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

  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

   زندان اوين 1بيانيه شماره سه آميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي اعتصاب آننده غذا در بند 
اگر همه شما بميريد براي من : حداد قاضي دادگاه انقالب اسالمي خطاب به اعتصاب آنندگان غذا 

  . اهميت است  بي
اين در حالي . فر از زندانيان سياسي وارد پانزدهمين روز خود شد  ن12ملت شريف ايران اعتصاب غذاي 

ترين نشانه هاي  است آه ضعف جسماني ، آاهش فشار خون ، سرگيجه ، تهوع ، درد معده عمومي
اعتنايي مسئولين ذيربط از قبيل رئيس زندان  اعتصاب غذاي اين مبارزين سياسي مي باشد آه مورد بي

ار گرفته ، بعد از پيمان پيران يكي از دانشجويان دربند و اعتصاب آننده آه از اوين و دادگاه انقالب قر
 دادگاه دعوت به ترك اعتصاب غذا شده و چند ساعتي تحت فشار و بازجويي قاضي 26سوي شعبه 

نژاد يكي از اعتصاب آنندگان  قرار گرفته ، اين بار اميد عباسقلي) حداد(مربوطه دادگاه انقالب اسالمي 
 ساعت از طريق حفاظت اطالعات زندان اوين بازجويي شده و تحت فشار اين نهاد بوده است 2دت به م

اعتنايي مسئولين مي باشد  الزم به ذآر است اعتصاب غذاي زندانيان و ضعف جسماني آنها مورد بي. 
ه غذا  ساله و اعتصاب آنند22 دادگاه در خطاب به پيمان پيران دانشجوي 26تا جايي آه قاضي شعبه 

اگر همه شما بميريد براي من اهميتي ندارد و همچنين روزنامه حمايت با انتشار خبر آذب : گفته است 
الهويه اينگونه به واآنش با اين مهم  اعتصاب غذا از جانب سازمان زندانها و بعضي از افراد مجهول

  .اند  پرداخته
زارش شده و نياز به مداواي جدي دارد همچنان حال عمومي اآبر محمدي برادر منوچهر محمدي وخيم گ

آميته دفاع از اعتصاب آنندگان غذا هر گونه اختالف نظري را بين مبارزين رد آرده و از مجامع . 
المللي و مدافع حقوق بشر و پزشكان بدون مرز خواهان رسيدگي به وضع اين اعتصاب آنندگان و  بين

  . ديگر مبارزين سياسي دربند مي باشد 
iranneda@yahoo.com  

2086835  
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  دادگاه زهرا آاظمي بايد مجددا تشكيل شود
  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29دو شنبه 

هاي دادگاه  يكي از وآالي اولياي دم زهرا آاظمي با اشاره به عدم امضاي صورتجلسه: خبرگزاري فارس
يگري را تشكيل و نظرات وآالي مدافع شاآيه قاضي موظف است، دادگاه د: توسط وآالي شاآيه گفت

  .را جويا شود
از آنجايي آه وآالي شاآيه در : آرد، افزود محمدعلي دادخواه آه با خبرنگار سياسي فارس گفتگو مي

ها خودداري آرده و به عبارتي عدم اثبات حضور آردند،  جلسه روز گذشته دادگاه از امضاي صورتجلسه
طبق آيين دادرسي مدني براي ما احضاريه فرستاده تا در دادگاه ديگري قاضي فراهاني موظف است، 

  . حاضر شده و نظرات خود را اعالم آنيم
معني آار ما اين : هاي صورت جلسه دادگاه را امضا نكرديد؟ گفت وي در پاسخ به اين سوال آه چرا برگه

 دادگاه حرف خود را تكرار و بر آن است آه به وآالي مدافع اجازه سخن گفتن ندادند و نتوانستيم در اين
  . تاآيد آنيم آه اين دادگاه و آيفرخواست آن در جهت آتمان حقيقت است

