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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(و دولتهای بزرگرژیم ایران 

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  .  شدرانی اهي علدی جدی قطعنامه ابی امور خارجه فرانسه خواستار تصوری وزی دوست بالزپيليف

  )2007 فوریه  22 (١٣٨۵   اسفند3ه پنج شنب
 ی به درخواست ها برارانی گفت که پس از آنکه ای مهر به نقل از فرانس پرس ، بالزی گزارش خبرگزاربه

 هي علمهای اعمال تحری برادی جدی قطعنامه ابی به تصوازي کند نی عمل نمی هسته ایتوقف برنامه ها
  .تهران است

 بی به تصوتي امنی شورایعنامه دوم به اتفاق آراء از سو تا قطميما خواهان آن هست:  اضافه کردیبالز
  . کندداي ها ادامه پمیبرسد تا اعمال تحر

 لی تبد،ی سازی غنی هاتي تا فعالمی درخواست کرده ارانیما از ا:  خارجه فرانسه اظهار داشت ریوز
 کي بالستی خود را در حوزه موشک های هاتي فعالنطوري و همني آب سنگی هاتي و فعالومياوران

  .متوقف کند 
 تي روز فعال60 مهلت ی خواست تا طرانی از ا1737 قطعنامه بی دسامبر با تصو23 در تي امنیشورا
  .دي رسانی مهلت امروز به پانی خود را متوقف کند که ای هسته ایها

  مؤظفزي نی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی براساس قطعنامه مذکور محمد البرادعنيهمچن
 ی اعضااري گزارش امروز در اختنی ارائه کند که انتي امی را به شورای مهلت گزارشنی ایشده بود تا ط

  . قرار گرفته استتي امنیشورا
  

  امنيت رسمًا تأييد شدی ايران از قطعنامه شورایسرپيچ
  )2007 فوریه  22 (١٣٨۵   اسفند3ه پنج شنب

 ايران، ی از فعاليت اتمیبا انتشار گزارش تازه ا ی اتمی انرژی آژانس بين المللرئيس:بی بی سی
 . امنيت سازمان ملل متحد را تأييد کردی اين کشور از قطعنامه شورایرسمًا سرپيچ

 اين گزارش که در شش صفحه تنظيم شده، ابراز تأسف آمريکا را به همراه داشته و جانشين مفاد
 خوانده که دولت و ملت ايران از دست یرصت امنيت را فی وزارت خارجه آمريکا قطعنامه شورایسخنگو
 .دادند

 امنيت، دولت ی ايران از عمل به خواسته شورای بريتانيا اعالم کرده که با وجود سرپيچوزيرخارجه
 ی ايران از راه گفتگو و بر اساس اين پيشنهاد میبريتانيا همچنان خود را متعهد به حل مسئله هسته ا

 در چارچوب صلح یاتم ی توليد انرژی به تمام امکانات الزم برایدستيابداند که در مقابل دادن امکان 
 . اورانيوم در ايران متوقف شودی سازی بيشتر به ايران، غنیآميز و همکاريها

 تازه در ی اقداماتی بکت، وزيرخارجه بريتانيا همچنين اعالم کرده که دولت بريتانيا به بررسمارگارت
 .د پرداخت که ايران را بيشتر در انزوا فروخواهد برد امنيت سازمان ملل خواهیشورا
 يافتن ی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد نيز ابراز تأسف عميق کرده و از ايران خواسته که برای کبان

 . گفتگو کندی خود با جامعه جهانی مناقشه اتمی برای مسالمت آميزیراه حل
 فوريه مهلت داده 21ه تصويب شد، به ايران تا  امنيت که ماه دسامبر گذشتی شورا1737 قطعنامه در

 اورانيوم را متوقف کند اما ايران با وجود پايان اين مهلت، همچنان اصرار دارد که ی سازیشده بود غن
 منع یملل اورانيوم بر اساس پيمان بين الی سازی است، غنی امنيت غيرقانونیقطعنامه شورا

 و ی جز توليد انرژی ايران هيچ هدفیست و فعاليت اتم حق اين کشور ای اتمیگسترش جنگ افزارها
 . کندیديگر مقاصد صلحجويانه را دنبال نم

 کاالها به اين ی ايران از عمل به قطعنامه باعث تحريم صدور برخی امنيت، سرپيچی قطعنامه شورابنابر
 یور و جلوگير در خارج از اين کشی شرکتها، مؤسسات و افراد ايرانی برخیکشور، مسدود شدن داراي

