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

    
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
  امنيت وجود داردیاحتمال ارجاع ايران به شورا: بلر

  ٢٠٠۶ ژانويه ١1 - ١٣٨۴ دى ٢1 شنبه چهار
 در ی سال جاری که طیجلسه پرسش و پاسخ بلر نخست وزير بريتانيا در نخستين یتون:بی بی سی

 امنيت سازمان ملل متحد بـه نظـر   ی ايران به شورایمجلس عوام داشت اعالم کرد که ارجاع پرونده اتم    
 . رسدیمحتمل م

 مقاصـد   ی اورانيـوم را دارا    ی سـاز  ی تحقيقات مـرتبط بـا غنـ       ی بلر اقدام اخير دولت ايران در از سرگير        یآقا
 که قرار است وزيران خارجه بريتانيا، فرانـسه و آلمـان برگـزار              ید که در نشست   شوم توصيف کرد و خبر دا     

 . در ايران مورد بحث قرار خواهد گرفتیکنند، موضوع احتمال ساخت سالح اتم
 .در برلين پايتخت آلمان برگزار شود) يازدهم ژانويه( نشست قرار است روز پنجشنبه اين
 که بايد در قبال ايران انجام شود اين است که اگر واقعًا قـصد  یر گفته نخست وزير بريتانيا نخستين کا     به

 . امنيت سازمان ملل متحد را در نظر دارند در اين زمينه به توافق برسندیارجاع ايران به شورا
تجهيـزات  [شکـستن مهرومـوم     : " که خطاب به نمايندگان مجلس عـوام ايـراد کـرد گفـت             ی در سخنان  یو
 اند که نشان    ی مهم یعليه اسرائيل، موضعگيريها  ] رئيس جمهور ايران  [ارات  و اظه ]  اورانيوم ی ساز یغن
 ".  مقاصد شوم استی دهد حکومت ايران دارایم

 آمريکـا بـوده و      ی امنيت سازمان ملل متحد خواست هميشگ      ی ايران به شورا   ی ارجاع پرونده اتم   موضوع
 اورانيـوم را از     ی سـاز  ی مـرتبط بـا غنـ      یهـا  نيز ايران را تهديـد کـرده بودنـد کـه اگـر فعاليت              ی اروپاي یدولتها

 .سربگيرد در اين زمينه با آمريکا همداستان خواهند شد
 کـه عليـه ايـران       ی نيز در نشست اخيـر خـود بـا قطعنامـه ا            ی اتم ی انرژ ی حکام آژانس بين الملل    یشورا

تخلـف   می هـسته ا ی منع گـسترش جنـگ افزارهـا   یصادر کرد و اين کشور را نسبت به پيمان بين الملل         
 . امنيت واگذار شودیبه شورا' تخلف' به اين یشناخت، اين امکان را فراهم آورد که رسيدگ

 همچون تحريم   ی ناخوشايند ی تواند پيامدها  ی امنيت سازمان ملل متحد م     ی پرونده ايران به شورا    ارجاع
 ی و بريتانيايیاي ايران به همراه داشته باشد، هرچند مقامات آمريکی برای برخورد نظامی يا حتیاقتصاد

 ايـران را دشـوار   ی اقتـصاد ريم نفت تحـ ی با ايران را رد کرده اند و وضعيت بازار جهان    یتاکنون برخورد نظام  
 . سازدیم

 ايـران پـس از آن آغــاز شـد کـه دولـت ايـن کــشور       ی غـرب عليــه فعاليـت هـسته ا   ی تـازه موضـعگير  مـوج 
 ی ساز ی از تجهيزات مربوط به غن     ی تعداد یرو ی اتم ی انرژ ی را که بازرسان آژانس بين الملل      یمهروموم

 . را آغاز کردیاورانيوم در اين کشور گذاشته بودند برداشت و تحقيقات در زمينه توليد سوخت اتم
 ی شـود و از ايـن رو، دولتهـا   ی نيـز مـ  ی اورانيوم در مقيـاس آزمايـشگاه  ی سازی تحقيقات شامل غن   اين
 ی با ايران امضا کردنـد و طـ  2004 دانند که در پاييز سال ی می آن را نقض توافقنامه ا ی از سرگير  یاروپاي

 ايـن کـشور     یاتمـ  شـان از فعاليـت       ی کـه نگرانـ    ی تعهد گرفتند که تا زمـان      ی اسالم یآن از دولت جمهور   
 . اورانيوم ارتباط داشته باشد نزندی سازی که با غنیبرطرف نشده دست به هيچ گونه فعاليت

