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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

  
 فراخوان براي نجات جان زندانيان سياسي زير اعدام
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دبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطالعيه اي خبر داد آه رژيم آخوندي يك زنداني هوادار مجاهدين را 

اد و خطرناك فرستاده است، دژخيمان براي ايجاد محدوديت آه زير اعدام قرار دارد، به بند زندانيان معت
 . وفشار بيشتر زندانيان را از هواخوري و حداقل هاي مواد بهداشتي، محروم آرده اند

 :دبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطالعيه اعالم آرد
 است را از آقاي حجت اهللا زماني يك زنداني سياسي آه به اعدام محكوم شده, دژخيمان رژيم آخوندي

آقاي . در زندان رجايي شهر در آرج تبعيد آرده اند» زندانيان معتاد و خطرناك«دو ماه و نيم پيش به بند 
تيرماه گذشته پس از تحمل چهارسال زندان به اتهام وابستگي به سازمان مجاهدين خلق 23زماني در 
 .  بار اعدام محكوم شده است4ايران به 

زماني مانند ديگر زندانيان سياسي هوادار مجاهدين از داشتن وآيل محروم در محاآمه فرمايشي آقاي 
دقيقه 15آمتر از , اين نمايش مضحك آه رژيم ضد بشري آخوندي اسم دادگاه بر آن گذاشته است. بود

 .بطول انجاميد
ي را در زندانيان سياس, عالوه بر اين دژخيمان تالش ميكنند با وارد آردن انواع فشارهاي صنفي و رواني

به گزارشهاي رسيده دژخيمان براي ايجاد محدوديت وفشار بيشتر زندانيان را از هواخوري . هم بشكنند
پودر لباس شويي و آيسه زباله نيز در , زندانبانان حداقلهاي بهداشتي مانند صابون. محروم آرده اند

 . اختيار زندانيان قرار نميدهند
 مدافع حقوق بشر را به اعتراض به شرايط وخيم سياهچالهاي سازمانهاي بين المللي, مقاومت ايران

قرون وسطايي رژيم آخوندي بويژه شرايط آقاي زماني و ديگر زندانيان سياسي محكوم به اعدام 
فراميخواند و از مجمع عمومي ملل متحد ميخواهد جنايات ضد بشري رژيم آخوندي را در اجالس جاري 

 كوم نمايدخود طي يك قطعنامه شديداللحن مح
  

  شب گذشته رييس قوه قضاييه با بررسي آارشناسي پرونده فاطمه حقيقت پژوه،: خبرگزاري فارس
 .اجراي حكم اعدام اين شخص را متوقف آرد
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 . اي خود را به قتل رسانده است  همسر صيغه81پژوه در سال  فاطمه حقيقت

 . اش تجاوز آند، آشته است  ساله16رد را در حالي آه قصد داشت به دختر وي مدعي است اين ف
 ماه زندان، محكوم به اعدام شده آه اين حكم، 40پژوه پس از تحمل حدود  بر اساس اين اتهام، حقيقت

 . دو هفته پيش از سوي ديوانعالي آشور تاييد و قرار بود صبح امروز اجرا شود
به " اميد را نااميد نكنيد"اي را با عنوان   جاري نامه اريخ هجدهم مهرماهدختر اين متهم سرانجام در ت

رييس قوه قضاييه نوشته و از او خواسته بود آه اين مقام مسوول در خصوص حكم اعدام مادر وي آه 
 . تجديد نظر آند" تنها جرمش دفاع از حريم عصمت و عفت يك دختر باآره بوده است"

 اين دختر،  ري فارس، سيد محمود هاشمي شاهرودي پس از دريافت نامهبه گزارش خبرنگار خبرگزا
شب گذشته پرونده فاطمه حقيقت پژوه را بررسي آرده و با استفاده از اختيارات قانوني خود، اجراي 

 . حكم اعدام اين زن را متوقف آرد
  

    آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن-پروژه اتمي رژيم ايران
  
ها در خصوص  وچر اظهار داشت آه شوراي روابط خارجي و امور عمومي آمريكا روز دوشنبه با اروپاييب