 . شودی به خارج از کشور می مقامات و کارشناسان ايرانیاز سفر برخ
 'تخلف 'موارد
 ی بر غنی امنيت مبنی ايران نه تنها به خواست شورای اتمی انرژی گزارش تازه آژانس بين المللبنابر
زايش داده و با نصب  اورانيوم را افی سازی خود در زمينه غنی اورانيوم عمل نکرده، بلکه فعاليتهایساز

 نه تن گاز هگزافلوئوريد د در نطنز، حدوی زيرزمينیصدها دستگاه تازه سانتريفوژ اورانيوم در تأسيسات
 .اورانيوم را آماده تزريق به اين دستگاهها به منظور افزايش غلظت اورانيوم موجود در آن کرده است

آينده هزاران ) ارديبهشت(د قصد دارند تا ماه مه  اعالم کرده انی گزارش آژانس آمده که مسئوالن ايراندر
 . کندیدستگاه سانتريفوژ را آماده بهره بردار

 بردن بيشتر به ی ايران، بازرسان آژانس امکان پی ناکافی همچنين اعالم کرده که به دليل همکارآژانس
 ناقض قطعنامه  خود ندارند و اين خودی گذشته ايران در توسعه تأسيسات اتمیاقدامات و فعاليتها

 . امنيت استیشورا
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 امنيت ی عمليات ساخت رآکتور آب سنگين در اراک نيز از جمله موارد تخلف ايران از قطعنامه شوراادامه
 .قلمداد شده است

 ی بعدگام
 ی امنيت به احتمال زياد به تصويب قطعنامه سختگيرانه تری ايران از عمل به قطعنامه شورایسرپيچ

 ايران را رسمًا تأييد ی سرپيچی اتمی انرژی پيش از آنکه آژانس بين المللیامد و حت انجیعليه ايران م
 وادار کردن ی گفته بود که اياالت متحده برای سی بیکند، نيکالس برنز، معاون وزير خارجه آمريکا به ب

اهد  عليه اين کشور خوی بين المللی امنيت خواستار تشديد تحريمهای مصوبه شورایايران به اجرا
 .شد
 نيز بتدريج آثار خود را آشکار خواهد ساخت و از ی کنونی گفته معاون وزير خارجه آمريکا تحريمهابه

 . از اروپا مواجه ساخته استی در اخذ اعتبارات تجاریجمله، ايران را با دشواريهاي
 ايران ی بحران هسته ای بررسی امنيت سازمان ملل در اوائل ماه مارس برای رود شورای مانتظار

 .تشکيل جلسه دهد
 امنيت در ی ايران از قطعنامه شورای بر سرپيچی مبنی اتمی انرژی گزارش آژانس بين المللانتشار
 ی با همراهی صورت گرفته که کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا در پايتخت آلمان جلسه ایحال

 کردن ار هدف از آن، واد،یگفته ومقامات ارشد چند کشور و دبيرکل سازمان ملل متحد داشته که به 
 . اين کشور بوده استی حل بحران هسته ایايران به بازگشت بر سر ميز مذاکره برا

 الوروف و فرانک والتر اشتاين ماير، وزيران خارجه روسيه و آلمان، ی رايس در اين اجالس با سرگئخانم
ن، دبيرکل سازمان ملل متحد گفتگو  موی اتحاديه اروپا و بان کیخاوير سوالنا، مسئول سياست خارج

  . اتخاذ نشده استیکرد و پس از جلسه به خبرنگاران گفت دراين جلسه تصميم خاص
  

نژاد را رد  به گزارش آسوشيتدپرس، سخنگوي آاخ سفيد پيشنهاد تعليق در برابر تعليق محمود احمدي
  . آرد

  )2007 فوریه  21 (١٣٨۵   اسفند2ه چهار شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، توني اسنو، ) ايسنا(ري دانشجويان ايران به گزارش خبرگزا

اين امر مطابق قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل : سخنگوي آاخ سفيد با رد اين پيشنهاد گفت
يي  حقيقت امر اين است آه ما خوشحال خواهيم شد در دستيابي به انرژي هسته. باشد نمي

المللي مشخص آرده است از اين آه ايران  يم، اما همان طور آه جامعه بينغيرنظامي به ايران آمك آن
ي  يي دست يابد خرسند نخواهيم بود؛ زيرا جامعه داراي موقعيتي باشد آه بتواند به تسليحات هسته

