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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(بزرگان و دولتهای رژیم ایر

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان فرايند غني سازي در نظنز را در سطح محدود و تحقيقاتي ذآر 
  . آرد
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مهندس غالم رضا آقازاده، رييس ) ايسنا(گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران به 

هاي غربي پس از شروع  سازمان انرژي آشورمان با اشاره به پيش بيني فضاسازي سنگين رسانه
 تحقيق يك آار زمان بر است و حتي تزريق گاز به يك يا چند ماشين: تحقيقات غني سازي در ايران گفت
  . شود سانتريفيوژ غني سازي تلقي نمي

 164اي  از لحاظ غني سازي براي اين آه مراحل تحقيقات از چند ماشين محدود به زنجيره: وي افزود
  . ها زمان نياز است تايي برسد، به ماه

هاي آزمايشگاهي و ارزيابي عملكرد فرآيند  محصول اين زنجيره نيز براي آزمون: وي تصريح آرد
  . رود به آار ميسازي  غني

يي را امري زمان بر و نيازمند عبور از مراحل  رييس سازمان انرژي اتمي توليد صنعتي سوخت هسته
اي براي توليد صنعتي اتخاذ نشده است و هم اآنون  هنوز برنامه: دقيق پژوهشي ذآر آرد و گفت

  . سازي در سطح صنعتي وجود ندارد انتظاري براي غني
تواند دستاويزي براي ايجاد اجماع عليه ايران در شوراي حكام  ه انجام تحقيقات نمياز آنجا آ: وي افزود
هاي غربي در تالش هستند تا با فضاسازي و ايجاد نگاه  المللي انرژي اتمي باشد، رسانه آژانس بين

  . منفي به ايران زمينه اين اجماع را فراهم آنند
المللي انرژي اتمي  همكاري ايران با آژانس بين ي  دربارهوگو با واحد مرآزي خبر  مهندس آقازاده در گفت

ي ايران در چارچوب  هاي داوطلبانه ها همچنان ادامه دارد و با وجود لغو همكاري اين همكاري: گفت
يي آشور به قوت  ها در قالب پادمان از جمله در مورد محصوالت صنايع هسته پروتكل الحاقي، بازرسي

  . خود باقيست
  

  را تاييد کردی سازی غنی سرگيرايران از
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 گزارش ی اتمی انرژی روز پس از آنکه از قول منابع ديپلماتيک در مقر آژانس بين الملليک:بی بی سی
 . اين گزارش را تاييد کرده استی اورانيوم را از سر گرفته، يک مقام ايرانی سازیشد که ايران غن

 و عضو هيات مذاکره ی امنيت ملی عالی معاون بين الملل شورا،ی فوريه، جواد وعيد14نبه،  سه شروز
 اورانيوم در ی سازی غنی گفت که بر اساس مصوبه مجلس در مورد از سرگيرران،ی ایکنندگان هسته ا

  دستوریم اتی به سازمان انرژی ايران، رييس جمهوری امنيت در بحران هسته ایصورت مداخله شورا
 . اورانيوم در نطنز فعاليت خود را از سر بگيردی سازیداد تاسيسات غن

گاز ( گفت ايران در حال توليد انبوه يو اف سيکس ی وعيدی آقا- ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه
 استفاده به عنوان ی شده برای مراحل توليد اورانيوم غنیاست اما تکميل تمام) هگزافلوروئيد اورانيوم

 . در کوتاه مدت امکانپذير نيست و به زمان نياز داردیسوخت هسته ا
 اورانيوم ی سازی بر غنی اسالمی تاکيد جمهوری با يادآوری امنيت ملی عالی بين الملل شورامعاون

 یدر داخل کشور، در مورد اخبار مربوط به تعويق مذاکرات ايران و روسيه بر سر طرح تکميل مراحل غن
 افزود که و شود ی فوريه عازم مسکو م20 روز یدر خاک روسيه گفت که هيات ايران اورانيوم یساز

 .ايران مالحظات خود در اين زمينه را مطرح خواهد کرد
 ادامه خواهد يافت و اين ی اتمی انرژی ايران با آژانس بين المللی های گفت که همکاری وعيدیآقا

 با همه کشورها از جمله اروپاييان، ،یساله کنون می برایکشور آماده است به منظور يافتن راه حل
 در اين ی اسالمی عضو جنبش عدم تعهد، چين و روسيه گفتگو کند اما افزود که جمهوریکشورها

