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

  

  وق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حق
  

  متن نامه زندانيان سياسي که در اعتصاب غذا بسر مي برند 
   

  :متن نامه زندانيان سياسي که در اعتصاب غذا بسر مي برند از اين قرار است: روزنامه
   تير ماه تاکنون ادامه دارد15اعتصاب غذاي زندانيان سياسي از . 1
در غير اين صورت اين . نواده پيمان پيران به محل اوليه پايان خواهد يافتاعتصاب غذا با بازگشت خا. 2

رژيم دد منش : روزنامه.(اعتصاب غذا ادامه خواهد داشت، حتي اگر منجر به مرگ اعتصابيون شود
جمهوري اسالمي چند روز پيش به منزل پيران يورش برد و خانواده شان را از محل سکونت دولتي بيرون 

  )!راندند
عوامل تخريب اين اعتصاب باهمکاري ماموران ) سياوش( منوچهر محمدي و امير عباس فخرآور .3

انتساب اين اعتصاب به اتحاديه ملي دانشجويان و منوچهر محمدي از سوي . اطالعاتي زندان هستند
  .راديو هاي خارجي کذب محض است

يت در توطئه براي شکستن اعتصاب را امير عباس فخرآور کامال با حفاظت زندان همکاري کرده و فعال. 4
دارد، به طوري که با مقامات حفاظت زندان در ارتباط کامل است و اين دو نفر به تحقير و تمسخر 

  .اعتصابيون غذا مي پردازند
دکتر ناصر زرافشان، پيمان پيران و دکتر فرزاد حميدي به حفاظت زندان منتقل شده و به شدت مورد . 5

مسئوالن قصد داشتند پيمان پيران و دکتر فرزاد حميدي را به سلولهاي انفرادي . اند تهديد قرار گرفته 
  .منتقل کنند اما دکتر ناصر زرافشان مانع از آن شد

  .هيچ بيانيه اي به جز بيانيه اعتصاب کنندگان اعتبار ندارد.6
يرا فشار مسئوالن ز. تلفنهاي زندان به دليل اعتصاب قطع شده بود و محتمل است مجددا قطع شود. 7

  .زندان براي شکسته شدن اين اعتصاب غذا شدت گرفته است
  

  دکتر ناصر زرافشان
  احمد باطبي
  پيمان پيران

  دکتر فرزاد حميدي
  )حبس ابد(سعيد ماسوري 

  )حبس ابد(غالمحسين کلبي 
  علي رضا شريعت پناه

  سعيد شاه قلعه
  رضا محمدي

  غالمرضا اعظمي
  فرهاد دوستي

  ژاداميد عباسقلي ن
  

  نامه دوم زندانيان سياسي زندان اوين در مورد اعتصاب غذای در حال جریان 
   

  :هم ميهنان گرامی 
 اعضای خانواده پيمان پيران؛ یکی ار همبندان ما، مورد تعرض ماموران قوه قضایيه 15/4/1383در تاریخ 

از واحدهای سازمانی آموزش قرار گرفتند و مامورین با ضرب و شتم آنان ، آپارتمان مسکونی شان را که 
و پرورش است ، به زور تخليه ، آنان را آواره ،اسباب و اثاثيه آنان را به محل نامعلومی منتقل ، و محل را 

پيمان پيران که خود به دليل حمل یک دوربين برای عکسبرداری از دوست دانشجوی . نيز پلمپ کردند 
به شش سال زندان و ده سال محروميت از فعاليتهای خود در جریان محاکمه او در دادگاه انقالب ، 

اجتماعی محکوم شده است ، وقتی پس از قطعيت این حکم ظالمانه ، خانواده اش نيز در معرض تعرض 
قرار گرفتند ، برای اعتراض به ستمی که بر او وخانواده اش رفته است ، دست به اعتصاب غذا زد و 

ایش های سياسی و ایدئولوژیک گوناگون که در سالن شماره یک گروهی از زندانيان سياسی دیگر با گر
  .زندان اوین دربند هستند به حمایت از او برخاستند 

در این ميان برخی از فرصت طلبانی که محصول جریان سازیهای کاذب و مشکوک محافل قدرتمند 
چه در زندان و چه ومدتها است با رفتار سوال برانگيز و دسيسه چينی ها و تنش آفرینی های خود 

