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

  

  و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب 
  

  را مجرم شناخت " توسعه و اسرار"هيات منصفه مطبوعات مديران مسئول 
  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 

بنابر اعالم روابط عمومي دادگستري استان تهران هيات منصفه مطبوعات ، مديران مسئول روز نامه 
ار را مجرم دانسته و در مورد مديران مسئول روزنامه صداي عدالت و چلچراغ توسعه و هفته نامه اسر

  . حکم برائت صادر کرد
پس از ) دوشنبه(به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي دادگستري استان تهران صبح امروز
 دادگاه 76اتمام جلسه رسيدگي به اتهامات مطروحه عليه مديران مسئول چهار نشريه در شعبه 

کيفري استان به رياست قاضي صارمي اعضاي هيات منصفه وارد شور شده و در نهايت مدير مسئول 
نشريه اسرار را در مورد  اتهام انتشار تصاوير خالف عفت عمومي مجرم نشناخت ولي در خصوص 

  .شکايت صدا و سيما، راي به مجرميت اين نشريه داد
ه اتفاق آراء مدير مسئول نشريه چلچراغ را از اتهام مطروحه تبرئه بنابر اين گزارش اعضاي هيات منصفه ب

  .کرد ولي وي را مستحق تذکر دانست و همچنين مدير مسئول نشريه صداي عدالت را مجرم نشناخت
اعضاي هيات منصفه مطبوعات قلي شيخي  مدير مسئول روزنامه : اين گزارش در خاتمه مي افزايد

ي العموم و صدا و سيما مجرم و مستحق تخفيف دانسته و در مورد توسعه را در خصوص شکايت مدع
 . شاکي خصوصي حکم برائت صادر کردشکايت

  
  مدير مسوول هفته نامه چلچراغ محاکمه شد 

  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 
  

(  صبح امروزفريدون عموزاده خليلي مدير مسئول نشريه چلچراغ نيز از ديگر اصحاب مطبوعات بود که
 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي در برابر اتهام 76با حضور در شعبه ) دوشنبه

  .  استفاده ابزاري از افراد در تصاوير از خود دفاع کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از دادگاه مطبوعات اين جلسه به منظور رسيدگي به 

وي مدعي العموم به اتهام استفاده ابزاري از افراد در تصاوير چاپ شده صفحه کيفرخواست صادره از س
 اين نشريه با حضور اعضاي هيات منصفه 75 شماره 20 و 18، 17 و صفحات يک، سه، 72اول شماره 

  .مطبوعات در محل دادگاه مطبوعات برگزار شد
  

تن کيفرخواست صادره اين اقدام نشريه بر پايه اين گزارش احمد بيگي نماينده مدعي العموم با قرائت م
را به قصد جذابيت بيشتر مجله وباالرفتن فروش آن برشمرد و خواستار بزهکار شدن و مجازات فريدون 

  .عموزاده خليلي شد
بنابر اين گزارش وکيل مدافع مدير مسئول هفته نامه چلچراغ نيز با حضور در جايگاه اعالم داشت با توجه 

 و تصاوير چاپ شده در صفحات 72ليه طي دوفقره در خصوص تصوير روي جلد شماره به اينکه شکايت او
 بوده و موکل بنده نيز در خصوص اين موارد تفهيم اتهام شده قادر به پاسخگويي در 75 شماره 20 و 1

  .موارد ديگر نمي باشيم که البته قاضي صارمي نيز اين اعتراض را وارد دانست
  

دير مسئول نشريه چلچراغ نيز در دفاع از خود اظهار داشت که زمينه انتشار فريدون عموزاده خليلي م
اين نشريه مسايل اجتماعي، فرهنگي و هنري باتاکيد بر سينما، موسيقي، ادبيات داستاني و غيره 

است و مخاطبان آن نيز بر اساس مجوز وزارت ارشاد جواناني با روحيه نوآوري، پويايي در ادبيات، گرافيک 
  .ره است لذا در ارزيابي از مطالب و تصاوير چاپ شده نيز بايد به تمام اين مسايل توجه شودو غي

وي با اشاره به اينکه سبک چلچراغ به علت اثر گذاري بااليش بر قشر جوان و رعايت شئونات عرفي و 
هاي بهتر است نهاد : اسالمي از سوي بسياري از نشريات دولتي نيز پيروي مي شود،  تصريح کرد

مسئول مفهوم استفاده ابزاري را براي روزنامه نگاران تبيين کنند  و اينکه آيا چاپ هر تصويري از زن در 
راستاي استفاده ابزاري محسوب مي شود يا اينکه بايد مشخصات خاصي از نظر نوع چاپ، کيفيت 

  .ار نشريه داشته باشدکاغذ، اندازه، حالت شخص، روي جلد بودن و مهمتر از همه ارتباط با زمينه انتش
در اين نشريه با توجه به نگاه تخصصي و حقوقي که نسبت به چاپ : مدير مسئول چلچراغ تاکيد کرد

  .مطالب و تصاوير وجود دارد نمي توان گفت که عملي خالف عفت عمومي صورت گرفته است
ع مقدس و عرف سه مرجع قانوني اعم از ضوابط رسمي و قانوني مانند وزارت ارشاد، شر: وي گفت

جامعه براي تشخيص مصاديق استفاده ابزاري از تصاوير و نوع پوشش ها وجود دارد که البته وزارت 
 به امضاي مدير کل مطبوعات داخلي در مورد ضوابط درج تصاوير در 4/8/82ارشاد در نامه اي به تاريخ 
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ما نيز اين دستور العمل نشريات عامه پسند و مجالت عمومي به نشريه ارسال کرده که مالک عمل 
  .مي باشد
ما نمي توانيم نگاه جوانان در مورد ساختار نشريات را ناديده بگيريم  و با توقعات خودمان : وي گفت

ساختار سازي کنيم و در راضي نگه داشتن آنها نيز فقط از تکنيک هاي هنري، سبک هاي زيبا و جوان 
  . کمک گرفتيم - نه استفاده از تصاوير-پسند

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   به عنوان مدير نمونه آشور معرفي شد  جالد مطبوعات
  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 

 قضاييه را به همراه چند سكه بهار آزادي  رييس دادگستري استان تهران صبح امروز لوح تقدير رييس قوه
  .ران به عنوان مدير نمونه آشور اهدا آردبه سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقالب ته

