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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

 گزارش حمله به ايران مضحک است: پنتاگون
  )2007 فوریه  20 (١٣٨۵   اسفند1ه سه شنب
مريکا روز سه شنبه بيستم ماه فوريه، اين گزارش را که ارتش آمريکا جزييات وزارت دفاع آ:رادیو فردا

  .خواند» مضحک«نقشه حمله نظامی به ايران را تهيه کرده است، 
عنوان کرده  روز دوشنبه از قول منابع ديپلماتيکی که نامشان را اعالم نکرد، بی بی سی،شبکه خبری 

ران، به جز تاسيسات هسته ای، همه زير ساخت های بود که حمله نظامی احتمالی آمريکا به اي
  . موشکی را نيز در بر خواهد گرفت-نظامی ايران از جمله پايگاه های دريايی و هوايی

گزارش بی بی سی، آن را  در واکنش به روز سه شنبه برايان ويتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمريکا،
  . در اين گزارش را تکذيب کردسوی منابع ناشناس مضحک خواند و مطالب مطرح شده از

ما درباره دخالت جمهوری اسالمی در عراق و برنامه هسته ای ايران، نگرانی «:وی در عين حال گفت
  ».های جدی داريم، اما با اين نگرانی ها از طريق ديپلماتيک برخورد خواهد شد

  . باره افزايش يافته استدر ماه های اخير بحث حمله احتمالی آمريکا به ايران و گمانه زنی در اين 
آمريکا در هفته های اخير بارها تاکيد کرده که در صدد حمله به ايران نيست، با اين حال از نظر تعدادی از 

کارشناسان، حضور ناو هواپيمابر دوم آمريکا در منطقه، نشان از آن دارد که آمريکا می خواهد برای هر 
  .گونه پيشامد غير مترقبه ای آماده باشد

و بدون ذکر نام آنها، مدعی شده بود که مقام » منابع ديپلماتيک«ی بی سی در گزارش خود به نقل از ب
های بلند پايه نظامی در مرکز فرماندهی در فلوريدا، هم اکنون هدف های مورد نظر خود در داخل ايران 

       .را انتخاب کرده اند
جرا خواهد شد که تاييد شود جمهوری اسالمی برپايه همين گزارش، اين حمله همه جانبه در صورتی ا

  . در حال توليد سالح هسته ای است
  . جمهوری اسالمی همواره تاکيد کرده که برنامه هسته ايش مقاصد صرفا صلح آميزی را دنبال می کند

در گزارش بی بی سی گفته شده بود که عالوه بر موضوع جنجالی برنامه هسته ای ايران، مساله 
 اسالمی در نا آرامی های عراق و کشته شدن شمار زيادی از سربازان آمريکايی در نقش جمهوری

حمله ای که ثابت شود جمهوری اسالمی در آن دست داشته نيز می تواند زمينه حمله آمريکا به ايران 
  .را فراهم آورد

   پيام به ايران يا برنامه حمله؟
 در راديو فرداکساندريای آمريکا در گفت و گو با آلکس وطنخواه تحليلگر موسسه اطالعاتی جينز در آل

ارزيابی اين گزارش بر گمانه زنی های رايج در باره برنامه آمريکا برای حمله به ايران تاکيد می کند و می 
اگر چنين برنامه ای واقعيت داشته باشد، امکان اينکه يک حمله نظامی احتمالی به تاسيسات  «:گويد

  » .به هيج وجه غير منتظره نيستهسته ای محدود نماند، 
به گفته او، همان گونه که کارشناسان نظامی آمريکا پيشتر نيز اشاره کرده اند، مراکز سپاه پاسداران و 

  . مواضع دريايی، زمينی و موشکی ارتش نيز می توانند جزو هدف های احتمالی باشند
سالمی چه واکنشی از خود نشان پرسش اين است که در صورت حمله به تاسيسات ايران، جمهوری ا

  خواهد داد؟ 
به گفته آقای وطنخواه هدف اين است که اين پيام به ايران رسانده شود که در صورتی که در مقابل يک 

حمله احتمالی نظامی محدود از خود واکنش نشان دهد، حمله بسيار گسترده تری که قادر است 
  . د، در انتظار اين کشور خواهد بودساختار نظامی ايران را به کلی از کار بينداز

اين هم شيوه ای است برای بيان اين موضوع که اگر به حمله « :اين تحليلگر موسسه جينز می گويد
پاسخ دهيد، واکنش بسيار شديدتری در انتظار شما است تا جايی که حتی می تواند سرنگونی 

  » .حکومت جمهوری اسالمی را به دنبال داشته باشد
با توجه به هرج و مرج و تنش «: وطنخواه چنين رويکردی را خالی از خطر نمی داند و می گويداما آلکس

 ميليونی می تواند هرج و مرج را در ٧٠های موجود در خاورميانه، سرنگون کردن حکومت يک کشور 
  » .خاورميانه به اوج خود برساند

« :او می گويد.  خطرناکی همراه باشدبه گفته آقای وطنخواه، چنين تاکتيکی می تواند با پيامدهای
زمانی چنين روشی می تواند نتيجه بخش باشد که جايگزينی موجود باشد که بتوان او را بر مسند 

قدرت نشانيد، در غير اين صورت، خال پديد آمده به حدی خواهد بود که سراسر منطقه را دچار آشوب و 
  ».خشونت هر چه بيشتر خواهد کرد

  
 ' ايران به شرط اقدام مشابه غربیاتمتعليق فعاليت '
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  )2007 فوریه  20 (١٣٨۵   اسفند1ه سه شنب
 شده در ی گفته است که ايران به توليد اورانيوم غنی اتمی انرژی آژانس بين المللمديرکل:بی بی سی
 ی سازی غنی تعليق برنامه های را برای ايران شروطی نزديک شده و رييس جمهوریمقياس صنعت

 .در اين کشور اعالم کرده است ومياوران
 ی ايران، گفت که شرط اين کشور برایرييس جمهور نژاد، ی فوريه، محمود احمد20 سه شنبه، روز

 ی غربی به منظور انجام مذاکره با غرب اين است که کشورهاومي اورانی سازی غنیتعليق فعاليت ها
 . خود را به حالت تعليق در آورندینيز فعاليت ها

 گفت در توجيه پيشنهاد خود گفت که بايد ی در رشت سخن می نژاد که در يک گردهمايی احمدیآقا
 .مذاکره در شرايط عادالنه صورت گيرد

 با ايران متهم ی را به داشتن مواضع دوگانه در جريان مذاکرات هسته ای غربی از کشورهای برخیو
 ." کشورمان را ناديده بگيرند خواهند حقوقی متضاد و متناقض می با شعارهایکسان"کرد و گفت 

