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

  
 آاظمي)هرا ز(زيباپرونده 

  
  نامه وزير امور خارجه آانادا به خرازي درباره پرونده قتل زهرا آاظمي

  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه 
دولت آانادا از تهران قويا خواست در تصميم خود مبني بر عدم حضور ناظران در : خبرگزاري فارس

عكاس و خبرنگار ايراني مقيم " آاظميزهرا "محاآمه يكي از مأموران اطالعاتي ايران متهم به قتل 
  .آانادا، تجديد نظر آند

 5( ژوئن 25اي در تاريخ  وزير امور خارجه آانادا نامه" بيل گراهام"به گزارش خبرگزاري فرانسه از مونترال، 
همتاي ايراني خود در اين رابطه ارسال آرد آه تاآنون پاسخي دريافت نكرده " آمال خرازي"به ) تير

  . است 
تورنتو "اي از نامه گراهام را دريافت آرده، افزود آه روزنامه  ين خبرگزاري با اعالم اين امر آه نسخها

  . آانادا نيز خبر اين درخواست اتاوا از ايران را منتشر آرده است" استار
قرار «: هاي دادگاه به روي ناظران، گفت وزير امور خارجه آانادا با اشاره به تصميم ايران براي بستن در

  » .به ما پاسخ دهند) اول هفته جاري(ها تا پايان هفته گذشته ميالدي  بود ايراني
آنها به ما پاسخ ندادند و فرض ما اين است آه با حضور ناظران در دادگاه آه از روز شنبه از «: وي افزود

  » .سرگرفته خواهد شد، مخالف هستند
ز عوامل اطالعاتي ايران يك سال پس از مرگ زهرا يكي ا" محمدرضا اقدم احمدي"بنا بر اين گزارش، 

  . هاي پليس ايران، به قتل وي متهم شد آاظمي بر اثر جراحات وارده در يكي از بازداشتگاه
گراهام در اين نامه، از پيشرفت در پرونده زهرا آاظمي به عنوان يكي از عوامل موثر در روابط بين دو 

اي از عمق تعهد ايران به حقوق بشر  ه محاآمه را به عنوان نشانهما نحو«: آشور نام برده و تأآيد آرد
  » .در نظر خواهيم گرفت

اين امر به آزادي خبرنگاري و حقوق . دانيم ما اين امر را بسيار مهم مي«: افزايد گراهام در اين نامه مي
  » .بشر در ايران مربوط است

 آه قبال از سوي وزير امور خارجه ايران و ديگر هايي دانست اين نامه موضع ايران را در تضاد با ضمانت
  .  است مقامات اين آشور به اتاوا داده شده

تنها به بروز ترديد جدي درباره اعتبار ) ايران(چرخش آشكار در تفكر «: وزير امور خارجه آانادا افزود
  » .خواهم آه در اين تصميم تجديدنظر جدي به عمل آيد انجامد و از شما مي محاآمه مي
ما خواهان رعايت عدالت به نحو شايسته و شفاف هستيم و نحوه برگزاري محاآمه «: افزايد گراهام مي

  » .دهيم را به عنوان نشانه ميزان تعهد ايران به حقوق بشر مدنظر قرار مي
  

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در واآنش به اظهارات ديروز وزير امور خارجه آانادا در 
اين اظهارات برخالف آليه : ص حضور ناظران آانادايي در دادگاه بررسي پرونده زهرا آاظمي گفتخصو

  . اصول و قوانين بين المللي بوده و غيرقابل قبول است
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره آل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، حميد رضا آصفي 

يران به هيچ وجه خود را ملزم به پذيرش در خواست حضور ناظرين دولت جمهوري اسالمي ا: افزود
  . آانادايي در اين دادگاه نمي داند

پرونده قتل خانم زهرا آاظمي يك موضوع داخلي است آه بر اساس قوانين و : آصفي اظهار داشت
ولت مقررات جمهوري اسالمي ايران توسط قوه قضاييه جمهوري اسالمي ايران تحت پيگيري است و د

جمهوري اسالمي ايران برگزاري دادگاهي عادالنه و اجراي عدالت در اين پرونده توسط قوه قضاييه را با 
  . جديت دنبال مي آند

حضور ناظر خارجي در يك دادگاه مالك اجراي عدالت نيست و : سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح آرد
  .  به صورت مستقل تصميم گيري مي آندجمهوري اسالمي ايران در اين باره بر طبق قوالنين خود

