد
 لشگر از نيروهای گارد 6روهای عراقی وابسته به وزارت دفاع به حدود درحال حاضر ني: شعالن افزود

 7هر لشگر حدود . (  لشگر ارتش سازمان يافته دارد3ملی می رسد که اغلب آنها تکميل نيستند و 
  ) هزار افسر و نيرو دارد

نی  لشگر مرزی است تا  دو لشگر از مرزهای شرقی ما که طوال5آرزوی فعلی ما تشکيل : وی گفت 
 کيلومتر 1200مرزهای مشترک ايران و عراق از شمال به جنوب حدود ( ترين آن است، حفاظت کنند 

  . لشگر تالش می کنيم 14يعنی ما درحال حاضر برای تشکيل ) است
ما همچنان برای سازمان دهی مجدد نيروی هوايی تالش می کنيم و از ايران خواستيم : شعالن گفت 

  . فروند است، تحويلمان دهد130م سابق به آن تحويل داد و تعداد آن هم جنگنده هايی را که رژي
در عمل کار تشکيل وسازمان دهی نيروی دريايی را در بند ام قصر : به گزارش مهر، وی همچنين افزود

  .آغاز کرده ايم و به زودی يک پايگاه و لنگرگاه بزرگی درآن خواهيم ساخت
لسير از سوی امارات عربی متحده به وزارت دفاع عراق واهدای  قايق سريع ا5وی همچنين از اهدای 

  . قايق پالستيکی از سوی بحرين خبر داد20
تحقيقات و پژوهش در دانشکده نظامی عراق که يکی از قديمی : به گزارش مهر، شعالن در پايان گفت 

م مناطق عراق ترين آکادمی های نظامی عربی است از سال آينده از سرگرفته خواهد شد و از تما
  .دانشجو خواهد گرفت تا به عنوان افسران درتخصص های نظامی مختلف فارغ التحصيل شوند

   
  شهرهای ناآرام عراق را در اکتبر تحت کنترل درمی آوريم: در گفتگو با رويترز وعده داد ؛ وزير دفاع عراق

  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه  
عراق وعده داد با همکاری مشترک نيروهای آمريکايی و عراقی شهرهای نا وزير دفاع " حازم شعالن" 

  . آرام و متشنج عراق در ماه اکتبر تحت کنترل کامل اين نيروها درمی آيد 
شما بايد : " وزير دفاع عراق امروز در گفتگو با رويترز اظهار کرد" حازم شعالن" به گزارش خبرگزاری مهر، 
ما در ماه اکتبر بر .  چه برنامه ای را برای برقراری امنيت در عراق در نظر داريمصبر کنيد و ببينيد که ما

  ."تمام شهر های عراق مسلط خواهيم شد
از شهرهای غربی عراق، بعضی از بخشهای بغداد و شهر سامراء در " و الرمادی" فلوجه" شهرهای 

  .دشمال پايتخت تحت تسلط کامل مهاجمان و شورشيان مسلح عراقی هستن
پيشتر نيروهای آمريکايی ادعا کرده بودند که اين شهرها را تا پايان سال از کنترل مهاجمان عراقی خارج 

  .می کنند و می توانند انتخابات عراق را در تاريخ تعيين شده در ماه ژانويه برگزار کنند
شی  مورد نياز را به فرماندهان ارتش آمريکا می گويند آنها منتظرند تا نيروهای عراقی دوره های آموز

  .پايان برسانند تا آمادگی برای تحت کنترل در آوردن اين شهرها داشته باشند
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  ترور يکی از اعضای مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق 

  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه 
 عراق و دو تن شبکه خبری العربيه در خبری فوری از ترور يکی از اعضای مجلس اعالی انقالب اسالمی

  . از همراهانش در شهر بعقوبه درغرب بغداد خبر داد 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اين شبکه خبری، دراين حمله يکی ازهمراهان اين عضو مجلس 
  .اعالی انقالب اسالمی عراق به همراه دو شهروند عراقی  براثر تصادف با يک خودرو مجروح شدند

مشخص نشده و هيچ گروهی هم مسئوليت اين ترورها را به عهده نگرفته هنوز جزييات اين حمله 
  . است 