 .هايي آه تهران به آشورهاي اروپايي داده بوده، مذاآره آرده است ايران و قول
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ي آمريكا،  گاه اينترنتي وزارت امور خارجهبه نقل از پاي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ها در اين باره مذاآره  از زماني آه اروپايي: ي آمريكا گفت ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه

شان در اين  هاي اند آه چگونه ايران را به تعهداتش پايبند نگه دارند، ما مشتاق گوش دادن به ايده ه آرد
 .ان به پيش رفتتو باره هستيم آه چگونه مي

آنم بايد به خاطر  فكر مي: ي واشنگتن عليه ايران تاآيد آرد و افزود وي در عين حال بر موضع خصمانه
ي  ي برنامه داشت آه آمريكا هميشه احساسي قوي نسبت به تاريخ فعاليت مخفي ايران و تاريخچه

تواند باعث شود موضوع   ميدر اين آشور داشته است آه اين امر(!) يي  گسترش و توليد سالح هسته
 (!)براي پيگيري به شوراي امنيت ارجاع گردد
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اي با يكديگر  بوچر با اشاره به اين آه قرار است اعضاي گروه هشت آشور صنعتي روز جمعه جلسه
ي آمريكا در امور آنترل تسليحات نيز در  داشته باشند، خبر داد آه جان بولتون، معاون وزير امور خارجه

 حضور خواهد داشت و با نمايندگان اروپايي و اعضاي گروه هشت ديدار و مذاآره خواهد اين نشست
 .آرد

ها خواهيم  يكي از مواردي آه روز جمعه از اروپايي: ي آمريكا ادامه داد سخنگوي وزارت امور خارجه
ند نگاه داشت و توان ايران را به الزاماتش پايب ي آنها در اين خصوص خواهد بود آه چگونه مي شنيد، ايده

تواند ارجاع  هاي آتي آه از نظر آمريكا مي چنين انتظار داريم در اين خصوص بحث آنيم آه گام هم
 .تواند باشد ي به شوراي امنيت سازمان ملل را شامل شود، چه مي پرونده

 ي آمريكا عليه ايران تاآيد آرد آه وي در بخش ديگري از سخنانش بار ديگر بر اين موضع خصمانه
  .بايست به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود يي ايران مي ي هسته پرونده

  
اي ايران ارتباط متقابل  بين بحران عراق و پرونده هسته: يك آارشناس برجسته مسائل استراتژيك ايتاليا

 وجود دارد
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راتژيك ايتاليا با اشاره به تقارن زماني طرح پرونده يك آارشناس برجسته مسائل است: خبرگزاري فارس
المللي براي حل بحران عراق  اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و برگزاري آنفرانس بين هسته

در ماه نوامبر و ارتباط متقابل اين دو مساله، از آن به عنوان فرصتي براي دستيابي به سازوآاري 
 .ل بحران منطقه ياد آردمشخص و قابل اجرا براي ح

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مرآز مطالعات راهبردي، پروفسور ريدايلي مدير بخش مطالعات 
اي ايران و اوضاع جاري منطقه   هسته  ايتاليا در نشست علمي بررسي برنامهLNCVخاورميانه مرآز 

ات و معضالت مطروحه در اتحاديه خليج فارس، با تاييد اين ديدگاه به طيف گسترده نظرات، موضوع
 . آند متاسفانه سياست، مسير منطقي را طي نمي: اروپايي اشاره آرد و افزود

هاي علمي و توليد گزارشهاي تحليلي به منظور ارتقا درك متقابل  پروفسور ريدايلي بر برگزاري نشست
 . ديه اروپايي استعدم انسجام و تمرآز در سياست خارجي، نقطه ضعف اتحا: تاآيد آرد و گفت

وي با بيان اينكه اتحاديه اروپا عالوه بر تامين مصالح جامعه اروپايي به عنوان هدف اصلي، با ديدگاههاي 
اصوًال در چنين شرايطي توافقات اين اتحاديه با طرفهاي : افزود متفاوت اعضاي آن نيز مواجه است، 