دولت :  آانادا ادعا آرده بود  تورنتو استار به نقل از بيل گراهام، وزير امور خارجه گفتني است روزنامه
 زهرا  آانادا در خصوص صدور مجوز براي حضور ناظران آانادايي براي حضور در دادگاه رسيدگي به پرونده

  . آاظمي به تهران هشدار داده است
خواهند ناظران  از نيت دولت ايران مشخص است آه آنها نمي:  آانادا مدعي شده بود وزير امور خارجه

  . آانادايي در دادگاه زهرا آاظمي حضور يابند
تواند از طريق اقدامات   آانادا هشدار داده است آه مي بنابر ادعاي اين روزنامه، وزارت امور خارجه

  العمل نشان دهد  ا ديپلماتيك، عكسجويانه سخت اقتصادي ي تالفي
  

  آانادا سفير خود را از ايران فرا خواند
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در اعتراض به عدم پذيرش حضور ناظران بين المللي در دادگاه ) چهارشنبه(وزير امور خارجه آانادا امروز
بيل گراهام گفت اين طبق هرگونه . ا از ايران فرا خواندزهرا آاظمي از سوي رژيم ايران سفير خود ر

  . موازين بين المللي غير قابل قبول است و او موضوع را به دادگاه بين المللي ارجاع خواهد داد
اين يك اقدام اعتراضي است .  آانادا سفير خود را از ايران فرا مي خواند-83 تير 24سي بي سي نيوز

انادايي اجازه شرآت در محاآمه فرد متهم به قتل زهرا آاظمي عكاس ايراني زيراآه ايران به ناظران آ
  .آانادايي را نمي دهد

ميداند » غير قابل قبول با هرگونه موازين بين المللي«وزير امور خارجه آانادا بيل گراهام تصميم ايران را 
  .و مي گويد او اين موضوع را به دادگاه بين المللي ارجاع مي دهم

  » .آنها با ما همكاري نمي آنند« گفت گراهام
استفان هاشمي فرزند آاظمي به اوتاوا فشار مي آورد آه جسد مادرش را براي آالبدشكافي به آانادا 

  .منتقل آنند
آنها از اول تا به آخر جنايتكار «هاشمي در يك آنفرانس مطبوعاتي در روز چهارشنبه در اوتاوا گفت 

  .تان آل است آه خودش مسئوليت قتل را بعهده داردقاضي اين پرونده دادس. هستند
  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه  -پيك ايران 
جمهوری اسالمی برای یک زندانی سياسی به نام حجت اهللا زمانی اهل ايالم و از هواداران سازمان 

  .عدام صادر آرده استمجاهدين خلق حكم چهار بار ا
بنا به گزارشهای دریافتی در جريان يك محاآمه نمايشی آه برای صدور اين حكم برگزار شده بود، از 

  .حضور وآيل حجت اهللا زمانی در دادگاه جلوگيری به عمل آمد
توسط رژيم جمهوری ) فالح و خزعل زمانی ( در سالهای گذشته دو برادر ديگر این زندانی سياسی 

  .ی اعدام شده بودنداسالم
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  محاکمه مجدد فعاالن سياسی کرد در ترکيه
  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه  -بي بي سي  

  آزادی ليال زانا با استقبال اروپاييان مواجه شد 
که به تازگی از زندان آزاد دادگاهی در ترکيه دستور داده است چهار نماينده سابق پارلمان آن کشور 

  .شده بودند مجددا بازداشت و محاکمه شوند
به زندان - پ ک ک - به جرک ارتباط با حزب کارگران کردستان 1994اين چهار فعال سياسی کرد از سال 

محکوم شده بودند و تنها چهار ماه پيش و پس از ده سال حبس، در دادگاهی که مجددا به منظور 
  .ات آنان تشکيل شده بود محاکمه و از زندان آزاد شدندرسيدگی به اتهام

  .ليال زانا، فعال سياسی کرد و برنده جايزه صلح ساخاروف پارلمان اروپا، از جمله اين چهار نفر است
در محاکمه مجدد فعاالن سياسی کرد در ماه آوريل سال جاری، وکيل مدافع با اين استدالل که حکم 

ه و روند رسيدگی به پرونده با نواقص حقوقی مواجه بود خواستار تبرئه دادگاه قبلی منصفانه نبود
  .زندانيان شد

حکم اوليه با انتقاد شديد مجامع بين المللی مواجه و دادگاه حقوق بشر اروپا نيز خواستار محاکمه 
  .مجدد متهمان شده بود