به گزارش خبرگزاري آار ايران ،ايلنا، صبح امروز در جلسه شوراي معاونان دادگستري آل استان تهران از 
 بهار آزادي تقدير   نفر از آارمندان نمونه دستگاه قضايي با لوح تقدير و اهداي سكه36 نفر از قضات و 24

  .گرديد 
شاهرودي را   اهللا هاشمي االسالم عليزاده ، رييس دادگستري تهران ، لوح تقدير آيت در اين مراسم حجت

  .به سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقالب تهران اهدا آرد
  :اهللا هاشمي شاهرودي به سعيد مرتضوي آمده است  در متن تقديرنامه آيت

  جناب آقاي سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقالب تهران؛ 
رساني به مردم از زحمات و تالش ارزنده جنابعالي در راستاي تحقق اهداف نظام   سال نهضت خدمتدر

مقدس جمهوري اسالمي و توسعه و اعتدال دستگاه قضايي تشكر آرده و آسب عنوان مدير نمونه 
قيت دانم و از خداوند متعال موف  قضاييه برازنده مي ي شهيد بهشتي قوه آشور را در اولين جشنواره

  .روزافزون شما را در تمام مراحل زندگي خواهانم
  سيد محمود هاشمي شاهرودي

  
   عضو هيات دولت تقديم رئيس جمهور شد4استعفاي 
  2004    آوريل 12 -1383   فروردين24دو شنبه 

  
  .به دنبال پذيرش استعفاي چند تن از اعضاي هيات دولت، ترميم آابينه آغاز مي شود

رئيس جمهوري در آخرين جلسه هيات : ، گفت" ايلنا" اني در گفت و گو با خبرنگار يك منبع مطلع پارلم
  .دولت اعالم آرد آه از اين پس هيچ منعي براي پذيرش استعفاي اعضاي هيات دولت ندارد

فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور،   به دنبال اين اعالم نظر محمد ستاري: وي افزود
الري وزير آشور، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش و احمد خرم وزير راه و ترابري عبدالواحد موسوي 

  .استعفاي خود را تقديم رئيس جمهوري آردند 
بر اين اساس پس از پذيرش اين استعفاها معرفي افراد جديد از سوي رئيس   : اين منبع مطلع تصريح آرد
  .جمهوري آغاز خواهد شد

مي از اينكه به خبرنگاران اعالم آرده بود آارهايي را انجام خواهم داد و منظور آقاي خات   :وي گفت 
سپس در مورد آن آارها صحبت خواهم آرد، پذيرش استعفاي برخي از اعضاي مستعفي در هيات 

  .دولت بود
از سوي ديگر احتمال استعفاي طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي نيز مطرح است آه : وي گفت 
  .يز پس از پذيرش اين استعفاها، استعفاي خود را تقديم رئيس جمهوري خواهد آردظاهرا او ن

هنوز در جلسات هيات : در همين رابطه عبداهللا رمضانزاده سخنگوي دولت به خبرنگار پارلماني ايلنا گفت
دولت به صورت رسمي بحثي در مورد ترميم آابينه صورت نگرفته است، اما برخي از اعضاي هيات 

اند آه آقاي خاتمي هنوز در اين زمينه   درخصوص استعفاي خود با آقاي خاتمي مذاآره داشتهدولت 
  . تصميم قطعي نگرفته است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  بازرسان آژانس وارد ايران شدند
  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 

 اتمي ايران امروز از ورود پنج تن از بازرسان آژانس يك مقام مسوول در سازمان انرژي: خبرگزاري فارس
  .بين المللي انرژي اتمي به ايران خبر داد

الملل سازمان انرژي اتمي ايران  رييس امور بين» محمد سعيدي«به گزارش خبرگزاري رويتر از تهران، 
شده   تعيين   پيشالمللي انرژي اتمي صبح امروز طبق برنامه از پنج تن از بازرسان آژانس بين«: گفت

  » .وارد ايران شدند
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هاي ساخت و مونتاژ قطعات اتمي خود را به حال  سعيدي با اشاره به اينكه ايران از روز جمعه برنامه
اي آه مورد بازديد  تعليق درآورده است از گفتن مدت زمان اقامت اين بازرسان در ايران و مراآز هسته

  . قرار خواهند گرفت، خودداري آرد
ان از بازرسان آژانس خواسته است تا بازرسي خود را قبل از نشست شوراي حكام آژانس در ماه تهر

  . ژوئن به پايان برسانند
اي ايران اعالم  هاي هسته شوراي حكام قرار است در نشست ژوئن نظر نهايي خود را درخصوص برنامه

  . آند

  

  راق  و نيروهاي موثر در آينده عدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عراقخالصه مهمترين اخبار 
  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 

عرب روز گذشته با شرآت در آنفرانسي خبري در قاهره  عمروموسي، دبيرآل اتحاديه: خبرگزاري فارس
به گزارش شبكه تلويزيوني العربيه، موسي آشته شدن . اوضاع آنوني عراق را بسيار خطرناك دانست

هاي اخير اين آشور را غير قابل پذيرش و خطرناك  انصد شهروند غيرنظامي عراق در ناآراميبيش از پ
  . هاي منفي بسياري به همراه خواهد داشت اين شرايط پيامدها و بازتاب: وي گفت. توصيف آرد

  
هاي شورشي عراق روز گذشته وارد مسجد  سربازان آمريكايي در جستجوي مهمات متعلق به گروه* 

  . االدهم در محله اعظميه بغداد شدند امام
به گزارش خبرگزاري فرانسه سربازان آمريكايي آه با هشت خودروي نظامي در حال حرآت بودند در 

هاي بشردوستانه به مردم فلوجه در  عمليات جستجوي سالح وارد يك مسجد و يك مدرسه آه آمك
هاي ذخيره شده در اين  تن بخشي از آمكها موجب از بين رف آنها ذخيره شده است شدند و عمليات آن

  . مسجد شد
  
آميت، سخنگوي ارتش آمريكا در عراق روز گذشته تاآيد آرد ائتالف تحت رهبري آمريكا در عراق  مارك* 

  . هاي مسلح فلوجه نخواهد پذيرفت هيچ شرطي را از گروه
ميت ائتالفي عراق در به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آميت آه به همراه دن سنور، سخنگوي حاآ