المللي موضع خود را به وضوح بيان آرده است؛ عالوه بر آن پيشنهاد آمك به ايرانيان براي آسب  بين
  . چنان روي ميز است؛ بنابراين وظيفه ايران است آه قدم جلو گذاشته و اقدام آند يي هم هانرژي هست

يي ايران تعيين  اسنو درباره به پايان رسيدن موعد مقرري آه شوراي امنيت براي توقف برنامه هسته
ود، اما ش هاي خود را ابراز آنم؛ بايد ببينيم چه مي خواهم پيشاپيش نگراني من نمي: آرده بود گفت

آنچه واضح است اين است آه آمريكا و متحدانش در زمينه رساندن پيغام خود به دولت ايران پابرجا 
ها زندگي بهتري  خواهيم مطمئن شويم آه آن آنيم و مي ما از مردم ايران حمايت مي. اند ايستاده

ند، اما دولت شو هاي شغلي به همراه خواهد داشت مي داشته و صاحب انرژي آه برايشان موقعيت
  . يي خود اولين گام را بردارد ايران بايد در رها آردن اهداف هسته

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
   از عراق استقبال کرد یسي انگلیروهاي از خروج نیطالبان

  )2007 فوریه  22 (١٣٨۵   اسفند3ه پنج شنب
  .  خود از عراق استقبال کردیروهاي از نی شمار خارج کردنی براسي انگلمي عراق از تصمی جمهورسيرئ
 ی بیب "وی عراق در گفتگو با رادی جمهورسيرئ" یجالل طالبان "ی مهر، سخنگوی گزارش خبرگزاربه
 ی خود در ماههایروهاي نفر از ن1600 خارج کردن ی براسي دولت انگلمي از تصمیطالبان: گفت" یس
  . کندی از عراق استقبال مندهیآ
 ی هاتی خود و برعهده گرفتن ماموری پای بر روستادنی ای را برای عراقیروهاي گام ننیا:  افزودیو
  . خواهد کردقی درع راق تشویتيامن

 از عتری سریسي انگلیروهاي کرد نلی ابراز تمازي نی  ملتي در امور امنیمشاور طالبان" یعيموفق الرب"
  .  که بلر مشخص کرده اند،  از عراق خارج شوندیزمان
 گرفتن لی تحوی برای عراقیروهاي نی از آمادگزي بصره نسيفرمانده پل" یمحمد الموس" حال، ني همدر

  . شهر خبر دادنی درایتي امنی هاتيمسئول
 خود در یروهايلندن شمار ن:  کشور اعالم کردنی در مجلس عوام اروزی دسي انگلرینخست وز"  بلریتون"

 خواهند ی باقی جنگتي دهد اما آنها همچنان در وضعیهش م نفر کا5500 نفر به  7100عراق را از 
  .ماند

  
   در عراقییايمي به سالح شاني شورشزي از تجهینگران

  )2007 فوریه  22 (١٣٨۵   اسفند3ه پنج شنب
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 آمريکا، روز پنج شنبه اعالم کرد که انفجار دو بمب در دو روز که در آن از گاز کلر استفاده ارتش:رادیو فردا
 از جمله ی حمالت خود به تسليحات تازه ای دامن زده است که شورشيان، برای، به اين نگرانشده بود

  . مجهز شده باشند،یتسليحات شيمياي
 نفر در ۵ حمل گاز کلر را منفجر کرد و دست کم ی يک خودروی گفته پليس عراق، شورشيان با بمببه

 شده اين است که بر اثر اين حادثه، یت امنيیاما آنچه موجب هراس نيروها. اين حادثه کشته شدند
  . از آنها دچار مسموميت گاز کلر هستندی شدند که بسياری بستری نفر به دليل بيمار١۴٠
 حمله استفاده کردند و در هر دو حمله، ی مشابه برای گفته ارتش آمريکا، شورشيان دو بار از روشبه

 بايد با دقت بسيار حمالت شورشيان را ی امنيتیهاگاز کلر خطرات را افزايش داده و به همين دليل، نيرو
  . خود را ارتقا داده اند يا خيری کنند و ببينند که آيا آنها روش هایبررس

  
 در آستانه فرارسيدن سالگرد انفجار حرم دو تن از امامان ،ی و عراقی آمريکايی چند روز اخير نيروهادر