با عنايت به اينكه مواضع دفاع به عهده وآيل مدافع است و با توجه به اصل : اين وآيل مدافع ادامه داد
دادگاه مكلف است در جهت داند،   قانون اساسي آه هدف از تشكيل دادگاه را اجراي عدالت مي156

  . تواند آزادانه سخن گفته و يا رفتار آند آشف حقيقت گام بردارد و در اين راه وآيل مدافع نيز مي
گوييم يك قتل در حيطه اختيارات و اقتدارات قوه قضاييه انجام شده و  ما مي: دادخواه اظهار داشت

قانوني براي انجام فعاليتهايش را داشته مقتوله صد در صد مظلوم واقع شده است، چرا آه مجوزهاي 
آند، به جز ترك دادگاه و عدم امضاي  هاي ما توجه نمي حال زماني آه دادگاه به حرف. است

  . توانستيم انجام دهيم هاي آن چه آاري مي صورتجلسه
 اين رفتار« وي در ادامه به سخنان شعباني وآيل مدافع متهم به قتل در پرونده فوق آه گفته است

آنم آه آقاي شعباني  من فكر مي: اشاره آرد و گفت» وآالي زهرا آاظمي به نفع دشمنان ايران است
با توجه به موضع خارج از عرفي آه در قبال خانم عبادي در دادگاه داشتند، بهتر است به آار خودشان 

  . دهيم  پرداخته و ما نيز در جهت احقاق حق، آار خود را ادامه مي
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ، نيروها، دولتهامواضع 
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  ابراز نگراني اتحاديه اروپا از روند محاآمه متهم به قتل زهرا آاظمي

  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29دو شنبه 
  . آرداي از روند محاآمه متهم به قتل زهرا آاظمي ابراز نگراني اتحاديه اروپا در بيانيه: خبرگزاري فارس

  : به گزارش خبرگزاري فرانسه در اين بيانيه آه روز دوشنبه منتشر شد، آمده است
رياست اتحاديه اروپا از سير محاآمه قاتل احتمالي زهرا آاظمي عكاس آانادايي ايراني االصل آه « 

  » . آند  فوت آرده بود، ابراز نگراني مي2003پس از بازداشت شدن در جوالي 
سير محاآمه متهم به قتل زهرا آاظمي، اهميت موضوع و شرايط مرگ « :عا شده استدر اين بيانيه اد

  » .آند زهرا آاظمي را منعكس نمي
هاي  در ادامه اين بيانيه آمده است رياست اتحاديه اروپا از ممانعت حضور ناظران اتحاديه اروپا و ديپلمات

  . سف استديگر در جلسات دادگاهي متهم به قتل زهرا آاظمي بسيار متا
دهدچرا آه در اين پرونده  اين وضعيت فقط نگراني ما را افزايش مي« :اتحاديه اروپا در بيانيه خود افزود
    ».خورد هيچ احقاق حقي به چشم نمي

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  المللي انرژي اتمي تهران را ترك آردند بازرسان آژانس بين

  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29نبه دو ش
  .المللي انرژي اتمي صبح امروز تهران را ترك آردند بازرسان آژانس بين: خبرگزاري فارس

المللي انرژي اتمي ايران پس از  به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس دومين گروه بازرسان آژانس بين
  . ده بودند صبح امروز تهران را ترك آردنداجالس اخير شوراي حكام آه حدود دو هفته پيش به ايران آم

  . بر اساس اين گزارش گروه ديگر بازرسان احتماال تا حدود دو هفته آينده به ايران سفر خواهند آرد
المللي انرژي اتمي در چارچوب توافقات و تعهدات طرفين آماآان ادامه  هاي ايران با آژانس بين همكاري

  . دارد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقيندهدولت آ،عراق رويدادهاي 
  

  کشته برجای گذاشت 10انفجار در بغداد 
  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29دو شنبه 

  .  تن ديگر زخمی شدند20 عراقی کشته و10درانفجار صبح امروز يک خودرو بمب گذاری شده دربغداد 
 امنيتی پليس عراق خبردادند ، به نقل از شبکه خبری الجزيره، منابع" مهر"به گزارش خبرگزاری 