آنفرانسي خبري شرآت آرده بود، مدعي شد ائتالف تحت رهبري آمريكا به طور يكجانبه در فلوجه 
بس آرده و به نمايندگان شوراي حكومتي عراق اجازه داده با شورشيان فلوجه وارد مذاآره   آتش اعالم

  . جه نيستشوند اما حاضر به پذيرش شروط تعين شده از سوي شبه نظاميان فلو
  
رييس بزرگترين بيمارستان شهر فلوجه روز گذشته اعالم آرد آه از آغاز تهاجم هفته گذشته نيروهاي * 

  . هاي اين شهر آشته شدند  عراقي در درگيري600آمريكايي عليه نيروهاي مقاومت سني بيش از 
 600انم بگويم آه بيش از تو مي«: به خبرگزاري رويتر گفت" رافع العيسوي"به گزارش رويتر از فلوجه، 

شدگان دقيقا مطلع نيستم چون بيشتر  ها جان باختند ولي از آمار آشته عراقي در اين درگيري
  . اند هايشان دفن آرده ها را در باغ ها اجساد آشته شده خانواده

  
 و ربوده آردند يك گروه مسلح عراقي در عراق چندين راننده آسيايي را آه با نيروهاي اشغالگر آار مي* 

  . شده بودند، آزاد آرد
اين گروه اعالم آرده «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از دوحه، شبكه تلويزيوني الجزيره روز گذشته گفت

 نفر از جمله سه پاآستاني، دو ترك، يك نپالي، 9ها هشت تن هستند اما اسامي  است آه اين راننده
  » .رديك هندي، يك ايراني و يك فيليپيني را اعالم آ

  
ملك عبداهللا دوم پادشاه اردن روز گذشته خواستار واگذاري هر چه سريعتر قدرت به مردم عراق شد و * 

  . آن را تنها راه توقف وخامت امنيتي در اين آشور دانست
اهللا دوم، واگذاري هر چه سريعتر قدرت گسترده به مردم  ، عبد)پترا(به گزارش خبرگزاري رسمي اردن 

  . شان در اداره امور اين آشور براي پايان دادن به اوضاع امنيتي را خواستار شدعراق و مشارآت
  
  . هوا امروز از ربوده شدن هفت تبعه اين آشور در مرآز عراق خبر داد خبرگزاري شين* 

و يك روز پيش از ديدار ديك چني ) يكشنبه(ربايي روز گذشته  به گزارش خبرگزاري رويتر از پكن، اين آدم
  . رييس جمهوري آمريكا به چين روي دادمعاون 

  
روساي مجالس و شوراهاي مشورتي عضو شوراي همكاري خليج فارس روز گذشته توقف فوري * 

  . درگيريها در عراق و پايان محاصره شهر فلوجه را بدست نيروهاي آمريكايي خواستار شدند
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ورتي آشورهاي عضو شوراي به گزارش خبرگزاري فرانسه از منامه، روساي مجالس و شوراهاي مش
اي قتل عام غير  همكاري خليج فارس در پايان نشست خود در منامه پايتخت بحرين با صدور بيانيه

  . نظاميان عراقي و شرايط طاقت فرسايي را آه بر مردم عراق پيش آمده است، محكوم آردند
  
ر نزديكي مقر نظاميان آمريكايي در خبرگزاري رويتر امروز به نقل از شاهدان از وقوع دو انفجار مهيب د* 

  . مرآز بغداد خبر داد
بر اساس اين گزارش، دو انفجار مهيب امروز مرآز بغداد را به لرزه در آورد و ستوني از دود از منطقه 

  . مقر نظاميان آمريكايي به آسمان بلند شده است" الخضرا"
  
 اين آشور شد آه روز گذشته توسط مردان وزارت امور خارجه چين امروز خواستار آزادي هفت گروگان* 

  . اند ه مسلح در عراق به گروگان گرفته شد
به گزارش خبرگزاري رويتر از پكن، دولت چين اقدام به تشكيل يك تيم ديپلماتيك براي مشارآت در 

  . تالشها به منظور آزادي اين افراد آرده است
  
يي آمريكا در روز گذشته در استان االنبار واقع در ارتش آمريكا امروز از آشته شدن سه تفنگدار دريا* 

  . غرب بغداد خبر داد
اين سه «: اي با اعالم اين خبر افزود به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ارتش آمريكا طي بيانيه

در استان " اقدامات خصمانه"تفنگدار متعلق به نيروهاي تفنگدار اعزامي بودند آه روز گذشته در نتيجه 
  » .نبار آشته شدنداال
  
ها در مورد سرنوشت  وزير ژاپن امروز در بحبوحه افزايش نگراني معاون رييس جمهوري آمريكا و نخست* 

  . آنند گو مي و سه گروگان ژاپني در عراق با يكديگر ديدار و گفت
استار آمك در اين ديدار خو» جونيچيرو آويزومي«رود  به گزارش خبرگزاري فرانسه از توآيو، انتظار مي
  . آمريكا براي آزادي اين سه گروگان ژاپني شود

  
پل برمر حاآم غيرنظامي آمريكا در عراق شب گذشته اذعان آرد آه نيروهاي آمريكايي با بحران در * 

  . رو هستند عراق روبه
: فتگو با شبكه تلويزيوني فاآس نيوز آمريكا گ و به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، برمر در گفت

ايم اما  دانيم آه روزهاي سختي را پيش رو خواهيم داشت و هفته سختي را پشت سر گذاشته ما مي«
  » .بايد در جهت رهايي از اين بحران تالش آنيم

  
سه عراقي روز يكشنبه در اثر تبادل آتش با يك گشتي پليس در «: يك افسر پليس عراقي گفت* 

  » .موصل در شمال عراق آشته شدند
تاآيد آرد، افراد مسلح آه مشخص شد از " احمد جبر عبداهللا"رش خبرگزاري فرانسه از موصل، به گزا

هاي   دقيقه به وقت محلي با مسلسل30 و 18آردهاي موصل و شهر آردنشين اربيل هستند، ساعت 
  » .خود به سمت گشتي پليس در منطقه مرآزي شهر تيراندازي آردند

  
سه غيرنظامي ژاپني ربوده شده در عراق هنوز «: ه ژاپن امروز گفتيك مقام ارشد وزارت امور خارج* 

  » .در بازداشت ربايندگان هستند و اطالعات دولت ژاپن حاآي از احتمال آزادي اين سه نفر است
اين گروگانها هنوز در بازداشت ربايندگان «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از توآيو، اين مقام افزود

