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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

  
  مارايارى دهيد  :نامه سرگشاده مريم اصغرپوربه فعالين کارگري

  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19پنج شنبه : تريبون فمينيستي ايران
ها، سنديکاهاي کارگري، مدافعان حقوق  مريم اصغرپور همسربرهان ديوارگر با ارسال نامه اي به اتحاديه

براي ممانعت از صدور احکام سنگين براي کارگران دستگيرشده ! ن و مردم آزاديخواه جهانانسا
  . روزجهاني کارگردر سقز ياري خواسته است

     
  :نامه او به اين شرح است

جمعي زيادي از کارگران در شهر سقز بخاطر شرکت در مراسم اول مه، روز جهاني کارگر از طرف 
 نفر به اسامي برهان ديوارگر، جالل حسيني، محمود ٧ند، که به غير از نيروهاي انتظامي دستگير شد

پور و يکي از شرکت کنندگان به نام محسن حکيم  صالحي، هادي تنومند، هادي خودکام و محمد عبدي
دستگيري آنها از طرف مأموران جمهوري اسالمي با مخالفت شديد شما کارگران و . بقيه آزاد شدند

و در اعتراض به دستگيري اين کارگران صدها . داخل و سراسر جهان مواجه شدمردم آزايخواه در 
اتحاديه، و سنديکاي کارگري در سراسر جهان، و مردم آزاديخواه در داخل با ارسال طومارهاي اعتراضي 

 روز ١٢بعد از . قيد و شرط اين کارگران شدند به مسئوالن جمهوري اسالمي خواهان آزادي فوري و بي
  . هاي سنگين از زندان آزاد شدند رگران با وثيقهاين کا

اند مبني بر اينکه از تاريخ اول  اي را دريافت کرده اما چند روز پيش اين کارگران از طرف دادسرا احضاريه  
دادگاه مراجعه تا به جرم همکاري و يا هواداري از جريانات سياسي، حزب کمونيست کارگري مهر ماه به 
اين در حالي است که قبال جرم اين افراد برگزاري مراسم روز جهاني . حاکمه شوندله م ايران و کومه

حاال جمهوري اسالمي . کارگر بدون مجوز و شرکت در مراسم غيرقانوني به ما اعالم کرده بودند
  . خواهد با منتسب کردن اين کارگران به احزاب سياسي، احکام سنگين در مورد آنها صادر کند مي

گناه اين کارگران تنها شرکت در مراسم روز جهاني کارگر است، جرمي ديگر را مرتکب ! دوستان  
نوان بع. شود هر چند شرکت در مراسم روز جهاني کارگر از نظر مسئوالن جرم محسوب مي. اند نشده

طلب که گناهي جز دفاع از حق خود و  يک زن آزاديخواه و همسر برهان ديوارگر، کارگر مبارز و برابري
دريغ خود ما را ياري دهيد تا خود، همسر و  خواهم با حمايتهاي بي اش و ديگر کارگران ندارد مي انوادهخ

قيد و شرط کارگران شرکت کننده در  آزادي بي. فرزندانمان قرباني اعمال ضدکارگري مسئوالن نشويم
ز ما و همسرانمان مراسم اول ماه مه سقز در گرو حمايتهاي متحدانه شما کارگران و آزاديخواهان ا

  ! به ياري ما بشتابيد که چشم براه حمايتهاي شما همسرنوشتان هستيم. ميباشد
  مريم اصغرپور همسر برهان ديوارگر، يکي از فعالين کارگري  

  
  دستگيری سه روزنامه نگار در ايران،اطالعيه گزارشگران بدون مرز

  ٢٠٠۴ سپتامبر ٩ – ١٣٨٣ شهريور ١٩پنجشنبه 
نگار که با روزنامه های اصالح طلب همکاری کرده يا می کنند، در روزهای هفده و هيجده سه روزنامه 

  .شهريور دستگير شده اند
زاده آخرين قربانپان موج دستگيری و بستن سايت های  حنيف مزروعی، بابک غفوری آذر و شهرام رفيع