  .انفجاراين خودرو  درنزديکی مرکز پليس عراق درکوی االعالم درجنوب غربی بغداد روی داد
شدت انفجار به حدی بود که خساراتی را به ساختمان : شاهدان عينی حاضر درمحل انفجار گفتند 

حادثه حاضر شده  و به خروج همزمان نيروهای پليس و امداد رسانان درمحل . های اطراف وارد کرد 
  .مجروحان و کشته ها از محل پرداختند 

 5روزگذشته انفجار خودرو بمب گذاری شده  درمقابل  مرکز نيروهای دفاع ملی عراق درکوی محموديه، 
  .  تن ديگر مجروح شدند که حال برخی از مجروحان وخيم گزارش شده است 12عراقی کشته و 

  
  ر ارتباطات ايران در شهر سليمانيه حمله آردندنيروهاي آمريكايي به دفت

  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29دو شنبه 
پايگاه اطالع رساني عراق از حمله روز گذشته نيروهاي آمريكايي به دفتر ارتباطات : خبرگزاري فارس
  .در شهر سليمانيه عراق خبر داد" آالر"ايران در منطقه 

  
 سليمانيه و مقر حكومت محلي آرد وابسته به جالل طالباني  آيلومتري جنوب شرق55شهر آالر در 

  . رئيس اتحاديه ميهني آردستان عراق در شمال اين آشور قرار دارد
بر پايه اين گزارش، نيروهاي اشغالگر يكي از آارآنان اين دفتر را دستگير و شمار زيادي از پرونده و 

  . هاي رايانه را ضبط آردند دستگاه
هاي اطراف آن را  در اتحاديه ميهني آردستان عراق آه امنيت شهر سليمانيه و حومهيك منبع مسئول 

را بر عهده دارد، گفت، در جريان حمله به دفتر ارتباطات ايران در اين شهر قرار نگرفته و اين عمليات بدون 
  . آگاهي نيروهاي امنيتي سليمانيه صورت گرفته است

 نيروهاي اشغالگر در حمله  ه نشده است، بمنظور آگاهي از انگيزهبه گفته اين منبع آه نامي از وي برد
  . وگو با نيروهاي آمريكايي جريان دارد به دفتر ايران در شهر سليمانيه در حال حاضر گفت

در شهرهاي آردستان واقع در شمال عراق دفاتر ارتباطات زيادي از سوي ايران وجود دارد آه مانند 
  . آنند آنسولگري عمل مي

 از زير 1991ر اساس اين گزارش، بعد از اينكه آردستان عراق به دنبال جنگ خليج فارس در سال ب
سلطه صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق خارج شد، دفاتر زيادي از سوي آشورهاي ايران و ترآيه در 
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هاي اين منطقه و آن آشورها تاسيس  شهرهاي آردنشين به منظور سازماندهي روابط بين حكومت
  . شد

  
  اند هايي آه در عراق دفتر نمايندگي يا سفارت تاسيس آرده فهرست آشورها و سازمان

  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29دو شنبه 
هوشيار زيباري وزير امور خارجه دولت موقت عراق امروز فهرست آشورها و : خبرگزاري فارس

  .اند، ارائه آرد هايي را آه در عراق دفتر نمايندگي يا سفارت تاسيس آرده سازمان
  : ها به اين شرح است به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ، فهرست آامل اين آشورها و سازمان

  : آشورهاي عرب*
 امارات -10 تونس -9 سودان -8 سوريه -8 قطر -7 عمان -6 مغرب -5 لبنان -4 اردن -3 مصر -2الجزاير -1

   يمن -11عربي متحده 
  : ديگر آشورهاي اسالمي*

   ترآيه -16 پاآستان -15 مالزي -14 جمهوري اسالمي ايران -13 جمهوري آذربايجان -12
  : آشورهاي اروپايي*