 . خارجي از استاندارد بااليي برخوردار نخواهد بود
هاي آالن را نقطه ضعف اين اتحاديه در  يدايلي سياست متغير و عدم انسجام و تمرآز در تصميم گيرير

مقايسه با اياالت متحده دانست و با اشاره به انتخابات رياست جمهوري افغانستان و تخلفات موجود در 
 . ر آردآن، حضور آمريكا در برگزاري آن را تنها دليل سكوت جامعه جهاني در قبال آن ذآ

 ايتاليا با اشاره به برخي اشتباهات ائتالف جنگ به رهبري LNCVمدير بخش مطالعات خاورميانه مرآز 
 . نقش ايران در برقراري ثبات و حل بحران عراق حياتي است: آمريكا در عراق گفت

هكار اي را شروط تضمين آننده اين را وي واقع بيني، مصلحت انديشي و در نظر گرفتن مصالح منطقه
 . عنوان آرد

  
  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
 آند در صحنه انتخابات شرآت مي» وجود شرايط مناسب«هاشمي رفسنجاني در صورت 
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رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در ديدار جمعي از دبيران آل احزاب، : خبرگزاري فارس

وجود «اي سياسي بر حضور در صحنه انتخابات رياست جمهوري در صورت ه ها و شخصيت تشكل
 .خبر داد» بضاعت انجام خدمت«و » شرايط مناسب

 
به گزارش خبرگزاري فارس در اين ديدار آه دبيران آل احزاب اسالمي آار، تمدن اسالمي، اراده ملت، 

هاي  يران و جمعي از شخصيتاعتدال و توسعه، خانه آارگر، خانه صنعت، جامعه اسالمي پزشكان ا
سياسي آشور حضور داشتند، پيرامون مسائل و تحوالت داخلي و خارجي و انتخابات آتي رياست 

 . جمهوري بحث و تبادل نظر گرديد
المللي، ديدگاه  هاي صنفي ضمن تحليل شرايط و اوضاع بين ابتدا هر يك از نمايندگان احزاب و تشكل

 حضور هاشمي رفسنجاني در صحنه انتخابات رياست جمهوري تشكيالتي خود را در خصوص ضروت
 . مجددًا مورد تاآيد قرار دادند

ها تصريح  ها، با تشكر از ديدگاه مثبت احزاب و تشكل هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين درخواست
ات تا زمان انتخابات فرصت زيادي براي اعالم آمادگي افراد شايسته جهت حضور در صحنه انتخاب: آرد

 . وجود دارد
هاي مختلف اجتماعي و رياست  من همواره خواهان ورود نيروهاي جوان و با آفايت در عرصه: وي افزود

ام آه صاحبنظران و فضاي جامعه به طور مشخص چنين  جمهوري هستم و هر وقت احساس آرده
ش مسئوليت اي دارد، در صورت داشتن وجود شرايط مناسب و بضاعت انجام خدمت از پذير مطالبه

 . ام خودداري نكرده
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اي بدون لحاظ آردن نظر ايران قابل پيشبرد  هيچ يك از سياستهاي منطقه:اي اهللا خامنه حضرت آيت

 نيست
 2004 اآتبر  13 – 1383 مهر 22ه چهار شنب

هاي ارتش جمهوري  آموختگي دانشجويان دانشگاه دومين مراسم مشترك دانش: خبرگزاري فارس
اي رهبر معظم انقالب اسالمي در دانشگاه هوايي  اهللا خامنه مروز با حضور حضرت آيتاسالمي ايران ا

 . شهيد ستاري برگزار شد
ايشان، ايمان و عمل صالح را رمز پايداري و موفقيت ملت ايران و نيروهاي مسلح در طول سالهاي 

ر مقابل حرآت نظام  سال گذشته د25جمهوري اسالمي ايران آه در : گذشته ارزيابي و تاآيد آردند
تر از گذشته است و علت اصلي واهمه دشمنان  سلطه ايستاده و آن را به چالش طلبيده، اآنون مقتدر