  .مان داده استاينترنتی اطالع رسانی هستند که دستگاه قضايی در هفته های گذشته ساز
بعد از مسدود کردن و بستن سايت های اينترنتی اطالع رسانی و دستگيری تعدادی از دست اندر 

" مشکوک"کاران اين سايت ها، مقامات قضايی ايران به احضار، تهديد و دستگيری روزنامه نگارانی که 
موج جديد سرکوب را محکوم گزارشگران بدون مرز اين . به همکاری با اين سايت ها هستند پرداخته اند

می کند و از مقامات مسئول ايران می خواهد که دستگير شدگان هفته های اخير و اين سه روزنامه 
  .نگار را هر چه سريعتر آزاد و به سرکوب اطالع رسانی آزاد، پايان دهد

ناحيه نه حنيف مزروعی همکار بسياری از روزنامه های اصالح طلب در هيجده شهريور توسط دادسرای 
  .تهران احضار و در همان روز بازداشت شده است

بابک غفوری آذر روزنامه نگار روزنامه حيات نو اقتصادی پس از بازرسی ماموران لباس شخصی از خانه 
  .اش بازداشت و به محل نامعلومی انتقال يافته است

اس شخصی در محل کارش شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگی روزنامه اعتماد توسط چند مامور لب
اين روزنامه نگار يک روز پيش از دستگيری احضاريه ای . و دفتر تحريريه اين روزنامه بازداشت شده است

  .ی اماآن به درخواست دادسراى ناحيه نه تهران دريافت کرده بود از سوی اداره
توسط اداره امکان که بازوی  و www.rouydad.infoاين سه روزنامه نگار ظاهرا در ارتباط با سايت رويداد 

اين سايت در اول شهريور ماه . عملياتی سرويس های اطالعاتی قوه قضاييه است، بازداشت شده اند
  .به دستور رسمی دادستان تهران مسدود شد
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ظاهرا در چند هفته ی گذشته تعدادی از مسئولين و کارکنان شرکت های خدمات دهنده اينترنتی که 
اما بنا بر اطالعاتی که به دست ما رسيد است مسئوالن فنی و وب . زاد شده انددستگير شده بودند آ

نگاران سايت های اطالع رسانی و خانواده های آنها، پس از احضار و يا بازداشت شديدا تحت قشار قرار 
گرفته و تهديد شده اند که در مورد بازداشت خود با هيچ کس سخن نگويند و به ويژه با سازمانهای 

  . افع حقوق بشر داخلی و يا خارجی تماس نگيرندمد
  :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که

  با سيزده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله سی و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، 

  وی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اندکه از س
  

  رژي آژانس بين المللي ان -رژيم ايران
  

  ايران آماآان قطعات سانتريفوژ خريداري مي آند: منابع اطالعاتي
  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19پنج شنبه  -همبستگي ملي 

س سازمان انرژي اتمي سازمان ملل در روز دوشنبه براي  در زماني آه چند روزي به برگزاري اجال
ارزيابي رابطه رژيم ايران با شبكه قاچاق بين الملل تكنولوژي اتمي باقي نمانده است منابع اطالعاتي 

غربي مي گويند رژيم ايران آماآان به خريد قاچاق قطعات سانتريفوژها پرداخته است و بدين منظور 
  .را از طريق شرآت هاي پوششي دور زده استاغلب آنترل هاي صادراتي 

 منابع اطالعاتي غربي گفتند ايران براي تأمين نيازهاي برنامه -83 شهريور 19 - وين–خبرگزاري فرانسه 
اتمي خود آه آمريكا معتقد است بطور سري در پي توليد به تسليحات اتمي است آماآان به خريد 

  .  ميكند و اغلب آنترل هاي صادراتي و تحريم ها را نقض ميكندقطعات سانتريفوژ در خارج از آشور اقدام
اظهارت اين منابع هنگامي بيان مي شود آه سازمان انرژي اتمي مستقر در وين قرار است در روز 
دوشنبه براي ارزيابي تحقيقات در مورد برنامه اتمي ايران و رابطه اش با شبكه قاچاق بين المللي 

