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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  خاموشی سخنگوی فلسطينيان در غرب

  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3 پنج شنبه - خبرنگار بی بی سی-پل هارپر 
  . سپتامبر در آمريکا در گذشت25 آمريکايی روز پنجشنبه -طينی ادوارد سعيد روشنفکر و نويسنده فلس

او که شصت و هفت سال داشت و ساليان طوالنی مبتال به سرطان خون بود او از سخنگويان و مدافعان 
  .ممتاز آرمان فلسطينيان در غرب به شمار می رفت و منتقد تندگوی اسرائيل بود

  .اخته شده ترين فلسطينی عصر نوين باشدشايد پس از ياسر عرفات، ادوارد سعيد شن
او به عنوان نويسنده و دانشگاهی در آمريکا، جايی که بخش عمده دوران بزرگسالی اش را در آن 
گذراند، به شهرت رسيد و به عنوان استاد ادبيات تطبيقی در دانشگاه کلمبيای آمريکا درگير طيف 

  .ک ادبيات انگليسی مانند آثار جين آستين شدگسترده ای از مسائل گوناگون از جمله آثار کالسي
 1978اما نوشته هايش در باب خاورميانه، بخصوص انتشار کتاب بشدت تأثيرگذار خاورشناسی در سال 

  .بود که باعث شهرت عالمگيرش شد
نظريه او در اين کتاب اين است که رشته خاورشناسی در دانشگاههای غربی تمام و کمال بر توهمات 

  .ستی و نژادپرستانه درباره خاورميانه استوار استامپريالي
ادوارد سعيد سخنگوی زبان آور آرمان فلسطينيان بود و همين مسأله باعث شد برخی از همکارانش از 

  .او به عنوان ضداسرائيلی انتقاد کنند
لح با اسرائيل اما اين مسأله او را از انتقاد صريح از ياسر عرفات که به اعتقاد او به معامله غيرعملی ص

  .دست يافته بود بازنداشت
در سالهای اخير، گريز چشمگير ادوارد سعيد به عالم سياست احتماًال به همکاری او با دانيل بارنبوام، 

  .موسيقيدان اسرائيلی مربوط می شود
ادوارد سعيد که خود نوازنده صاحب ذوق پيانو بود به عنوان بخشی از مبارزه برای قانع کردن 

دانان عرب و اسرائيلی به همنوازی، در کنار بارنبوام در کرانه باختری و جاهای ديگر برنامه اجرا موسيق
 کرد

  
  خالصه مهمترين اخبار جهان

  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3پنج شنبه 
  .  نفر با اعزام نيرو به عراق مخالفند7 شهروند ترك 10بر اساس يك نظرسنجي در ترآيه،از هر *

ترآيه » زمان«برگزاري فرانسه از استانبول، بر اساس يك نظرسنجي آه امروز در روزنامه به گزارش خ
اين در حالي است . درصد از مردم ترآيه معتقدند ترآيه نبايد نيرويي به عراق اعزام آند5/72منتشر شد 

  .  درصد با اعزام نيرو به عراق موافق هستند 6/24آه 
فراد ناشناس به آارواني از نظاميان آمريكايي در شهر موصل در آمار مجروحان آمريكايي در حمله ا*

  . شمال عراق ، به هفت نفر رسيد
سخنگوي لشكر صد و يكم هوابرد آمريكا در » تري آيت«به گزارش خبرگزاري فرانسه از موصل، سرگرد 

 يك موصل امروز گفت در اين حمله آه با بمب و سالح هاي آوچك در جاده اصلي شهر موصل مقابل
مرآز مخابرات محلي صورت گرفت يك خودروي نظامي آمريكايي منهدم شد و يك دستگاه خودروي ديگر 

  . آسيب ديد
 9ارتش آمريكا نيروهاي خود را از ارتكاب هرگونه تخلف در تيراندازي اوايل اين ماه در فلوجه آه در آن * 

  . نيروي امنيتي عراق و يك اردني آشته شدند ، تبرئه آرد
فرمانده نيروهاي زميني آمريكا در عراق » ريكاردو سانچز«زارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ژنرال به گ

امروز گفت با توجه به تحقيقات به عمل آمده درباره علل اين حادثه، مشخص شده است نيروهاي 
  . آمريكايي در چارچوب وظايف خود عمل آرده اند