 کند چون همواره اهل گفتگو ی از مذاکره استقبال می اسالمی ايران گفت که جمهوری جمهوررييس
 ايران است تا ی هسته ای انجام مذاکره توقف فعاليت های برای غربیبوده است اما شرط طرف ها
 . خود محروم کنندیايران را از حقوق هسته ا

 ی در کشورهای عظيم توليد سوخت هسته ایافزود که در حاليکه کارخانه ها نژاد ی احمدمحمود
 را که تازه تاسيس ی توانند به ايران بگويند که مجموعه ای فعاليت دارد چگونه اين کشورها میغرب

 .کرده متوقف کند
د و  هر دو طرف منظور شوی برای انجام مذاکرات شرايط يکسانی کند که برای گفت عدالت اقتضا میو

 . خود را تعطيل کنندی توليد سوخت هسته ای هم کارخانه های غربیکشورها
بدانيد در مقابل وحدت ملت ايران شکست " هشدار داد که ی غربی نژاد به کشورهای احمدیآقا

 ."خواهيد خورد
 ی صنعتی سازی به غنی آستانه دستيابدر

 مديرکل آژانس بين ،یتر محمد البرادع يابد که پيشی نژاد پس از آن انتشار می احمدی آقااظهارات
فايننشال  (ی تايمز مالی فوريه روزنامه بريتانياي20 در شماره روز سه شنبه، ی در مصاحبه ا،یالملل
 به توليد اين انيوم اوری سازی غنی تبديل برنامه آزمايشی الزم برایگفت که ايران به دانش فن) تايمز

 . دست يافته استیماده در سطح صنعت
 بتواند ظرف شش ماه تا يک سال آينده چنين ی اسالمی ممکن است جمهور،ی برادعی گفته آقابه

 . را به اجرا بگذاردیجهش
 يابد که فرصت تعيين شده در ی انتشار می در حالی اتمی انرژی مديرکل آژانس بين المللاظهارات

 اورانيوم در ايران ی سازیغن توقف برنامه ی امنيت سازمان ملل متحد برای شورا1737قطعنامه شماره 
 نحوه عمل ورد رسد و قرار است مديرکل آژانس گزارش خود در می فوريه، به پايان م21روز چهارشنبه، 

 امنيت سازمان ملل ی شورای حکام آژانس و اعضایايران به قطعنامه را روز چهارشنبه در اختيار شورا
 .قرار دهد
 و سرپرست مذاکرات ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی گزارش شده است که علهمزمان،
 در روز سه شنبه عازم مقر ی اتمی انرژی گفتگو با مديرکل آژانس بين المللی ايران، برایهسته ا

 .آژانس در وين، پايتخت اتريش، شده است
در مورد  ی به وين، گفته است که وی الريجانی ضمن ارسال خبر سفر آقا- ايرنا - ايران ی دولتیخبرگزار

 ی امنيت عليه ايران با محمد البرادعی شورای اورانيوم و تحريم های سازیتعليق همزمان برنامه غن
 . کندیمذاکره م
 اورانيوم به عنوان حق انکار ناپذير اين کشور در چارچوب قوانين ی سازی همواره بر غنی اسالمیجمهور

 ی دنبال می تکميل چرخه سوخت هسته ای برا تاکيد نهاده و گفته است که اين برنامه رایبين الملل
 . کرده اندیگران ابراز نی ساخت اسلحه اتمی نسبت به تالش ايران برای غربیکند در حاليکه کشورها

 ی و تهديد نظاممذاکره
 عليه اين کشور را نپذيرفته در حاليکه اين ی بين المللی تحريم های، شامل برخ1737 قطعنامه ايران

 شود اقدامات ی ايران از عمل به مفاد آن باعث می کرده است که خودداریقطعنامه پيش بين
 . قرار گيردی عليه اين کشور مورد بررسیسختگيرانه تر

 ی موضعگيری اسالمی از رهبران جمهوری از اظهار نظر کرده اند که برخی ناظران خارجی برخاخيرا
 را باعث واکنش سختگيرانه جامعه بين ،ی نژاد، رييس جمهوری محمود احمدی تند دولت، به رهبریها

 . الملل از جمله صدور قطعنامه تحريم ايران دانسته اند
 ی حاوی پيشنهادهايی در مذاکره با مديرکل آژانس بين المللی الريجانی نيست که آيا آقامشخص

 یمه غن امنيت را مطرح خواهد کرد يا همچنان بر موضع دولت در مورد اداینرمش بيشتر در برابر شورا
 . تاکيد خواهد ورزيدیساز

 ی گسترده اياالت متحده برای از برنامه های حاکی همچنين با اخباری مصاحبه محمد البرادعانتشار
 . عليه ايران همزمان شده استیاقدام نظام

 اسرائيل يا آمريکا عليه ی احتمالی نسبت به عواقب حمله نظامی در مصاحبه با تايمز مالی برادعیآقا
 عليه ايران را به کار بگيريد، یاگر گزينه نظام" کرده و گفته است ی ايران ابراز نگرانیات هسته اتاسيس

www.iran-archive.com 



 شويد، يا با وضعيت عراق ی توسط اين کشور مواجه می و توليد بمب اتمی کره شمالیيا با تکرار ماجرا
 ." متمدن نيستی انسان های به منزله بهترين دستاوردهایو چنين اوضاع

 قبول خواست ی برای اسالمی در مورد ادامه تالش در قانع کردن جمهوریژانس بين الملل آمديرکل
 زنيم تا ايرانيان را قانع ی خود دست میما همچنان به آخرين تالش ها" گفته است یجامعه بين الملل

بگويم  ندهد، و بايد ی روی مذاکره بيابند زيرا اگر چنين چيزی برایکنيم که به نفع آنان است که راه
 را ارايه ی منفی در يک روز صورت گيرد، آنگاه من ناگزير خواهم بود گزارشیانتظار ندارم چنين تحول

 ." دهم
 حکام ی مارس و تشکيل اجالس شورا5 در عين حال افزوده است که هنوز هم تا روز ی البرادعمحمد

 پس از آن، موضوع از دست  ايران وجود دارد امای حل بحران هسته ای برای فرصت،یآژانس بين الملل
 .  شودی خارج میو
 ' کارساز نيستیتحريم به تنهاي'
 سنگينتر عليه ايران را سازنده ی وضع تحريم های اين مصاحبه، مديرکل آژانس تالش آمريکا برادر