آن، به خصوص جوانان اين سرزمين اسالمي  از اين ملت نيز روحيه ايمان، شجاعت، ابتكار و نوانديشي 
 . است

ن اقتدار معنوي جمهوري اسالمي ايران گر نشد ايشان با اشاره به جنگ رواني دشمنان، براي جلوه
به رغم اين تالشها، اقتدار معنوي نظام اسالمي بيش از گذشته است و هيچ يك از : افزودند

 . اي بدون لحاظ آردن نظر ايران قابل پيشبرد نيست سياستهاي منطقه
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

اين در . هاي عراق گام بردارند زيرساخت المللي خواست تا براي بازسازي گان بينآمريكا از اهداآنند
براي بازسازي عراق را صرف امور امنيتي و مبارزه با  هاي آنارگذاشته حالي است آه واشنگتن سرمايه

  .آرده است هاي هر روزه در اين آشور ناآرامي
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موقت عراق نيز  به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 
  .حمايت بيشتر جهانيان را در آنفرانس اهداآنندگان در توآيو خواستار شد

آنفرانس توآيو از ديگر آشورها خواست تا در اين  ي آمريكا، در ريچارد آرميتاژ، معاون وزير امور خارجه
  .را صرف امور بازسازي عراق آنند هاي بيشتري رند و پولمسير گام بردا

موضوعاتي هستند  من فكر مي آنم عرصه هاي برق و آب: آرميتاژ در يك آنفرانس خبري اظهار داشت
  .اند آه بيشترين توجه ملي را به خود جلب آرده
 35ايجاد نيروي  هاي آنارگذاشته براي بازسازي را صرف آمريكا اعالم آرده است آه مقداري از سرمايه

  .گارد ملي آرده است هاي  هزار نفري آنترل مرزي و گردان16هزار نفري پليس عراق و نيروي 
زه خواهد داد تا اجا ها و صرف آنها در امور امنيتي به ما ما معتقديم تغيير هزينه: آرميتاژ تاآيد آرد

توانند  آنها بهتر مي. سرعت وارد عمل آنيم نيروهاي عراقي را سر پا نگه داريم و آنها را در صورت نياز به
  .اوضاع امنيتي در عراق را در دست بگيرند

  .اند آرده ي اهداآنندگان عراق در توآيو شرآت  آشور و سازمان در آنفرانس دو روزه55حدود 
اش را براي  داده شده  ميليون دالر از پنج ميليارد دالر قول40آنفرانس، اعالم آرده آه ژاپن ميزبان اين 

  .آرد حمايت از روند برگزاري انتخابات در ماه ژانويه ارسال خواهد
موقع انجام شود،  اين پول با اميد به اين آه انتخابات با موفقيت و به: ي ژاپن گفت وزير امور خارجه

  .ارسال خواهد شد
اين موضوعي است آه ما از آن صرف نظر . برگزار شود انتخابات بايد در پايان ژانويه: آرميتاژ نيز تاآيد آرد

  .خواهد بود آنيم و البته انتخابات سراسري نمي
عراق پيش از اين  برهم صالح، معاون نخست وزير عراق در سخنراني خود در اين آنفرانس تاآيد آرد آه

  .پشت سرگذاشته است اسي ديگري از جمله انتقال قدرت در ماه ژوئن راهاي سي نيز ضرب االجل
موقع انجام خواهد  اند و انتخابات به ما مصمم هستيم آه ثابت آنيم ترديدآنندگان در اشتباه: وي گفت

  .روند سياسي ما به رغم تمامي مشكالت شكست نخواهد خورد. شد
وي سپس با . صبور و بخشنده باشند  در مورد عراقي ژاپن از اهداآنندگان خواست وزير امورخارجه

  .اين امر ظرف چند سال به نتيجه نرسيد اشاره به اوضاع ژاپن بعد از جنگ دوم جهاني، گفت آه
 

  کشته و زخمی برجای گذاشت 15درگيریهای مسلحانه در شهر الرمادی 
 2004 اآتبر  13 – 1383 مهر 22ه چهار شنب