خارج از زندان در جهت تخریب اعتماد و تضعيف جنبش مردم فعاليت دارند ، و در داخل زندان از شرکت 
یا حمایت از این حرکت اعتراضی خودداری و حتی به مقابله با آن برخاسته اند ، در کمال تعجب در خارچ 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


ی رادیوهای برون مرزی فارسی زبان ، این از زندان با صدور و پخش بيانيه ها و انجام مصاحبه با برخ
جرکت اعتراضی را به خود و گروههای موهوم خود منتسب ساخته اند ، از جمله فردی بنام آقای 

 تير ماه که در اردیبهشت ماه گذشته نيز طی مصاحبه 18منوچهر محمدی ، از بازداشتی های حوادث 
 سرانجام ضمن –ران در دفتر نامبرده برگزار شد  که به دعوت دادستان ته–ای با روزنامه های داخلی 

اظهار ندامت و اعالم همکاری با مسئولين رژیم، ماهيت خویش و روابط و فعاليت های گذشته خود را 
برمال کرد و همراهان او در خارج از زندان ، و نيز برخی گروههای دیگر از همين قماش ، ضمن مصاحبه 

  .هایی را مطرح ساخته اند که ازتباطی با زندانيان اعتصابی ندارد هایی با رادیوهای برون مرزی ادعا
به این وسيله باطالع هم ميهنان خود می رسانيم که حرکت ما ، حرکتی است مستقل که پيش از هر 
چيز یک مبنای انسانی ، حق طلبانه و عدالت خواهانه دارد و اقدامان و اظهارات فرصت طلبانه ای که از 

  .واران مشکوک و ناراست بعمل می آید ارتباطی به زندانيان اعتصابی اوین نداردسوی برخی موج س
  

  زندانيان اعتصابی اوین 
  1383تير ماه 

  
به دادگاه احضار " صبح زاهدان" با شكايت سپاه پاسداران و نيروي انتظامي؛مدير مسوول هفته نامه

  شد  
 2004 ژوئيه 12 -1383  تير22دوشنبه 

عالوه بر شكايت سپاه پاسداران : با اعالم اين خبر گفت" ايلنا"  و گو با خبرنگارعادل مزاري در گفت
انقالب اسالمي زاهدان، فردا بايد به خاطر شكايت نيروي انتظامي ناحيه سيستان و بلوچستان جهت 

  .تفهيم اتهام در دادگاه حاضر شوم
داران انقالب اسالمي و نيروي آه به دليل شكايت سپاه پاس" صبح زاهدان" مدير مسوول هفته نامه 

انتظامي ناحيه سيستان و بلوچستان از سوي دادگستري زاهدان احضار شده است، شكايت سپاه را 
آه آئين چهارشنبه سوري را نشان مي " صبح زاهدان" به دليل چاپ عكسي در صفحه اول هفته نامه

ر مورد حادثه تصادف در نصرت آباد داد و شكايت نيروي انتظامي را هم به دليل خبري در اين نشريه د
اشاعه فساد و نشر اآاذيب اتهاماتي است آه بايد به خاطر آنها فردا در دادگاه حاضر : اعالم آرد و گفت

  .شوم
  

  شود    فردا آخرين جلسه دادگاه ايرج جمشيدي برگزار مي
 2004 ژوئيه 12 -1383  تير22دوشنبه 

 26 تير ماه جاري در شعبه 23شنبه    صبح فردا، سهسومين و آخرين جلسه دادگاه ايرج جمشيدي
  .شود  دادگاه انقالب تهران به رياست قاضي حداد برگزار مي

 صبح فردا جهت استماع آخرين دفاعيات ايرج 9اين جلسه دادگاه از ساعت " ايلنا"به گزارش خبرنگار 
  .شود  جمشيدي و وآيل وي برگزار مي

شيدي؛ اقدام عليه امنيت داخلي، ارايه اطالعات به آشورهاي گفتني است؛ موارد اتهامي ايرج جم
، رشوه، نشراآاذيب و تشويش )ره(خارجي، اخالل در نظام اقتصادي آشور، توهين به حضرت امام 

  .باشد  اذهان عمومي مي
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   تير22دوشنبه : ايران در يک نگاه
 2004 ژوئيه 12 -1383  تير22 دوشنبه -بي بي سي 