يك آودك عراقي بر اثر تصادف با يك دستگاه خودروي سخنگوي ارتش آمريكا در عراق اعالم آرد *
  . نظامي آمريكايي در شهر فلوجه آشته شد

تصريح آرد يكي از خودروهاي نظامي » امي آبوت«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد،سرجوخه 
 يك  به وقت محلي با18آمريكا آه در قالب يك آاروان نظامي در شهر فلوجه در حرآت بود امروز ساعت 

  . آودك عراقي تصادف آرد آه در نتيجه آن اين آودك عراقي جان باخت
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در اين ) ع(يك مقام امنيتي نجف گفت نيروهاي امنيتي شهر نجف دو بمب را نزديك مسجد امام علي *
  . شهر آشف و خنثي آردند

زود نيروهاي مقام امنيتي نجف اف» نايف عبداالمير محمد شالش «به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف ،
) ع (امنيتي سحرگاه امروز با مشاهده دو فرد مشكوك آه با حمل آيف هايي در اطراف حرم امام علي 

تردد مي آردند با آنها درگير شدند آه در پي آن دو دستگاه خودروي امنيتي هدف گلوله اين افراد قرار 
  . گرفت اما به آسي آسيب نرسيد

وران امنيت داخلي اين آشور يك ايراني را آه به ادعاي آنها براي مقامات آمريكايي اعالم آردند مام*
 هزار دالر براي استفاده ارتش ايران تالش آرده 750 به ارزش 14 -قاچاق قطعات مختلف هواپيماي اف 

  . است در فلوريدا دستگير آردند
 ساله ايراني 40 ، تبعه»سرجيك آواساپيان«پست بر اساس مدارك قضايي،  به گزارش روزنامه واشنگتن 

شود وي با يك مامور  دستگير شد؛ مكاني آه گفته مي» فورت الدرديل« سپتامبر در يك هتل در 19روز 
اداره مهاجرت و گمرك آمريكا و يك خبرچين آه نقش واسطه را در تحويل اين قطعات به عهده داشتند، 

  . مالقات آرد
 در عراق ايفا و بر روند  »نقش محوري « لل بايد فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه گفت سازمان م*

  . اعزام نيروهاي بين المللي به عراق نظارت آند
، فاروق الشرع ديروز در ديدار )سانا(به گزارش خبرگزاري فرانسه از دمشق به نقل از خبرگزاري سوريه 

لمللي به عراق بايد زير با آوفي عنان دبير آل سازمان ملل در نيويورك تصريح آرد اعزام نيروهاي بين ا
نظر سازمان ملل صورت گيرد زيرا در غير اين صورت مردم عراق اين نيروها را ابزاري در جهت تثبيت 

  . اشغالگري در آشور خود تلقي خواهند آرد
  . وزارت دفاع انگليس اعالم آرد يك سرباز انگليسي در عراق بر اثر حادثه تيراندازي آشته شد*

اي اعالم آرد يك سرباز   فرانسه از لندن، وزارت دفاع انگليس امروز در بيانيهبه گزارش خبرگزاري
نزديك » شيبه « شنبه در حادثه تيراندازي در منطقه انگليسي از نيروهاي احتياط ارتش انگلستان روز سه

  . بصره در جنوب عراق آشته شد
دثه بر اثر تيراندازي دشمن صورت در اين بيانيه بدون اشاره به جزئيات بيشتر اعالم شده است اين حا

  . نگرفته است و تحقيقات درباره علل آن همچنان ادامه دارد
يكي از آارگران هتل محل اقامت آارمندان شبكه ان بي سي آمريكا در مرآز بغداد در اثر انفجار بمب *

  . آشته شد
جمله يك صدابردار شبكه به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، شواهد حاآي است آه دو نفر ديگر از 

روي خارج از هتل آار گذاشته شده بود، زخمي  ان بي سي توسط يك وسيله انفجاري آه در پياده
  . شدند اما هنوز از وضعيت آنان اطالعي در دست نيست

رغم گزارش شبكه بي بي سي مبني بر عدم وجود  ، وزير امور خارجه انگليس علي»جك استراو*
  . ر عراق، از مشارآت آشورش در جنگ عليه عراق دفاع آردسالحهاي آشتار جمعي د