  » .هستند
  

بس در  مسوول حزب اسالمي عراق از ميانجيگران مذاآرات مربوط به برقراري آتش" لكيعالء م* "
بس بين نيروهاي آمريكايي و مردم معترض اين شهر تا دوشنبه  فلوجه عراق، روز دوشنبه از تمديد آتش

  . شب خبر داد
بس آه   اين آتشرود گمان مي«: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ملكي به خبرگزاري فرانسه گفت

  » . ساعت تمديد شد، تا امشب ادامه داشته باشد24شب گذشته به مدت 
  
در پي توافقي آه بين نيروهاي اشغالگر و طرفداران مقتدا صدر روحاني شيعي عراق صورت گرفت، * 

  . پليس عراق از امروز آنترل شهر مقدس نجف را بر عهده گرفت
براساس «: رييس پليس شهر مقدس نجف گفت" لي ياسريع"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، 

  » .توافق صورت گرفته بين نيروهاي ائتالف و دفتر صدر، پليس عراق آنترل اين شهر را در دست گرفتند
  
يك افسر پليس عراق اعالم آرد، دو پليس عراقي در انفجار امروز در مرآز بعقوبه آشته و دو تن ديگر * 

  . زخمي شدند
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اين انفجار در حالي به «: پليس بعقوبه گفت" آريم سلمان"رگزاري فرانسه از بعقوبه، به گزارش خب
وقوع پيوست آه ماموران پليس به منظور اهداي خون براي اهالي شهر تحت محاصره فلوجه با خودروي 

  » .خود راهي بيمارستان بعقوبه بودند
  
ر شهر مقدس آربال آرده و در آن از مردم نيروهاي اشغالگر اقدام به پخش اعالميه با يك هواپيما د* 

  . عراق خواستند تا دست به مبارزه نزنند
ها از مردم شهر آربال خواسته شده تا از پايگاههاي   به گزارش خبرگزاري رويتر از آربال، در اين اعالميه

ست نيروهاي اشغالگر دوري آنند و اعالم آردند در صورتي آه مورد حمله واقع شوند به تالفي د
  . خواهند زد

  
  هاي خارجي در عراق آزاد شدند نفر از گروگان12: يك عضو شوراي حكومتي عراق

  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 
هاي خارجي در   نفر از گروگان12يكي از اعضاي شوراي حكومتي عراق امروز از آزادي : خبرگزاري فارس

  .ها نيز اواخر وقت امروز آزاد شوند بقي گروگانعراق خبر داد و اظهار اميدواري آرد ما
افزود، آزادي اين افراد پس از صدور فتواي » محسن عبدالحميد«به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، 

  . گيرد صورت مي" انجمن روحانيون مسلمان"
ها   گروگانانجمن روحانيون مسلمان اآنون سرگرم مذاآره با گروگانگيران براي آزادي مابقي«: وي گفت
  » .است

  . انجمن روحانيون مسلمان عراق دو روز قبل با صدور فتوايي هرگونه گروگانگيري را محكوم آرد
شب گذشته سرگرم مذاآره با افراد مختلف بوديم و اميدواريم بتوانيم امروز اگر خدا «: عبدالحميد افزود

  . اي نكرد هاي آزاد شده اشاره گانوي به مليت گرو»  .ها را نيز آزاد آنيم بخواهد مابقي گروگان
  . شمار نامعلومي از اتباع خارجي در عراق گروگان يك گروه عراقي هستند
  الربيعي ساآنان فلوجه را به تحويل قاتالن غيرنظاميان آمريكايي فراخواند

مشاور امنيت ملي عراق از ساآنان شهر فلوجه خواست تا براي » موفق الربيعي«: خبرگزاري فارس
گيري از حمالت بعدي نيروهاي آمريكايي به اين شهر، عامالن قتل غيرنظاميان آمريكايي را تحويل جلو
  .دهند

از مسلمانان «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، الربيعي امروز در يك آنفرانس مطبوعاتي گفت
 تحويل دهند تا بتوان از خواهم تا عامالن قتل غيرنظاميان آمريكايي را قهرمان و اعراب حقيقي فلوجه مي

  » .اي به فلوجه جلوگيري آرد وارد آمدن هرگونه صدمه
مشاور امنيت ملي عراق با اشاره به حمالت اخير نيروهاي آمريكايي به شهر فلوجه آه در پي قتل چهار 

  » .آنيم ما ريختن خون مردم عراق را محكوم مي«:  مارس آغاز شد، افزود31پيمانكار آمريكايي در 
عامالن جنايت غيرانساني پيمانكاران آمريكايي در فلوجه از اتباع عراق نيستند بلكه «:  تصريح آردوي

  » .انديشند نظمي در اين آشور مي نيروهاي خارجي هستند آه به ايجاد بي
  » .پيامدهاي اين جنايت تنها دامن ساآنان بيگناه فلوجه را خواهد گرفت«: الربيعي افزود

 
   آنترل پليس عراق در آمد  شهر مقدس نجف تحت

  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 
  

  .منابع آگاه از تحت آنترل در آمدن شهر مقدس نجف توسط پليس عراق خبر مي دهند
رئيس پليس شهر نجف طي بيانيه اي اعالم " علي الياسين"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

مقتدا "به رهبري " المهدي" ش بس بين نيروهاي ائتالف و مبارزان سپاهبه دنبال توافق و اعالن آت:"آرد
  ".، شهر نجف آامال تحت آنترل نيروهاي پليس عراق است" صدر

به دنبال چند روز شدت " فلوجه"به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين در حالي است آه آتش بس در 
  .تا پايان امشب تمديد شد, گرفتن درگيري ها

بر اساس آخرين آمار بدست آمده در درگيري هايي آه از روز دوشنبه هفته گذشته تا به از سوي ديگر 
  . تن ديگر زخمي شده اند1250 عراقي آشته و 600رخ داده است، " فلوجه"حال در 

  . آيلومتري غرب بغداد واقع شده است50گفتني است، شهر فلوجه در 
  حمله به مقر نيروهاي ائتالف بي پاسخ نمي ماند  

هواپيماهاي نيروهاي ائتالف مستقر در آربالء با پخش اطالعيه هايي برفراز شهر از ساآنين خواستند تا 
  .از مقر نيروهاي ائتالف دوري آنند