  ديدار حکيم با روحانی
حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، در ديدار با سيد عبدالعزيز حکيم، رييس مجلس اعالی 

انقالب اسالمی عراق گفت جمهورى اسالمی ايران عالقه مند به رابطه نزديک و همکاری با دولت 
  .فعلی عراق است

 ملی با حضور اشغالگران تضمينی ندارد و ملت عراق در طول وی در عين حال افزود استقالل و حاکميت
  . ماه گذشته نشان داده که اشغالگرى را تحمل نمی کند١۶

آقای روحانی برگزارى انتخابات آزاد و سالم، تدوين قانون اساسی توسط نمايندگان مردم، حفظ تماميت 
ی همسايه را پايه های ارضی و يکپارچگی عراق، حفظ وحدت ملی و حسن همجواری با کشورها

  .اساسی برای ايجاد ثبات و امنيت در عراق دانست
رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که به ايران کرده، پيش از اين با آيت اهللا علی خامنه ای، 

رهبر جمهوری اسالمی، محمد خاتمی، رييس جمهوری و کمال خرازی، وزير امور خارجه نيز ديدار و 
  .گفتگو کرده بود

وی در جمع خبرنگاران اتهام دخالت ايران در امور داخلی عراق را رد کرد و گفت جمهوری اسالمی هيچ 
  .دخالت منفی در عراق ندارد

  دادگاه صدام و جبران خسارات ايران
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محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه گفت دادگاه فعلی محاکمه کننده صدام در عراق، قادر به 
  .د شده به ملت و کشور ايران نيستجبران خسارات وار

وی افزود دستگاه قضايی تمامی مستندات و ظرفيت هاى علمی موجود در محاکم کشور را براى تامين 
دفاع همه جانبه از آسيب ديدگان جنگ تحميلی در اختيار دادگاه محاکمه کننده صدام حسين قرار 

  .خواهد داد
دستان کل کشور در خصوص کار گروه ويژه دادستانی آقای شاهرودی همچنين پس از شنيدن گزارش دا

که وظيفه بررسی و تعيين حق و حقوق ملت ايران در جريان جنگ تحميلی و شکايت عليه صدام را بر 
عهده دارد، با تاکيد بر استمرار کار اين گروه مقرر کرد که دبيرخانه پيگيری و هماهنگی اين کار در 

  .کيل و پيگيرى اجرايی اين کار را بر عهده بگيردمعاونت بين الملل قوه قضاييه، تش
  مبنای سياست خارجی ايران

، نخست وزير "گو چوک تانگ"محمد خاتمی، رييس جمهوری پس از مراسم استقبال رسمی از 
  .سنگاپور به خبرنگاران گفت بناى سياست خارجی کشور ارتباط با همه کشورهای جهان است

  .سيايی بايد روابط خود با جهان مجددا تعريف کنندوی در عين حال گفت که کشورهای آ
در اين کنفرانس خبری، رييس جمهوری ايران و نخست وزير سنگاپور ابراز اميدواری کردند که روابط دو 

  .کشور بيش از پيش گسترش يابد
  رمضان زاده و پيام رسانی به لندن

 تاکنون، هيچ ماموريت سياسی ١٣٧۶عبداهللا رمضان زاده، سخنگوی دولت تاکيد کرد که ازاز سال 
  .خارجی به طور علنی و آشکار نداشته است

وی به خبرنگاران گفت که اعالم اين موضوع که وی پيام رييس جمهوری را به لندن برده است، يک دروغ 
  .است

ی پيش از اين محافظه کاران در انتقاد به عبداهللا رمضان زاده که گفته بود دولت در زمينه مسايل هسته ا
هيچ تصميمی نمی گيرد، خبر از آن داده بودند که وی در همين زمينه پيام رييس جمهوری را به بريتانيا 

  .برده است
اما آقای رمضان زاده با رد اين سخنان گفت که صرفا در بهمن ماه گذشته يک سفر دو روزه شخصی 

  . دانشگاهی به لندن داشته است-براى ارائه کارى علمی
  س ششم در دادسرايک نماينده مجل

حاصل داسه، نماينده پيرانشهر و سردشت در مجلس ششم، به دنبال شكايت نيروی انتظامی، در 
  .ها حاضر شد  بازپرسی دادسرای آارآنان دولت و رسانه2  شعبه