 داشته ايم بدون استثنا اين بوده ی بين المللی که ما از تحريم هایتجربه ا" نکرده و گفته است یارزياب
 زند که ی آسيب مین شود و به کسای رژيم مورد تحريم میه در اکثر موارد، تحريم باعث افراط گرايک

 ."قرار نبوده از تحريم ها صدمه ببينند
 ی احساس انزوا کند، اين اقدام باعث می اسالمی ايجاد شود که جمهوری اگر شرايط،ی گفته وبه

 . سناريوها تحقق يابدشود اختيار امور به دست تندروها بيفتد و بدترين
 ايران در زمينه ی در حال حاضر برنامه تحقيقاتی گفته است که موضوع اصلی آژانس بين المللمديرکل

 مانع از آن شود که اين کشور ی نيست بلکه مساله مهم تر اين است که جامعه بين المللی سازیغن
 از پيمان ياآژانس را محدودتر کند  سه هزار سانتريفوژ دست يابد، فعاليت بازرسان یبه ظرفيت صنعت

 .  خارج شود- ی تی ان پ- ی هسته ایمنع گسترش جنگ افزارها
 حمايت ی از راه حلی نوشته است که وی در تفسير خود بر مصاحبه محمد البرادعی تايمز مالروزنامه

 حالت تعليق  در يک زمان بهی بين المللی ايران و تحريم های کند که بر اساس آن، برنامه هسته ایم
 ی دو طرف جار جزييات اين طرح را مبهم گذاشته تا هی آيد هرچند، به نوشته اين روزنامه، ویدر م

 .مانوور داشته باشند
 امنيت از ايران خواسته است به عنوان پيش ی امنيت تفاوت دارد زيرا شورای طرح با خواست شورااين

 اورانيوم را به حالت تعليق در ی سازیفعاليت غن در نخستين گام ،ی بين المللیشرط کاهش تحريم ها
 .آورد
مشکل در اين زمينه تنها اين " گفته است ی برادعی طرح تعليق همزمان، آقای مورد مشکالت اجرادر

 ايران ی ميز مذاکره نشاند زيرا مساله اتمی توان هر دو طرف را با حفظ آبرو به پایاست که چگونه م
 ." ياالت متحده تصميم بگيرد با اين کشور وارد گفتگو شود شود که ای حل میتنها زمان

 ی بمب اتمی بزرگ دارای عدم تمايل کشورهای اتمی انرژی اين مصاحبه، مديرکل آژانس بين المللدر
 ی مانند بحران هسته ای در حل مسايلی را عامل دشواری تیبه عمل به تعهدات خود در چارچوب ان پ

 .ايران توصيف کرده است
 که در اختيار ارتش ی پيشرفته ترايدنت مجهز به کالهک هسته ایا اشاره به موشک ها بیو

 بازدارنده ی دشوار بتوان به سايرين گفت که به نيرو،یبريتانياست، گفته است که در چنين شرايط
 . نداردی آنها فايده ای برایهسته ا

 آمريکا، روسيه، - جهان یه ا پنج کشور هست،ی هسته ای اساس پيمان منع گسترش جنگ افزارهابر
  . خود مبادرت ورزندی خلع سالح هسته ای برای متعهد شده اند به اقدامات-بريتانيا، فرانسه و چين 

  
  سوريه و ايران عمق استراتژيك يكديگر هستند

  )2007 فوریه  18 (١٣٨۵ بهمن  29ه یکشنب
جمهور سوريه و هيات   بشار اسد، رييساي، رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اهللا خامنه  آيت-ايسنا

 سالهء جمهوري اسالمي 28روابط «: همراه، دو آشور را عمق استراتژيك يكديگر دانستند و تاآيد آردند
ترين و ممتازترين روابط آشورها در منطقه است و اين ارتباط صميمي بايد بيش  ايران و سوريه از ديرينه
هاي مقامات دو آشور موجب استحكام  ديدارها و رايزني:دايشان تصريح آردن».از پيش تقويت شود

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به مسايل دشوار ».هاي قوي روابط ايران و سوريه خواهد شد تر پايه بيش
دهد آه بازندهء اصلي در  واقعيات منطقه نشان مي«: و پيچيدهء منطقه و مواضع خوب سوريه افزودند

ايشان در ».وي استكبار به سرآردگي آمريكا و همراهانش خواهد بودمسايل منطقه، جبههء زورگ
وجه  اهداف آمريكا در عراق به هيچ«: ارزيابي اوضاع منطقه به مسالهء عراق اشاره و خاطرنشان آردند

عالوه «: اي افزودند اهللا خامنه آيت».ها وجود ندارد اي هم براي تحقق آن تحقق نيافته است و هيچ نشانه
جمهور اين آشور در داخل آمريكا نيز به قدري  ت جدي آمريكا در منطقه، جايگاه آنوني رييسبر مشكال

ايشان ».اند هاي او برخاسته هاي وي به مخالفت با سياست حزبي متزلزل شده است آه حتي هم
يه ايران و سور«: تالش دشمنان را براي ايجاد جنگ مذهبي در عراق و لبنان يادآور شدند و تاآيد آردند

بايد ضمن حمايت از دولت آقاي مالكي و همچنين خواست واقعي مردم لبنان، همهء تالش خود را براي 
هاي  اي با قدرداني از نقش سوريه در نزديك آردن گروه اهللا خامنه آيت».مقابله با اين توطئه به آار گيرند

گي ميان جمهوري اسالمي ها، بر لزوم ادامهء هماهن فلسطيني به هم و جلوگيري از ادامهء درگيري
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رهبر انقالب اسالمي با اشاره به جنجال تبليغاتي ».ايران و سوريه در حل مسايل منطقه تاآيد آردند
ها  همهء اين جنجال«: هاي غربي و مقامات آمريكايي بر ضد جمهوري اسالمي ايران تصريح آردند رسانه

ان را تضعيف آنند اما با وجود همهء اين ها تالش آردند روحيهء مردم اير جنگ رواني محض بود و آن
 بهمن امسال، روحيهء خود را به 22نظير و پرنشاط در راهپيمايي  ها مردم با حضور گسترده، آم جنجال

  » .جهانيان نشان دادند
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   ريخ در سه روز اییکای آمریکشته شدن هشت نظام/  نفر174 شدن یکشته و زخم
  )2007 فوریه  20 (١٣٨۵   اسفند1ه سه شنب
 بغداد ادامه یتي طرح امنی روز از اجراني با گذشت هفتمزي عراق امروز نی و انفجارهای ناآرامخشونت،