 مذهب به یحمله سال گذشته شورشيان سن. دشيعه در شهر سامره، درحال آماده باش کامل بودن
  . انجاميدی و مذهبی فرقه ای تازه از خشونت هایشيعيان، به آغاز موج» مقدس«اماکن 

  . استفاده شدی شيميايی اول در سالح های نخستين بار در جنگ جهانی کلر براگاز
 یه وسيله سالح ها در دوران صدام حسين نيز بی دسته جمعی از بزرگترين کشتارهای عراق، يکدر

 ديکتاتور پيشين عراق، در آخرين سال جنگ ايران ،ی ميالد١٩٨٨در سال .  به وقوع پيوستیشيماي
  . مناطق کردنشين، مخالفان خود را در ميان کردها، سرکوب کردیوعراق، با بمباران شيمياي

 ی حامل گاز کلر، به نوعانفجار تانکر«:  ارتش آمريکا در اين باره گفتی کريستوفر گارور، سخنگوژنرال
 نيز استفاده ی بينيم آنها در انفجارهايشان از مواد اضافیتازه است اما اين نخستين بار نيست که ما م

  ». از مردم آسيب برسانندی کنند تا به تعداد بيشتریم
  

يسي خروج نيروهاي انگل: توني بلر با اشاره به طرح عقب نشيني نيروهاي انگليسي از عراق اعالم آرد
  .  تكميل خواهد شد2008از عراق تا سال 

  )2007 فوریه  21 (١٣٨۵   اسفند2ه چهار شنب
به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره، توني بلر نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اق هم نبايد فراموش آنيد آه عر: گفت، اظهار داشت انگليس آه در مجلس عوام اين آشور سخن مي
چنان درگير بحران و هرج و مرج است و بسياري از شبه نظاميان در اين آشور چون شبه نظاميان صدر 

  . مسوول بسياري از آشتارها در عراق هستند
هاي تروريستي در عراق به رغم تفاوت  هدف تمام شبه نظاميان خارج از قانون و گروه: وي افزود
.  يك چيز است و آن هدف قرار دادن دموآراسي عراق استشان در هاي حزبي ها و وابستگي فعاليت

اين درست است آه هنوز بحث مشروع بودن يا نامشروع بودن جنگ عراق هم چنان وجود دارد و 
شد و يا اينكه آنار گذاشتن او امري بجا بوده  بسياري هنوز درباره اينكه نبايد صدام آنار گذاشته مي

ها در حال حاضر مهم نيست و بايد همه ما موضع  مه اين بحثاست بحثهاي متفاوتي دارند؛ اما ه
ما بايد بر نيروهاي . واحدي نسبت به عراق اتخاذ آنيم و آن برقراري دموآراسي در اين آشور است

  . شري آه در عراق وجود دارند غلبه آنيم
  

ما پيش از :  گفت يا جدول زماني مشخص خود براي عقب نشيني از عراق بلر با اشاره به موضوع برنامه
دهيم و زماني آه اين نيروها به  هاي الزم را انجام مي اين نيز گفته بوديم آه با نيروهاي عراقي همكاري

دار شدن اداره امور آشور رسيدند، نيروهاي ما در عراق نيز آاهش  قدرت و توانايي الزم جهت عهده
اهد شد بنابراين اين موضوع چيز جديدي خواهد يافت و مرحله خروج اين نيروها از اين آشور مهيا خو

  . باشد نمي
ها و  بسياري از گزارش: ي اوضاع عراق اظهار داشت  هميلتون درباره وي با اشاره به گزارش بيكر،

هايي را براي بهبود اوضاع امنيتي عراق ارايه دهيم از  هاي انجام شده به ما آمك آرد آه طرح ارزيابي
هاي  ها توانستيم تا امروز سه طرح را براي حل بحران  اساس اين ارزيابيجمله گزارش هميلتون و ما بر

  . توان به طرح امنيتي بغداد اشاره آرد ها مي موجود در عراق ارايه دهيم آه در راس اين طرح
  

توان  ي مرآزي عراق است و در صورتي آه امنيت در اين منطقه برقرار نشود نمي بغداد مهره: بلر گفت
 آه اين امنيت در ديگر مناطق عراق برقرار شود، بنابراين بر اساس اين طرح منطقه بغداد انتظار داشت