 .مسير حاضر به معامله بر سر حقوق و استقالل کشور نيست
 زيرا ما هم  ما مشکل ايجاد نکندی خواهيم برایاز غرب م" هشدار داد و گفت ی غربی به کشورهایو

 ." آنها را نداريمیقصد ايجاد مشکل برا
 ايران گفت که تا کنون اين موضوع ی در مورد وضعيت پرونده هسته ای امنيت ملی عالی شورامعاون

 امنيت صورت ی شورای در اين زمينه از سوی امنيت گزارش شده و قرار نيست اقدامیصرفا به شورا
  .گيرد

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده ،عراق رويدادهاي 
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  / انتخاب ابراهيم الجعفري و آينده عراق
  : وگوباايسنا نمايندگان احزاب عراقي درتهران در گفت

  ابراهيم جعفري در راستاي تحقق عراقي دموآرات و يكپارچه گام بردارد 
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ي عراق براي چهار سال آينده اين آشور   نخست وزير آيندهجعفري به عنوان در پي انتخاب ابراهيم
  .ي عراق را تشكيل دهد آوشد تا هرچه سريعتر دولت آينده فهرست ائتالف يكپارچه مي :اظهار داشت

چنين گفت آه  ي عراق تعيين شد هم نخست وزير چهار سال آينده جعفري آه براي دومين بار به عنوان
هاي دوجانبه درخصوص تشكيل دولت جديد عراق را به زودي آغاز خواهند آرد  رايزني اي هاي ويژه آميته
 ايجاد امنيت، توجه به مسايل. رود دولت جديد تا قبل از اواسط مارس تشكيل شود اميد مي آه

  .هاي دولت آينده است ي خدمات و بازسازي آشور از جمله اولويت اقتصادي، ارائه
ابراهيم جعفري از حمايت  آه الب اسالمي عراق با بيان اينمشاور سياسي رييس مجلس اعالي انق

هاي ائتالف براي چهار سال آتي عراق،  برنامه ي عراق برخوردار است، در خصوص جامع ائتالف يكپارچه
  .شويم اقتصادي و فرهنگي در عراق مشغول مي هاي آتي به جهاد امنيتي، طي سال: گفت

وگو با خبرنگار  لس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفتسياسي رييس مج سيد محسن حكيم، مشاور
  با اشاره به برگزيده شدن ابراهيم الجعفري به )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران   خارجي-سياسي 

پس از : داشت وزيري اين آشور، اظهار ي عراق جهت احراز پست نخست عنوان آانديد ائتالف يكپارچه
ترين فراآسيون  آانديداي بزرگ موآراتيك ديگري، ابراهيم الجعفري به عنواني د گيري و گذر از مرحله راي

  .مجلس عراق برگزيده شد
گيرد، در ائتالف يكپارچه  صورت گرفته و مي هايي آه خوشبختانه عليرغم تمامي جوسازي: وي افزود

يان فرآيندي ايم و نهايتا با يك راي بيشتر و در جر بوده وحدت و يكپارچگي بسيار خوبي را شاهد
  .عنوان آانديد ما برگزيده شد ساالر، آقاي جعفري به مردم

به هر صورت بعد از گذر از : ادامه داد مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
ي مورد نظر تمام ائتالف هستند و  الجعفري نماينده مراحلي آه عرض شد، در حال حاضر آقاي ابراهيم

  .جامع ائتالف نيز برخورداند  ايشان از حمايتبه تبع اين موضوع
ي امور آشورش در چهار سال آينده،  عراق براي اداره ي هاي آتي ائتالف يكپارچه ي برنامه حكيم درباره

هايي را در نظر خواهد داشت آه  ي حكومت بر عراق، اولويت آينده مسلما ائتالف براي چهار سال: گفت
ي امنيت و تقويت اوضاع امنيتي اشاره آرد آه البته روز به روز هم رو به  مساله توان از آن جمله به مي
  .است بهبود

ي استقالل امنيتي است  ائتالف خواهد بود، مساله ي ديگري آه مدنظر نكته: وي در ادامه اظهار داشت
ي امور  تحقق امنيت مورد نظر و آافي براي اداره چراآه در صورت آه از اهميتي به سزا برخوردارست،