 زخمی 12 کشته و 3وز نيروهای آمریکایی با افراد مسلح در شهر الرمادیدردور جدید درگيریهای امر
 . برجای گذاشت 

به نقل ازخبرگزاری فرانسه ،  منابع پزشکی الرمادی بدون اشاره به اینکه " مهر"به گزارش خبرگزاری 
ه تاکنون جسد س: کشته هاو مجروحان این درگيری ازمبارزان ناشناس و یا ازعراقی ها هستند گفت

 . مجروح به بيمارستان منتقل شدند15کشته و
 کيلومتری غرب بغداد خبر می دهند افراد 100درحالی که منابع از ادامه درگيری ها در الرمادی واقع در 

 .مسلح با گلوله خمپاره مقر استانداری االنبار و پليس عراق را هدف قرار دادند
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 تن در درگيری های  شب 5خمی شدن منابع پزشکی شب گذشته از کشته شدن دو عراقی و ز
 .گذشته در شهرالرمادی خبر داده بودند

نيروهای آمریکایی و نيروهای گارد ملی عراق  صبح : درهمين حال ارتش آمریکا دربيانيه ای اعالم کرد 
امروز به هفت مسجد در شهرالرمادی حمله کردند تا مظنونان به دست داشتن درعمليات تروریستی را 

 .ننددستگير ک
تصورمی شود در این مساجد تروریستها پناهنده شده اند ودرآنجا سالح و مواد : این بيانيه می افزاید 

منفجره مخفی کرده اند و از این ابزاز برای ترغيب به اعمال خشونت آميز عليه مردم عراق استفاده می 
 .کردند

 
 ی نقشه عالوی برای خلع سالح تمام شهرهای عراق و تعقيب الزرقاو

 2004 اآتبر  13 – 1383 مهر 22ه چهار شنب
شعالن وزیر دفاع عراق فاش کرد عمليات خلع سالح جيش المهدی شبه نظاميان وابسته به مقتدی 

 . صدر که اخيرا شروع شد با خلع سالح در فلوجه والرمادی ادامه خواهد یافت
عمليات خلع : ظ چاپ عربستان گفت ، حازم شعالن در گفتگو با روزنامه عکا" مهر"به گزارش خبرگزاری 

سالح را عالوه در جيش المهدی در الرمادی و فلوجه نيز ادامه خواهيم داد تا عراق به طور کامل از 
 .سالح های غير قانونی پاکسازی شود

خلع سالح در نجف متوقف نخواهد شد بلکه در تمام مناطق کشور اجرا خواهد شد و به هيچ : وی افزود
 .حمل سالح سنگين داده نخواهد شد عراقی اجازه 

هدف از این مذاکرات ورود نيروها وگارد : وی درباره مذاکراتی که خود در فلوجه رهبری می کند، گفت 
 .ملی عراق و پایان دادن به حضور تروریست ها و بازگشت امنيت و ثبات به فلوجه است 

 .بحران دراین شهر روبرو هستيمشعالن تصریح کرد به علت وجود تروریست ها در فلوجه ما با 
وی با تایيد اظهارات قاسم داوود وزیر امور امنيتی دولت موقت به اینکه تروریست ها بر بخش اعظمی از 

 .ما دیر یا زود بر تروریست ها پيروز خواهيم شد: فلوجه مسلط شده اند، گفت
بله تروریست های غير : ، گفت شعالن درباره اینکه آیا مردان مسلح غير عراقی در فلوجه حضور دارند

عراقی از مليت های مختلف عربی وجود ندارند اما نمی توانم آنها را به علت عدم شناخت ما از آنها 
 .اعالم کنم 

به گزارش مهر، وزیر دفاع عراق در پاسخ به این سوال که برخی می گویند آنکس که بر عراق حکومت 
ته را با توجه به تداوم حمالت و گسترش آن و برعهده گرفتن می کند الزرقاوی است نه عالوی و این گف
کامال با این گفته ها مخالف هستم چگونه یک تروریست : آن از سوی الزرقاوی مطرح می کنند، گفت

مطرود می تواند بر عراق حکومت کند دولت عراق تمام تالش های خود را برای برقراری امنيت وثبات 
با قاطعيت اعالم کنم هر چه زمان بيشتری صرف شود  الزرقاوی و گروه انجام می دهد من می توانم 

تروریستی اش نخواهند توانست به اقدامات تروریستی خود ادامه دهند ما فقط به کمی وقت نياز داریم 
. 