های  وی به نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و توهين به پرسنل نيروی انتظامی در نطق 
  . متهم شده استپيش از دستور خود

 امروز، موآلش  محمدصالح نيک بخت، وآيل مدافع آقای داسه در همين باره به ايسنا گفت در جلسه
 رييس آميسيون اصل نود مجلس را در اين راستا   وزير آشور و نامه مدارک و مستندات خود شامل نامه

نی به پرسنل نيروی انتظامی نكرده به بازپرس پرونده ارائه داد و اعالم آرد آه طبق اين مستندات، توهي
  .است

در حال حاضر ما منتظر تصميم بازپرس در مورد صدور قرار منع تعقيب يا قرار مجرميت هستيم : "وی افزود
  ."رسد با توجه به مدارک ارائه شده، حاصل داسه تبرئه شود آه به نظر می 

  دولت و دادگاه زهرا کاظمی
ت تصميم خاصی براى حضور نماينده حقوقی در دادگاه زهرا عبداهللا رمضان زاده، گفته است دول

کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی االصل که سال گذشته در زندان کشته شد، نگرفته و اين مساله در 
  .دولت مطرح نشده است

 قرار است دادگاه زهرا کاظمی در روزهای آينده برگزار شود و يکی از بازجويان وزارت اطالعات به اتهام
  .قتل غيرعمد خانم کاظمی مورد محاکمه قرار گيرد

آقای رمضان زاده در همين زمينه به خبرنگاران گفت وزارت اطالعات همچنان براين باور است که هيچ يک 
از ماموران اين وزارتخانه در مرگ زهرا کاظمی دخالتی نداشته اند و نبايد هيچ کدام از آنها در معرض 

  .اتهام قرار گيرند
راز اميدوارى کرد که نتيجه دادگاه، متهم واقعی را به مردم ايران و افکار عمومی بين المللی وی اب

  .معرفی کند
  ممنوعيت فروش مواد دخانی

عبداهللا رمضان زاده، در تشريح آخرين مصوبات هيئت دولت گفت ممنوعيت فروش مواد دخانی به افراد 
  . سال يا به واسطه آنان تصويب شد١٨زير 

د به موجب بند ديگری از اليحه کنترل دخانيات در کشور، استعمال دخانيات در مکان های وی افزو
  .عمومی مسقف، وسايل نقليه عمومی و محل کار ممنوع است

به گفته آقای رمضان زاده، همچنين مقرر شده به منظور برنامه ريزى براى مبارزه با مصرف مواد دخانی و 
کشوری کنترل دخانيات زير نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش حفظ سالمت عمومی در کشور، ستاد 

  .پزشکی تشکيل شود
  تجمعات اعتراض آميز کارگران
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صبح امروز شماری از کارگران کارخانه چينی مهدی يزد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در 
  .مقابل استانداری يزد دست به تجمع زدند

اهان حضور استاندار در جمع خود بودند، از توضيحات رييس به گزارش ايسنا، اين کارگران که خو
  .آميسيون آار استانداری راضی نشدند و در مقابل استانداری به تجمع خود ادامه دادند

 400آارخانه چينی مهدی آه بزرگ ترين آارخانه توليد چينی استان يزد است، از ابتدای امسال حقوق 
  .اد ماه تعطيل استآارگر خود را پرداخت نكرده و از خرد

در همين حال، شماری از کارگران کارخانه پارسيلون خرم آباد نيز، صبح امروز در اعتراض به آنچه که آن 
را پاسخگو نبودن مسئوالن در رفع مشكالت خود و عدم بازنشستگی به موقع خواندند، در جلو 

  .استانداری لرستان تجمع آردند
با تعهد کتبی اداره کار مبنی بر حل مشکالتشان تا دوشنبه هفته به گزارش ايسنا، کارگران سرانجام 

  .آينده به تجمع خود پايان دادند
  نامه يک تشکل معلمان به رييس قوه قضاييه

کانون همبستگی فرهنگيان ايران در نامه اى به آيت اهللا محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، 
درباره ساعت کار موظفی آنان از سوی هيئت عمومی خواهان ادامه رسيدگی به شکايات معلمان 

  .ديوان عدالت ادارى شد
در اين نامه گفته شده هيئت عمومی ديوان عدالت ادارى به تازگی رسيدگی به شکايت های معلمان 