 آلمان -24 فرانسه -23 فنالند -22 جمهوري چك -21 بلغارستان -20 انگليس -19 بلژيك -18استراليا -17
   سوئد -33 اسپانيا -32 روسيه -31 روماني -30 پرتغال -29 لهستان -28 هلند -27 ايتاليا -26يونان -25
  : آشورهاي ديگر *

  آفريقاي جنوبي -37 ژاپن -36 آانادا -35 استراليا - 34
  ها  هاي سازمان ساير نمايندگي*

   واتيكان -40 آميساريايي عالي سازمان ملل در ژنو -39اتحاديه عرب - 38
  

  آمار نيروهاي اشغالگر در عراق
  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29دو شنبه 

 آشور جهان نيروهاي اشغالگر به فرماندهي آمريكا در 32 هزار سرباز از 160حدود : خبرگزاري فارس
  .دهند عراق را تشكيل مي

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، آمار نيروهاي چند مليتي به فرماندهي آمريكا در عراق به شرح 
  : زير است

    هزار سرباز140 اياالت متحده آمريكا -1
   سرباز 9200 انگليس حدود -2
   سرباز 3000 ايتاليا حدود -3
   سرباز 2500 لهستان حدود -4
   سرباز 1650 اوآراين بيش از -5
   سرباز 1350 هلند -6
   سرباز 880 استراليا -7
   سرباز 730 رماني -8
  د  سرباز به عراق اعزام آن3000 سرباز احتمال دارد در ماه اوت آينده 660 آره جنوبي -9

   سرباز 550 ژاپن حدود -10
   سرباز 500 دانمارك حدود -11
   سرباز 470 بلغارستان -12
  .)  سپتامبر پايان خواهد يافت20عقب نشيني از آغاز ماه جوالي آه تا(  سرباز 450 تايلند حدود -13
   سرباز 380 السالوادور -14
   سرباز 300 مجارستان -15
   سرباز 170 مغولستان حدود -16
   سرباز 159گرجستان حدود  -17
   سرباز 150جمهوري آذربايجان حدود -18
   سرباز 150 نروژ حدود -19
   سرباز 128 پرتغال حدود -20
   سرباز 120 ليتواني حدود -21
   سرباز 115 لتوني -22
   سرباز 100 اسلواآي -23
   سرباز 80 چك -24
   سرباز 70 الباني -25
   سرباز 60 نيوزيلند -26
  ) جمعه گذشته عراق را ترك آردند( سرباز 51  فيليپين-27
   سرباز 45 استوني -28
   سرباز 30 مقدونيه -29
   سرباز 43 مولداوي - 30
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   سرباز 30 قزاقستان حدود - 31
   سرباز 45 جمهوري توگو -32
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   تير29: روزنامه های صبح تهران 

  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29ه دو شنب -بي بي سي 
روزنامه های صبح امروز تهران گزارش های مربوط به جلسه دوم دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی 

را در صدر گزارش های داخلی خود منعکس کرده و از ميان اخبار خارجی به تهديدهای اخير دولت آمريکا 
  .عليه جمهوری اسالمی پرداخته اند

 داده که در پايان جلسه ديروز، اعالم خاتمه دادرسی از سوی قاضی دادگاه با  نشانشرقگزارش 
اعتراض وکيالن خانواده مقتول و متهم روبرو شد و شيرين عبادی، که در جلسه گذشته دادگاه خواستار 

  . احضار شهودی به دادگاه شده بود، از امضای صورت جلسه به همين دليل خودداری کرد
اه که قاضی ختم جلسه را اعالم کرد، مادر زهرا کاظمی هر دو دستش را باال برد  آن گشرقبه نوشته 

جواب خدا را کجا می دهيد؟ مگر مسلمان نيستيد؟ من : و در حالی که اشک می ريخت، فرياد می زد
  قاتل فرزندم کجاست؟ . بدبخت چه کار کنم؟ من از اينجا نمی روم

  . ی را گرفت و به اتفاق ديگر وکال از دادگاه بيرون رفتنددر اين لحظه شيرين عبادی دستان عزت کاظم
 همزمان با اعتراض خانواده مقتول، متهمی که دادگاه برای رسيدگی به اتهام وی اعتمادبه نوشته 