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيروهاي ائتالف با پخش اطالعيه هاي مذآور آه به زبان عربي 
در ,  رغم اينكه مايل نيستند به مردم صدمه برسانندبه, نوشته شده بود به عراقي ها هشدار دادند

  .صورت حمله به مقر نيروهايشان حمالت بي پاسخ نمي ماند
به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، در عين حال صبح امروز سه انفجار قوي مقر اصلي فرماندهي نيروهاي 

  .آمريكايي در بغداد پايتخت عراق را لرزاند
  ".هنوز علت وقوع اين انفجارها مشخص نيست: " اعالم آردسخنگوي نظاميان آمريكايي

  عراق شاهد آشتار آمريكايي ها بود  
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عراق جان " االنبار" به گفته يك منبع آگاه از ارتش آمريكا، دست آم سه تفنگدار آمريكايي در استان
  .باختند

دار آمريكايي در درگيري سه تفنگ:" به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد
  ".عراق آشته شدند" االنبار" هايي در استان

به گزارش خبرگزاري فرانسه، با آشته شدن اين سه تفنگدار آمريكايي شمار آشته شدگان آمريكايي 
  . تن رسيده است666از زمان آغاز جنگ در عراق به 

" ,شدگان آمريكايي در اين منطقهاز سوي ديگر با افزايش درگيري ها در عراق و افزايش شمار آشته 
, ، اعتراف آرد"تكزاس" رئيس جمهور آمريكا در زمان ديدار از يك پايگاه نظامي آمريكايي در" جرج بوش

  .هفته گذشته براي آمريكا در عراق بسيار دشوار گذشت
  بغداد به حال آماده باش در آمد  

  . حال آماده باش درآمدبه دنبال وقوع چند انفجار در بغداد، منطقه سبز عراق به
امروز شاهد :"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سخنگوي نيروهاي ائتالف در مقابل خبرنگاران گفت

سلسله انفجارهاي مهيبي در بغداد بوديم و اآنون در حال جستجوي علت و آنچه آه اتفاق افتاد 
  ".،هستيم

  ".اده باش در آمده استدر حال حاضر منطقه سبز به حال آم:" وي در ادامه افزود
" پل برمر" ، روز گذشته نيز انفجارهاي مشابه اي در منطقه سبز جايي آه مقر ABCبه گزارش رورنامه 

  .حاآم غير نظامي مستقر است، به وقوع پيوست
  .هفته گذشته نيز پايتخت عراق شاهد چند انفجار پي در پي و تيراندازي هاي مكرر بود

براي " االدحميه"  آمريكا عملياتي را عليه مردان مسلحي آه در محلهدر حال حاضر نيروهاي ارتش
  .حمايت از ساآنين فلوجه بلند شده اند، آغاز آرده اند

  چند انفجار بغداد را لرزاند  
  .امروز در مقابل مقر نيروهاي ائتالف سلسله انفجارهايي مهيب رخ داد

منبع و علت اين انفجار ها تاآنون ناشناخته ,هبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا، به گفته منابع آگا
  .است

به گزارش خبرگزاري فرانسه، از ميزان خسارات مالي و جاني اين انفجارها گزارشي مخابره نشده 
  .است

گفتني است، روز گذشته نيز انفجارهاي مشابه اي در اين منطقه رخ داد آه منطقه سبز آه در آن مقر 
  .روهاي ائتالف در عراق به حال آماده باش در آمدندحاآم غير نظامي ني" پل برمر"
  

  مدت آتش بس در فلوجه تمديد شد  
  .منابع خبري از تمديد زمان آتش بس در فلوجه تا امشب خبر دادند

توافق :"معاون رئيس حزب اسالمي عراق گفت" حاجم حسني"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
  ".نامه آتش بس فلوجه تا امشب تمديد شد

وي علت تمديد زماني آتش بس را فراهم شدن فرصتي براي بازگشت اعضاي شرآت آننده شوراي 
به منظور اتمام و تكميل گفتگو و صلح دائم , حكومت انتقالي در گفتگوهاي صلح فلوجه به اين شهر

  .عنوان آرد
:" اعالم آردبه گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، معاون رئيس جمهور حزب اسالمي عراق همچنين 

مقاومت آنندگان عراقي به رغم نقض آتش بس نيروهاي آمريكايي در فلوجه به پيمان آتش بس متعهد 
  ".مانند

  .وي همچنين از بيان شروط آمريكا در قبال توقف درگيري ها خودداري آرد
هيات ميانجي شوراي :" حاآم غير نظامي عراق هم تاآيد داشت" پل برمر"اين در حالي است آه 

  ".حكومت انتقالي به منظور رايزني براي برقراري آرامش در فلوجه به مذاآرات خود ادامه مي دهد
 30وي همچنين بعيد دانست تحوالت اخير در عراق سبب تاخير در انتقال قدرت به عراقي ها در تاريخ 

  .ژوئن در اين آشور شود
   عراق  برقراري آتش بس در فلوجه و ادامه درگيري ها در ديگر شهرهاي

  .با وجود آتش بس در فلوجه شهرهاي ديگر عراق شاهد درگيري هاي شديد بود
, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حالي آه شهر فلوجه روز گذشته در آتش بس به سر مي برد

به " موصل"و همچنين سه پليس ديگر در " بعقوبه" پنج تن ديگر در, " آوت"چهار پليس عراقي در شهر 
  .رسيدندقتل 

  . تن از افراد پليس زخمي شدند16, هم در پي درگيري ها" سامراء" اين در حالي است آه در
به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، در پي استمرار اين درگيري ها نيروهاي آمريكايي به آشته شدن دو 

  .اعتراف آردند" بعقوبه" سرباز آمريكايي در
شمال غرب بغداد نيزدر پي جراحات " ابو غريب" ن شده در منطقهدر عين حال دو خلبان آپاچي سرنگو

  .عميق جان باختند
  . تن رسيده است8شمار قربانيان آمريكايي در طي دو روز گذشته به 

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا هم در سخناني ضمن اشاره به خسارات وارده به نيروهاي آمريكايي در 
  . و دشوار در اين آشور ناميدهفته گذشته را هفته اي خونين, عراق
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  شهر مقدس نجف تحت آنترل پليس عراق در آمد  