  .  شدندی زخمای نفر کشته 174 آن انی که در جرافتی
 ی حاوی فرد انتحارکی: د عراق گفتنیتي فرانسه، منابع امنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 مرکز شهر بغداد منفجر کرد ني نشعهي منطقه شکی در ی مراسم عزاداراني خود را در میکمربند انفجار
  . شدندی زخمگری نفر د20 آن هفت نفر کشته و انیکه در جر
 بغداد یدر جنوب غرب" هیديالس "ني نشعهي شده در منطقه شی بمب گذاری دو دستگاه خودروانفجار

  . منجر شدگری نفر د30 شدن ی نفر و زخم11 به کشته شدن زين
در شمال بغداد به " یالتاج" شده حامل گاز کلر در منطقه ی تانکر بمب گذارکی حال، انفجار نيدرهم

 از مردم از جمله زنان ی منجر شد و شمارگری نفر دکصدی از شي شدن بیکشته شدن شش نفر و زخم
  .سموم شدندو کودکان بر اثر استنشاق گاز م

 شنبه تا دوشنبه در ی روزهای کشور طنی ای نظام9 اعالم کرد که کای که ارتش آمرستي درحالنیا
  . جان خود را از دست داده استزي کشور ننی ای نظامکیمناطق مختلف عراق کشته شده اند و 

کشور در ماه مارس  نی در عراق از زمان حمله به اییکای آمراني افراد، شمار تلفات نظامنی احتساب ابا
  .دي نفر رس139 به سه هزار و یالدي م2003سال 

  
 ده ها کشته و مجروح در اثر انفجار بمب در بغداد

  )2007 فوریه  18 (١٣٨۵ بهمن  29ه یکشنب
انفجار سه بمب در مناطق عمدتا شيعه نشين بغداد، پايتخت عراق موجب کشته شدن :بی بی سی

 . شده استیبيشتر نفر و مجروح شدن عده ۶٠دست کم 
 پرتلفات ترين حمله، انفجار دو بمب در محله بغداد نو، که حومه شرق بغداد است، موجب کشته در

 . نفر شد١٣٠ شدن بيش از ی نفر و زخم۵۶شدن 
 شدن دو نفر ی انفجار بمب در يک اتومبيل در شهرک صدر، باعث قتل يک نفر و زخم،ی حمله ديگردر

 . ديگر شد
 يک طرح ی اجرای و عراقی آمريکايی است که نيروهای ترين حمالت از هنگام حمالت، شديداين
 . جديد در داخل و اطراف بغداد را از چهارشنبه هفته گذشته به اجرا درآوردندیامنيت
 کرده و کاندوليزا رايس وزير خارجه ی عراق در مورد موفقيت آميز بودن اين طرح ابراز خوش بينارتش

 .  شروع شده استیطرح به نحو خوبآمريکا گفته است اين 
 مشترک اين کشور با ايران و سوريه، ی مرزی گويند که گذرگاه های می مقامات عراقی تحول ديگردر

 . مجددا باز شده است
 و ی فرقه ای که که هدف از آن سرکوب کردن خشونت های از عملياتی گذرگاه ها به عنوان بخشاين

 .ز بسته شده بودتهاجم شورشيان بود، به مدت سه رو
 . برطرف شده استی شلمچه در شرق بصره مجددا باز شده و ساير موانع مرزگذرگاه
 ی به داخل سوريه و چهار گذرگاه به داخل ايران بازگشايی گفته اند که دو جاده اصلی عراقمقامات

 .شده و ساير راه ها نيز به تدريج باز خواهند شد
 شيعه ی تندروی صدر روحانی براين بود که مقتدی مبنیي گذرگاه ها پس انتشار گزارش هابستن

 . به ايران فرار کرده اندی و هواخواهان ویمذهب عراق
  . وزارت خارجه ايران اين گزارش ها را تکذيب کرده استی سخنگوی حسينی محمد علیول
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  سفند ا1سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 فوریه  20 (١٣٨۵   اسفند1ه سه شنب

بيشتر روزنامه های امروز در عنوان های اصلی خود از ابراز نارضایتی رهبر جمهوری :بی بی سی
 که مربوط به گسترش بخش خصوصی می شود نوشته و در ۴۴اسالمی در مورد اجرا نشدن اصل 

هار نظر وزیر خارجه درباره توافق الریجانی و سوالنا، اظ. مقاالتی اين موضوع را مورد تاکيد قرار داده اند
پيشنهاد تغيير مجدد ساعت رسمی در اول سال و کمبود قبرستان برای مردگان تهرانی از جمله دیگر 

  . مطالب این روزنامه هاست
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 جمعی از معلمان مقاطع مختلف تحصيلی در اعتراض به بازگشت الیحه خدمات کارگزارانبه گزارش 
ر سر کالس های درس حاضر نشدند و اعتراض آرامی را شکل دادند که اساس آن بر تقاضای کشوری د

حقوق و دستمزد بود که دولت بعد از ماه ها سرانجام آن را موکول به تصویب الیحه خدمات اداری کرد 
. رفتاما هفته گذشته دولت این الیحه را به عنوان نداشتن اعتبار کافی برای اجرای آن از مجلس پس گ

  ..از سوی دیگر شورای نگهبان الیحه را دارای ایرادهای فراوان توصيف کرده است
های رسمی آن بخش از جمعيت کشور را که قادر   ترین ارزیابی    در گزارشی نوشته خوشبينانهسرمایه

 و  ميليون نفر برآورد کرده ولی ارزیابی کارشناسان١١ تا ١٠به تامين هزینه های خود نيستند حدود 
  .  کند  ميليون نفر برآورد می٢۵ تا ٢٠صاحبنظران مستقل تعداد جمعيت زیر خط فقر مطلق را بين 

 - این آمار در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در زمينه نقض حقوق اقتصادی سرمایهبه نوشته 
  . اجتماعی مردم ایران منتشر شده که شيرین عبادی، عضو این کانون آن را قرائت کرد

ن روزنامه می افزايد که بر اساس تاکيد بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر حدود حداقل چهار و نيم اي
ميليون نفر از این جمعيت یعنی حدود یک ميليون خانوار ایرانی قادر به تامين درآمد کافی برای فاصله 

 حالی است که دولت گذارند و این در  ها گرسنه سر بر بالين می گرفتن از خط فقر شدید نيستند و شب
 درصد از اعتبارات جاری را هزینه کرده و ميزان ٩٧انضباطی مالی در هشت ماهه اول امسال  با بی 

 درصد افزایش داده که این امرمطابق اظهارات منابع رسمی منجر به ۴٠نقدینگی کشور را تاکنون حدود 
  .  درصد شده است١۵افزایش نرخ تورم حداقل به ميزان 