تشکيل شده بود نيز از خاتمه دادرسی تعجب کرد و وکيل مدافع وی در دفاعياتش به طور مرتب از نقص 
ريه پزشکی قانونی و کالبدشکافی جسد زهرا کاظمی گاليه و تاکيد کرد تحقيقات و مخدوش بودن نظ

  .که قاضی پرونده به اين نقايص اساسی که جريان پرونده را تغيير داده است، توجه کافی کند
 با عنوان از ورود ديپلمات های خارجی به دادگاه جلوگيری شده نوشته است يکی از ديپلمات آفتاب يزد

ر اتومبيل خود يک ساعتی در انتظار صدور مجوز برای حضور در دادگاه بود بعد از های کانادايی که د
  .نوميد شدن از ورود به جلسه گفت قطعا اين کار واکنش های ديپلماتيک در پی خواهد داشت

 پرونده زهرا کاظمی پس از آن مورد توجه محافل غربی به عنوان دستاويزی برای جام جمبه نوشته 
ايران قرار گرفت که به يک جنجال رسانه ای در داخل کشور تبديل شد و دستور رييس اعمال فشار به 

جمهور برای پيگيری پرونده بيشتر به رسانه ای شدن مساله دامن زد به ويژه آن که دولت کانادا و 
محافل مرتبط با موضوع از تاييد ضربه مغزی مرحومه کاظمی توسط کميته تحقيق حداکثر بهره برداری را 

  . کردند
 حضور سفيرکانادا در جلسه روز شنبه دادگاه را عقب نشينی وزارت جمهوری اسالمیروزنامه 

امورخارجه در برابر تهديد دولت کانادا به فراخوانی سفير خود از تهران خوانده و نوشته است که اين امر 
لس و تعدادی از رسوايی بزرگی بوجود آورده است و عالوه بر اعتراض شديد مردم، نمايندگان مج

روزنامه های داخلی، متهم پرونده نيز بعد از اطالع از حضور سفير کانادا در جلسه، به اين اقدام اعتراض 
  . و جلسه را ترک کرد
 ادعا کرده که قاضی دادگاه نيز از حضور سفير کانادا در جلسه قبلی دادگاه بی خبر جمهوری اسالمی

  .ير آلمان در جلسه حضور داردبوده و ظاهرا فکر می کرده است که سف
 نوشته قاضی رسيدگی کننده به پرونده زهرا کاظمی هر نوع فشار سياسی برای پذيرش شرق

  .سفيران خارجی را انکار کرده و گفته است که اجازه بهره برداری سياسی نيز داده نمی شود
د از احضار مديران مسوول آن  که بعجمهوريت و وقايع اتفاقيهدو روز بعد از توقف انتشار روزنامه های 

 صد و پنجاه روزنامه نگار در نامه ای خطاب به شرقها به دادستانی اتفاق افتاد، به نوشته روزنامه 
وزيران ارشاد و کار نسبت به امنيت شغلی خود ابراز نگرانی کرده و نوشته اند هر بار که روزنامه ای 

  .  فنی روزنامه متحمل می شوندتوقيف می شود بيشترين آسيب را اعضای تحريريه و
در سال های اخير توقيف های پی درپی مطبوعات به روزنامه نگاران آسيب های جدی زده و عرصه را 

چنان بر اهالی اين حرفه تنگ کرده است که بسياری از آنان عطای اين شغل را به لقايش بخشيده و به 
  .شغل های ديگری روی آورده اند

  .  که ما درباره اينکه آزادی بيان حق قانونی ماست سخن نمی گوييمدر اين نامه آمده است
در بخشی از نامه روزنامه نگاران استناد دادستان تهران به کار روزنامه نگاران يک روزنامه توقيف شده در 

ما : ، به عنوان دليل توقيف اين روزنامه، مورد انتقاد قرار گرفته و آمده استوقايع اتفاقيهروزنامه 
زنامه نگاريم و روزنامه نگاری شغل ماست، حق انتخاب شغل، حق طبيعی، قانونی و حقوق بشری رو