 و تحقيقات مربـوط بـه آن مـشمول          ی اورانيوم در مقياس آزمايشگاه    یاز س ی ايران اعتقاد دارد که غن     اما
 . صرفًا داوطلبانه بوده استی دو سال گذشته در ايران اقدامی شود و توقف آن طیاين تعهد نم

 از  ی بـا ايراننـد، شـمار ديگـر        ی مذاکرات اتم  ی اصل ی بريتانيا، فرانسه و آلمان که طرفها      ی بر دولتها  عالوه
 ی روسيه که فراهم آورنده اصـل      ی و حت  یز آمريکا گرفته تا استراليا و ژاپن و کره شمال          جهان ا  یکشورها

 ی به توليـد سـوخت اتمـ       بوط تحقيقات مر  ی ايران است از اقدام اين کشور در ازسرگير        ی برا ی اتم یفناور
  .انتقاد کرده اند

  
 '  اورانيوم استی سازیمذاکره با ايران مشروط به تعهد به عدم غن'

  ٢٠٠۶ ژانويه ١1 - ١٣٨۴ دى ٢1به  شنچهار
 ايـن کـشور گفتـه اسـت تـا           ی ارلر معاون وزارت خارجه آلمان در گفتگو با راديـو دولتـ            گرنوت:بی بی سی  

 اورانيـوم انجـام نخواهـد داد، امکـان          ی سـاز  ی مرتبط با غن   ی که ايران تضمين ندهد که هيچ فعاليت       یزمان
 .اشت با اين کشور وجود نخواهد دیادامه مذاکرات اتم

 صورت گرفت که ميان وزيران خارجـه بريتانيـا، فرانـسه، آلمـان و خـاوير                 ی او يک روز پيش از ديدار      اظهارات
 آن در مورد نحوه برخورد بـا  ی شده است تا ط  ی اتحاديه اروپا برنامه ريز    یسوالنا مسئول سياست خارج   

 . ايران بحث و تبادل نظر شودی بحران هسته ایاوجگير
 را کـه  یهمان گونه که از يک هفته پيـشتر اعـالم کـرده بـود مهرومـوم          ) دهم ژانويه (ه   روز سه شنب   ايران

 اورانيـوم در ايـن      ی سـاز  ی از تجهيزات مربوط به غنـ      ی تعداد ی رو ی اتم ی انرژ یبازرسان آژانس بين الملل   
 . را آغاز کردیکشور گذاشته بودند برداشت و تحقيقات در زمينه توليد سوخت اتم
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 ی شـود و از ايـن رو، دولتهـا   ی نيـز مـ  ی اورانيوم در مقيـاس آزمايـشگاه  ی سازی غن  تحقيقات شامل  اين
 ی با ايران امضا کردنـد و طـ  2004 دانند که در پاييز سال ی می آن را نقض توافقنامه ا ی از سرگير  یاروپاي

 ايـن کـشور     یاتمـ  شـان از فعاليـت       ی کـه نگرانـ    ی تعهد گرفتند که تا زمـان      ی اسالم یآن از دولت جمهور   
 . اورانيوم ارتباط داشته باشد نزندی سازی که با غنیطرف نشده دست به هيچ گونه فعاليتبر
 و تحقيقات مربـوط بـه آن مـشمول          ی اورانيوم در مقياس آزمايشگاه    ی ساز ی ايران اعتقاد دارد که غن     اما

 . صرفًا داوطلبانه بوده استی دو سال گذشته در ايران اقدامی شود و توقف آن طیاين تعهد نم
 غرب را برانگيخت    ی اورانيوم انتقاد و موضعگير    ی ساز ی تحقيقات مرتبط با غن    ی با ازسرگير  ی در حال  ايران

 . مذاکرات طرفين آغاز کرده بودی به منظور از سرگيری اروپايی با دولتهای گفتگوهايیکه بتازگ
 از  یايراننـد، شـمار ديگـر      بـا    ی مذاکرات اتم  ی اصل ی بريتانيا، فرانسه و آلمان که طرفها      ی بر دولتها  عالوه

 ی روسيه که فراهم آورنده اصـل      ی و حت  ی جهان از آمريکا گرفته تا استراليا و ژاپن و کره شمال           یکشورها
 ی به توليـد سـوخت اتمـ       بوط تحقيقات مر  ی ايران است از اقدام اين کشور در ازسرگير        ی برا ی اتم یفناور