 یک عضو شورای شهر تهران هشدار داده است که کمبود  سرمایهروزنامه اقتصادیبه گزارش 
  ب. کند گورستان در تهران، پایتخت را تا دو سال دیگر دچار بحران می

ه نوشته این روزنامه رسول خادم گفته تنها گورستان رسمی و فعال تهران بهشت زهرا است که تاکنون 
 هزار نفر اضافه ۵٠اند و ظرفيت آن باتوجه به اینکه ساالنه   هزار نفر در آن دفن شده ٣٠٠یک ميليون و 

آقای خادم که پيش از این هم درباره این بحران هشدار . شود  شوند تا دو سال آینده تکميل می می
ک در این شهر رخ ای غيرمترقبه ای مانند زلزله بم و یا یازده سپتامبر نيویور داده بود، تاکيد کرد اگر حادثه

  .آید غيرقابل تصور است دهد، بحرانی که دربارهء تدفين پيش می 
هاى مجلس شوراى اسالمى بر لزوم تغيير مجدد ساعت رسمى   خبر داده که مرکز پژوهشرسالت

کشور از ابتداى سال آینده تاکيد کرده و در گزارشی نشان داده که بيشتر کشورهای جهان تجربيات 
  .  تغيير ساعت رسمى خود دارندموفقی در خصوص

   کارائيب، آمریکاى جنوبی، حوزه  کشور جهان شامل آمریکاى شمالى و حوزه٧٧ رسالتبه نوشته 
 ميليون نفر ۵٠٠شود و در واقع بيش از یک ميليارد و  استراليا و اقيانوس آرام و سه کشور آفریقایى مى 

ه عبارت دیگر کشورهاى مختلف امروزه به این کنند و ب از جمعيت جهان با تغيير ساعت زندگى مى 
الملل، به تغيير ساعت  ها و از منظر بين  ها و ارگان اند که براى هماهنگى با سایر سازمان نتيجه رسيده 

اهميت گزارش مرکز . رسمى اقدام کرده و یک تا دو ساعت، ساعت رسمى کشور خود را جا بجا کنند
 سال گذشته که به طور ناگهانی دولت تصميم گرفت از تغيير پژوهش های مجلس بدان است که در یک

ساعت رسمی جلوگيری کند بسياری از مدیران و کارشناسان زیان های این کار را یادآور شدند اما 
  . اصرار دولت در این کار ناگزیر مجلس را وارد دایره کرد

هنمایی و رانندگی نيروی  خبر داده براساس طرحی که وزارت آموزش و پرورش و معاونت راکيهان
ميليون دانش آموز ابتدایی، قرارست تخلفات رانندگی والدین ۶انتظامی به طور مشترک تهيه کرده اند 

  . به پليس گزارش کنند٨۶خود را در ایام تعطيالت نوروز 
م  به همين مناسبت در یادداشت روز این روزنامه نوشته در این طرح که معلوم نيست با کداکيهانمدیر 

زمينه کارشناسی تهيه شده و ارزش های شناخته شده اسالمی و اصول بدیهی روان شناختی 
خانواده و رابطه همواره مقدس والدین و فرزندان و دهها مقوله ارزشی و علمی دیگر چه سهمی در 
 تدوین آن داشته است، حریم خانواده و حرمت و روابط صميمی والدین با فرزندان، آشکارا مورد هجوم

قرار گرفته و تهيه کنندگان طرح خواسته یا ناخواسته در پی آنند که به خاطر یک دستمال قيصریه را به 
  .آتش بکشند، هر چند این دستمال، قيمتی باشد که البته هست

  
   بهمن30دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 فوریه  19 (١٣٨۵ بهمن  30ه دوشنب
وز تهران در صدر گزارش های خود با نقل سخنان وزیر خارجه آمریکا روزنامه های صبح امر:بی بی سی

تاکيد . درباره تغيير صد و هشتاد درجه ای سياست آن کشور در مورد ایران، به تحليل آن پرداخته اند
رهبر جمهوری اسالمی به اهميت روابط ایران و سوریه و بررسی احتمال هايی درباره پيشنهادهای تازه 

حران هسته ای، متمم بودجه دولت در مجلس بدون تصویب حق برداشت از صندوق ذخيره اروپا و حل ب
  .ارزی و پيش بينی تورم چهل درصدی در سال آینده از دیگر مطالب این روزنامه هاست

 در سرمقاله خود با اشاره به سخن وزیر خارجه رسالت و جمهوری اسالمی، کيهانروزنامه های 
ید فریب این گفته را خورد و فراموش کرد که دولت آمریکا به دنبال روش های آمریکا نوشته اند که نبا

  . دیگری برای مقابله با ایران است
 است که در صدر گزارش های  اعتماد و آینده نوانتقاد مجلس از بی انضباطی مالی دولت عنوان اصلی

ان مجلس و از جمله چهره خبری خود از جریان بررسی متمم بودجه دولت در مجلس از قول اقتصاددان
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های اصلی جناح محافظه کار نابسامانی های دولت در بودجه بندی و برنامه ریزی را مورد نقد قرار داده 
  . اند

 احمد توکلی ریيس مرکز پژوهش های مجلس که به عنوان موافق با متمم بودجه سرمایهبه نوشته 
مم بودجه یادآور شد که دو ماه مانده به دولت سخن می گفت ضمن تاييد همه گفته های مخالفان مت

  . پایان سال و به علت پرداخت حقوق کارکنان دولت نمی توان دولت را مجبور به انضباط کرد
 سرمقاله های خود را به  اعتماد ملی وکارگزاران، تهران امروز، سرمایه، اعتمادروزنامه های 

  .  آینده اختصاص داده اندمسايل اقتصادی و از جمله متمم بودجه و یا بودجه سال
  .  پيش بينی کرده که فردا تکليف بهای بنزین در مجلس روشن می شودتهران امروز
 گذاری و عرضه بنزین برای سال   با عنوان تراکم پيشنهادها برای نفت نوشته نحوه قيمتدنيای اقتصاد
بدیل شده است و در حالی که گيری ت ها به یکی از مهمترین موضوعات در مراکز تصميم  آینده، این روز

 تومانی، آزادسازی، ۵٠٠  تومانی،٢۵٠های بنزین  ریيس کميسيون انرژی مجلس از بررسی پيشنهاد
التفاوت بهای بنزین داخلی و وارداتی در سال آینده خبر داده مدیرعامل  بندی و پرداخت ما به  سهميه 

ضد و نقيض منتشره درباره بنزین را فاقد های نفتی ایران اخبار  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
  . اعتبار قانونی دانسته است