 
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  دستگيري جاسوس اطالعات رژيم ايران در عراق

  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه :همبستگس ملي
نوشت دستگاه » ايراندستگيري جاسوس اطالعات «روزنامه الفرات چاپ عراق در گزارشي تحت عنوان 

امنيتي عراق نشأت عبد علي الحسيني را دستگير آرده است و اين فرد اعترافات مهمي در مورد 
  .دخالت اطالعات رژيم ايران درامور داخلي عراق آرده است

او گفته است آه توسط آي از افسران اطالعات رژيم ايران آه تحت پوش ديپلماتيك در سفارت رژيم در 
  .ي آند عضو گيري شده استعراق آار م

بغدادـ خبر : مينويسد» دستگيري جاسوس اطالعات ايران« تحت عنوان  : 83 مهرماه 7 –روزنامه الفرات 
نشأت عبد علي , يك منبع مسئول در ارگان اطالعاتي عراق اعالم آرد آه دستگاه امنيتي عراق: ويژه 

اين منبع آه نخواست نامش ... ير آرده استالحسيني را به اتهام جاسوسي براي اطالعات ايران دستگ
فاش شود، افزود آه مزدور نشأت اعترافات مهمي در مورد دخالت اطالعات ايران در امور داخلي عراق 

آه تحت , آرد و تأآيد نمود آه توسط يكي از افسران اطالعات ايران بنام محمد قرباني ملقب به ابومحمد
  .عضوگيري شده است, راق آار ميكندپوش ديپلماتيك در سفارت ايران در ع
آه وي نيز تحت پوش ديپلماتيك در سفارت آار ميكند ، پيگيري , او سپس آارهايش را با حسن زارعي

اين منبع فاش ساخت آه تحقيقات از وجود شبكه هاي جاسوسي ايران در عراق آه توسط . ميشد
ي ارائه نداد بنابه گفته اين منبع در اين مبنع جزئيات بيشتر. حسن زارعي اداره مي شود خبر ميدهد

جريان بازجويي از مزدور عبدعلي الحسيني مشخص شده است آه سفارت ايران در بغداد مرآز مهم 
  .»عمليات خرابكاري و جاسوسي در عراق بشمار ميرود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر8: روزنامه های تهران

  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های صبح امروز تهران از نامه وزير راه به رييس مجلس خبر داده اند که سه روز قبل از زمان 

استيضاح خود در مجلس نوشته که اسيضاح کنندگان هيچ مستند و مدرکی درباره اتهاماتی که به وی 
گفته های هاشمی رفسنجانی درباره مرکز پارچين و . خود دفاع کندزده شده ارايه نداده اند که بتواند از 

تی در مجلس و نا . پی.فعاليت های نظامی در آن، تهيه طرحی برای الزام دولت به خروج از پيمان ان
  .آرامی در بندرعباس از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح است

در اخبار خود از نامه وزير راه به رييس جمهور و رييس ، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در صايران
مجلس خبر داده که در آن، با اشاره به آيين نامه داخلی مجلس، نوشته است که در مورد استيضاح بايد 

مصداق ها و مدارک آن در اختيار وزير قرار گيرد تا بتواند از خود دفاع کند و در حاليکه روز يکشنبه آينده 
تعيين شده، حقوق طبيعی و عادی اينجانب به عنوان وزير راه و ترابری جمهوری برای استيضاح 

اسالمی ايران که مواجه با اتهامات عديده و مبهمی گرديده و جامعه مديران راه و ترابری کشور نيز 
  . شده اند، رعايت نشده است... متهم به اختالس، ارتشا و

تاييد کرده ولی از پاسخ رييس مجلس هنوز خبری  رييس جمهوری نظر وزير راه را شرقبه نوشته 
  .نيست

 سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی موضوع استيضاح وزير آفتاب يزددر همين حال، به نوشته 
راه را بی سابقه خوانده و گفته است تعيين شروطی نظير لغو اين قرارداد با طرف های خارجی و 

لزم کردن وزير به اخراج معاونانش، عملی خالف قانون و مغاير سپردن آن به برخی نهادهای داخلی و م
  . اصل تفکيک قوا محسوب می شود