 را متهم کرد که در جريان با اينهمه، اوايل هفته جاری پليس ترکيه خانم زانا و چهار زندانی سابق
گردهمايی هايی در جنوب شرق آن کشور در ماه گذشته در حمايت از جدايی طلبان کرد سخنرانی 

  .کرده اند
براساس ادعانامه پليس ترکيه، اين افراد در جريان گردهمايی های سياسی به زبان کردی سخنرانی 

  .کردند که مغاير قوانين اين کشور است
 بخش اعظم محدوديت های مربوط به کاربرد زبان کردی در ترکيه لغو شده اما هنوز در سال های اخير

  . هم استفاده از اين زبان در گردهمايی های سياسی و انتخاباتی ممنوع است
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  .زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي شد محمدحسين شريف
  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه 

 259، بر اساس راي نمايندگان، از ميان )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
به دست آمد آه ) ممتنع( راي زرد 14و ) مخالف( راي آبود 113، )موافق( راي سفيد 132راي ماخوذه، 

  . شدزادگان به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي برگزيده به اين ترتيب شريف
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
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 عراق هيچگونه سالح کشتار جمعی نداشت:مسئول انگليسی تحقيق درباره اطالعات جنگ عراق 

  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه 
ای سازمان گزارشه:رئيس انگليسی بازرسی در باره اطالعات جنگ عراق امروز چهارشنبه اعالم کرد

 .اطالعات انگليس قبل از حمله به عراق اشتباه بود و عراق هيچ گونه سالح کشتار جمعی نداشت
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازشبکه خبری الجزيره، لرد رابين باتلرمسئول تحقيقات درمورد اطالعات 

آماده  برای استفاده صدام  رئيس جمهوری سابق عراق هيچ  سالح ممنوعه  و : درمورد عراق افزود 
 .برای حمله دراختيارنداشت 

بغداد :  ماه  امروز با حضور در مجلس عوام طی گزارشی مفصل درمورد پرونده عراق گفت5وی پس از
هيچ گونه انباربزرگ سالحهای شيميايی و بيولوژيکی نداشته واگرهم انبارهايی دراختيار داشته برای 

 . اهداف خاص نبوده است انتشارسالح و يا برنامه ريزی برای
رئيس بازرسی در خصوص اطالعات جنگ عراق به ضعف دستگاه اطالعاتی انگليس درجمع آوری 

قطعاعراق هيچ گونه سالح کشتار : اطالعات درمورد سالحهای عراق اشاره کرد وخاطر نشان کرد
 .جمعی دراختيار نداشت 

ای توجيه حمله به عراق اشتباه بود باتلربابيان اينکه اطالعات سازمان جاسوسی اين کشوربر
دستگاه اطالعات اين کشور بايد اطالعات خود را ازپرونده  سالحهای عراق جدا می :خاطرنشان ساخت

 .کرد 
اگرچه که صدام درحمله به : وی دستيابی صدام به سالحهای کشتارجمعی را بعيد دانست وياد آورشد

 .رنامه های برای انبار سالحهای غير ممنوعه نداشتايران از سالحهای شيميايی استفاده کرد اما ب
به گفته او بيشتراطالعاتی که انگليس درباره تسليحات کشتار جمعی عراق جمع آوری کرد و از آن برای 

 .موجه کردن جنگ عليه صدام استفاده کرد غير قابل اطمينان بوده اند
ونه همکاری ميان رئيس جمهوری سابق لرد باتلربا اشاره به اينکه سازمان اطالعات انگليس هيچ گ

تاکنون اين سازمان هيچ مدرک و دليلی برای همکاری صدام با : عراق و گروه القاعده نيافت ، تصريح کرد
 .گروه القاعده پيدا نکرده است 

رئيس بازرسی در خصوص اطالعات جنگ عراق به تالش بازرسان سازمان ملل برای يافتن سالحهای 
درحال حاضر مقامات عراقی پرونده : کشتار جمعی درعراق قبل از حمله به اين کشور اشاره کرد وگفت

 . سالحهای کشتار جمعی را دراختيار دارد 
يس به خاطراشتباهاتش درمورد عدم وجود وی با بيان اينکه ما ازرئيس سازمان جاسوسی انگل