 توانيم از آن زمان به بعد خروج حضور بيگانگان در عراق نيازي نخواهد بود و مي داخلي عراق، ديگر به
  .گر باشيم بيگانگان از عراق را نظاره

بحث ديگري آه براي ائتالف حايز : افزود مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
گيرد،  ي امنيت در اولويت نخست قرار مي مساله ته پس ازاهميت است، بازسازي عراق است آه الب
  .ساختارهاي فرهنگي و اقتصادي نيز در دستور خواهند بود البته در همين چارچوب مباحثي چون تقويت

اهداف آالني است آه براي چهار سال آتي در  ها رفت از جمله مواردي آه ذآر آن: حكيم ادامه داد
توانند هزاران زيرشاخه براي بررسي و  هر يك از اين موارد مي هد گرفت، البتهدستور آار ائتالف قرار خوا

  .بحث داشته باشند
چهار سال آتي به جهاد فرهنگي، اقتصادي و امنيتي  ي عراق طي آه ائتالف يكپارچه وي با تاآيد بر اين

اد امنيتي، ايجاد در اين ميان مقصود ما از جه: خواهد زد، گفت ي تحوالت عراق معاصر دست در عرصه
  .باشد امنيت ملي در سطح آشور عراق مي ساختارهايي براي تحقق

ي  ي ائتالف يكپارچه در ارتباط با برنامه مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
گونه آه در قانون  همان: هاي آتي، اظهار داشت سال  تهران طي-عراق براي ارتقاي روابط بغداد 

هاي استراتژيك عراق، ايجاد روابط حسنه با همسايگان و  سياست  نيز آمده است، از جملهاساسي ما
  .جوارش است آشورهاي هم

اميدواريم اين : روابطي تاريخي و ديرينه بوده است، افزود آه روابط دوملت ايران و عراق، حكيم با بيان اين
نع و يا بازدارندگان به هدف خود براي رسد آه موا يابد و به نظر نمي روابط به طور مستمر گسترش

  .اين روابط برسند مقابله با پيشرفت
به حمداهللا با : روز گسترش داشته است، ادامه داد  بغداد روز به-آه روابط تهران  وي با اشاره به اين

 ايم  بيشتر اين روابط را شاهد بوده دار شدن هرچه روابط، ريشه ايجاد ساختارهايي مختص گسترش اين
  .هاي دشمنان نيز راه به جايي نبرده است آارشكني آه در اين راستا البته

با اشاره به انتشار نواري آه در آن آزار و  مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
ما اين قبيل اقدامات را : انگليسي به تصوير آشيده شده، گفت گناه عراق توسط سربازان اذيت مردم بي

معتقديم آه چنين مواردي خالف اصول حقوق بشر بوده و مصداقيت مدعيان  آنيم و  محكوم ميبه شدت
  .آشد شدت به چالش مي حقوق بشر را به
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: دست اشغالگران عراق، در پايان اظهار داشت حكيم ضمن ابراز تاسف عميق از انجام چنين اعمالي به
ندان ساير آشورها و قابل احترام است و ما در چون شهرو هم به اعتقاد ما آرامت شهروندان عراقي نيز

  .ايم  از سوي لندن شده خواهان پيگيري جدي اين مساله  پي انتشار اين نوار،
بغداد روابطي مثبت و رو به رشد  - نماينده اتحاد ميهني آردستان عراق تصريح آرد آه روابط آتي تهران

  .خواهد بود
 خارجي -وگو با خبرنگار سياسي  دستان عراق در تهران در گفتاتحاد ميهني آر ي ناظم دباغ، نماينده

 ي عراق جهت انتخاب ابراهيم جعفري از سوي ائتالف يكپارچه) ايسنا(دانشجويان ايران  خبرگزاري
به نظرم  :اي مثبت دانست و اظهار داشت آانديداتوري احراز پست نخست وزيري اين آشور را پروسه

از راهكار  ه از مجموع دو آانديدايش يكي را براي نخست وزيريهمين آه ليست ائتالف توانست
  .اي مثبت و قابل توجه است دموآراتيك انتخاب نمايد، پروسه

ها  را از طرق ديپلماتيك و با توجه به آراي تمامي طرف به اعتقاد ما اينكه بتوانيم تمام امور: وي افزود
ائتالف آردستان نيز به اين موضوع نگاهي مثبت داشته و ما به راي  پيش ببريم بسيار خوب است و