  .در خصوص حذف نشدن دو ساعت اضافه کار موظفی را ممنوع کرده است
کانون همبستگی فرهنگيان ايران، اين تصميم را غير قانونی دانسته و افزوده ساعت کار موظفی 

 ساعت بوده که اين ميزان از ٢٢دبيران، مربيان و هنرآموزان دبيرستان ها بر اساس مقررات در هفته 
  . ساعت افزايش يافت٢۴زمان آغاز جنگ عراق عليه ايران بر اساس دستور وزير وقت، به 

 اين نامه گفته شده که به تازگی هيئت عمومی ديوان عدالت ادارى، ادامه شکايت معلمان در اين در
  .باره را نحوی از آنجا منع و در واقع از احقاق حق آنها جلوگيری کرده است

  اعتراض نمايندگان مجلس به فدراسيون کشتی
ن با نوشتن نامه ای به رييس شماری از نمايندگان مجلس ايران، به ويژه نمايندگان استان لرستا

سازمان تربيت بدنی، نسبت به تصميم اخير کميته فنی فدراسيون کشتی در مورد حذف غالمرضا 
  .محمدی از تيم کشتی اعزامی به المپيک آتن اعتراض کردند

نمايندگان مجلس در نامه خود از غالمرضا محمدی به عنوان تنها فردی ياد کرده اند که شايستگی 
  . کيلوگرم تيم کشتی آزاد ايران را دارد55 وزن حضور در

در اين نامه، کنار گذاشته شدن آقای محمدی و برگزيدن بابک نورزاد، نتيجه آنچه غرض ورزی خوانده 
  .شده، دانسته شده است

با اين حال، مسئوالن فدراسيون کشتی در واکنش به اين اقدام نمايندگان، از اقدام خود دفاع و تاکيد 
  .د که در اين تصميم تجديد نظر نخواهند کردکرده ان

 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  مخالفت اتحاديه اروپايی با بازگشت مجازات اعدام به قانون عراق 
 2004 ژوئيه 12 -1383  تير22دوشنبه 

اری همتای عراقی خود پيش نويس  کشور عضو اتحاديه اروپايی امروز در ديدار با هشيار زيب25وزرای 
بيانيه ای را صادر کردند که در آن از دولت موقت عراق خواسته شده است قانون اعدام را مجددا به 

  . قوانين اين کشور بازنگرداند 
به نقل از رويترز،  پيش از اين برخی از رهبران عراق گفته بودند که حکم "  مهر"به گزارش خبرگزاری 

  . ه محدودی به قوانين اين کشور بازگردانده خواهد شد اعدام برای دور
اتحاديه اروپايی بارديگر بر مخالفت خود با قانون اعدام در همه : درپيش نويس اين بيانيه آمده است 

  . " پرونده ها و تحت هر شرايطی تاکيد می کند
تيار دارد در کنفرانس از سوی ديگر برنارد بوت وزير امور خارجه هلند که رياست اتحاديه را در اخ

اتحاديه اروپايی يک پيغام واضح : مطبوعاتی مشترک با هشيار زيباری در حاشيه اين نشست گفت 
  . مبنی بر بازنگرداندن حکم اعدام به هشيار زيباری وزير امور خارجه عراق داد 

  " .ما مخالف مجازات مرگ هستيم : سياست ما تغييری نخواهد کرد : وی گفت 
اما من فکر می کنم تا جايی که به . ما اميدواريم که به گفتگو در اين زمينه ادامه دهيم : ه داد بوت ادام

  . اين اتحاديه مربوط است ، اين پيغام واضح بوده است 
من کامال موضع : زيباری نيز با اشاره به اينکه خود وی يک مبارز بر عليه مجازات مرگ بود ، گفت 

  . ی کنم کشورهای اروپايی را درک م
عراق آزاد و دمکراتی که ما آرزوی آنرا داريم نبايد نشانه هايی از مجازات مرگ در قانون خود : وی گفت 

از سوی ديگر ما با مشکالت امنيتی جدی و نوع جديد چالشهای : زيباری ادامه داد . داشته باشد 
  . تروريستی روبرو هستيم 