گزارش سازمان اطالعات انگليس درمورد اينکه عراق : سالحهای کشتارجمعی انتقادی نداريم گفت
 . دقيقه تسليحات کشتار جمعی را بکار بگيرد اشتباه بوده است45برنامه ای دارد که می تواند ظرف 

:  سازمان اطالعات اين کشورندانست وگفتباتلرتونی بلرنخست وزيرانگليس را مسئول اشتباهات
  .بلرمسئول اشتباهات و خطاهای سازمان اطالعات اين کشورنيست

  
  انفجار مرکز اداری بغداد را تکان داد 

  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه  -بي بي سي 
  پس از وقوع انفجار بغداد نيروهای آمريکايی منطقه را به محاصره در آوردند 

يک اتومبيل بمب گذاری شده در مرکز بغداد، پايتخت عراق، چندين نفر را کشته و زخمی کرده انفجار 
  .است

اين انفجار در نزديکی محل ورود به منطقه موسوم به کمربند سبز روی داد که محل استقرار دفاتر 
ه سفارت نيروهای ائتالف، تعدادی از نهادهای اصلی دولت موقت و چنيدن سفارتخانه خارجی، از جمل

  .های آمريکا و بريتانياست و به شدت از آن محافظت می شود
براساس گزارش های رسيده، تا کنون مشخص شده است که دست کم هفت نفر در اثر اين انفجار 

  .کشته و گروهی زخمی شده اند
 خارجی انفجار زمانی روی داد که اتومبيل های کارمندان ادارات مستقر در اين منطقه و چندين گزارشگر

  .برای عبور از پست بازرسی ورودی در مقابل آن صف کشيده بودند
خبرنگار بی بی سی در بغداد که هنگام وقوع انفجار در محل حضور داشت گفته است که هنوز معلوم 
نيست که آيا اين انفجار ناشی از يک حمله انتحاری بوده يا مهاجمان پس از قرار دادن آن در محل، به 

  . آن را منفجر کرده اندطريق ديگری 
شاهدان عينی گفته اند که در اثر وقوع انفجار قطعات اتومبيل بمب گذاری در اطراف پراکنده شد و 

  . ماموران چندين جنازه را از داخل اتومبيل های منهدم شده بيرون کشيدند
ار دولت موقت در  ژوئيه، در بغداد شديد ترين بمب گذاری از زمان استقر14انفجار بامداد چهارشنبه، 

  .عراق بوده است
در پی اين انفجار، نيروهای آمريکايی با استفاده از تانک به سرعت خيابان های اطراف را مسدود کردند 

  .و هلی کوپترهای نظامی بر فراز منطقه، که دود غليظی آن را فرا گرفته بود، به پرواز در آمدند
  .ه هم شاهد حمالت متعدد بوده استمنطقه مقابل محل ورود به کمربند سبز در گذشت

از جمله در ماه مه سال جاری و هنگام ورود عزالدين سليم، رييس وقت شورای حکومتی، به اين 
  .منطقه انفجار يک خودرو انتحاری به قتل وی منجر شد
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  استاندار و فرماندار موصل آشته شد

  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه 
محمد استاندار و آشموال فرماندار موصل عصر امروز براثر حمله افراد ناشناس اسامه : خبرگزاري فارس

  . به خودروى وي آشته شدند
خودروى استاندار موصل با نارنجك مورد حمله قرار گرفت و براثر شدت : تلويزيون عراق امشب اعالم آرد

  . انفجار وى در دم آشته شد
آقاي آشموال، فرماندار «:وزارت آشور عراق نيز گفتبه گزارش خبرگزاري رويتر از موصل، يك مقام 

موصل و دو تن از همراهان او امروز در مسير حرآت از موصل به بغداد، هدف حمله مهاجمان ناشناس 
  » .قرار گرفتند و آشته شدند

مهاجمان ناشناس با پرتاب نارنجك به سوي خودرو حامل فرماندار موصل و «: اين مقام عراقي افزود
 آيلومتري جنوب موصل، وي را به اتفاق دو تن از همراهانش 110اي در  ازي به سوي آن در منطقهتيراند

  » .به قتل رساندند
اين در حالي است آه ساعاتي پيش نيز بر اثر انفجار امروز يك دستگاه خودرو بمب گذاري شده در مرآز 

  .  نفر زخمي شدند40 نفر آشته و بيش از 10بغداد دست آم 
ي عراقي معموال هدف حمله مهاجمان ناشناس ضدنيروهاي ائتالفي تحت امر آمريكا قرار مقام ها