  .ادر خان پدر بمب اتمي پاآستان تشكيل جلسه دهدهسته اي آه توسط عبدالق
خان در اوايل سال جاري در پاآستان دستگير شده بود و به فعاليت هاي خود اعتراف آرده است اما 

قاچاق بين المللي تكنولوژي و مواد اتمي است » نوآي از آوه«محمد البرادعي گفته است اين ها فقط 
  .ها را داردآه سازمان انرژي اتمي قصد آنترل آن

  .يك مقام اطالعاتي غير آمريكايي گفت ايران فقط از پاآستان تكنولوژي و مواد اتمي نگرفته است
ايرانيان ميخواهند اين آانال ها را . شرآت هايي در سرتاسر اروپا در آن درگير بوده اند«اين مقام گفت 

  ».براي آنچه آه در جريان است و اقدامات بعدي باز نگه دارند
  ».براي توليد سانتريفوژ ها در ماه هاي اخير اقدام به خريد آرده اند« مقام گفت ايرانيان اين

دانشمندان ايراني از جمله دانشمندان «اين مقام گفت اين در روسيه انجام شده است اما همچنين 
  ».اتمي به چين رفت و آمد دارند

نظامي با چين و روسيه دارد آه شامل تحليل گران گفتند در حالي آه ايران برنامه هاي اتمي غير 
ساختن رآآتور در ايران مي شود از شرآت هاي پوششي براي دور زدن آنترل هاي صادراتي در مورد 

  .تجهيزات حساس استفاده مي آند
داويد البرايت بازرس سابق اتمي و رئيس انستيتو علوم و امنيت بين المللي گفت ايرانيان بسادگي به 

آنچه مورد نياز براي « هاي پوششي در آشورهاي مختلف پرداخته اند تا استفاده از شرآت
  .آه دستگاه هايي براي غني سازي اورانيوم است» سانتريفوژها است را خريداري آنند

احتماًال آمتر از ظرف يكسال ايرانيان به تكنولوژي غني سازي آامل دست «يك مقام اطالعاتي گفت 
  »خواهند يافت

نزمان آنها مواد آافي براي تغذيه سانتريفوژها را دارند و به واردات خارجي نبايستي تا آ« و او گفت 
  ».متكي باشند

شده اند اما » تقريبًا خود آفا«يك منبع ديگر يك ديپلمات نزديك به سازمان انرژي اتمي گفت ايرانيان 
 .مغناطيس هاي ضروري براي چرخش را ندارند

  
  االجل تعيين کردندسه قدرت اروپايی برای ايران ضرب

  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19پنج شنبه  
يکی از مقامهای بريتانيايی که نخواسته است نامش فاش شود اعالم کرده است که کاسه صبر 

دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان برای واداشتن ايران به محدود کردن فعاليت هسته ای خود لبريز شده 
ا تا ماه نوامبر آينده فرصت داده اند که برنامه خود برای دستيابی به فناوری غنی و به دولت ايران تنه

سازی اورانيوم را کامًال متوقف کند، در غير اين صورت رسيدگی به ابهاماتی که در مورد برنامه هسته 
 .ای ايران وجود دارد به شورای امنيت سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد

لت عمده اروپايی در قبال ايران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بين شدت يافتن موضع سه دو
برگزار شود و ) سيزدهم سپتامبر(المللی انرژی اتمی صورت می گيرد که قرار است روز دوشنبه آينده 

در آن با بررسی تازه ترين گزارش بازرسان خود از ايران، در مورد ترديدهايی که نسبت به صلح آميز بودن 
 .مه هسته ای ايران وجود دارد تصميم گرفته شودبرنا
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مقام بريتانيايی که خبر تعيين ضرب االجل برای ايران به نقل از او اعالم شده همچنين گفته است که 
اتحاديه اروپا ديگر حاضر نيست بيش از اين با ايران بر سر محدود کردن برنامه هسته ای اش مذاکره 