 محمد رضا نعمت زاده معاون وزارت نفت گفته برای مشخص شدن وضعيت تهران امروزبه نوشته 
 گيری در این زمينه به نظر دولت و مجلس بستگی  بنزین باید تا پایان اسفند منتظر ماند چرا که تصميم

  . دارد
 فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به حوادث تروریستی اخير در مناطق سرمایهروزنامه به نوشته 

 ها و اشرار مسير فعاليت و ماهيت خود را جهت عملی کردن  شرقی کشور گفته است تروریست
  . اند، و به همين جهت مردم نگران نباشند و به سفرهای نوروزی بروند های مجرمانه تغيير داده  نقشه
ایم  کنيم به شرایطی رسيده   نشان می دهد سردار احمدی مقدم گفته ما ادعا نمی سرمایه گزارش

های  های گذشته گروه  پذیر نيست و ادعا کرده که در سال  که وقوع جرم و جنایت در کشور امکان
 صورت ها به  جاری این گروهک  دادند، اما در سال تر فعاليت خود را انجام می  مسلح به صورت گسترده 

پنهان دست به ارتکاب جرایم زده و این نشان دهنده اعمال حاکميت نيروی انتظامی جهت مقابله با این 
  .اشرار است
 در گزارشی پيرامون وضعيت حفظ محيط زیست در کشور با این عنوان که ایران بعد از خراسان

  در   خبرهایی   ت نوشته شنيدنافغانستان در پايين ترین رتبه ها در بين کشورهای جهان قرار گرفته اس
  آتش سوزی   باتالق،   به   ایران   بزرگ   تاالب های   تبدیل   فارس،   خليج   مرجان های   صدای   بی   مرگ   با   رابطه 
  شکار    ها،رودخانه   در   صنعتی   پسمانده های   و   فاضالب   کردن   رها   شمال،   جنگل های   از   هکتار   هزاران   در 
  .است   شده   عادی   برایمان   دیگر     شده   حفاظت   مناطق   در   وحوش   غيرمجاز 

  رامسر،   در 1971     سال   در   محيطی   زیست   اين روزنامه می نويسد که ايران با امضای نخستين پيمان ان
  از   حفاظت   خوب   شروع   کرد اما   مطرح   جهان   در   زیست   محيط   از   حفاظت   متوليان   از   یکی   عنوان   به   را   خود 
  هماهنگ   دليل   به   که   ماست   کشور   در   مهم   فعاليت های   از   بسياری   داستان   همانند   کشور   زیست   محيط 
  . است   متصور   آنها   برای   خوبی   پایان   کمتر   یکدیگر،   با   غيردولتی   و   دولتی   نهادهای   و   ارگان ها   نبودن 

.  از قول یک مقام امدادگر نوشته در برخی از شهرستان های کشور سل اپيدمی شده استآفتاب یزد
اهميت این خبر به آن است که از سی سال پيش بيماری سل در ایران ریشه کن شد و اخبار آن 

  . منتشر گردید 
ئول کميته امداد در یک سخنرانی که خواستار هماهنگی سازمان های  مسآفتاب یزدبه نوشته 

متخلف حکومتی شده بود به این موضوع اشاره کرد و در ضمن گفت دستگاه های اجرايی مانند دانه 
  .های زنجير باید هماهنگ شوند

ه  احتمال داده که رواج روز والنتاین موسوم به روز عاشقان یک توطئجمهوری اسالمیروزنامه 
فرهنگی عليه کشورهای مسلمان باشد چرا که در الجزایر و تونس هتل هايی در این روز به جوانانی که 

  . معاشقه کنند خدمات رایگان ارايه داده اند
 با اشاره به این که بر تابلوی هتل تونسی نوشته شده بود این رستوران به جمهوری اسالمیروزنامه 

شقه در مال عام کنند غذای مجانی می دهد تاکيد کرده که این ها دختران و پسرانی که اقدام به معا
نشان می دهد که غربی ها به شدت به دنبال اجرای تهاجم فرهنگی در کشورهای اسالمی بوده و در 

  . این راستا جوانان و نوجوانان مسلمان را نشانه گرفته اند
ه در صورتی که راننده ای مظهر فساد  از قول ریيس راهنمايی و رانندگی کشور گزارش داده کاعتماد

ظاهری بوده، به گونه ای که رفتارهای زشت و زننده داشته و مست و بی حجاب باشد، پليس اجازه 
  . برخورد و اخذ گواهينامه وی را دارد

 گفته مردم فکر می کنند پليس راهنمایی و رانندگی اجازه برخورد با اعتمادسردار رویانيان به نوشته 
ن مظهر فساد را ندارد در صورتی که ما پليس هستيم و وظيفه اصلی ما کنترل امنيت عمومی و رانندگا

ایمنی شهروندان است و به همين لحاظ با رانندگان دارای رفتارهای زننده و زشت، رانندگان خانم که 
 نه تنها با حجاب درستی ندارند یا رانندگان مست، برخورد جدی داریم چون که معتقدیم این افراد متخلف

ارتکاب رفتارهای زشت و پرخطر در هنگام حرکت، امنيت خود و سرنشينان خودرو را به خطر می اندازند، 
  .بلکه برای دیگران نيز خطرآفرین می شوند
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وان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی روزنامه های صبح امروز تهران در عن:بی بی سی
را آورده اند که در آستانه تشکيل جلسه شورای امنيت برای تصويب دومين قطعنامه عليه ايران از دولت 

  . خواسته است در ضمن حفظ احتياط، بر سر موضع خود در مذاکرات هسته ای پافشاری کند
 تصميم دولت به کشيدن مونوريل در تهران با وجود گزارش هائی درباره انفجارهای تازه در زاهدان،

مخالفت شهرداری و کارشناسان، و مذاکرات بشار اسد در تهران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه 
  .هاست
 در سرمقاله های خود اين گفته مقامات امنيتی را تحليل و رسالت و جمهوری اسالمی و کيهان

 از عامالن انفجارهای بلوچستان گرفته شده ساخت آمريکاست تائيد کرده اند که چون سالح هائی که
  . پس آمريکا و متحدانش در اين انفجارها دست داشته اند

 صدور اعالميه ای توسط شورای امنيت سازمان ملل را در تقبيح عمليات تروريستی سه روز قبل کيهان
 نشانه دست داشتن بلوچستان که به درخواست هيات ايرانی صورت گرفت امری غير طبيعی و

  . کشورهای غربی در اين ماجرا دانسته است
 يداهللا جوانی، رئيس اداره سياسي سپاه پاسداران، با اشاره به اين آه وقوع انفجار در کيهانبه نوشته 