هر فرد است، حقی که عالوه بر اسناد بين المللی، قانون اساسی کشورمان نيز بر آن صحه گذاشته 
  . است و به لحاظ قانونی علی القاعده هيچ کس نبايد بتواند اين حق را از ما بگيرد

رش داده که نمايندگان کانون صنفی فرهنگيان سراسر کشور در اعتراض به بازداشت دو تن از  گزاايران
  .اعضای هيات مديره اين کانون روز يکشنبه در مقابل مجلس دست به تجمع اعتراض آميز زدند

 نفر بودند، عالوه بر آزادی همکاران خود، خواستار رسيدگی نمايندگان مجلس ١۵٠اين عده، که بيش از 
  . و مسئوالن ذيربط به موضوعات صنفی قشر فرهنگيان شدند

  . تيرماه بازداشت شدند٢٠محمود بهشتی، دبير کل، و علی اصغر ذاتی، سخنگوی کانون، 
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 از حمالت تازه آمريکا عليه ايران و واکنش سخنگوی وزارت خارجه به آن خبر داده اعتماد و آفتاب يزد
  .اند

 ١١   کميسيون  گزارش  با انتشار رسمی کنند که  می   بينی  پيش نطقه ای م ، تحليلگراناعتمادبه نوشته 
   بين ، توجه  از پيش  و بيش رو خواهد داشت  را پيش   دشواری  اوقات ، ايران  آينده سپتامبر در روز پنجشنبه

  . خواهد شد  معطوف  ايران سوی  به المللی
   در حادثه  دخيل  عوامل  به  و راجع  در آمريکاست و حزبی د  تحقيقاتی  هيات  شامل يک  کميسيون، که اين
   گزارش  عمده ، بخش  و عراق  القاعده  بين  عملياتی  ارتباط  رد هرگونه کند، ضمن  می   سپتامبر تحقيق١١

  .   است  داده  اختصاص  ايران خود را به
  .  گزارش دارای اهميت است  انتشار رسمی از نظر کارشناسان،

  . سخنگوی وزارت خارجه گفته است ادعا های آمريکا ضد و نقيض استآفتاب يزدوشته به ن
  

  گوناگون
  

  مايکل مور کتاب خود را به راشل کوری تقديم کرد 
  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29دو شنبه 

" مرد ، کشور من کجاست؟"مايکل مور مستند ساز و منتقد ضد جنگ معروف آمريکايی و نويسنده کتاب 
اب خود را به راشل کوری فعال حقوق بشر که در سرزمينهای اشغالی توسط صهيونيستها کشته کت

  . شد تقديم کرد 
مايکل مور مستند ساز آمريکائی و نويسنده "  نيوزمکس" به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از سايت 

  .ری  تقديم کردکتاب که در آن در خصوص حمايت آمريکا از اسرائيل بحث شده اثر خود را به کو
 زمانی که  به همراه گروهش به 2003 مارس 16کوری عضو جنبش داوطلبان بين المللی بود که در 

فلسطين آمده بود و قصد داشت  از تخريب خانه های فلسطينيان جلوگيری کند توسط بولدوزرهای  
  .اسرائيلی زير گرفته و کشته شد 

به شهرت "9/11فارنهايت"و " بولينگ برای کلمباين"مور فيلمسازی است که اخيرًا با ساخت فيلم 
  .رسيده است

همچنين وی در کتاب . وی در فيلم فارنهايت به زوايای پنهان روابط خانواده بوش و بن الدن پرداخته است
که از طرف جورج بوش مطرح شد آن را  با ) Patriot Act"(قانون ميهن پرستی"اخير خود ضمن انتقاد از 

  . هيتلر مقايسه کرده است" ننبرد م"کتاب 
 سپتامبر در آمريکا  اجراء شد و بر اساس اين قانون 11قانون ميهن پرستی قانونی است که پس از 

  .بسياری از آزادی های مدنی شهروندان آمريکائی از بين رفت
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