پاآسازي خواهد شد و نيروهاي تروريستي و خارج از قانون سرآوب خواهند شد و بستر الزم جهت 
  . برقراري امنيت در ديگر مناطق عراق فراهم خواهد شد

هاي  طرح ما براي آمك به دولت عراق موضوع آمكمرحله دوم : وزير انگليس هم چنين گفت نخست
هاي مناسب به نيروهاي  هاي امنيتي به نيروهاي عراقي و در اختيار گذاشتن سالح لجستيك، آموزش

هاي عراق برقراري  ي در نظر گرفته شده براي حل بحران امنيتي اين آشور است و نيز ديگر مرحله
ن بسيار زود است آه در اين باره بخواهيم نظر دهيم يا آشتي ملي ميان شيعيان و سنيان است آه اال

  . سخن بگوييم
شود بر اساس جدول  بلر هم چنين درباره عقب نشيني نيروهاي انگليسي از شهر بصره آه گفته مي

وضعيت در بصره بسيار : زماني عقب نشيني نيروهاي انگليسي از عراق انجام گرفته است گفت
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باشد و نيروهاي  ها و يا اختالفات شيعه يا سني نمي اهد شورش سنيمتفاوت است، زيرا اين شهر ش
هاي الزم جهت تامين امنيت اين شهر را فراهم  انگليسي تا به امروز توانستند بسياري از خدمت رساني

هاي خود در عراق متعهد ماندند و الزم  نيروهاي انگليسي تا به امروز قهرمانانه به مسووليت. سازند
آند  من قدرداني از اين نيروها و اذعان به اينكه همه ملت انگليس به وجود آنها افتخار مياست امروز ض

 آساني آه جان خود را در عراق از دست  هاي آنها قدرداني آنم و به تمامي خانواده از تمامي خانواده
  . دادند تسليت بگويم

هايي آه در نظر  مردم شهر بصره امروز از امنيت بيشتري برخوردارند و بر اساس طرح: وي تصريح آرد
ي بازسازي در شرف  گرفته شد بسياري از مدارس و مناطق اين شهردر حال بازسازي است و يا برنامه

ز ما به اين نكته به اجرا در آمدن است اما در مورد عقب نشيني ما از شهر بصره بايد بگويم در سابق ني
ايم آه در صورت آنكه نيروهاي امنيتي و مسوول در عراق به قدرت و آمادگي الزم دست  اشاره آرده

هاي ديگر  يافتند اداره امور اين شهر را به دست آنها خواهيم داد، بنابراين بر اساس اين طرح ما طي ماه
اخت و اداره امور اين شهر را به صورت بيش از هزار سرباز انگليسي را از شهر بصره خارج خواهيم س

تدريجي به نيروهاي مسوول عراقي منتقل خواهيم ساخت؛ اما تعدادي از نيروهاي انگليسي در پايگاه 
دار خواهند شد و  هوايي بصره مستقر باقي خواهند ماند و نقش محوري را در برخي از مسايل عهده

 مرزي عراق به خصوص با مناطق مرزي ايران مسووليت نيروهاي انگليسي بيشتر در تامين امنيت
متمرآز خواهد شد و در صورت ضرورت و نياز و درخواست ارتش عراق نيروهاي انگليسي آمادگي 

  . همكاري و آمك به ارتش را خواهند داشت
  

انگليس هم چنان ارتباطات خود را با بسياري از هم پيمانان خود در عراق حفظ : وي هم چنين گفت
؛ اما درباره بحران عراق بايد بگويم بحران عراق جزيي از بحران آلي خاورميانه است و بايد خواهد آرد

باشد آه اين بحران در حال حاضر بر عراق و  اعتراف آنيم آه خاورميانه شاهد بحراني بزرگ مي
 ضعيف هاي خود افغانستان سايه افكنده است بنابراين با توجه به اين واقعيت نبايد نسبت به مسووليت

آري هيچ آس نبايد فراموش آند آه صدام رييس جمهور سابق عراق در جنگ خود با ايران . عمل آنيم
خانمان ساخت و صدها هزار تن از عراقيان را با عناوين مختلف  ها را بي بيش از يك ميليون از عراقي

هاي  دموآراسي را به ملتبايد مفهوم آزادي را دقيق درك آنيم و قدرت انتقال اين آزادي و . سرآوب آرد
منطقه داشته باشيم و در صورت محقق شدن اين امر نه تنها ضمانت سالمتي منطقه به دست خواهد 