شبكه خبري » خبر شبانه«وگو با برنامه  به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، وي شب گذشته در گفت
اگر ما تصميم نگرفته بوديم آه عليه رژيم عراق عمليات نظامي انجام دهيم، : بي بي سي اظهار داشت
  /.   انتهاي پياماآنون در آجا قرار داشتيم؟

   

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  کشف نشانه هائی از اورانيوم غنی شده در نزديکی تهران
   2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3پنج شنبه  -راديو آمريكا 

ديپلمات ها می گويند آژانس بين المللی انرژی اتمی نشانه هائی از اورانيوم غنی شده در محل ديگری 
در اوائل سال . کشف جديد در يک کارخانه برق در نزديکی تهران صورت گرفت. پيدا کرده استدر ايران 

  . جاری، بازرسان مواد مشابهی را در تاسيساتی در نطنز يافتند
اما اورانيوم غنی شده با غلظت . ايران می گويد برنامه اتمی آن تنها به قصد توليد برق اجرا می شود

ايران در پی کشف اوليه گفت، اورانيوم .  توليد جنگ افزار اتمی به کار رودباال همچنين می تواند در
  . احتماال در تجهيزات دست دومی که از کشور ديگری خريداری شده، وجود داشته است

در اوائل ماه جاری، آژانس بين المللی انرژی اتمی تا پايان اکتبر به ايران فرصت داد ثابت کند هيچ برنامه 
  . توليد جنگ افزار اتمی نداردپنهانی برای

  
ثابت نكند )  آبان9(  اآتبر 31االجل  در صورتي آه ايران تا پايان ضرب« :محمد البرداعي ادعا آرد

  ».آميز است، با عواقب جدي روبرو خواهد شد اش صلح يي هاي هسته برنامه
  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3پنج شنبه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، محمد البرداعي، رييس آژانس ) ايسنا(ان به گزارش خبرگزاري دانشجويان اير
پيرامون  هايي  اگر شك. رسد يي مي  آننده هاي نگران المللي انرژي اتمي مدعي شد، از ايران نشانه بين

هاي  چنان باقي باشد، احتماال موضوع برنامه االجل هم يي اين آشور پس از پايان ضرب هاي هسته برنامه
هاي شديدي را به دنبال  شود آه تحريم يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل آشيده مي هسته

  ».خواهد داشت
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ي منع گسترش  نشيني از معاهده هرگونه تصميمي از سوي ايران براي عقب« :وي در ادامه گفت
  ».شود يي باعث افزايش بحران مي تسليحات هسته
  .شود هاي باالتر درگيري آشانده مي موضوع به ردهدر صورت وقوع چنين امري، : البرداعي گفت

باشد  المللي از ايران چه چيزهايي مي هاي آژانس بين آه يافته وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين
  .يي در اين زمينه وجود دارد هاي نگران آننده مدعي شد آه نشانه

تر از صلح آميز  از دارد تا هر چه سريعالمللي ني ي بين جامعه« :آرد افزود البرداعي آه در وين صحبت مي
  ».يي ايران مطمئن شود هاي هسته بودن برنامه

آميز  اگر من نتوانم صلح« :هايش گفت المللي انرژي اتمي در بخش ديگري از صحبت رييس آژانس بين
گيرد آه از جمله اين  هاي ايران را مشخص آنم، شوراي حكام آژانس تصميم مناسبي مي بودن برنامه

  ».دهد وضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع ميم
االجل تعيين شده به عنوان يك فرصت نگاه آند نه يك  وي اظهار اميدواري آرد آه ايران به ضرب

  .االجل ضرب
ي منع  به ادعاي البرداعي ايران بر سر دو راهي قرار گرفته است، يا بايد تعهداتش را در قبال معاهده

  .اش خارج شود المللي يي انجام دهد و يا از تعهدات بين تهگسترش تسليحات هس
يي نشان  ي منع گسترش تسليحات هسته وي در پايان مدعي شد تصميم ايران براي خروج از معاهده

 انتهاي پيام. هاي ايران صلح آميز نيست خواهد داد آه برنامه
  

  هشدار مجدد بوش به ايران
  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3 پنج شنبه -بي بي سي 

  .رئيس جمهوری آمريکا بار ديگر به ايران بر سر برنامه هسته ای اين کشور هشدار داد
روبرو خواهد شد اگر همچنان برنامه ساخت " محکوميت جهانی"جرج بوش گفت تهران به تعبير او با 