 .کند
ای ايران در نشستی که وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان در هلند تصميم تعيين ضرب االجل بر
 .داشته اند اتخاد شده است

بالفاصله پس از اين نشست، حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به هلند سفر کرد و 
 توافقی با در حالی که هنوز در هلند به سر می برد گزارشهايی منتشر شد حاکی از اينکه ايران در

 .دولتهای اروپايی ساخت قطعات دستگاههای سانتريفوژ اورانيوم را متوقف خواهد کرد
آقای روحانی پس از بازگشت به ايران کليات اين توافق را تأييد کرد اما در مورد جزئيات آن حاضر به دادن 

 .توضيح بيشتر نشد
که مصر بر ارجاع پرونده ايران به شورای هرچند حصول اين توافق واکنش خوشبينانه ای از سوی آمريکا 

 .امنيت است نداشته است
ايران سال گذشته نيز به سه دولت بريتانيا، فرانسه و آلمان تعهد داد که برنامه دستيابی به فناوری 
غنی سازی اورانيوم خود را متوقف کند اما سپس با اعالم اينکه طرف اروپايی به تعهدات خود عمل 

 .رنامه را از سر گرفتنکرده است اين ب
دبير شورای عالی امنيت ملی ايران پس از بازگشت از سفر هلند گفته است که اگر اروپاييها اين بار هم 

به تعهدات خودشان عمل نکنند يا قطعنامه غيرمنطقی و تندی عليه ايران صادر کنند، ايران پيش بينی 
 .الزم را برای پاسخگويی به آنان کرده است

حال تأکيد کرده که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی حاضر نيست به استقالل و وی در عين 
 .حيثيت خودش لطمه بزند و به خواست آمريکا برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت تن بدهد

تانه اين نشست، رياست نشست هفته آينده شورای حکام را دولت اسپانيا عهده دار است و در آس
 اش برقرار کرده و در مورد  کمال خرازی، وزير امورخارجه ايران تماسی تلفنی با همتای اسپانيايی

      .المللی انرژی اتمی به گفتگو پرداخته است همکاری ايران با اروپا و آژانس بين 
  

  ادعای جديد آمريکا درباره خريدهای تجهيزات سانتريفيوژ توسط ايران 
  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19پنج شنبه 

خبرگزاری فرانسه به نقل از آنچه که مقامات اطالعاتی غرب خواند ادعا کرد ايران همچنان به خريداری 
  . قطعات سانتريفيوژ از خارج ادامه می دهد 

عاتی خبرگزاری فرانسه با مخابره اين خبر به نقل از آنچه که يک مقام اطال"  مهر"به گزارش خبر گزاری 
  .ايران مواد هسته ای را فقط از پاکستان خريداری نمی کند : غيرآمريکايی خوانده آورده است 

شرکت هايی در سراسر اروپا هستند که درکار فروش مواد : اين مقام بی نام و نشان ادعا کرده است 
 آتی خود باز هسته ای  دست دارند،  ايرانی ها می خواهند اين کانال ها را برای عمليات  جاری و

  .نگهدارند 
ايرانی ها برای توليد سانتريفيوژ به خريداری مواد هسته ای  در ماههای : وی همچنين ادعا کرده است 

اين خريدها در روسيه صورت گرفته اما دانشمندان ايرانی از جمله دانشمندان . اخير ادامه داده اند 
  .هسته ای اين کشور به چين نيز رفت و آمد کرده اند 

روسيه . ايران با چين و روسيه همکاری هسته ای غير نظامی دارد : خبرگزاری فرانسه افزوده است  
در حال ساخت يک راکتور در ايران است و مقامات ايرانی بااستفاده از شرکتهای صوری  ، در تالشند 

  .کنترل برروی صادرات تجهيزات حساس را دور بزنند 
آژانس بين المللی انرژی اتمی از اظهار نظر درباره اين ادعاها خودداری مقامات : اين خبرگزاری افزود 