  .انتقاد کرده اند
  

 را از سر گرفت  اورانيوم ی سازیايران تحقيقات غن
  ٢٠٠۶ ژانويه ١٠ - ١٣٨۴ دى ٢٠سه شنبه 

 ی اورانيـوم مـ  ی ساز ی مرتبط با غن   ی از دو سال که از اقدام ايران در تعليق فعاليت ها           پس:بی بی سی  
 اورانيـوم بـه درخواسـت       ی سـاز  ی از مراکز تحقيقات غنـ     ی اتم ی انرژ یگذرد، مهر و موم آژانس بين الملل      

  . برداشته شدی اسالمیجمهور
 اعـالم داشـت کـه شـامگاه         ی ايـران، در يـک نشـست خبـر         ی اتمـ  ی معاون سازمان انرژ   ،ی سعيد محمد

 در وين کسب شده بود و       ی اتم ی انرژ یدوشنبه مجوز فک پلمب اين تاسيسات از دفتر آژانس بين الملل          
 .ت ژانويه، با حضور بازرسان آژانس در تهران به اجرا گذاشته شده اس10اين مجوز روز سه شنبه، 

 با بازرسـان آژانـس توافـق شـده بـود و      ی مراکز تحقيقاتی گفت که در مورد آغاز به کار برخ      ی سعيد یآقا
 .اين مراکز فعاليت خود را رسما آغاز کرده اند

 نيـست بلکـه در      ی اورانيـوم منحـصر بـه مکـان خاصـ          ی سـاز  ی انجام تحقيقات در زمينـه غنـ       ،ی گفته و  به
 . يابدیعالم شده بود ادامه م که از قبل به آژانس ای مراکزیتمام

 نطنز فعاليت   ی ساز ی تاسيسات غن  ی گويد که ظاهرا بخش تحقيقات     ی در تهران م   ی س ی ب ی ب خبرنگار
 .خود را آغاز خواهد کرد

 ی نوع فعاليـت مـورد نظـر ايـران مـشخص نيـست امـا ممکـن اسـت شـامل آزمـايش تعـداد                         ،ی گفته و  به
 . باشدیده در مقادير آزمايشگاه شیدستگاه سانتريفوژ يا توليد اورانيوم غن

 و تحقيقـات و     ی ايران تاکيد کرد کـه ايـن کـشور بـين توليـد سـوخت هـسته ا                  ی اتم ی سازمان انرژ  معاون
 در کـشور همچنـان در حالـت         ی تفاوت قايل است و افزود کـه توليـد سـوخت هـسته ا              ی هسته ا  یفناور

 .تعليق خواهد بود
 شود بلکه مـستلزم  یقيقات به مطالعات تئوريک منحصر نم  ايران گفت که تح    ی اتم ی سازمان انرژ  معاون

 . داشتن به تجهيزات و امکانات الزم نيز هستیدسترس
  غربواکنش

 اورانيوم در داخل کشور و مخالفت       ی ساز ی بر غن  ی اسالم ی جمهور ی با اشاره به پافشار    ی سعيد یآقا
 مـورد توافـق دو طـرف قـرار          یچـارچوب روشـن    کرد که در آينده نزديک،       یاروپاييان با اين نظر، ابراز اميدوار     

 . اروپاييان شودی آنکه باعث نگرانیگيرد تا ايران بتواند به فعاليت مورد نظر خود دست بزند ب
 ايران اشاره کرد و گفت کـه ايـن طـرح کـامال     ی حل بحران هسته ای همچنين به پيشنهاد روسيه برا   یو

 .امات آن برطرف شودخام است و بايد از طريق مذاکرات دو جانبه، ابه
 ی نيز برخوردار است، مراحل ابتداي     ی غرب ی طرح روسيه، که از حمايت اياالت متحده و کشورها         براساس

 شود و فرآورده آن جهـت توليـد اورانيـوم         ی در ايران انجام م    ی شامل پردازش ماده خام معدن     ی ساز یغن
 .د يابیروسيه انتقال م ايران به ی اتمی شده از نوع قابل استفاده در نيروگاه هایغن
 مـديرکل آژانـس بـين       ،ی محمـد البرادعـ    ی در مـورد ابـراز ناخرسـند       ی در پاسـخ بـه سـئوال       ی سـعيد  یآقا

 خواند و گفت که مذاکرات ايران و آژانس در     ی جنبه سياس  ی را دارا  ی از تصميم ايران، اظهارات و     ،یالملل
 . منجر شده استی و فنیچند روز اخير به تفاهم حقوق