  . گيرند مي
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  نقش ايران در عراق
  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه 
ه سياسي شيعيان عراق ده  ايل فوليو مينويسد سفر عبدالعزيز حكيم اين رهبر بزرگترين گرو:راديو فردا

ماه پس از آشته شدن برادرش آيت اهللا باقر حكيم و صدو پنجاه نفر ديگر در پيامد انفجار چند بمب در 
نجف به تنهايي خبر بسيار جالبي است و اگر اضافه آنيم آه اين رهبر عراقي در تهران به وضوح به خبر 

عبدالعزيز حكيم , اين سفر جالبتر ميشود, داردنگاران گفت آه مدل ايراني در آشورش هيچ طرفداري ن
بنا بر آنچه مفسر ايل فوليو مينويسد در جريان بازديد اخيرش از تهران راه خود را از جمهوري اسالمي 

ايران جدا آرد و گفت شيعيان عراق به هيچ وجه خواهان برقراري حكومتي مشابه آنچه در تهران بر سر 
مفسر ايل فوليو ميافزايد بين الملل . دل حكومت را نخواهند پذيرفت قدرت است نيستند و هرگز اين م

شيعه آه در ايران توسط آيت اهللا خميني بنيانگذاري شد و امروز هواداران او سعي در حفظ او دارند 
مخالفت مجلس اعالي شيعيان عراق با . نخواهد توانست دامنه نفوذ خود را به عراق گسترش دهد

سالمي با در نظر گرفتن اين واقعيت آه اين گروه در انتخابات آينده عراق خواهد مدل ايراني حكومت ا
. توانست اآثريت را بدست آورد به گفته مفسر ايل فوليو بسيار مهم بوده و نميتوان آن را ناديده گرفت 

شكست شورش مقتداصدر آه به گفته مفسر از سوي آيت اهللا خامنه اي حمايت ميشد نشان ديگري 
است مستقل شيعيان عراقي دارد آه بر خالف برادران ايراني شان به هيچوجه قصد رودررويي و از سي

ايل فوليو در همين . درگيري با آمريكا را ندارند و راه همكاري با اين قدرت جهاني را در پيش گرفته اند
نام ميبرد نيز تفسير به نقش آيت اهللا سيستاني آه از او بعنوان عالي ترين مرجع شيعيان در جهان 

اشاره آرده و مينويسد نظرات ايشان بزرگترين تودهني به سياست جمهوري اسالمي ايران در عراق 
ايل فوليو در مقاله ديگري از آيت اهللا علي محمد سيستاني بعنوان گزينشي متفاوت آه در . است 

ه است آه در حالي آه دراين مقاله آمد. مقابل اسالم آيت اهللا خميني قرار گرفته است نام ميبرد 
تالشهاي جمهوري اسالمي ايران در نفوذ به عراق و آنترل شيعيان در نجف و آربال نتايج آنچناني به 

دنبال نداشته است در يكسال گذشته آيت اهللا علي محمد سيستاني موفق شده است بصورت قابل 
 اسالمي نمايندگان اين مرجع  شهر جمهوري67توجهي در بين شيعيان ايران نفوذ آرده و حال حاضر در 

  .حضوردارند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير24: روزنامه های صبح تهران
  2004 ژوئيه 14 -1383  تير24چهارشنبه  -بي بي سي 

روزنامه های صبح امروز تهران به گفتگوی تلفنی روسای جمهور ايران و مصر اهميت ويژه ای داده و در 
اخبار خود از آن نوشته و يادآور شده اند که با اين گفتگو روابط دو کشور که از زمان روی کارآمدن صدر 

جمهوری اسالمی در ايران قطع بوده، برقرار شده و در آينده نزديک اميد به از سرگيری رسمی آن می 
  .رود

ذار جمهوری اسالمی و به روابط سياسی ايران و مصر در اولين ماه های پس از انقالب به دستور بنيانگ
عنوان اعتراض به شرکت مصر در کنفرانس صلح کمپ ديويد قطع شد و در سال های گذشته همواره 

  .گروه های تندرو با تجديد اين روابط مخالفت کرده بودند
  .امروز روزنامه های هوادار جناح تندرو خبر گفتگوی تلفنی خاتمی و مبارک را منعکس نکرده اند
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از انتشار خبری از قول دبير شورای عالی امنيت ملی در روزنامه های تهران که در آن گفته سه روز پس 
 از ابراز همشهریبود ايران در مورد فعاليت های هسته ای خود با اروپا و آمريکا گفتگويی نخواهد کرد، 