شعالن درباره این سوال که تداوم حمالت هوایی آمریکایی ها به فلوجه آیا ماموریت شما را با شکست 
حمالت هواپيماهای آمریکا با هدف نابودی تروریست ها صورت می گيرد و عليه :  کند، گفت مواجه نمی

 .مواضع آنها متمرکز شده است 
ما اميدواریم این حمالت تا زمانی مشخص متوقف شود تا ماموریت ما آسان تر شود و فرصت را برای 

 .وارد فلوجه شوندتکميل مذاکرات داشته باشيم و آنگاه نيروهای عراقی و گارد ملی 
خلع سالح در نجف هرگز متوقف : وی درباره خلع سالح جيش المهدی و کند بودن این روند گفت 

نخواهد شد بلکه در فلوجه ، الرمادی و الدیوانيه وتمام مناطق عراق اجرا خواهد شد هدف ما عراقی 
ر از قتل و کشتار و خرابی عاری از سالح است زیرا ملت عراق خواهان زندگی آرام و مطمئن است و دیگ

 .خسته شده اند
شعالن در بخشی دیگر از این گفتگو با وجود هماهنگی کامل ميان وزارت دفاع و نظاميان آمریکایی 

 .اشاره کرد
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر22: روزنامه های تهران
 2004 اآتبر  13 – 1383 مهر 22ه  چهار شنب-بی بی سی 

روزنامه های صبح امروز تهران تصميم تازه اتحاديه اروپا درباره ادامه مذاکرات تجاری در صورت دست 
شستن ايران از فعاليت های هسته ای را در صدر اخبار خود قرار داده و با عنوان معامله بی سابقه از 

دی در انتخابات آينده آن ياد کرده اند و از ميان خبرهای داخلی، انصراف ميرحسين موسوی از نامز
  .رياست جمهوری و آغاز محاکمه متهمان به قتل کودکان پاکدشتی را با اهميت دانسته اند

از نتيحه مذاکرات وزيران خارجه اروپا و توافق آنان با " معامله بزرگ هسته ای" با عنوان ايرانروزنامه 
 همين خبر را در صدر اخبار خود آورده "هم تهديد و هم تشويق" با عنوان آفتاب يزدآمريکا خبر داده و 

  . است
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 ساعاتی پس از نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا و ورود تيم بازرسان هسته ای به ايرانبه نوشته 
  .ايران، طرح معامله مهم هسته ای توسط جناح غربی شورای حکام به جهان مخابره شد

 در طرح مشترک خود مقرر کرده اند که در ازای به نوشته اين روزنامه، مقام های آمريکايی و اروپايی
تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم، سوخت هسته ای موردنياز ايران را تامين و برخی از تحريم های 

  . اقتصادی نظير خريد قطعات هواپيما را لغو خواهند کرد
سازی اورانيوم دست  از زبان وزير خارجه خبر داده که ايران به هيچ روی از غنی شرقدر همين حال، 
  .نخواهد کشيد

 انصراف ميرحسين موسوی از شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده را در صدر اخبار خود شرق
آورده و در سرمقاله خود نوشته تضاد موسوی با گذشته است نه اکنون، نه با اصالح طلبان و محافظه 

  . کاران
انتخاب می کرد که می خواهد کدام سو باشد، انتخابی اين روزنامه اظهار نظر می کند که موسوی بايد 

که هر کس از عهده اش برنمی آيد، شجاعتی می خواهد که رويارويی با جبهه بيرونی به آن همه 
  . شجاعت نياز ندارد