  .کرده اند 
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  گزارشي از ميزان تلفات جنگ عراق تاآنون
  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19پنج شنبه 

فات نظاميان آمريكايي و انگليسي و ساير آشورهاي خارجي خبرگزاري رويتر با اشاره به آخرين آمار تل
 ميالدي بيشترين آمار 2004در سال :  و مقايسه آن با سال گذشته گزارش داد2004در عراق در سال 

شود آه طي اين ماه  مربوط به تلفات نظاميان خارجي به رهبري آمريكا در عراق مربوط به ماه ژوئن مي
  .شدند نظامي آشته 140نزديك به 

چنين آمترين  به نقل از اين خبرگزاري انگليسي، هم) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .  آشته است23ميزان تلفات اين نظاميان مربوط به ماه آوريل با 

 ميالدي نيز بيشترين آمار تلفات نظاميان خارجي 2003 در سال  :چنين گزارش داد اين خبرگزاري هم
اند،   نظامي خارجي آه عمدتا آمريكايي بوده110شد آه طي آن   مربوط به ماه نوامبر ميحاضر در عراق
  .آشته شدند
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 ميالدي مربوط 2003در عين حال آمترين آمار تلفات مربوط به نظاميان خارجي حاضر در عراق در سال 
دادند،  كيل ميها تش ي آنها را آمريكايي  تن آه باز هم عمده33شد آه طي آن  به ماه سپتامبر مي

  .آشته شدند
 بيشتر بوده 2004، آمار تلفات نظاميان انگليسي نسبت به سال 2003بر اساس آمار ارائه شده در سال 

  .است
 ميالدي افزايش قابل توجهي 2003 نسبت به سال 2004در مقابل تلفات نظاميان آمريكايي در سال 

  .داشته است
اند آه در اين ميان   شده  قرباني نظامي1133ن متحمل در جريان جنگ عراق، نظاميان خارجي تاآنو

  . نظامي خود را از داده است65 قرباني است و انگليس نيز 1002سهم آمريكا 
 6 تا 4اند آه حدود   هزار عراقي در اين مدت آشته شده20 تا 16دهد آه بين  چنين آمار نشان مي هم

  .اند  بوده هزار آنها غير نظامي14 تا 11هزار آنها نظامي و 
  

  روزانه بطور متوسط صد کودک در عراق می ميرند 
  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19پنج شنبه 

 کودک می 100در يک ماه گذشته سه هزار کودک در عراق کشته شدند که بطور متوسط برای هر روز 
  . باشد

 از قربانيان بی گناه در در به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکيه گرچه بسياری
گيريها وحمالت نظامی وبرخوردهای بی وقفه نيروهای خارجی کشته شده اند ليکن افراد بسيار 

  .بيشتری نيز در اثر سوء تغذيه و زندگی در شرايط غير بهداشتی جان خود را از دست داده اند
ان صدام حسين ديکتاتور سابق اين منبع معتقد است کمبود دارووتجهيزات مدرن پزشکی بدترتر از زم
  .عراق بود که در آن زمان آن کشور در انزوای بين المللی بسر می برد

  .پوکه ها ، ترکشها ، نارنجکها و بمبها از ديگر عواملی هستند که سالمت کودکان را تهديد می کند
 به هيچ وجه وزارت بهداشت عراق طی گزارشی فاش نمود که کودکان از بيماريهايی رنج می برند که

  .قبل از شروع جنگ وجود نداشته و هيچ نمونه ای از آن گزارش نشده بود
يک پزشکی که در يکی از بزرگترين بيمارستانهای عراق کار می کند اعالم نمود که علل " رماد کبوری"

  .بروز بيمايهای مزمن از بعضی از تسليحات آمريکائی نشات می گيرد
 

  آنند تاليايي در عراق تظاهرات ميآودآان براي آزادي دو زن اي
  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19پنج شنبه 