يران و سه نظر تازه حسن روحانی خبر داده که در مصاحبه ای با آن روزنامه گفته است گفتگوهای ا
  . کشور اروپايی بر سر مسايل اتمی دو هفته ديگر از سر گرفته می شود

دبير شورای عالی امنيت ملی در مصاحبه با اين روزنامه گفته است بحث انرژی اتمی موضوعی ملی و 
  .ميهنی است و مساله ای نيست که جناح های سياسی بخواهند آن را به بازی بگيرند

وی رهبر و رييس جمهور رياست هيات ايرانی مذاکره کننده بر سر فعاليت های آقای روحانی، که از س
هسته ای را به عهده داشته، تاکيد کرده است که خطرناک است درمورد موضوعی مربوط به منافع و 

  . امنيت ملی، افرادی بخواهند بر مبنای منافع گروهی و جناحی خود شان عمل کنند
ر داده که امروز صبح رييس جمهور در مجلس وزير وزارت خانه جديد رفاه  در عنوان اصلی خود خباعتماد

  . اجتماعی را معرفی و از وی دفاع خواهد کرد
با وجود مخالفت هايی که در روزهای گذشته محافظه کاران دارای اکثريت مجلس با انتخاب دکتر شريف 

به جبهه مشارکت اعالم داشتند که زادگان به وزارت رفاه اجتماعی مطرح کردند و به علت انتساب وی 
مجلس فعلی، که اکثريت آن در اختيار محافظه کاران است، به وی رای اعتماد نخواهد داد، روزنامه های 

  .صبح امروز ابراز اميدواری کرده اند که مجلس امروز به وزير پيشنهادی محمد خاتمی رای اعتماد دهد
ج فارس ادامه دارد و در آخرين حرکت، ديروز نيروهای  خبر داده است که توقيف قايق ها در خيلشرق

  .ايرانی دو قايق قطری را در داخل آب های سرزمينی شان توقيف کرده اند
اين خبر به نقل از سايت اينترنتی الياف نقل شده که پيش از اين خبر توقيف قايق های ايرانی را منتشر 

  . کرده بود
نها در نزديکی جزيره الوان، واقع در جنوب ايران، چند هفته  قايق های قطری و خدمه آشرقبه نوشته 

پس از آن توقيف و دستگير شدند که گارد ساحلی قطر در حين توقيف يکی از قايق های ايرانی در مرز 
های آبی آن کشور يکی از خدمه های آن قايق را به ضرب گلوله از پای درآورد و چهار تن ديگر را زخمی 

  .کرد
 محاکمه سعيد عسگر که قرار بود ديروز به اتهام حمله به خوابگاه دانشجويی وريتجمهبه نوشته 

  . طرشت برپا شود برگزار نشد و علت آن هم حضور نيافتن معاون دادستان اعالم شده است
در اين جلسه قرار بود شکايت نيروی انتظامی مطرح شود در حالی که دانشگاه عالمه طباطبايی هم از 

سگر و گروهی به شمار می روند که خرداد سال گذشته با حمله به کوی دانشجويان شاکيان سعيد ع
  . آن دانشگاه باعث تخريب و ضرب و شتم دانشجويان شدند

روزنامه ها و محافل سياسی از سعيد عسگر، عامل ترور سعيد حجاريان، به عنوان سرکرده گروه فشار 
  .ياد می کنند

وان های بزرگ صفحه اول خود خبر داده اند که شهرداری تهران دو  در عنآفتاب يزد و وقايع اتفاقيه
ساختمان متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارايی را پلمپ کرده و به اين ترتيب کارهای مالياتی مربوط 

  . به دو حوزه پر تردد مرکز و غرب استان تهران بسته شده است
 و غرب تهران در حالی صورت گرفته است که موديان  پلمپ ادارات ماليات مرکزوقايع اتفاقيهبه نوشته 

مالياتی تا پايان تيرماه برای ارايه اظهارنامه های مالياتی خود فرصت دارند و پس از آن مشمول جريمه 
  .خواهند شد

 از زبان شهردار تهران نوشته بود چهارصد ساختمان متعلق به شهرداری در کيهانسه روز پيش روزنامه 
 و نهادهای دولتی است که شهرداری قصد دارد اقدام برای باز پس گيری آنها را آغاز اختيار موسسات

  .کند
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