 تصميم رييس جمهور به لغو سفر ترکيه را آفتاب يزدمحسن آرمين، سخنگوی اين سازمان، به نوشته 
  .عملی سنجيده و حساب شده و اعتراضی به جا به دخالت های بی جای مجلس خوانده است

ه جنجال بر سر طرح مصوبه مجلس درباره شرکت های ترک طرف قرارداد مخابرات و راه، به در ادام
 قانون ٧٧ رييس مجلس، ضمن رد ايرادهای حقوقدانان که اين طرح را خالف اصل رسالتنوشته 

اساسی دانسته بودند، درباره لغو سفر رييس جمهوری به ترکيه، که به عنوان اعتراض به مصوبه 
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رفته، گفته است آقای خاتمی مصلحت انديشی منطقی کردند و کار بسيار درستی مجلس صورت گ
  . انجام دادند

اظهارات حداد عادل در زمانی صورت می گيرد که در دو روز گذشته بسياری از محافظه کاران با تعابير 
  . تند از رييس جمهوری انتقاد کرده بودند که با گاليه سخنگوی دولت روبرو شد

عد از تکذيب خبر مربوط به تهيه طرحی در مجلس به ملزم کردن دولت به خروج از پيمان منع يک هفته ب
 در عنوان بزرگ خود خبر داده است که جمهوری اسالمیگسترش جنگ افزارهای هسته ای، روزنامه 

  . اين بار نمايندگان مجلس طرحی سه فوريتی را در اين باره تهيه کرده اند
حالی منتشر می شود که پيش از اين نيز سه بار اين روزنامه همين خبر را  در جمهوری اسالمیخبر 

  . منعکس و هر بار مقامات مجلس از وجود چنين طرحی ابراز بی خبری کرده بودند
 خبر داده که علی اکبر واليتی، وزير خارجه سابق و مشاور رهبر جمهوری اسالمی، درخصوص رسالت

 در صورت بسته نشدن پرونده ايران در مجامع NPTولت به خروج از طرح سه فوريتی مجلس برای الزام د
اين طرح که به طور مشروط از سوی نمايندگان اعالم شده، همان چيزی است که در : بين المللی گفت

  . نيز بر آن تأکيد شده استNPTخود 
 برای NPTروج از به نوشته اين روزنامه، مشاور بين المللی آيت اهللا خامنه ای رسالت گفته است حق خ

  . ملحوظ شده استNPTهمه کشورها و از جمله ايران در مفاد 
روزنامه های صبح امروز خبر داده که رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز به بازديد از پاکدشت و 

پاکدشت به دليل قتل . پارچين رفته بود که هر دو منطقه به داليلی در صدر اخبار داخلی قرار داشته اند
  . کودک در آن منطقه و پارچين به علت ادعای جديد آمريکا به وجود صنايع هسته ای نظامی در آن جا٢٢

 هاشمی رفسنجانی در اين ديدار، با اشاره به همسايگی منطقه پارچين در کنار همشهریبه نوشته 
تان و پاکدشت، تاکيد کرد که پارچين در زمان دفاع مقدس تکيه گاه لجستيک رزمندگان بود و دوس

  . دشمنان بدانند در آينده پارچين پايگاهی خواهد بود که نبض قدرت دفاعی ما در اين منطقه می زند
 خبر داده که رييس جمهور سابق، که اين روزها از سوی چند گروه برای انتخابات آينده رياست ايران

بر آزمايش تسليحات جمهور نامزد شده است، در پاسخ به سوالی در مورد ادعای آمريکايی ها مبنی 
در دوران جنگ در اين منطقه تست موشک . هسته ای در پارچين، گفت اين ادعای آنها مزخرف است

گذشته از . اکنون نيز فعاليت های اين منطقه مخفی نيست و در فضای باز انجام می شود. داشتيم
  .اين، کنار تهران و در پاکدشت جای اين فعاليت ها نيست

   
چاپ عربستان سعودي از احتمال پناهنده شدن رهبران حماس از " الوطن" روزنامه :خبرگزاري فارس