آردند امروز  آودآاني آه دو زن ايتاليايي ربوده شده در عراق از آنها نگهداري مي: خبرگزاري فارس
  .آنند پنجشنبه در بغداد براي آزادي آنها تظاهرات مي

» پلي براي بغداد«رئيس سازمان امدادرسان ايتاليايي " رتيفابيو الب"به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، 
آردند، روز   آودك آه دو ايتاليايي ربوده شده در عراق از آنها نگهداري مي200حدود «: روز گذشته گفت

  » .پنجشنبه به همراه مادرانشان براي آزادي اين دو ايتاليايي تظاهرات خواهند آرد
رئيس جمهوري " صدام حسين"ان در ميدان پايتخت عراق آه مجسمه اين آودآان با مادرانش: وي افزود

  . مخلوع عراق در آن بود، تجمع خواهند آرد
  » .اند مادران اين آودآان برپايي اين تظاهرات را پيشنهاد آرده«: البرتي گفت

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور19: روزنامه های تهران

  2004 سپتامبر 9 – 1383 شهريور 19نج شنبه پ -بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران همزمان با برپائی اجالس هيئت رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی که 

 رسيدگی به پرونده هسته ای ايران را در دستور کار خود دارد خبر از بازگشت حسن روحانی از سفر
 داده و از زبان وی نوشته اند ايران آماده مقابله با پی آمدهای هلند و گفتگوهای او با مقامات اروپائی

  .ارسال پرونده هسته ای به شورای امنيت سازمان ملل است
در حالی که رسانه های جهانی نوشته اند که ايران به قصد جلب نظر اروپائيان پذيرفته است که 

 مسئوالن امر در داخل کشور از تاييد شرقعمليات غنی سازی اورانيوم را به تعليق درآورد، به نوشته 
يا تکذيب اين خبر که گفته می شود برای معامله با بريتانيا، فرانسه و آلمان صورت گرفته، خودداری می 

  . کنند
 از زبان حسن روحانی هنگام ورود به ايران نوشته اگر واکنش آژانس غير جمهوری اسالمیروزنامه 

  . تار سياسی خواهد بودمنطقی باشد واکنش ايران بيش از رف
 از زبان رييس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسالمی نوشته ايران امروز رسما عضو رسالت
 از   عضو بخواهند ما را خارج  اگر کشورهای  است حتی  اورانيوم  سازی  توانمند غنی  کشورهای باشگاه

  . ماند   خواهيم  دارند، باز ما عمالعضو باشگاه  نگاه  باشگاه اين
 امضا از سوی نمايندگان برای طرح ٢٣٨ تاکيد کرده که وجود همشهریعالء الدين بروجردی به نوشته 

  . الزام دولت به دستيابی به تکنولوژی هسته ای نشان از عزم ملی برای اين امر دارد
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ر اطراف  خبر داده که تشکيالتی به نام نويسی از داوطبان برای تشکيل سپری دفاعی دايرانروزنامه 
 هزار نفر نام نويسی کرده ٢۵صنايع هسته ای بوشهر پرداخته و مسوول آن اعالم داشته که تاکنون از 

  . که حاضرند برای حفاظت از نيروگاه هسته ای بوشهر، در کنار اين نيروگاه تحصن کنند
شهر ادامه  کنسول روسيه در اصفهان گفته است پروژه هسته ای بوآفتاب يزددر همين حال به نوشته 

می يابد و با پاسخ های قانع کننده ای که ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی ارائه داده، نبايد بهانه 
  .ای برای توقف پروژه اتمی ايران وجود داشته باشد

 گزارشی دارد درباره دستگيری افرادی به عنوان جاسوسی از صنايع هسته ای کشور که در آن شرق
ير شدگان که وزير اطالعات بعضی از آن ها را از اعضای سازمان مجاهدين خلق نوشته شده دستگ

  . ناميده از کارشناسان فعال در پروژه های هسته ای قطعی هستند
خبر  رسالت دو روز بعد از گزارش روزنامه های محافظه کار درباره شعبه دانشگاه بين المللی هاوائی،