وی همچنين گفت که ايران در دستور کارهای اصلی مذاکرات روز جمعه و . سالح اتمی را پيگيری کند
  . شنبه او با رئيس جمهور روسيه قرار خواهد داشت

ر ايران نشانه پيشتر، منابع ديپلماتيک در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفتند که بازرسان اين آژانس د
  .های تازه ای از اورانيوم غنی شده قابل استفاده در توليد سالح های اتمی پيدا کرده اند

اين گزارش در حالی منتشر شده که يک ماه بيشتر به پايان مهلتی که شورای حکام آژانس بين المللی 
تار جمعی نيست، باقی انرژی اتمی برای ايران تعيين کرده تا ثابت کند در حال توليد سالح های کش

  .نمانده است
نخستين بار که بازرسان در ايران نشانه هايی از وجود اورانيوم غنی شده قابل استفاده در توليد سالح 

های اتمی پيدا کردند، مقام های جمهوری اسالمی منکر غنی سازی اورانيوم در داخل ايران شده و 
  .ند آلوده بوده استتوضيح دادند تجهيزاتی که از خارج وارد کرده ا

ناظران می گويند هنوز مشخص نيست آيا شواهدی که اين بار پيدا شده، ادعای قبلی ايران در مورد 
آلوده بودن تجهيزات وارداتی را تاييد می کند يا ادعای آمريکا که می گويد ايران به طور مخفيانه در حال 

  توليد سالح اتمی است؟
پيدا شده که در اطراف تهران قرار گرفته " شرکت کاالی برق"ن بار در نشانه های اورانيوم غنی شده، اي

  .است
  .نشانه های اورانيوم غنی شده اولين بار چند ماه قبل در نطنز در مرکز ايران کشف شد

اگر آژانس بين المللی انرژی اتمی به اين نتيجه برسد که ايران مفاد پيمان منع توليد و گسترش سالح 
 کرده است، ممکن است اين مساله را جهت اخذ تصميم و اعمال تحريم های های اتمی را نقض

 احتمالی، به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه کند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  . استوزير دفاع سابق عراق در پي تسليم خود به نيروهاي آمريكايي از امنيت جاني برخوردار شده
  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3پنج شنبه 

سي، سلطان هاشم  بي ي خبري بي ، به نقل از شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي بيست و هفتم ليست افراد مورد نظر آمريكا قرار داشت  احمد، وزير دفاع سابق عراق آه در رده

  .ايي دادي گذشته خود را تحويل نيروهاي آمريك جمعه
هاي تسليحاتي  ي برنامه اند آه هاشم احمد اخبار مهمي را درباره مقامات آمريكايي ابراز اميدواري آرده

 انتهاي پيام. عراق در اختيار آنها قرار دهد
  

  مرگ عقيله الهاشمي عضو شوراي حكومتي عراق در اثر حمله افراد مسلح
  2003  سپتامبر25  –1382 مهر 3 پنج شنبه -راديو فردا 

عقيله الهاشمي عضو شوراي حكومتي عراق آه روز شنبه گذشته مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته 
پال برمر مسئول امريكايي اداره امور عراق گفت امروز مردم عراق . بود، امروز در بيمارستان جان سپرد
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ين مورد حمله ترور خانم الهاشمي، نخست. يك قهرمان و يك پيش آسوت آزادي را از دست دادند
 .مسلحانه عليه يك عضو شوراي حكومتي موقت عراق است

  مراسم خاآسپاري عضو شوراي حكومتي عراق در اثر حمله افراد مسلح
يك سخنگوي شوراي حكومتي . خانم هاشمي، دومين شخصيت برجسته عراقي بود آه آشته شد

پل برمر مدير آمريكايي اداره . به مناسبت مرگ وي، سه روز عزاي عمومي اعالم مي شود: عراق، گفت
امروز مردم عراق يك قهرمان و يك : امور عراق، ضمن ابراز تاسف از درگذشت خانم هاشمي گفت
عقيله هاشمي، شيعه، آارشناس . پيشگام شجاع آرمان آزادي و دموآراسي را از دست دادند

خاآسپاري روز جمعه مراسم .  نفره حكومتي عراق بود25سياست خارجي و يكي از سه زن شوراي 
روز شنبه گذشته اتومبيل خانم . عقيله هاشمي در نجف به خاك سپرده خواهد شد. انجام مي گيرد