 چهار هزار نفر از روحانيون قم در اقدامی بی سابقه بر طوماری امضا شرقدر همين حال، به نوشته 
  . اساس آن از ميرحسين موسوی برای شرکت در انتخابات دعوت شده است نهاده اند که بر 

 در گزارشی از طرح نمايندگان مجلس برای اصالح قانون انتخابات، از مخالفت گروه های مختلفی ايران
از محافظه کاران برای گذاشتن شرط حداکثر سنی برای نامزدها خبر داده و نوشته است اين طرح برای 

  . رکت نامزدهای خاصی تهيه شده استجلوگيری از ش
 خبر از مالقات عده ای از سران احزاب با هاشمی رفسنجانی داده و با اشاره به نامه ديروز همشهری

علی مطهری، فرزند آيت اهللا مرتضی مطهری، به هاشمی رفسنجانی که از وی خواسته بود در 
ا علی الريجانی دارد اين نامه را انتخابات شرکت نکند، نوشته علی مطهری به علت نسبتی که ب

  .نوشته است
گزارش جلسات دادگاه رسيدگی به پرونده عامالن قتل کودکان پاکدشت و قيام دشت در صفحه اول 

روزنامه های مختلف صبح تهران نقل شده که نشان می دهد محمد بسيجه و علی غالمپور، متهمان 
لسه دادگاه به خبرنگاران گفتند که از اعمال خود به قتل، خونسرد در دادگاه حاضر شدند و قبل از ج

  . پشيمان و آماده مجازات اند
 خانواده های قربانيان شکايت خود را مطرح کردند و خواستار قصاص عامالن در محل اعتمادبه نوشته 

کوره های آجرپزی شدند که قتلگاه کودکان است اما چند خانواده به دليل نداشتن بضاعت مالی 
  .ديه کردنددرخواست 

 خبر داده که همزمان با انتشار اعالميه اتحاديه اروپا عليه وضعيت حقوق بشر در ايران، کميته ايران
حقوق بشر قوه قضاييه تشکيل جلسه داده و پذيرفته است که بازرسان حقوق بشر به تهران سفر 

  . کنند
فشارها عليه ايران، وضعيت عليرغم افزايش :  رييس قوه قضاييه در اين جلسه گفتتوسعهبه نوشته 

کشورمان مناسب است و دستاوردهای خوبی داشته ايم و نگاه بين المللی به نظام اسالمی ما در 
  . زمينه های مختلف تغيير يافته و بسيار مطلوب است

 خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه هم از اتحاديه اروپا به خاطر اعالميه درباره نقص حقوق بشر شرق
ن انتقاد کرده و گزارش آنان را غير منصفانه و نادرست توصيف کرده و گفته پيشرفتهای بزرگی در در ايرا

  .زمينه رعايت حقوق بشر در ايران صورت گرفته است
 سخنگوی قوه قضاييه در جواب خبرنگاری که از وی درباره ايراندر همين حال، به نوشته روزنامه 

 های اينترنتی پرسيده گفته است افرادی که اخيرا تحت دستگيری های اخير دست اندرکاران سايت
پيگرد قرار گرفته اند، سايت های غيرمجاز داشته اند که پرونده آنها آماده تنظيم کيفرخواست است و به 

تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت کشور، تشويق به "زودی دادگاه آنها برگزار می شود و اتهام آن ها 
  .است" مقدساتآشوب و توهين به 

خبرنگاران درباره محل نگاهداری روزنامه نگاران دستگير شده و دادگاه صادر کننده حکم آنان پرسيده اند 
و علی کريمی راد گفته همه اين ها معلوم است و در ورقه ای که هنگام دستگيريشان صادر شده ثبت 

  .شده است
 صنفی روزنامه نگاران، نقل کرده که بعد از  از قول علی مزروعی، رييس انجمناعتماددر خبری ديگر، 

چهل روز هيچ خبری از محل نگهداری و وضعيت فرزند خود حنيف مزروعی ندارد و در ورقه ای که برای 
  .وی ارسال شد هم جمله ای در اين باره ذکر نشده است
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