  . آمد بلكه ضمانت ما نيز حاصل خواهد شد
هاي منطقه موضوع  يكي از مهمترين بحران: بلر هم چنين درباره موضوع فلسطين و اسراييل گفت

من هميشه از اسراييل حمايت آردم و . يد اين مساله را ناديده گرفتفلسطين و اسراييل است و نبا
ام اما امروز الزم است به اسراييل بگويم آه  هميشه اين حمايت خود را به صورت علني انجام داده

  . منطقه و همه ما به وجود يا تشكيل يك آشور مستقل فلسطيني با مرزهاي مستقل نياز داريم
مدارك و اسنادي به دست آمده است آه نشان : ع ايران و سوريه گفتوي هم چنين درباره موضو

دهد سوريه تهديد و خطر سازمان القاعده را به خوبي درك آرده است اما در زمينه موضوع عراق  مي
اين دو آشور بايد . گيري سوريه خصمانه است موضع اين آشور هنوز مبهم است و در مورد لبنان موضع

 مسايل موجود ممكن است منجر به به حاشيه آشيده شدن اقتصادي و سياسي بدانند آه بسياري از
  . و استراتژيك آنها بشود
هنوز هم نيروهايي آه عامل وقوع اين حادثه بودند وجود :  سپتامبر تاآيد آرد11بلر با اشاره به موضوع 

وري است و به هاي خارجي ضر آنند بنابراين شكست اين طرف دارند و همچنان در عراق فعاليت مي
  . سود جهان و سود انگليس است آه شكست بخورند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   اسفند3پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 فوریه  22 (١٣٨۵   اسفند3ه پنج شنب
 شورای عالی روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از گفتگوهای دبير:بی بی سی

امنيت ملی ایران با دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر داده که آن را سازنده خوانده اند، فرار 
  .شهرام جزایری از زندان و انتخابات اتاق بازرگانی در تهران از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست

جانی و محمد البرادعی، سخنان دبير بيشتر روزنامه های امروز صبح در گزارش گفتگوهای آقای الری
  . شورای عالی امنيت ملی ایران را منعکس کرده اند

 از قول مدیرکل آژانس انرژی اتمی نوشته اگر طرف های مقابل درخصوص سرمایهدر عين حال، روزنامه 
ها در سر ميز  کند، ما برای رفع این نگرانی  های ایران در آینده ابراز نگرانی می  انحراف احتمالی فعاليت

  . مذاکرات هيچگونه مخالفتی نداریم
از مجموع گزارش های منابع مختلف و رسانه های بين المللی تنها آن بخش در روزنامه های امروز ايران 

منعکس است که محتوای آنها به نفع سياست های ایران است و از احتمال عقب نشينی آمریکا و 
  . متحدانش خبر می دهد
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رشی از سفر رئيس جمهور به رودبار بخشی از سخنان وی را نقل کرده که گفته است  در گزااعتماد
 سال بقيه کارها را تعطيل کنيم و به صورت متمرکز بر روی انرژی هسته ای کار کنيم می ١٠اگر ما 
  .  سال جلو برویم و این کار می ارزد۵٠توانيم 

مله را در ضرورت هسته ای شدن کشور  محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری این ج اعتمادبه نوشته
ابراز کرد و بر آن افزود دستيابی به چرخه سوخت هسته ای آن قدر مهم است که ملت ما را در صورت 

  ..  سال به جلو می برد۵٠دستيابی به آن بيش از 
 خبر داده که همزمان با سفر رئيس جمهوری به رودبار گيالن جمعی از جمهوری اسالمیروزنامه 
 ماه است که حقوق دریافت نکرده ١٨ان معدن سنگرود با نوشتن پرده ای مبنی بر اینکه بيش از کارگر

  . اند از رئيس جمهوری خواسته بودند به مشکالت آنان رسيدگی کنند
به نوشته این روزنامه مامورین حفاظت جایگاه سخنرانی رئيس جمهور اجازه نصب این پرده را ندادند در 

داف سفر رئيس جمهور به استان ها اینست که با مسايل ومشکالت مردم از نزدیک حالی که یکی از اه
  .آشنا شود، ممانعت از نصب این پرده نوشته موجب تعجب کارگران شد