  2004   آوريل  12 -1383  فروردين 24دو شنبه 
  

  .منابع آگاه از تحت آنترل در آمدن شهر مقدس نجف توسط پليس عراق خبر مي دهند
يانيه اي اعالم رئيس پليس شهر نجف طي ب" علي الياسين"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 

مقتدا "به رهبري " المهدي" به دنبال توافق و اعالن آتش بس بين نيروهاي ائتالف و مبارزان سپاه:"آرد
  ".، شهر نجف آامال تحت آنترل نيروهاي پليس عراق است" صدر

به دنبال چند روز شدت " فلوجه"به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين در حالي است آه آتش بس در 
  .تا پايان امشب تمديد شد, گيري هاگرفتن در

از سوي ديگر بر اساس آخرين آمار بدست آمده در درگيري هايي آه از روز دوشنبه هفته گذشته تا به 
  . تن ديگر زخمي شده اند1250 عراقي آشته و 600رخ داده است، " فلوجه"حال در 

  . آيلومتري غرب بغداد واقع شده است50گفتني است، شهر فلوجه در 
  مله به مقر نيروهاي ائتالف بي پاسخ نمي ماند  ح

هواپيماهاي نيروهاي ائتالف مستقر در آربالء با پخش اطالعيه هايي برفراز شهر از ساآنين خواستند تا 
  .از مقر نيروهاي ائتالف دوري آنند

ربي به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، نيروهاي ائتالف با پخش اطالعيه هاي مذآور آه به زبان ع
در , به رغم اينكه مايل نيستند به مردم صدمه برسانند, نوشته شده بود به عراقي ها هشدار دادند

  .صورت حمله به مقر نيروهايشان حمالت بي پاسخ نمي ماند
به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، در عين حال صبح امروز سه انفجار قوي مقر اصلي فرماندهي نيروهاي 

  .ايتخت عراق را لرزاندآمريكايي در بغداد پ
  ".هنوز علت وقوع اين انفجارها مشخص نيست: "سخنگوي نظاميان آمريكايي اعالم آرد
  عراق شاهد آشتار آمريكايي ها بود  

عراق جان " االنبار" به گفته يك منبع آگاه از ارتش آمريكا، دست آم سه تفنگدار آمريكايي در استان
  .باختند

سه تفنگدار آمريكايي در درگيري :" ايلنا، سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آردبه گزارش سرويس بين الملل 
  ".عراق آشته شدند" االنبار" هايي در استان

به گزارش خبرگزاري فرانسه، با آشته شدن اين سه تفنگدار آمريكايي شمار آشته شدگان آمريكايي 
  . تن رسيده است666از زمان آغاز جنگ در عراق به 

" , افزايش درگيري ها در عراق و افزايش شمار آشته شدگان آمريكايي در اين منطقهاز سوي ديگر با
, ، اعتراف آرد"تكزاس" رئيس جمهور آمريكا در زمان ديدار از يك پايگاه نظامي آمريكايي در" جرج بوش

  .هفته گذشته براي آمريكا در عراق بسيار دشوار گذشت
  بغداد به حال آماده باش در آمد  

  .ل وقوع چند انفجار در بغداد، منطقه سبز عراق به حال آماده باش درآمدبه دنبا
امروز شاهد :"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سخنگوي نيروهاي ائتالف در مقابل خبرنگاران گفت

سلسله انفجارهاي مهيبي در بغداد بوديم و اآنون در حال جستجوي علت و آنچه آه اتفاق افتاد 
  ".،هستيم

  ".در حال حاضر منطقه سبز به حال آماده باش در آمده است:" ادامه افزودوي در 
" پل برمر" ، روز گذشته نيز انفجارهاي مشابه اي در منطقه سبز جايي آه مقر ABCبه گزارش رورنامه 

  .حاآم غير نظامي مستقر است، به وقوع پيوست
  .اندازي هاي مكرر بودهفته گذشته نيز پايتخت عراق شاهد چند انفجار پي در پي و تير

براي " االدحميه" در حال حاضر نيروهاي ارتش آمريكا عملياتي را عليه مردان مسلحي آه در محله
  .حمايت از ساآنين فلوجه بلند شده اند، آغاز آرده اند

  چند انفجار بغداد را لرزاند  
  .امروز در مقابل مقر نيروهاي ائتالف سلسله انفجارهايي مهيب رخ داد

منبع و علت اين انفجار ها تاآنون ناشناخته ,زارش سرويس بين الملل ايلنا، به گفته منابع آگاهبه گ
  .است

به گزارش خبرگزاري فرانسه، از ميزان خسارات مالي و جاني اين انفجارها گزارشي مخابره نشده 
  .است

 سبز آه در آن مقر گفتني است، روز گذشته نيز انفجارهاي مشابه اي در اين منطقه رخ داد آه منطقه
  .حاآم غير نظامي نيروهاي ائتالف در عراق به حال آماده باش در آمدند" پل برمر"
  

  مدت آتش بس در فلوجه تمديد شد  
  .منابع خبري از تمديد زمان آتش بس در فلوجه تا امشب خبر دادند

توافق :"گفتمعاون رئيس حزب اسالمي عراق " حاجم حسني"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، 
  ".نامه آتش بس فلوجه تا امشب تمديد شد
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وي علت تمديد زماني آتش بس را فراهم شدن فرصتي براي بازگشت اعضاي شرآت آننده شوراي 
به منظور اتمام و تكميل گفتگو و صلح دائم , حكومت انتقالي در گفتگوهاي صلح فلوجه به اين شهر

  .عنوان آرد
:" يره، معاون رئيس جمهور حزب اسالمي عراق همچنين اعالم آردبه گزارش پايگاه اينترنتي الجز

مقاومت آنندگان عراقي به رغم نقض آتش بس نيروهاي آمريكايي در فلوجه به پيمان آتش بس متعهد 
  ".مانند

  .وي همچنين از بيان شروط آمريكا در قبال توقف درگيري ها خودداري آرد
هيات ميانجي شوراي :" نظامي عراق هم تاآيد داشتحاآم غير " پل برمر"اين در حالي است آه 

  ".حكومت انتقالي به منظور رايزني براي برقراري آرامش در فلوجه به مذاآرات خود ادامه مي دهد
 30وي همچنين بعيد دانست تحوالت اخير در عراق سبب تاخير در انتقال قدرت به عراقي ها در تاريخ 