ور خارجه اتحاديه اروپايی از انتخاب يک رهبر غربگرا در همچنين در ادامه پيش نويس بيانيه وزرای ام
  .    صربستان تقدير شده است 
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  حکم اعدام به زودی به قوانين عراق بازخواهد گشت : اياد عالوی 
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 به قوانين غازی عجيل الياور رئيس جمهور عراق در پاسخ به درخواست اروپا برای بازنگشتن حکم اعدام
  . به زودی قانون مجازات اعدام به قوانين اين کشور بازخواهد گشت : عراق گفت 

دولت  موقت ابتدا يک عفو عمومی :  به نقل از خبرگزاری فرانسه وی گفت " مهر"به گزارش خبرگزاری 
  .کنار بگذارندبرای آشوبگرانی که با آمريکايی ها جنگيده بودند اعالم خواهد کرد تا اسلحه های خود را 

  . پس از اين عفو بالفاصله قانون اعدام به قوانين اين کشور بازخواهد گشت 
و حکم اعدام تنها به .  اصل نخواهد بود 114با اين حال قانون اعدام مانند رژيم سابق در : وی گفت 

  .  صورتی که در برخی کشورهای پيشرفته اجرا می شود ، اجرا خواهد شد 
ی در حالی اين تصميم را اعالم کرد که وزرای امور خارجه اروپايی  در نشست امروز گفتنی اياد عالو

  .خود در بروکسل از عراق خواسته  بودند بازگشت قانون اعدام در اين کشور را لغو کند
 

  ملل به عنوان نماينده اين سازمان در عراق منصوب شد نماينده پاآستان در سازمان 
 2004وئيه  ژ12 -1383  تير22دوشنبه 

نماينده پاآستان در " اشرف جهانگير قاضي"آوفي عنان دبير آل سازمان ملل، : خبرگزاري فارس
  .سازمان ملل را به عنوان نماينده جديد اين سازمان در عراق انتخاب آرد

جهانگير قاضي «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از سازمان ملل، سخنگوي سازمان ملل امروز گفت
 دوملو نماينده سابق سازمان ملل در عراق خواهد شد آه در آگوست سال گذشته در جانشين سرجيو

  » . نفر ديگر آشته شد22يك حمله انتحاري به اتفاق 
عنان اعالم آرده است آه نماينده جديد سازمان ملل در عراق به رغم شرايط امنيتي ناگوار در عراق در 

  . شهر بغداد مستقر خواهد شد
اري در اگوست گذشته، عنان همه آارآنان سازمان ملل را از عراق خارج و اعالم آرد پس از حمله انتح

  . تا زمان برقراري امنيت در عراق به آارآنان خود اجازه حضور در عراق نخواهد داد
قاضي آه سابقه نمايندگي پاآستان در چين، هند، روسيه، سوريه و آلمان شرقي سابق را در آارنامه 

  .  به عنوان نماينده پاآستان در سازمان ملل راهي آمريكا شد2002 در سپتامبر آاري خويش دارد
هاي فراوان و از ميان سه نامزد براي اين پست  قاضي پس از رايزني«: سخنگوي سازمان ملل افزود

  » .انتخاب شده است
ند از ديگر نامزدهاي وزير امور خارجه ه" سلمان هايدا"وزير امور خارجه سابق ايتاليا و " سوران پيتسوان"

  . پست نمايندگي سازمان ملل در عراق بودند
 ساله قرار است در دو هفته آينده از سمت خود در واشنگتن 62به گفته سخنگوي سازمان ملل، قاضي 

  . استعفا آند اما هنوز مشخص نيست چه زماني رسمًا آار خود را در عراق آغاز خواهد آرد
هاي عراقي و نيروهاي ائتالفي  ق و دريافت تضمين امنيتي از جانب مقامشرايط امنيتي عرا«: وي افزود

  » .از جمله مالحظاتي هستند آه قبل از سفر قاضي به عراق بايستي مورد بررسي قرار گيرند
  

   سال روابط ديپلماتيك را از سر گرفتند13فرانسه و عراق پس از 
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 سال و پس از حمله صدام به 13فرانسه و عراق روابط ديپلماتيك خود را آه به مدت : خبرگزاري فارس
  . قطع شده بود، از سر گرفتند1991آويت در سال 

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، پس از اينكه اين خبر بارها در عراق و پاريس منتشر شد، پرچم 
 به عنوان دفتر 1995بغداد، آه پيش از اين و از سال فرانسه امروز بر باالي سفارت جديد اين آشور در 