گذاريم و تنها شرط ما براي همكاري مشارآتي بودن  آه باشد احترام مي اآثريت حال هر آسي
  .شان سهيم باشند ها در آينده و به اين معنا آه تمامي گروه حكومت آينده است

: آردستان جهت احراز پست رياست جمهوري عراق ادامه داد فدباغ در ارتباط با آانديداي مورد نظر ائتال
جمهوري آانديداي خودمان را داريم و آانديداي ما آقاي طالباني است آه از  ما نيز طبيعتا براي رياست

  .مختلف فردي پذيرفته شده و بهترين گزينه براي رياست جمهوري عراق واحد خواهد بود هاي جنبه
ي امور  هاي ائتالف يكپارچه جهت اداره ي برنامه درباره ردستان عراق در تهراننماينده اتحاد ميهني آ
هايش را اعالم آرد ولي به اعتقاد ما تمرآز تالشها  ائتالف پيش از اين برنامه البته: آينده آشورش گفت

  .وهله اول بر بحث امنيت و سپس رفاه ملت عراق باشد بايد در
توسعه روابط با جمهوري اسالمي ايران اظهار  ت آتي عراق برايوي هم چنين در خصوص برنامه حكوم

آرد و  مجاهدان عراقي آه امروز در راس امور قرار دارند، آمك مي از آنجايي آه همواره ايران به: داشت
رشد   بغداد نيز روابطي مثبت و روبه-رسد روابط آتي تهران  بوده است، به نظر مي پشتيبان ملت عراق

  .كه روابط حسنه هميشه روابطي دوجانبه و نه يك جانبه و يكسو بوده استضمن آن باشد،
جداي از : دفاع عراق افزود انگليسي به مردم بي دباغ هم چنين در خصوص انتشار نوار اهانت نيروهاي

فردي باشد، اهانت و آزار و اذيت ملت عراق به هر نحوي محكوم  اين آه اهانت آار چه گروه، دسته يا
  .است

دموآرات آردستان عراق در آشورمان با اشاره به مشترآات فراوان دو ملت ايران  ي حزب عاون نمايندهم
هاي  زمينه ي آشورش بتواند با تاآيد بر اين مشترآات، اظهار اميدواري آرد آه دولت آينده و عراق

  . بغداد را فراهم آورد-گسترش بيش از پيش روابط تهران 
وگو با  آشورمان در گفت ي حزب دموآرات آردستان عراق در عاون نماينده، م)جگرخوين(محمد صديق 

انتخاب ابراهيم الجعفري براي  (ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -خبرنگار سياسي 
انتخاب آقاي جعفري : پارچه، اظهار داشت يك آانديداتوري احراز پست نخست وزير عراق از سوي ائتالف

  .براي اين نظر ائتالف احترام قائل هستيم ائتالف است و ما نيزي داخلي  يك مساله
هايي در راستاي اهداف ملي  آقاي جعفري با برنامه پيمانيم و اميدواريم آه ما با ائتالف هم: وي افزود

  .و يكپارچه گام بردارند عراق در چهارچوب تحقق عراقي دموآرات
ي امور اين آشور، ادامه  ي چهار سال آينده براي اداره اقي عر ي ائتالف يكپارچه ي برنامه صديق درباره

نظر ائتالف پيش از اين اعالم شده ولي به اعتقاد ما تامين امنيت، برآورده  هاي مورد البته برنامه: داد
 نيازهاي ملت عراق و به صحنه آوردن بندهاي مسكوت قانون اساسي بايد در اولويت و راس ساختن

  .رار گيردامور دولت آتي عراق ق
 -آشورمان در ارتباط با گسترش روابط آتي تهران  ي حزب دموآرات آردستان عراق در معاون نماينده
ي عراق بايد بتواند با تاآيد بر مشترآات فراوان بين دو ملت برادر  آينده ما اميدواريم دولت: بغداد، گفت

  .اد را فراهم آورد بغد-هاي گسترش بيش از پيش روابط تهران  عراق زمينه ايران و
گناه عراق توسط سربازان انگليسي  و اذيت مردم بي چنين در ارتباط با انتشار نوار اهانت و آزار وي هم

مان معتقديم و با هرگونه شكنجه و عمل  عنوان اصول آلي ما به اصول انساني به: اظهار داشت
  .مخالفيم خشونت آميز نيز به شدت