 ،ی اروپـاي ی شود کـه کـشورها    ی اعالم م  ی اورانيوم در حال   ی ساز ی کار مجدد مراکز تحقيقات غن      به آغاز
 ايـران شـرکت داشـتند، از    ی بـه منظـور حـل بحـران هـسته ا      ی در مـذاکرات   یکه تا مـاه ژوئيـه سـال جـار         

 . فعاليت اين مراکز را باعث به خطر افتادن مذاکرات آينده دانسته اندیسرگير
 مواجه شده و وزير خارجـه آلمـان هـشدار داده            ی اروپاي ی کشورها ی و نگران  یاز ناخرسند  اقدام با ابر   اين

 ارسال  ی جامعه جهان  ی بسيار بسيار فاجعه بار را برا      ی عاليم ،یاست که ايران به اين ترتيب، به گفته و        
 . کندیم

 ی اتمـ  ی انـرژ  ی آژانـس بـين المللـ      ی را مغاير خواسته هـا     ی اسالم ی بريتانيا نيز اين حرکت جمهور     دولت
 .توصيف کرده است

 ی اتحاديـه اروپـا، آغـاز تحقيقـات غنـ          ی خاوير سوالنا، مسئول سياسـت خـارج       ی سه شنبه، سخنگو   روز
 توصـيف کـرد و   - موسوم به توافق پاريس - ی اروپايی در ايران را مغاير توافق اين کشور و کشورها         یساز

 .ارتباط دارد اورانيوم ی سازیگفت که فعاليت اين مراکز مشخصا به غن
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 ی بين المللاقدامات
 امنيـت سـازمان ملـل       ی در تهران، پنج کـشور عـضو دايـم شـورا           ی س ی ب ی به گفته خبرنگار ب    همچنين،

 را ی تحقيقـات در زمينـه سـوخت هـسته ا    ی از ايران خواستند تصميم به از سرگيریمتحد با ارسال پيام   
 . قرار دهدیمورد بازنگر
 ی جهـان محـسوب مـ      ی هـسته ا   ی اصـل  یبريتانيا و فرانسه قـدرت هـا       آمريکا، روسيه، چين،     یکشورها
 .شوند

 ی ايــران فعاليــت تاسيــسات پــردازش اورانيــوم در اصــفهان را از ســر گرفتــه بــود کــه بــا ناخرســندپيــشتر،
 نيز از ايران خواست مجـددا       ی اتم ی انرژ ی حکام آژانس بين الملل    ی مواجه شد و شورا    ی غرب یکشورها

 بـا اروپاييـان     ت اورانيوم را به حالـت تعليـق در آورد و بـه مـذاکرا              ی ساز یبط با غن   مرت ی فعاليت ها  یتمام
 .ادامه دهد
 ايران ی اتمی شود و معاون سازمان انرژی برگزار می حکام در ماه مارس سال جاری شورای بعداجالس

 یميم جـد  دست بزند که نشان دهنـده تـص  یگفته است که اين کشور در نظر دارد تا آن زمان به اقدامات      
 . با آژانس باشدی همکاریبرا
 امنيـت، از جملـه      ی عـضو شـورا    ی کـشورها  ی بـا ناخرسـند    ی سـاز  ی تحقيقات غن  ی حاليکه از سرگير   در

 . کرده اندی ابراز نگرانی ناظران نسبت به ادامه روند کنونیروسيه و چين، مواجه شده است، برخ
 بحث در بـاره رفتـار       ید اکنون رسما راه برا     گوي ی م ی س ی ب ی در ب  ی خبرنگار امور جهان   ی هورسل ويليام

 امنيت سازمان ملل متحد که ممکن است منجر به اعمال تحريم عليه اين کـشور شـود   یايران، در شورا 
 .باز شده است

 بدست نيايد؛ ارجاع پرونـده ايـران بـه          ی ممکن است با آسان    ی افزايد توافق بر سر چنين اقدام      ی او م  اما
 . با اين کشور بدنبال خواهد داشتی جديدی متحد روياروي امنيت سازمان مللیشورا
 ديپلماتيک باز بگذارنـد البتـه ايـن         ی تالشها ی ترجيح دهند که راه را برا      ی گويد ممکن است بسيار    ی م او

 . از خود تمايل نشان دهدی همکاری است که ايران برایدر صورت
 در جهـت    ی حکام آژانس بـين المللـ      یورا سخنگيرانه تر ش   ی و چين تاکنون با تصويب قطعنامه ها       روسيه