  .سوريه به ايران خبر داد
  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه 

در پي تهديدات آريل : اردن نوشت" اخوان المسليمن"روزنامه الوطن به نقل از يك منبع در جنبش 
ان حماس و جهاد اسالمي و تشديد فشارهاي آمريكا بر ضد شارون نخست وزير اسرائيل بر ضد رهبر

  . سوريه، اين جنبش پيش بيني مي آند آه رهبران جنبش حماس مستقر در سوريه به ايران پناه ببرند
به گفته اين منبع، به دليل تشديد تدابير امنيتي در جمهوري اسالمي ايران احتمال انتقال رهبران 

مشكل است آه وارد ايران ) موساد( براي سازمان جاسوسي اسرائيل حماس به ايران قوي تر است و
  . شوند

اين جنبش هيچ اطالعي : سخنگوي اخوان المسليمن اردن گفت" يحيي شقره"اين در حالي است آه 
در خصوص تحرك رهبران حماس يا محل اقامتشان و به ويژه اعضاي دفتر سياسي اين جبش در دست 

شود، ايران، لبنان و مصر   اين زمينه براي اقامت آنها در آينده پيشنهاد ميندارد ولي آشورهايي آه در
  . است

: گفت) شاخه سياسي جنبش اخوان المسليمن(دبير آل عمل اسالمي " حمزه منصور " از سوي ديگر 
خروج رهبران گروههاي فلسطيني از آشورهاي عربي به يك آشور اسالمي لكه ننگي براي آشورهاي 

  . عربي است
 در دمشق زندگي مي آند پيش از 1948رئيس سابق شوراي ملي فلسطين آه از سال " خالد فاهوم"

اين اعالم آرده بود مقر گروههاي فلسطيني در دمشق بسته شده و هر گونه ارتباط با آن قطع شده 
  . است

اني سوريه با وزير اطالع رس" احمد الحاج"به نقل از " عرب نت"اين در حالي است آه پايگاه اينترنتي 
اين : اشاره به اينكه مساله حضور خالد مشعل در اراضي سوريه مساله شخصي و قانوني است، گفت

  . حق خالد مشعل است آه هر جايي آه دوست دارد برود
 در اردن انجام 2002دفتر سياسي و اطالع رساني جنبش حماس آه فعاليت سياسي خود را تا سال 

  . ن دفاتر در اردن به سوريه منتقل شدمي داد، بعد از بسته شدن اي
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

آنفرانس مطبوعاتي در پاريس ـ افشاي جزييات جديدي از توطئه هاي رژيم آخوندي عليه مقاومت در 
  فرانسه

  2004 سپتامبر 29 – 1383 مهر 8چهار شنبه :همبستگس ملي

www.iran-archive.com 



ز چهارشنبه مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران جزييات در آنفرانس مطبوعاتي رو
رژيم : جديدي را از توطئه هاي رژيم آخوندي عليه مقاومت ايران در فرانسه افشا نمود و اعالم آرد

, آخوندي دولت فرانسه را تهديد آرده است چنانچه فعاليتهاي شوراي ملي مقاومت ايران را محدود نكند
  . تجاري خود با فرانسه تجديد نظر خواهد آرددر قراردادهاي

  
در يك آنفرانس مطبوعاتي در پاريس مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي ) مهر8(روز چهارشنبه

مقاومت ايران جزييات جديدي را از توطئه هاي رژيم آخوندي عليه مقاومت ايران در فرانسه افشا نمود و 
تهديد آرده است چنانچه فعاليتهاي شوراي ملي مقاومت رژيم آخوندي دولت فرانسه را : اعالم آرد

در همين رابطه اعضاي . در قراردادهاي تجاري خود با فرانسه تجديد نظر خواهد آرد, ايران را محدود نكند
مجلس آخوندي خواستار آم آردن تجارت با فرانسه شده و گفته اند دولت فرانسه باندازه آافي با 

  .مقاومت سختگيري نميكند
بين المللي و عربي در آن شرآت , ر اين آنفرانس مطبوعاتي آه نمايندگان رسانه هاي فرانسويد