طی دو سه ماه : بهمن بسيار معنادار است، گفت22زاهدان، آن هم پس از حضور حماسه ساز مردم در 
روز، دشمنان عمليات روانی سنگينی را به راه انداختند تا مردم ايران را از پيگيری اخير منتهی به اين 

راههای گذشته و مقاومت در مسير آرمان های انقالب مايوس آنند، اما ملت ايران جواب محكمی به 
  . آنها داد

 از  آن را منعکس کرده پس از نتيجه نگرفتن دشمنانکيهانبه نظر رييس اداره سياسی سپاه که 
اقدامات قبلی خود، آنها تالش آردند مناطق مرزی و قوميتی آه به نسبت ديگر مناطق آسيب پذيرترند 

را مورد هجمه قرار داده و با اقداماتی آن را نا امن سازند تا نظام نتواند به حل مشكالت آنها پرداخته و از 
  .اين طريق به ايجاد نارضايتی عمومی دست بزنند

رشی از دومين سفر رييس جمهور سوريه به ايران در يک سال گذشته نوشته تهران و  همراه گزااعتماد
سوريه نزديک ترين متحدان منطقه هستند و امروز بيش از هميشه به دليل فشارهای اياالت متحده به 

  . يکديگر نزديک شده اند
واشنگتن تحت فشار برنامه های هسته ای ايران باعث شده تهران از سوی اعتماد به نوشته گزارشگر 

قرار گيرد و همزمان سوريه هم به اتهام قتل رفيق حريری و دخالت در امور لبنان از سوی غرب و به ويژه 
اين فشارها باعث شده تهران و سوريه بيشتر از هميشه به داليل . اياالت متحده زير فشار است

  . استراتژيک به هم نزديک شوند
وی مدار اختالف از اظهارات معاون وزارت کشور خبر داده که از قرار دولت  با عنوان قطار هوائی رآينده نو

  . برای تاسيس پنج خط مونوريل خبر داده است
گيری شديد شهردار سابق تهران در خصوص جايگاه   دو سال پس از موضعتهران امروزبه نوشته 

ت رئيس سازمان شهرداِری  دار سم ها، معاون عمرانی وزارت آشور آه عهده قانونی سازمان شهرداری
  . خط منوريل در تهران داد5ها در دولت نهم نيز هست خبر از طرح احداث  

با نظری : " اعالم آرده بود1383ماه سال  نژاد شهردار سابق تهران در آخرين روز فروردين محمود احمدی 
ل خود را به لحاظ ها داده است اين سازمان بايد مشك آه شوراي نگهبان در خصوص سازمان شهرداری 

  ."جايگاه قانونی حل آند
 در گزارش اصلی خود از قول معاون عمرانی وزارت کشور از اصرار دولت بر احداث خطوط منوريل اعتماد

در تهران با وجود ادامه مخالفت هاي کارشناسان شهرداری تهران خبر داده و نوشته آقای هاشمی در 
ر تهران و همچنين تصويب سه مسير ديگر در دو هفته ديگر شرايطی بر تصويب احداث دو خط منوريل د

خبر داد که اظهارات ضد و نقيض وی در مورد نظر مساعد شهردار تهران موجی از اعتراض خبرنگاران را 
  . به دنبال داشت

 اضافه کرده که در شرايطی که شهرداری تهران همچنان بر پايه مستندات کارشناسي منوريل اعتماد
ت خورده در حوزه حمل و نقل عنوان می کند، وزارت کشور از توافق دولت و شهرداری را طرح شکس

  .می گويد
 کيلومتری شمال شرق 20 خبر داده که در سه روز اخير دو هلی کوپتر در دریاچه مهارلو در کارگزاران

  . کشته برجای گذاشته است5شيراز سقوط کرد و 
 گل گهر سيرجان و هلی کوپتر دوم هنگام انتقال الشه هلی کوپتر اول صبح پنجشنبه هنگام رفتن به

  .هلی کوپتر اول سقوط کردند
 نشان می دهد که نگرانی هائی در مورد تاخير گروه های امداد و احتمال مرگ شش کارگزارانگزارش 

 تن در اثر اين تاخيرها وجود داشته اما مسووالن اول آن که گفته اند وسایل نجات درياچه ای ندارند و
  .ديگر آن که همه کشته شده ها در هنگام سقوط هلی کوپترها کشته شده بودند

  طلب دعای    برای   مردم   از  و در همين رابطه     » نكنيم   غفلت   باران   طلب   برای   دعا   از« نوشته خراسان
  اقدامی   گرچه   باران   نزول   ایبر   برداشتن   دعا   به   دست  نوشته خراسانروزنامه     .شد   دعوت   باران 
  و   توزيع   مديريت   و   است   بحث   يك   آب   زيرزمينی   سفره های   شدن   سيراب   و   باران   نزول      اما   است   شايسته 
     . است   ديگری   بحث   تأمين 
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خارجى در ايران وجود ندارد در  از قول يک نماينده مجلس نوشته هيچ نظارتى بر کار خبرنگاران رسالت
  . حالى که حضور خبرنگاران آمريکايى در ايران جهت دار است

 حشمت اهللا فالحت پيشه نويسنده سابق اين روزنامه که اينک نماينده مجلس رسالتبه نوشته 
است گفته بايد بين خبرنگاران و کسانى که تحت عنوان خبرنگار جاسوسى مى کنند، تفاوت قائل 

 براى همه خبرنگاران خارجى منع ورود قرار ندهيم اما در خصوص حضور خبرنگاران آمريکايى در شويم و
 درصد رسانه هاى آمريکايى وابسته به صهيونيست ها هستند، حضورشان در ايران می 85ايران چون 

  .تواند جهت دار باشد
  

   بهمن28:  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007 فوریه  17 (١٣٨۵ بهمن  28ه شنب

روزنامه های اولين روز هفته تهران از محدودیت های تازه سوئيس، نروژ، ژاپن و آمریکا خبر :بی بی سی
  . داده اند که در روزهای آخر مهلت تعيين شده شورای امنيت سازمان ملل اعالم شده است

آینده، ابراز باالرفتن خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ، گفتگو بر سر تعيين نرخ بنزین از اول سال 
نگرانی وزیر سابق اطالعات از گسترش نارضايتی در ميان مردم از جمله دیگر مطالب این روزنامه 

  .هاست
 با اشاره به تصميم های جدید نروژ، ژاپن و سوئيس نوشته هنوز به درستی معلوم نيست کارگزاران

  . که این تحریم ها چقدر بر اقتصاد کشور تاثير دارد
ها عليه ایران  کشورهای مختلفی اعمال برخی تحریم:  گزارش های خبری خود نوشته در صدرحيات نو