چند گلوله به ناحيه شكم، شانه و پاي او . هاشمي، در يك حمله غافلگيرانه هدف گلوله قرار گرفت
ان صدام حسين، مسئوليت او در دور. دو برادر و محافظين خانم هاشمي نيز زخمي شدند. اصابت آرد

مناسبات با سازمانهاي بين المللي را بر عهده داشت و يكي از معدود اعضاي حزب بعث بود آه پس از 
  .اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكا شغل خود را حفظ آرد

  
  سخنان صدراعظم آلمان درباره مسئله عراق

  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3 پنج شنبه -راديو آلمان 
گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، پس از بازگشت خود از مجمع عمومى سازمان ملل متحد، : لينبر

مجلس نمايندگان را از گفتگوهاى خود با روساى جمهور اياالت متحده آمريكا، فرانسه و روسيه، مطلع 
ات طبق گفته هاى صدراعظم آلمان، در مورد يك عراق آزاد و دمكراتيك، با ساختارهاى باثب. ساخت

گرهارد شرودر گفت، براى اين امر، يك برنامه واقع گرايانه، آه بايد زمينه . توافق نظر وجود داشته است
ساز تصويب قانون اساسى، و همچنين انتخابات آزاد و دمكراتيكى زير نظر سازمان ملل باشد، ضرورى 

وجود در مورد برنامه ريزى صدراعظم آلمان، در رابطه با امكان رفع قريب الوقوع اختالف نظرهاى م. ست
شرودر باز هم تاآيد نمود، آه آلمان قصد ندارد در عرصه نظامى . زمانى اين امور، ابراز خوش بينى آرد

  .در عراق وارد عمل شود
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر3: روزنامه های تهران
  2003 سپتامبر 25  –1382 مهر 3پنج شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های آخر هفته تهران در عنوان های اصلی خود خبر داده اند که از روز شنبه بازرسان آژانس بين 
  .المللی انرژی اتمی به تهران می آيند و کار خود را آغاز می کنند

 از زبان سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته است بازرسان برای يافتن پاسخ نسيم صبا
  .ی معتدد و مهمی با مقامات ايران گفتگو خواهند کردسووال ها
 نظر عالالدين بروجردی نماينده اقليت محافظه کار مجلس را با اهميت ديده که گفته است رسالت

  .تصميم درباره پروتکل الحاقی در صالحيت شورای عالی امنيت ملی است
ل به تصويب در مجلس و شورای پيش از اين اکبر هاشمی رفسنجانی امضای پروتکل الحاقی را موکو

  .نگهبان کرده و گفته بود هر کس اين روند را رعايت نکند به زندان خواهد افتاد
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی فرمانده نيروی هوايی ارتش گفته است در صورت  ايرانبه نوشته

  .جود داردحمله اسراييل به تاسيسات هسته ای بوشهر، طرح آماده ای برای پاسخگويی و
 سخنان محمدرضا خاتمی نايب رييس مجلس را با اهميت ديده که گفته است شرکت اصالح ياس نو

  .طلبان در انتخابات آينده مشروط بر اين است که انتخابات آزاد و منتخبين دارای اختيارات باشند
خابات فعاليت  تاکيد کرده است که برای آماده شدن در انتياس نودبيرکل جبهه مشارکت به نوشته 

  .هايی را آغاز می کنيم ولی اين به آن معنا نيست که در هر شرايطی در انتخابات شرکت خواهيم کرد
 اين گفته رييس جمهور را با اهميت ديده که گفته است تقسيم جامعه به خودی و غيرخودی آفتاب يزد

  . انسان ها ضروری استاز تهديدهايی است که جامعه با آن روبروست و رعايت اصل آزادی و حرمت
اصطاح خودی و غيرخودی از جمله تعبيرهای روحانيون تندروست که بارها رهبر جمهوری اسالمی هم 

  . آن را به کار برده است
به نوشته روزنامه های پنجشنبه تهران، اردوی ساالنه دفتر تحکيم وحدت بزرگترين تشکل دانشجويی 

سخنرانان اندکی درباره وظايف سنگين دانشجويان سخن کشور در فضايی خاص برگزار شده و در آن 
  .گفته اند
 تنها روزنامه تهران است که گزارشی از اردوی تحکيم وحدت چاپ کرده که در آن آمده عبداهللا ياس نو