آقايان ويليام بوردون حقوقدان سرشناس و دبيرآل سابق فدراسيون بين المللي حقوق بشر و , نمودند
  .فرانسوآ سر از اعضاي آانون وآالي پاريس نيز سخن گفتند

رهاي جديد عليه مقاومت ايران در فرانسه و دستگيري يكي از آقاي بوردون ضمن محكوم آردن فشا
رفتار دادسراي پاريس در قبال پرونده مربوط , اعضاي آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در پاريس

به مقاومت ايران را برخورد دوگانه با صالحيت قضايي جهانشمول توصيف آرد و گفت دادگستري فرانسه 
وي بر اساس نظريه حقوقي پرفسور بوالك يكي از . حكومت ايران سر خم آندنبايد در مقابل فشارهاي 

استادان برجسته حقوق در فرانسه گفت هيچ توجيهي براي پذيرش درخواست رژيم ايران براي اعالم 
جرم عليه فعاالن مقاومت ايران در فرانسه به خاطر عمليات نظامي آه در ايران صورت گرفته است وجود 

مليات توسط افراد خارجي در خارج خاك فرانسه و عليه منافع خارجي صورت گرفته است و اين ع. ندارد
فرانسه به هيچ وجه من الوجوه در آن دخيل نبوده و لذا صالحيت قضايي براي رسيدگي به آن در 

  .دادگاههاي فرانسوي وجود ندارد
شر در ايران و اعضاي آميسيون آقاي فرانسوآ سر نيز تاآيد نمود آه دستگيري يكي از مدافعان حقوق ب

خارجه شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس تنها با هدف زنده نگه داشتن آالبد بي جان پرونده اي 
وي . صورت مي گيرد آه به درخواست رژيم ايران عليه شوراي ملي مقاومت در فرانسه علم شده است

 جامعه مدني عراق از مجاهدين خلق گفت به عنوان آسي آه به عراق رفته و از نزديك شاهد حمايت
تاآيد مي آنم آه آمريكا و دول ائتالف اخيرا , به مثابه وزنه متقابل نفوذ رژيم ايران در اين آشور بوده ام

اعالم آردند آه بعد از ماهها تحقيقات به هيچ مبنايي براي اعالم جرم عليه هيچيك از اعضاي مقاومت 
  . ايران نرسيدند

رژيم و متحدانش در يكسال گذشته تالش آردند با طرح : ين آنفرانس مطبوعاتي گفتآقاي محدثين در ا
 و با وارد آردن 2000شكايت هاي وزارت اطالعات عليه شورا بخاطر عمليات مجاهدين در ايران در سال 

اما با اعتراض . ژوئن اين پرونده را از مرگ حتمي نجات دهند17شاآي خصوصي در پرونده 
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر همانها آه وجدان بيدار مردم فرانسه را نمايندگي , سياستمداران

ميكنند بجايي نرسيد و حاال براي توجيه ادامه محدوديت عليه مقاومت در تناقض آشكار با اصل محرمانه 
  . بودن تحقيقات يك سري اطالعات واهي مالي عليه شورا به مطبوعات درز ميدهند

  
ستگير آردن يك فعال حقوق بشر در هفته گذشته و او را بدروغ صندوقدار مجاهدين د: وي اضافه آرد

جرم او اينست آه زندگيش را وقف آزادي . معرفي آردن چيزي از فضاحت اين پرونده آم نمي آند
  براي شما چرا؟. اين البته براي مالهاي ايران غير قابل قبول است. ميهنش آرده است

خشم و نفرت مردم ايران از اين رژيم بحدي : را در پايان سخنانش گفتمسئول آميسيون خارجه شو
است آه آمكهاي سياسي و تجاري و امنيتي فرانسه آن را نجات نخواهد داد آما اينكه آمكهاي آمريكا 

آنچه در تاريخ ميهن ما و در تاريخ روابط دو جانبه باقي مي ماند . و انگليس رژيم شاه را نجات نداد
  . انه مردم فرانسه از مردم و مقاومت ايران است و ما به آن افتخار مي آنيمحمايت صميم

 .در پايان شرآت آنندگان در اين آنفرانس مطبوعاتي به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند
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