را در دستور کار خود قرار داده اند و تصميم سوئيس تنها دو روز پس از دیدار غيررسمی ميشلين 
کابينه این . کالمپيره وزیر خارجه اين کشور با دبير شورای عالی امنيت ملی کشورمان در برن اتخاذ شد

تی که امکان استفاده از آنها درتاسيسات  ور روز چهارشنبه تصميم گرفت صدور کليه محصوالکش
سوئيس همچنين برخی از . ای یا تسليحات موشکی وجود داشته باشد را به کشورمان قطع کند هسته
  . های این کشور را نيز مسدود کرده است های کشورمان در بانک حساب

نيز بانک سوئيسی یو بی اس به همراه شرکت اعتباری و مالی  سال گذشته حيات نوبه نوشته 
 فوریه در حالی ٢١جل  اال اما ضرب. های ایرانی گرفته بودند کردیت تصميم به قطع همکاری با بانک

  . کند ش می ای جدید عليه ایران تال شود که دولت واشنگتن همچنان برای صدور قطعنامه سپری می
برگزاری جمهوری اسالمی از قول دبير و سخنگوى دولت ژاپن نوشته اجراى  وابسته به خایرانروزنامه 

طرح تحریم جمهورى اسالمى ایران در چارچوب قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل، هيچ تأثير منفى 
بر روابط اقتصادى دو کشور نخواهد داشت و موضوع هسته اى ایران و روابط اقتصادى ژاپن و ایران دو 

  .جدا از هم هستندموضوع کامًال 
 نفر را که مدعى است به برنامه هسته ١٢ گروه و ١٠اما همين روزنامه خبر داده که دولت ژاپن دارایى 

اى و موشکى ایران مرتبط بوده اند، مسدود مى کند و نخست وزیر ژاپن اعالم داشته که ژاپن مانع 
  . انتقال وجوهى مى شود که به برنامه هسته اى ایران مرتبط هستند

 در صدر اخبار خود از برنامه تازه آمریکا برای مقابله با ایران خبر داده و نوشته علی رغم آفتاب یزد
اختالفات کنگره و دولت آمریکا در روزهای گذشته مالقات هايی بين آنان صورت گرفته که حاصلش توافق 

   .بر سر پرهيز از درگيری نظامی اما توافق بر سر سخت گيری های دیگر است
، علی یونسی وزیر سابق اطالعات گفته است خطر نارضایتی مردم بزرگ تر از  آفتاب یزدبه نوشته

  . تهدیدهای نظامی غرب است
 خبر داده که به درخواست هيات نمایندگی ایران و به دنبال حادثه تروریستی اخير در ایرانروزنامه 

اسالمی شد، دبيرکل سازمان ملل و  عضو سپاه پاسداران انقالب ١٨زاهدان که باعث کشته شدن 
  . شورای امنيت این سازمان با صدور بيانيه ای این واقعه را محکوم کرد

، بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل اعالم کرده هيچ دليلی نمی تواند توسل به ایرانبه نوشته روزنامه 
  . خشونت تروریستی را توجيه کند

را مطرح کرده که چرا سازمان ملل و شورای امنيت که حتی در  این سئوال کيهاندر همين حال روزنامه 
ماجراهای تروریستی بزرگی مانند انفجار حزب جمهوری اسالمی و ساختمان نخست وزیری در بيست 

  . و پنج سال قبل اعالميه ای صادر نکردند در این مورد دست به کار شده اند
بيانيه سازمان ملل و شورای امنيت به درخواست  در دو گزارش و مقاله بدون اشاره به این که کيهان

هيات نمایندگی ایران صادر شده نوشته است که به علت دست داشتن آمریکا و متحدانش در عمليات 
تروریستی دو روز پيش بلوچستان، شورای امنيت و سازمان ملل چنين عجوالنه دست به کار تقبيح این 

  . عمل شده است
راهی بنزین در گزارش اصلی خود نوشته اظهارنظرهای اعضای کميسيون  با عنوان سه تهران امروز

انرژی مجلس در خصوص پيشنهاد نمایندگان برای قيمت بنزین در سال آینده نشان می دهد که تغيير 
  .بندی از آغاز سال آینده صورت می گيرد قيمت موجود قطعی است و به احتمال بسيار زیاد سهميه

ئيس کميسيون انرژی مجلس گفته پيشنهادات زیادی برای قيمت بنزین رسيده  رتهران امروزبه نوشته 
کم  و کميسيون همه پيشنهادات را به کميسيون تلفيق ارجاع داده، چرا که ادامه روند موجود دست

  . زند  ميليارد دالر به کشور ضرر می١٠سالی 
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ست بررسی دارد که براساس  در همين باره نوشته کميسيون انرژی مجلس پيشنهادی را در داعتماد
اما .  تومان در کل کشور به فروش برساند۵٠٠آن قرار است دولت بنزین را از ابتدای سال آینده به نرخ 

به مصرف کننده از طریق فيش بانکی )  ریال٣٧۵٠یعنی معادل هر ليتر (تفاوت آن با قيمت فعلی 
قاچاق بنزین داده شده است که گفته گفتنی است که این طرح برای جلوگيری از . برگشت داده شود

  .می شود هر سال بيش از یک ميليارد دالر صدمه به کشور وارد می کند
 در عنوان اصلی خود از تعيين چهارصدهزار تومان برای خط فقر در تهران خبر داده و از قول کارگزاران

قر نشان می دهد که یک نتایج مطالعات انجام شده درباره خط ف: یکی از مقامات وزارت رفاه نوشته
 هزار تومان ۴٠٠ نفره شهری در استان تهران برای خروج از خط فقر، حداقل نيازمند ماهانه۵خانوار 
  . است

به نوشته همين روزنامه، یک خانوار در استان سيستان و بلوچستان به عنوان پایين ترین رتبه درآمدی 
 هزار تومان اعالم ١٣٠ط فقر در مناطق روستایی  هزار تومان است، و خ١٧٢نيازمند ماهانه نزدیک به 

  . شده است
گرچه آماری از تعداد افرادی که زیر خط :  در سرمقاله خود با اشاره به همين آمار نوشتهاعتماد ملی

فقط روز و شب می گذرانند، وجود ندارد اما به نظر می رسد دولت فعلی در دو سال گذشته نتوانسته 
 بهبود بخشد و خط فقر در تهران که چهارصدهزار تومان باشد معلوم است وضعيت فقر را در جامعه

  .کننده خواهد بود تصویر فقر در ایران تا چه اندازه پررنگ، هولناک و نگران
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