  .مومنی تابستان امسال را از سخت ترين دوران عمر جنبش دانشجويی خوانده است
ز تابستان مدتی را در زندان گذراند تاکيد کرده که اجالس اين عضو فعال جنبش دانشجويی که خود ني

دفتر تحکيم وحدت برای آن تشکيل شده که سختی ها پايان داده شود و نشان دهد که دانشجويان 
  .مانده اند و تا پايان هم راه را ادامه خواهند داد
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عکس هايی از علی  از اردوی دانشجويان چاب کرده آنان را نشسته روی زمين با ياس نوعکسی که 
  ! ماه در سلول انفرادی١٢افشاری با اين نوشته نشان می دهد 

 نامه ای را در صفحه اول خود منعکس کرده که بدون بردن نام مدعی شده که متعلق به يکی از کيهان
  .دانشجويان زندانی است که در آن از دانشجويان و اصالح طلبان انتقاد شده است

 نوشته اردوی ساالنه انجمن های اسالمی دانشجويان ياس نواله ای در مجيد حاجی بابايی در مق
 ساله ٢٣سراسر کشور امسال در حالی برگزار شده که دانشجويان سخت ترين شرايط را در طول عمر 

خود دارند و تمام اعضای شورای مرکزی و عمده اعضای شورای عمومی درگير پرونده های قضايی و 
  .انضباطی هستند

دانشجويان از زمان صدور حکم اعدام هاشم آغاجری در ياس " جای سعيد خالی"نويسنده مقاله به نظر 
و نوميدی به سر می بردند که سعيد رضوی فقيه با عقالنيت و ميانه روی به آنها وحدت بخشيد بدون 

  .آنکه جنبش گرفتار راديکاليسم شود
ر حالی است که وی همچنان در سلول برگزاری اردوی تحکيم وحدت و تجليل از سعيد رضوی فقيه د

انفرادی زندان اوين به سر می برد و با وجود آزادی بيشتر دانشجويان دستگير شده در حوادث خرداد ماه 
  .تهران وی هنوز در بند است

 خبر داده از ميان سه دانشجويی که گفته می شد در بند مانده اند، فاتح سرشار هم آزاد شده ايران
  .ز آزادی رضوی فقيه و صميمی نمين نيستاست اما خبری ا

باقی ماندن دانشجويان و روزنامه نگاران و فعاالن سياسی در زندان در زمانی است که به نوشته 
 زندانی به دستور رهبر جمهوری اسالمی به مناسبت عيد مبعث آزاد شده ٧٠٨روزنامه های پنجشنبه 

  .اند
 ميليون ٨٠٠رانی موفق شده که برنده مناقصه  يک شرکت مهندسی ايهمشهریبه نوشته روزنامه

دالری ساخت خط سوم متروی تهران شود، در حالی که خط چهارم مترو را يک شرکت چينی برنده 
  .شد

 از زبان مديرعامل شرکت دولتی گسترش صنايع که برنده اين مناقصه شده است نوشته همشهری
انک های آن کشور يک ميليارد دالر با بهره يک چينی ها بدان جهت برنده مناقصه خط چهارم شدند که ب

  . درصد است١٨و دو در صد به آنها دادند که همين رقم در ايران 
 خبر داده که برج آزادی که نماد پايتخت کشور است به جهت آنکه مسوول و متولی خاصی برای اعتماد

  . حفاظت از آن وجود ندارد، در حال منهدم شدن است
تمال فروريزی برج آزادی به دليل پوسيدگی و نشت لوله های آب در محوطه آن  اح اعتمادبه نوشته

  .است و اگر چنين چيزی اتفاق افتد، يک حادثه تلخ ملی خواهد بود
 خبر داده که يک کنسرت موسيقی که با مجوز وزارت ارشاد در کرج برگزار جمهوری اسالمیروزنامه 

" موسيقی مستهجن"رای اعتراض به بدحجابی و پخش شده بود با حضور نيروهای بسيج و ماموران ب
  .برهم خورده است
 هنگام برکناری کنسرت گروه آوا دختران و پسران با مصرف قرص  جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه

  های شادی آور و مشروبات الکلی در حال رقص و آواز خوانی بوده اند
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