 از رزمایش سپاه پاسداران خبر داده و نوشته برگزارى رزمایش و ورود دومين ناو هواپيمابر رسالت
 نمایش قدرت در پيش دیدگان بيگانگان است، بيگانگانى که در طول اى از  فارس، گونه  آمریکایى به خليج
  . اند را به بار آورده ” ای بحران ناامنى منطقه “شان در سطح منطقه  حضور پنج ساله

 از قول فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته آمریکا دیگر قدرت بالمنازع جهان نيست بلکه چين، کارگزاران
  .  های برتر آسيایی هستند که در حال شکل گيری هستندروسيه، هند و ایران قدرت

ما در معرض یک :  سردار رحيم صفوی با اشاره به شرایط حساس کشور گفتکارگزارانبه گزارش 
آزمون بزرگ قرار داریم که یک طرف آن نظام سلطه جهانی است و شاید یکی دو سال آینده شاهد 

  . از نظر اقتصادیمقطع حساسی باشيم، چه به لحاظ سياسی و چه 
حرکت اعتراضی نمایندگان مجلس و معلمان به خاطر خطای آموزش و پرورش در توزیع سئوال هايی که 
گفته ميشود توهين به پيامبر اسالمی بوده است در بيشتر روزنامه های تهران عنوان مقاالت و گزارش 

  . هايی قرار گرفته است
موزش و پرورش نوشته اعتراض معلمان نشان می دهد  از قول مرتضی حاجی وزیر سابق آکارگزاران

که خوشبختانه از این عوام زدگی تاثير نپذیرفته اند و از این جهت باید از معلمان قدردانی کرد اما این 
گناه مسئوالن را کاهش نمی دهد و باید برای زدودن فرهنگ عوام زدگی و خرافات در کشور تدبيری 

  . اندیشيده شود 
 از رسانه های اصالح طلب گالیه کرده که چرا به صدا در نمی آورند و عالوه بر ماد ملیاعتروزنامه 

اعتراض به توهين به پيامبر اسالم یادآور شده اند که نشریاتی که در ابتدای ریاست جمهوری محمد 
خاتمی به خاطر چاپ یک نمایشنامه در نشریه ای دانشجويی کشور را به آشوب کشيده بودند با چه 
ونسردی از کنار سئوال های دولتی عبور می کنند و نشان می دهند که جنجال ها تا چه اندازه تابع 

  . تمایالت جناحی است و نه آرمان خواهی 
خ

 نوشته ریيس حداد عادل، رييس مجلس، با اشاره به عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش از کارگزاران
رورش در نامه ای به مجلس اعالم کرد که مسئوالن طرح چنين سئواالتی اظهار داشت وزیر آموزش و پ

برگزاری این آزمون برکنار شدند و از قوه قضاييه هم در خواست کرده تا در صورتی که جرمی اتفاق 
  .افتاده مجرم را شناسایی کنند

  .  انتخابات اتاق بازرگانی را در صدر گزارش های خبری خود آورده اندکارگزاران و سرمایه
 عکس هايی که صاحبان صنایع و بازرگانان را در صف رای نشان می دهد اقتصاد و دنيای اعتماد ملی

  . به همين موضوع پرداخته اند
 سرمایه داران ایرانی روز گذشته پای صندوق های رای رفتند تا نيرومندترین و کارگزارانبه نوشته 

  . های بازرگانی انتخاب کنندهوشمندترین کادرهای موجود خود را برای مدیریت دوره آینده اتاق 
 اضافه کرده اقبال سرمایه داران از انتخابات دوره فعلی این نهاد قابل توجه بوده و نسبت به کارگزاران

این یک اتفاق مبارک است که سرمایه داران ایرانی . دوره قبلی رشد چشمگيری را تجربه خواهد کرد
 خود را برای تاثير گذاری بر سرنوشت نهاد معتبر اتاق لباس بی تفاوتی از تن بيرون آورده و تمایل عملی

  . بازرگانی و صنایع و معادن نشان دادند
 با عنوان تهران امروز.  است آینده نو سال زودتر آزاد کرد عنوان روزنامه٢١شهرام جزایری خود را 

 با کاریکاتور اداعتمشهرام جزایری از مرز عدالت گریحت گزارش این حادثه را منعکس کرده و روزنامه 
  . بزرگی از وی در صفحه اول خود شهرام جزایری را خندان با بالی در حالی پرواز نشان داده است 