  
براساس اعالم دادگاه قرار  .ام با حضور وي و همدستانش برگزار شدي دادگاه صد دوازدهمين جلسه

  .برگزار شود)  اسفند9( فوريه 28ي بعدي دادگاه  شد جلسه
  ٢٠٠۶ فوريه 14 - ١٣٨۴ بهمن 25شنبه سه 

ي تلويزيوني الجزيره، دوازدهمين  از شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .دوشنبه در ميان اعتراض متهمان برگزار شد ي روز ام نيز مانند جلسهي دادگاه صد جلسه

به اجبار در دادگاه حاضر شده است و حضور  آه طه ياسين رمضان در ابتداي ورودش به دادگاه گفت 
  .هيات دفاع در جلسات دادگاه ضروري است

ي برخورد دادگاه   نحوهاست آه در اعتراض به من و ديگر متهمان سه روز: صدام نيز به قاضي گفت
  .ايم دست به اعتصاب غذا زده

  .برخورد قاضي با وي اعتراض آرد ي برزان تكريتي برادر ناتني صدام نيز نسبت به نحوه
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 شيعه در الدجيل 150خود در خصوص آشتار  در اين هنگام قاضي از شاهد خواست تا به اداي شهادت
  .بپردازد

  .نامشخصي بود، شهادت داد ي آه صدايش به طوراين شاهد نيز پشت پرده و در حال
  .آرد از دادن شهادت امتناع آند سعي مي شاهد آه يكي از آارمندان سازمان اطالعات عراق بود،

بعد از . اظهاراتش در خصوص وقايع الدجيل پرداخت برزان تكريتي نيز به دنبال شهادت شاهد به بيان
معاون سابق رييس سازمان اطالعات عراق، شاهد دوم، به  اظهارات تكريتي، فاضل العزاوي سفير و

  .سواالت دادستان پاسخ داد
ي الدجيل نداشت و به اجبار مجبور به  از قضيه عزاوي در پاسخ به سواالت دادستان گفت، هيچ اطالعي

  .شده است همكاري با معاون مدير سازمان اطالعات
  .ي اظهارات وي پرداخت توضيحاتي درباره برزان تكريتي نيز بعد از اظهارات شاهد دوم به

حالي در بغداد انجام شد آه صدام به همراه هفت از  ي دادگاه صدام نيز روز دوشنبه در يازدهمين جلسه
  .شدند دستيارانش به زور به دادگاه آورده

رشيد، مشروعيت دادگاه و نيز نبودن تيم  اعتراض صدام و دستيارانش به قاضي رئوف عبدالرحمن
  .برپايي دادگاه آنها را به زور به دادگاه بياورند دفاعي مورد نظر آنها باعث شد تا مسووالن

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن25:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه 14 - ١٣٨۴ بهمن 25شنبه سه 
 خود از بازگشايی مرکز هسته ای روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی:بی بی سی

نطنز خبر داده، خبرهای يکدستی درباره درگيری های قم بين لباس شخصی ها و دراويش چاپ کرده و 
از زبان وزير ارشاد اسالمی از سانسور مطبوعات و ادامه فيلترينگ بعض سايت های اينترنتی خبر داده 

  .اند
  .د نوشته از ديروز به تعدادی از سانتريفوژها گاز تزريق شد در صدر اخبار خود با تيتر نطنز کليد خورشرق
 به عنوان مهم ترين خبر خود گزارش داده که پس از فک پلمب از سايت هسته ای نطنز که با ايران

حضور تيم بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفت، گازدهی به دستگاه های سانتريفوژ 
 آن را اولين گام عملی برای غنی سازی ايرانقدامی که روزنامه اين سايت هسته ای آغاز شد ا

  . خوانده است
 در عنوان اصلی صفحه اول خود خبر از آغاز فعاليت مرکز هسته ای نطنز داده و در سرمقاله امروز کيهان

 UCF. خود نوشته وقتی مجموعه شرايط و لوازم مهيا شد، ايران صبر بيش از حد را به صالح نديد
  .  و نطنز به تدريج تا نيمه زمستان از تعليق خارج شد٨۴ن در نيمه تابستان اصفها

 از زبان مردم پرسيده چرا بايد برای اعمال حقوقمان از کسی اجازه بگيريم؟ کيهاننويسنده سرمقاله 
 به چه درد می خورد که حتی توان تضمين و تثبيت يک مورد از حقوق ما را هم ندارد NPTاين معاهده 