 . امنيت سازمان ملل متحد موافق نبوده اندی ايران به شورایارجاع پرونده هسته ا
 کـه   ی عليـه کـشور    ،ی اقتـصاد  ی از جملـه تحـريم هـا       ،ی بين الملل  ی امنيت از حق وضع تنبيه ها      یشورا

 تشخيص دهد برخوردار    - ی ت یپ ان   - ی هسته ا  یاقدامات آن را مغاير پيمان منع گسترش جنگ افزارها        
 .است
 دايـم شـورا بـا آن        ی امنيـت مـستلزم آن اسـت کـه هيچيـک از اعـضا              ی در شـورا   ی هر قطعنامه ا   تصويب

  .مخالف نباشد و آن را وتو نکند
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  . ت به دليل اتهامات تقلب به تاخير افتاده استآميسيون انتخابات عراق اعالم آرد، اعالم نتايج انتخابا
  ٢٠٠۶ ژانويه ١1 - ١٣٨۴ دى ٢1 شنبه چهار

عبدالحسين الهنداوي، عـضو آميـسيون انتخابـاتي عـراق          ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
  . هنوز پاسخ به چند موضوع مهم مانده است: گفت

  .  پس از تعطيالت سه روزه ي عيد قربان اعالم خواهد شدي آينده ي اين آميسيون نتايج هفته به گفته
از طرف ديگر عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق هشدار داد آـه شـيعيان صـبر                   

  . خواهند اجراي قانون را خودشان به دست بگيرند اند و مي خود را از دست داده
 نهادهـاي امنيتـي بايـد اصـالح و شـبه نظاميـان منحـل                زاد، سفير آمريكا نيز مجددا گفت آـه         زلماي خليل 

  . شوند
  . ها خواست آه دولت فراگير تشكيل دهند تا مهاجمان تضعيف شوند ي عراقي وي از همه

  . زمان ابراهيم بحرالعلوم، بار ديگر به پست خود در وزارت نفت بازگشت هم
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ديماه20:  تهرانی هامرور روزنامه
  ٢٠٠۶ ژانويه ١٠ - ١٣٨۴ دى ٢٠سه شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی صفحه اول خود با چاپ تنها عکسی :بی بی سی

که از هواپيماهای ساقط شده سپاه پاسداران وجود دارد با عنوان های حماسی از کشته شدن 
راتی به واکنش مخالفت آميز کشورهای اروپايی و نهادهای بين فرماندهان سپاه خبر داده اند و اشا

المللی با آغاز تحقيقات هسته ای، اعالم تسهيالت تازه ای از سوی دولت برای کارمندان و دانشجويان، 
  .احتمال حذف پنج روز از تعطيالت رسمی کشور از جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست

گزارش سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه را " يان ماموريتمالقات خدا، پا" با عنوان کيهان
  . منعکس کرده است

 در سرمقاله خود نوشته که فرماندهان به آرزوی خود رسيدند و در حين انجام وظيفه جوانروزنامه 
  . شهيد شدند
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  . در گزارش روزنامه ها از علت و مناسبت سفر جمعی فرماندهان سپاه ذکری به ميان نيامده است
 در مقاله ای نوشته دو سه سال پيش شاهد ديدار اين فرماندهان با آيت اهللا خامنه کيهانمدير روزنامه 

  .ای بوده و شنيده که همه آنها آرزوی شهادت می کرده اند
   صدا و سيما و مطبوعات  به  مسلح  نيروهای  ستاد کل  معاون  از آنکه  روز پس  نوشته تنها يکاعتماد
 ارتش 130 - سی   هواپيمای  سقوط  در خصوص  يا احتمالی  فرضيه  از انتشار هر نوع  که کرد اعالم

   مسافر آن١٣ کرد و   سقوط  اروميه  شهرستان  ديگر نيز در نزديکی  نظامی  هواپيمای  کنند، يک خودداری
  . باختند جان

   بنياد شهيد و امور ايثارگران  رييس نظر،  اختالف  ماه  از يک  پس  که  است  در حالی  نوشته ايناعتماد
   شهيد شناخته130 - سی   هواپيمای  سقوط  سانحه  باختگان  جان  کرد که  اعالم  روز گذشته سرانجام