  . الخروجی مدير آن داده استاز تعطيل اين موسسه و صدور حکم ممنوع
 واحد 30 اين تصميم را از اثر گزارش های افشاگرانه خود دانسته و نوشته اين موسسه بيش از کيهان

 هزار فارغ 8آموزشی درسراسر آشور دارد و طبق آماری آه ارائه آرده در ده سالی که فعاليت می کند 
  .لی استالتحصيل داشته آه بيشتر درمقاطع عالی تحصيالت تكمي

 عباسعلی عليزاده رييس کل دادگستری تهران که خود از دانشجويان دانشگاه بين کيهانبه نوشته 
المللی هاوائی است گفته بدون توجه به اشتغال تحصيلی خود، پی گيری مساله اين دانشگاه و 

  .ممنوعيت آن را دنبال خواهد کرد
 به دانشجويان محجبه فرانسوی که با تصميم  شورای عالی انقالب فرهنگی با مصوبهکيهانبه نوشته 

دولت های فرانسه، ترآيه و آلمان از تحصيل بازمانده اند می توانند در دانشگاه های ايران به تحصيل 
  .خود ادامه دهند

 يک هفته نامه نزديک به محافظه کاران خبر داده است که بازجويی از متهم رديف اول شرقبه نوشته 
  .ای از سوی ماموران اطالعاتی ادامه دارداز کارشناسان هسته 

 خبر داده بعد از اعالم ورشکستگی صندوق های قرض الحسنه اصفهان و تهران که هزاران شرق
سپرده گذار را با نگرانی مواجه کرده، سه صندوق قرض الحسنه استان فارس هم اعالم ورشکستگی 

ای مردم اين استان در سايه ابهام قرار گرفته  ميليارد تومان از سپرده ه٩٠کرده اند و سرنوشت حداقل 
  . است

 ٩٠مسئول يکی از اين صندوق های قرض الحسنه پس از جمع آوری " اسداهللا"، شرقبه نوشته 
  .ميليارد تومان طی يک سال فعاليت خود در دو هفته گذشته متواری شده است

دوق های قرض الحسنه در بانک هفته گذشته به دنبال بخشنامه وزارت اقتصاد در لزوم ثبت شدن صن
مرکزی، چند تن از محافظه کاران با اين عمل مخالفت کرده و آن را دخالت دولت در امری دينی به 

بانک مرکزی پيش از اين فعاليت های بانکی و اعتباری صندوق های قرض الحسنه را . حساب آوردند
  .ممنوع اعالم کرده بود

فرهنگی روزنامه اعتماد در روزنامه های امروز تهران منعکس شده، خبر دستگيری شهرام رفيع زاده دبير 
 و   مجلس  سابق  نماينده  مزروعی،  فرزند رجبعلی  مزروعی  ضمن تائيد اين خبر نوشته حنيفاعتماد
   از احضار به  پس  نيز روز گذشته نويسان  از وبالگ  دو تن  همراه  به نگاران،  روزنامه  صنفی  انجمن رييس

  .  شدند  بازداشت  انتظامی  نيروی  اماکن ارهاد
 ايرانروزنامه .   است  نو اقتصادی  حيات  روزنامه آذر عضو تحريريه  غفوری   بابک  شدگان  از بازداشت يکی

  .  است  قرار گرفته  و بازرسی  نيز مورد تفتيش  شده  ها نوشته خانه افراد بازداشت بر اساس شنيده
اجرای فرار اشرف دهقان از زندان قصر در دوران پادشاهی که از زبان يکی از  درباره مشرقگزارش 

  .شاهدان ماجرا منعکس شده با انتقاد روزنامه کيهان روبرو شده است
 را متهم کرده که با چاپ اين گزارش دست به تصويرسازی سطوره ای از افراطی  شرق، روزنامهکيهان

ست که بعد از انقالب مقاومت های چريکی در کردستان را ترين سرآرده چريک های فدايی خلق زده ا
  .کليد زد
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