  . رفت، به اهتزاز درآمد حافظ منافع فرانسه در عراق به آار مي
در پي اين اقدام، فرانسه به جرگه آشورهايي پيوست آه پس از جنگ سال گذشته آمريكا و انگليس 

  . عراق از سر گرفتندآه به سقوط حكومت صدام حسين منجر شد، روابط ديپلماتيك خود را با 
دولت جمهوري فرانسه و دولت عراق بر پايه احترام « :اي اعالم آرد وزارت امور خارجه فرانسه در بيانيه

دوجانبه براي استقالل يكديگر و نيز براساس معيارها و ضوابط ذآر شده در منشور سازمان ملل، تصميم 
  » .تند ماه جوالي، گرف12به از سرگيري روابط ديپلماتيك از 

هر دو دولت معتقدند آه اين تصميم منجر به تحكيم روابط ميان فرانسه « :در ادامه اين بيانيه آمده است
  » .و عراق گرديده و به افزايش حجم مبادالت بين دو آشور در راستاي منافع آنها خواهد انجاميد

 است آه هر دو آشور در در اين بيانيه آه توسط سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه منتشر شد آمده
  . آينده نزديك اقدام به مبادله سفير خواهند آرد

هوشيار زيباري، وزير امور خارجه موقت عراق اعالم آرد عراق به زودي نام سفيران خود را براي 
  . آشورهايي نظير ايران، آويت، سوريه و نيز اتحاديه اروپا مشخص خواهد آرد

مقامات عراقي تا آنون . راي احياي سياست خارجي عراق خواندزيباري اين اقدام را قدمي بزرگ ب
  . باشد پذيرفته است صالحيت هفت سفير خارجي را آه شامل نمايندگان آمريكا و انگليس نيز مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

   تير22: روزنامه های صبح تهران
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روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود خبر از سفر رييس دادگاه ويژه عراق به تهران 
داده اند، سفری که به نوشته شرق برای اطالع از پرونده اتهامات ايران عليه صدام حسين، رييس 

  .جمهور سابق عراق، صورت می گيرد
يژه عراق به ايران طي ده روز آينده را با اهميت ديده و  سفر سالم چلبی، رييس دادگاه ووقايع اتفاقيه

يادآوری کرده است که اين سفر به دنبال آن صورت می گيرد که مقامات ايرانی از نبودن اتهام تجاوز به 
  .ايران در کيفرخواست اوليه دادگاه عليه صدام حسين گاليه کرده بودند

زهرا کاظمی در يکی از زندان های ايران، که به نظر در آستانه تشکيل دادگاه رسيدگی به پرونده قتل 
مقامات قانونی در اثر ضربه ای به سر وی در هنگام بازجويی از اين خبرنگار عکاس ايرانی و کانادايی در 

 دادستان آل آشور گفته است هرآس در دستگاه قضايی مرتكب شرقزندان اوين رخ داد، به نوشته 
  .فتار خواهد شدشكنجه شود، طبق قانون با وی ر

  . وی در عين حال توضيح داده که قانونی برای مجازات شکنجه گران در دست تهيه است
 از زبان عبدالنبی نمازی، دادستان، در مورد خبر قطع دست های زندانی جوانی در زندان جمهوريت

يس زندان عوض اهواز گفته خبر آن چنان نبود که روزنامه ها نوشته بودند اما اضافه کرده است که ري
  .شده است

دو ماه پس از بستن فرودگاه جديد بين المللی تهران، که تقريبا بالفاصله پس از افتتاح آن توسط 
جمهوری نيروهای سپاه پاسداران به بهانه وجود کارکنان يک شرکت ترکيه ای صورت گرفت، روزنامه 

ت ترآيه ای قرارداد ارايه خدمات  خبر داده که دولت به وزارت راه اجازه داده است با شرآاسالمی
  . فرودگاهی برای فرودگاه را امضا کند

اين روزنامه بار ديگر نسبت به حضور شرکت های خارجی در ايران اعتراض کرده و نوشته است که اين 
  . کار موجب بيكاری در آشور می شود

رکنان شرکت ترک اعالم دو ماه پيش سپاه پاسداران دو روز بعد از بستن فرودگاه جديد با خروج کا
داشت که فرودگاه می تواند افتتاح شود اما اين بار وزارت راه اعالم داشت که از افتتاح آن تا حل 