  .ژوئن در اين آشور شود
   بس در فلوجه و ادامه درگيري ها در ديگر شهرهاي عراق  برقراري آتش

  .با وجود آتش بس در فلوجه شهرهاي ديگر عراق شاهد درگيري هاي شديد بود
, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حالي آه شهر فلوجه روز گذشته در آتش بس به سر مي برد

به " موصل"و همچنين سه پليس ديگر در " قوبهبع" پنج تن ديگر در, " آوت"چهار پليس عراقي در شهر 
  .قتل رسيدند

  . تن از افراد پليس زخمي شدند16, هم در پي درگيري ها" سامراء" اين در حالي است آه در
به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، در پي استمرار اين درگيري ها نيروهاي آمريكايي به آشته شدن دو 

  .اعتراف آردند" بعقوبه" سرباز آمريكايي در
شمال غرب بغداد نيزدر پي جراحات " ابو غريب" در عين حال دو خلبان آپاچي سرنگون شده در منطقه

  .عميق جان باختند
  . تن رسيده است8شمار قربانيان آمريكايي در طي دو روز گذشته به 

آمريكايي در جرج بوش رئيس جمهور آمريكا هم در سخناني ضمن اشاره به خسارات وارده به نيروهاي 
  .هفته گذشته را هفته اي خونين و دشوار در اين آشور ناميد, عراق

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين24: روزنامه های تهران
  2004    آوريل 12 -1383   فروردين24 دو شنبه -بي بي سي 

شر شده اند، در گزارش های خبری خود از روزنامه های دوشنبه تهران که بعد از تعطيالت اربعين منت
برپا شدن مراسم سوگواری سالگرد چهلمين روز درگذشت امام سوم شيعيان در عراق و شهرهای 

  .مختلف ايران خبر داده اند
 دو روزنامه صبح در خبری از ديدار رييس جمهور با عضوی از شورای حکومتی عراق از آفتاب يزد و ايران

ته اند آيت اهللا سيستانی و حزب الدعوه و مجلس اعالی عراق، شيعيان آن زبان محمد خاتمی نوش
  .کشور را نمايندگی می کنند

به خاک و خون کشيده شدن "در سرمقاله خود برای دومين بار با تاکيد بر جمهوری اسالمی روزنامه 
کرده و نوشته ، از سکوت علما و دولت های مسلمان انتقاد "عراقی ها توسط نيروهای اشغالگر خارجی

  .بعد از سرکوب شيعيان عراق نوبت به ديگران خواهد رسيد
تنها راه حل آن است که بزرگان، علما، مراجع، حوزه های علميه، سران جمهوری اسالمی به نوشته 

کشورهای اسالمی و دانشگاهيان فرياد برآورند و از نيروی عظيم مردم برای وادار کردن اشغالگران به 
  .تفاده کنندعقب نشينی اس

 در صدر اخبار خود، از نامه رييس جمهور ليبی به مقامات عالی رتبه ايران خبر داده که در آن با اعتماد
   و لبنان ، ليبی  کشور ايران  از سه  متشکل  کميته ای تاکيد بر شيعه کامل بودن خود خواستار تشکيل

  .  است  صدر شده  موسی  امام  پرونده ن داد  پايان  درباره  نهايی گيری  و تصميم  پيگيری برای
 نوشته نامه معمر قذافی که در آن به کمک های خود به انقالبيون مسلمان قبل از انقالب اعتماد

 در   را با غرب  دولتش  مشکالت  که  گونه اسالمی ايران اشاره کرده نشان دهنده آن است که وی همان
 نيز   اسالم  کرد می کوشد مشکالت خود را با دنيای  حل ه ای هست های  و فعاليت  الکربی مورد پرونده
  .حل کند

 که در آن از قول قذافی نوشته شده من شيعه کامل هستم مقاله و اعتماددر کنار تيتر بزرگ روزنامه 
  .گزارشی است که در آن از مقتدا صدر به عنوان يک شيعه ضد شيعه ياد شده است

 که به نظر روحانيون ايرانی و بستگان ١٩٧٩هبر شيعيان لبنان در سال  صدر، ر  موسی ناپديد شدن امام
 سال گذشته مانع رشد روابط دو کشور بوده ٢۵، در   در آن داشته  مستقيمی  نقش  قذافی وی دولت

  . است
 سال آينده اسالم دين اول آمريکا می شود و هم اکنون ١٠در :  از قول ابوالقاسم خزعلی نوشته شرق

  .يليون نفر از مردم آمريکا به امام زمان اعتقاد دارند م۶٢نيز 
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 عضو سابق شورای نگهبان که در همايش روحانيون خمين سخن می گفت با اشاره شرقبه نوشته 
به زاده شدن رهبر انقالب اسالمی در شهر خمين گفته است که مردم خمين نسبت به مردم ساير 

  . خمين چشم دوخته اندشهرهای کشور مسئوليت بيشتری دارند، همه به
 آن را مداخله همشهریگزارش وزارت خارجه آمريکا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران که روزنامه 

  .جويانه خوانده، در روزنامه های مختلف دو شنبه تهران انعکاس محدودی دارد
ماده  درباره اين گزارش نوشته است آن چه به طور جدی در اين گزارش به چشم می خورد، آشرق

  .سازی تفکر عمومی برای اجالس کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل است
 گزارش وزارت خارجه آمريکا بخشی از تالش ها برای زنده نگه داشتن تالش شرقبه نوشته گزارشگر 

هايی است که آمريکا و اروپا به خاطر آن وضعيت حقوق بشر در ايران را مورد انتقاد قرار داده اند بر 
ن اساس می توان گفت که بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، موازی با پرونده هسته ای پيش همي

  .می رود اما در اين جا مشخص نيست به چه شکل می توان متحدی جست
قرار گرفتن استعفای بهزاد نبوی نايب رييس مجلس در دستور کار روزهای آينده مجلس در روزنامه های 

  .و تحليگران از زوايای مختلف به بررسی آن پرداخته اندمختلف با اهميت ديده شده 
   پير اصالحات  چريک  استعفای  به  طلب اصالح  با اين سئوال که آيا نمايندگان اعتماد  خبرنگار پارلمانی

 خواهند داد احتمال داده است که برخالف سه استعفای ديگری که مطرح شد، اين بار   مثبت رای
لس به خروج بهزاد نبوی از مجلسی که تنها دو ماه به پايان آن مانده رضايت اکثريت اصالح طلب مج