  .شوند می
 گزارش اصلی خود را به مساله برنامه های هسته ای اختصاص داده و نوشته به نظر می رسد اعتماد
   يکشنبه  از توافق  پس  کم  پيدا کند دست  تداوم  همچنان  ای ايران  هسته ده در پرون  و ابهام  تعليق دوران
 انتظار  توان  می   فوريه١۶ بيشتر در   گفتگوهايی  انجام  و مسکو برای  تهران  ديپلماتيک  های  هيات شب
  .  دهد  خود ادامه  در مدار نامعلوم  حرکت  به  اسالمی  جمهوری  اتمی  پرونده  که داشت

   طرفين  پيشنهاد مسکو از جانب  پيرامون  و روسيه  ايران  های  هيات  مذاکرات  گرچه  اعتمادبه نوشته
   و نيم  از دو سال  ای پس  هسته  تحقيقات  لغو تعليق  به  اما اصرار تهران  است  شده آميز توصيف موفقيت 
   اروپا و آمريکا را در پی  شامل  غرب  جبهه های  و واکنش   بخش  اين  به  مربوط های  فعاليت   پلمپ و فک
  .  است داشته
 واکنش های مجامع بين المللی و دولت های خارجی را در مقابل آغاز تحقيقات هسته ای شرق

منعکس کرده و از لحن هشدار گونه محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته 
اشاره به اين واکنش ها در ستون طنز ويژه خود نوشته سال گذشته  بدون کيهاناست اما روزنامه 

موقع از سرگيری کار تاسيسات اصفهان اروپايی ها سروصدای بسيار راه انداختند اما امسال بر سر آغاز 
  . تحقيقت هسته ای خبری نيست

دايشان را بلند نمی  جواب داده که حاال ديگر دانسته اند که کاری نمی توانند بکنند، صکيهانطنز پرداز 
  .کنند

  . از زبان مديرکل آژانس بين الملی انرژی اتمی نوشته صبر همه رو به پايان استآفتاب يزد
 در صدر اخبار خود از ديدار وزير خارجه با اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی آفتاب يزد

 که چرا وزارت خارجه در ماه های مجلس خبر داده و نوشته در آن جا از منوچهر متکی انتقاد شده است
  .اخير تمامی توجه خود را به کشورهايی داده که در صحنه بين المللی وزنه ای به حساب نمی آيند

 ١٢ روز از تعطيالت رسمی حذف کرد که عبارتند از ۵ خبر داده که کميسيونی در مجلس شرق
به جز در استان [ شهادت امام رضا  خرداد، شهادت امام صادق، والدت حضرت علی و روز ١۵فروردين، 
  . که از فهرست تعطيالت ساليانه کشور حذف می شود] خراسان
  .  روز تعطيل خواهد بود٢ نوشته در مقابل حذف اين تعطيالت، عيد فطر شرق

اين تصميم در حالی اتخاذ شده که آيت اهللا خرعلی روز قبل پيشنهاد کرده بود که عيد غدير به جای 
  . اشته شودعيد نوروز گذ

 در همين حال سخنگوی دولت اعالم داشته است که امسال پاداش و عيدی در ايرانبه نوشته روزنامه 
  ..يکی از دو عيد غدير و يا قربان به کارکنان دولت داده می شود تا دولت هم در شادی مردم شرکت کند

از قرار شهريه . يان آورده است خبر داده که دولت خبرهای خوش برای کارمندان و دانشجو ايرانروزنامه
دانشگاه های دولتی به دستور رييس جمهور کاهش می يابد و از سوی ديگر کارکنان دولت هم عالوه 

  . بر پاداش پايان سال خود پاداش ديگری هم که از ذکر مبلغ آن خودداری شده دريافت می دارند
امنه ای در ديدار مردم قم گفته است  آيت اهللا خجمهوری اسالمیدر همين زمان به نوشته روزنامه 

  رايحه خدمتگزاری به مردم با تکيه بر شعارهای انقالب، فضای کشور را در بر گرفته است
 خبر داده که با وجود اعتراض يونسکو و سازمان های ميراث فرهنگی جهانی و دستور رييس خراسان

  . جمهوری طبقات باالی برج چهان نمای اصفهان تکميل شد
 است که سال گذشته به دنبال جنجالی که در جهان بر سر اين برج برخاست يونسکو اعالم گفتنی

داشت که ميدان نقش جهان را در صورت ساخته شدن اين برج از فهرست ميراث فرهنگی جهانی حذف 
می کند و بعد از آن اعالم گرديد که توافق شده است برچ ساختمانی چند طبقه کوتاه تر باشد که به 

  .ی ميدان قديمی اصفهان لطمه ای نزندنما
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