  . در مقابل دنيايی از محدوديت بر ما تحميل کرده استاما 
 در صدر اخبار خود از قول نخست وزير فرانسه در آستانه سفر وی به مسکو نوشته باب آفتاب يزد

به نوشته همين روزنامه با تعويق افتادن مذاکرات هسته ای ايران و روسيه ، . مذاکره با ايران باز است
  .ی مذاکرات با روسای آژانس بين المللی انرژی اتمی شده استنماينده مسکو راهی وين برا

 روزنامه صبح از تجمع و درگيری دراويش سلسله نعمت اللهی سلطانشاهی جمهوری اسالمی
گنابادی در قم خبر داده و نوشته آنان خواستار بازپس گيری خانقاه خود بودند و چون به اخطارهای 

اخله اين نيرو و ورود عده ای از مردم، اقدام به مقاومت نموده و درگير نيروی انتظامی اعتنا نکردند، با مد
  .شدند

به نوشته اين روزنامه اين گروه چندی پيش بخشی از خانقاه خود را تعمير کردند اما شهرداری در اين 
ض محل قديمی را تيغه کرد و بعد هم آن را در اختيار يکی از هيات های عزاداری قرار داد که با اعترا

  . دراويش روبرو شد
 در خبری درباره حوادث ديروز قم دراويش نوشته که درويش ها گاز اشک آور و ادوات نظامی کيهان
  . داشتند

  . تاکيد کرده که اشغال حسينيه درويشان بعد از اعتراض علمای قم صورت گرفته استکيهانگزارشگر 
هزاران نفر از جوانان غيرتمند " اللهی  لباس شخصی های حمله کننده به دراويش نعمتکيهاندر خبر 
  . توصيف شده است که از نيروی انتظامی خواستند با اقتدار در مقابل آشوبگران ايستادگی کنند" قمی

 از قول وزير اطالعات خبر داده که تمامی عوامل انفجار اهواز دستگير شده اند و روز ايرانروزنامه 
  .  شنيده شديکشنبه در دادگاهی آخرين دفاعيات آنها

اين چندمين باری است که مقامات دولتی ايران از دستگيری عوامل انفجارهای ماه گذشته خوزستان 
  . خبر می دهند اما بعد از چندی اين خبر عمال تکذيب می شود

از اولين روز انفجارهايی که مناطقی از اهواز را لرزاند مقامات دولتی به گمانه زنی درباره علت اانفجارها 
  .رداخته و به زبان های مختلف دولت های ديگر را متهم به برنامه ريزی آنها کردندپ

 هزار تومان به کارکنان دولت عيدی داده می ١٧۵ خبر داده که به تصميم دولت در پايان سال مبلغ جوان
در شود و در ادامه خبر نوشته است که در مقابل هيچ پاداشی امسال به کارکنان دولت داده نمی شود 
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حالی که به نوشته اين روزنامه معموال در پايان هر سال کارمندان دولت عالوه بر عيدی، يک ماه حقوق 
  .به عنوان پاداش دريافت می کردند که امسال حذف شده است

 انعکاس وسيعی دارد که به نوشته کيهانمصاحبه حسين صفارهرندی وزير ارشاد اسالمی در روزنامه 
 سانسور کتاب و فيلم به عنوان جلوگيری از انتشار کتابهايی که در دوران گذشته اين روزنامه در آن از

بدون مالحظه به آن ها مجوز داده بود ياد کرده و گفته در مقابل مطبوعاتی که عليه سياست های 
  . هسته ای اقدام می کنند می ايستيم

د اسالمی را به عهده دارد از  معاون سابق مدير اين روزنامه که اينک وزارت ارشاکيهانبه نوشته 
فيلترينک سايت فارسی بی بی سی دفاع کرده و درباره صدور مجوز انتشار مجدد برای کتاب های 

مبتذل و غيرمجاز که از دولت گذشته مجوز داشتند امروز در وزارت ارشاد با موج کتاب هايی روبرو 
کنان در گذشته در چاپ آن ها به قوانين هستيم که از رهگذر غفلت و اعمال سليقه رندانه بعضی از کار

نشر عمل نشده است، به گونه ای که نمی توان بعضی از صفحات آن را در حضور اعضای خانواده 
  .بلندبلند خواند
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