  . اختالفات خودداری خواهد کرد
دولت ترکيه در همان زمان نسبت به رفتار ايرانيان با اتباع خود اعتراض کرد و در روزنامه ها سخن از 

 ميان آمد که روزنامه های تندرو نوشتند که اين مبلغ نبايد از بودجه عمومی ادعای غرامت ترک ها به
  .پرداخت شود و مسئوالن وزارت راه مسئول جبران آن هستند

همزمان با اعالم خبر تجديد قرارداد با شرکت ترک، روزنامه های امروز صبح تهران خبر داده اند که 
ه پاسداران، در دستور کار محافظه کاران مجلس قرار گرفته اسيضاح وزيرراه هم که بعد از اختالف با سپا

بود منتفی شده است و چند تن از نمايندگان اعالم داشته اند که امضاهای خود را برای استيضاح احمد 
  . خرم پس گرفته اند و او را فردی کاردان می دانند

از طرف هيات رييسه مجلس اعالم هفته پيش در حاليکه محافظه کاران مصر به استيضاح وزير راه بودند 
شد که چون احمد خرم همراه با رهبر جمهوری اسالمی به سفر همدان می رود استيضاح وی اين 

  . هفته مطرح خواهد شد
از خارج " مجلس مخالف ناگهان موافق شد" با عنوان اعتماد با عنوان سردرگمی و وقايع اتفاقيه

  . خبر داده اندشدن استيضاح وزير راه از دستور کار مجلس
   برای  قويتر از خرم  وزيری  فعلی  مجلس گفته است در شرايط  يکی از نمايندگان اقليتاعتمادبه نوشته 

  .   نداريم  راه وزارت
   بسيار بزرگ  و آارآمد خوانده و گفته است او آارهای ، قوی  متدين  را فردی زهرا آقای خرم  بويين  نماينده
  . نجام داده است ا  العاده ای و فوق

 رييس جمهوری نيز در ديدار با کارکنان وزارت راه از وزير راه تجليل کرده و خدمات صورت شرقبه نوشته 
  . گرفته در سال های اخير در اين وزارت خانه را ستوده است

 در  خبر داده که تا پايان امسال، قرارداد اجاره کليه هواپيماهای توپولف فعالحيات نودر همين حال، 
خطوط پروازی لغو خواهد شد و وزارت راه، که بعد از سقوط های پی در پی هواپيماهای توپولوف با 

انتقاد عمومی روبرو شده بود، قرارداد اجاره دوازده هواپيمای توپولوف را قطع کرده و پنج فروند ديگر هم 
  . تا پايان سال آينده از خطوط هوايی کشور خارج می شود

 ذکر شده که چند بوئينگ کهنه موجود در خطوط هوايی کشور نيز در سال آينده جای حيات نودر خبر 
  .خود را به هواپيماهای خريداری شده جديد می دهند

 خبر داد که اجرای برنامه های موسيقی در محل های عمومی و مجالس و تاالرهای اصفهان آفتاب يزد
ی حق پخش موسيقی های تند و مبتذل را ممنوع و اعالم شد که در اين شهر وسايل نقليه عموم

  .ندارند و زنان بدحجاب هم به اماکن توريستی راه داده نمی شوند
 در آفتاب يزدسه روز پس از انتشار اخبار ضد و نقيص درباره باز و يا بسته بودن مرزهای ايران و عراق، 

فته است مرزها باز است اما صدر اخبار خود خبر داده که وزارت کشور ضمن هشدار به زايران ايرانی گ
  . بهتر آن است که مردم از سفر به عراق بپرهيزند

 اطالعيه دادستانی تهران را چاپ کرده که در آن آمده است که بازداشت رييس و سخنگوی رسالت
  .آانون صنفی معلمان ارتباطی با مسايل صنفی معلمان ندارد
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دو تن از فعاالن صنفی معلمان، که در ماه های در اين اعالميه در عين ذکر نشده که علت بازداشت 
گذشته با ترتيب اعتصاب ها و اعتراض ها مسايل صنفی و معيشتی خود را مطرح کرده بودند، چيست و 

گفته شده اين موضوع را در اين مرحله نمی توان عنوان کرد و درآينده پس از تفهيم اتهام و دفاعيات 
  .متهمان به اطالع عموم خواهد رسيد
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