  .ندهند
در حالی که روزنامه های هواداران محافظه کاران تاکنون درباره موضوع رياست مجلس آينده مجلس 

واکنشی نشان نداده و از اختالفات بين دو نهاد روحانی عمده کشور بر سر اصرار در روحانی بودن اين 
مقام خودداری کرده اند روزنامه های مستقل اين موضوع را همچنان مهم ترين بحث درونی محافظه 

  .کاران می دانند
 در اولين واکنش خود درباره موضوع رياست مجلس آينده از زبان چند تن از محافظه کاران منتخب کيهان

خارج از منتخبان مجلس و معمم بحثی است که از ) غير روحانی(مجلس هفتم نوشته رياست مکال 
  .دامن زده می شود

بعد از انتشار اعالميه مجمع مدرسين حوزه علميه قم که خواستار انتخاب يک روحانی به رياست 
مجلس شده بود و در حالی که به علت راه نيافتن هيچيک از روحانيون سرشناس شايعات بيشتر درباره 

و غيرروحانی در روزنامه های مختلف به تکذيب هر رياست حداد عادل دور می زند، نامزدهای روحانی 
  .نوع اختالفی در اين باره پرداخته اند

 روبرو شده است، منتخبان مجلس کيهان در مقاله ای که در روز انتشار خود با اعتراض روزنامه اعتماد
  .  است  شده  جديد عرضه بندی  در بسته   دانسته که  کاران  از محافظه هفتم را همان نوع ديگری

  ، بسياری  اصولگرايان دهد که  می   نوشته همين بسته بندی جديد نشاناعتمادبيژن کيامنش در مقاله 
   از درون  و اصالح  فکری تکانی  خانه   نوعی اند و به  خود را زير پا گذاشته   واپسگرايانه از بايدها و نبايدهای

  .اند  زده خود دست
   حاال ديگر نوبت  تهران های  خيابان  آسفالت گيری يان می گيرد بعد از لکه  با اين جمله پااعتمادمقاله 

  .  بگيريم نيک  فال   ها را به گيری  لکه  اين.   است کاران  محافظه   به  موسوم  جريان  بدنه گيری لکه 
 روزنامه ددنيای اقتصادر ادامه بحث های اين هفته درباره احتمال تغييراتی در کابينه محمد خاتمی، 

ای در راس  صبح در گزارشی اشاره کرده که کابينه دوم محمد خاتمی از آغاز با ناهماهنگی گسترده
  . رو بود  مرکزی روبه های سازمان مديريت، وزارت اقتصاد و رييس کل بانک هرم

 تغييرات جديد هم نخواهد تواتنست به تحوالت جدی در انسجام بخش دنيای اقتصادبه نوشته 
  .دی کابينه منجر شوداقتصا

به دنبال باالگرفتن اعتراض های مردم به وضعيت صندوق های قرض الحسنه و حوادثی که در روزهای 
گذشته در اصفهان رخ داده که به تظاهرات خيابانی سپرده گزاران و دستگيری عده ای انجاميده است، 

 آفت اقتصاد کشور توصيف کرده  در گزارشی به بررسی وضعيت اين صندوق ها پرداخته و آنها راشرق
  .است

 نوشته دامنه بحران صندوق ها از کاشمر در استان خراسان آغاز شرقمحمد طاهری در سرمقاله 
  . شده و تا مشهد و اراک و همدان و اصفهان هم کشيده است

 پرسيده بايد چند صندوق قرض الحسنه ورشکسته شود تا مردم ياد بگيرند شرقنويسنده سرمقاله 
سپرده های ولو اندک خود را در اين بخش به باد فنا نسپارند؟ از سوی ديگر چند صندوق بايد بحران که 

 هزار موسسه و صندوق قرض الحسنه ١۵ساز شود تا تصميم گيران کشور به خاطر آورند که سرنوشت 
ران های ديگر در گوشه و کنار کشور با سرنوشت هزاران شهروند گره خورده و هر آن احتمال بروز بح

  جديد مرتبط با آن وجود دارد؟
 شرقمحمد غمخوار در گزارشی از صندوق های قرض الحسنه که از مقررات تخلف کرده اند در روزنامه 

 ميليارد تومان سپرده مالی ۴۴٩نوشته دو صندوق قرض الحسنه بحران زده بزرگ شهر اصفهان بيش از 
ده گذاران متقاضی دريافت سپرده های خود مواجه شده از مردم جمع آوری کرده اند و اکنون با موج سپر

  .اند
 اگر دستگاه ديپلماسی کشور بتواند از پس قائله انرژی اتمی برآيد، موضوع بعدی که شرقبه گزارش 

فشاری بين المللی عليه ايران وارد می کند پولشويی خواهد بود و صندوق های قرض الحسنه که در 
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 پيدا کرده اند از منظر کارشناسان دولت از مهمترين محل های پديده سال های اخير رشد قابل توجهی
  .پولشويی به شمار می روند

 از تبديل شدن ايدز به خطری جدی در بعضی مناطق کشور خبر داده و از جمهوری اسالمیروزنامه 
اسايی  نفر بيمار مبتال به ايدز شن۴٢قول رئيس مرکز بهداشت قزوين نوشته تا کنون فقط در قزوين 

  .شده اند
مسوول بهداشت قزوين دو برابر شدن تعداد مبتاليان به ايدز در آن شهر را از آنجا نگران کننده دانسته 

  .که عامل انتقال اين بيماری اين بار نه سرنگ های آلوده بلکه روابط نامشروع جنسی است
   و بازيگر يک سريال  کارگردان ری مدی خبر داده که به دنبال شکايت نيروی انتظامی از مهـرانآفتاب يزد 

البته مقام های نيروی انتظامی اين خبر را تکذيب کرده و . پرطرفدار تلويزيونی، وی بازداشت شده است
  .گفته اند اين هنرمند پس از چند سوال و جواب آزاد شده است

 کسی   در نقش " چين هنقط "  سـریال  از قسمتهای ، در يکی  مدیری به نوشته روزنامه های تهران مهران
 مامور   به  رشـوه  عنوان  به  پول  خـود مقـداری  آزادی افتد، بـرای  می  زندان  به  در ازدواج  فريب  اتهام که به
  . آزاد کند دهد تا او را از زندان  می  انتظامی نيروی
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