 که پنج سال پيش بيشترین عنوان های خود را به شرح دادگاه شهرام جزایری و اعترافات وی کيهان
قضاييه اعتراض و انتقاد نمی اختصاص داده بود امروز در ستون ویژه خود پرسيده مگر اینهمه به قوه 

کردند که چرا مفسدان اقتصادی را دستگير نمی کند؟ حاال به جای این که بقيه مفسدان اقتصادی هم 
 به طعنه نوشته کيهاننویسنده ستون . دستگير شوند، این یکی هم که دستگير شده بود فرار کرد

سدان اقتصادی دارند با دستگاه معلوم نيست دستگاه قضایی درپی برخورد با مفسدان است یا مف
  .قضايی برخورد می کنند

  
   اسفند2چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 فوریه  21 (١٣٨۵   اسفند2ه چهار شنب
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روزنامه های صبح امروز تهران آغاز به کار دوره تازه مجلس خبرگان، گزارش هايی درباره :بی بی سی
 تومان ١۵٠امنيت برای پرونده هسته ای ایران، تصویب رقم آخرین مهلت تعيين شده توسط شورای 

برای هر ليتر بنزین و چهل و پنج تومان برای هر ليتر گازوئيل توسط کميسيون تلفيق مجلس را در صدر 
اخبار خود آورده و از آغاز تمهيدات نيروی انتظامی برای چهارشنبه سوری و جنجال بر سرمسابقاتی در 

  . که ممکن است به استيضاح وزیر منجر شود نوشته اندوزارت آموزش و پرورش
 در عنوان اصلی خود خبر داده که کميسيون تلفيق مجلس در جلسه دیروز خود نرخ هر ليتر سرمایه

 تومان تصویب کرد که با اختالف نظر شدید اعضا و ۴۵ و ١۵٠ترتيب  بنزین و گازویيل برای سال آینده را به 
دولت و چهره های اصلی مجلس با سهميه بندی و کارت های هوشمند موافق در حالی اتفاق افتاد که 

  . بودند
اختصاص داده و در گزارشی پيرامون پرونده هسته ای " پایان مهلت ایران" در عنوان اصلی را به آینده نو

و آخرین تالش ها برای جلوگيری از صادر شدن قطعنامه ای دیگر عليه ایران پيش بينی کرده که علی 
الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی و محمد البرادعی دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی به 

توافقی برسند که اساس آن بر همزمانی تعليق غنی سازی اورانيوم در ایران و پایان یافتن تحریم های 
  . شورای امنيت سازمان ملل است

 را عملی سياسی دانسته و نوشته قرار بود  تعویق افتتاح نيروگاه هسته ای بوشهرتهران امروز
 اندازی کند، اما منابع صنایع اتمی روسيه با  روسيه فاز اول نيروگاه اتمی بوشهر را سپتامبر امسال راه

تکرار ادعاهای قبلی خود، از به تعویق افتادن روند تکميل پروژه نيروگاه بوشهر خبر دادند و مدعی شدند 
  . يليارد دالری ساخت نيروگاه بوشهر را نپرداخته استایران بخشی از هزینه یک م

محمد سعيدی، معاون  رسالت ادعاهای مقامات روسی در حالی مطرح می شود که به نوشته روزنامه
 ها بابت تجهيز و   المللی سازمان انرژی اتمی ایران می گوید هيچگونه تعویقی در پرداخت هزینه بين

گيرد و نيروگاه   ها طبق جدول زمانبندی صورت می  پرداخت هزینهساخت نيروگاه به وجود نيامده و 
اهميت این دو خبر بدان است که دو روز . برداری می رسد  به بهره ٨۶ماه  بوشهر در موعد خود شهریور

گذشته همزمان با اعالم ادعاهای روسيه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دیداری با مارگليف، 
 ها در تکميل نيروگاه  مللی شورای فدراسيون روسيه در تهران از تاخير روس ال رييس کميسيون بين
  .بوشهر انتقاد کرد

 در گزارشی از جلسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از گزارشی خبر داده که فریبرز ریيس اعتماد
 محروميت دانا استاد دانشگاه قرائت کرده که در بخشی از آن به عنوان حقایقی در خصوص تبعيض و

  .  درصد افراد در مناطق شهری ایران زیر خط فقر مطلق هستند٢۵ تا ١۶آمده 
 ميليون نفر خارج از ٣٠ تا ٢۶ درصد خوانده و گفته ٣۵ تا ٣٠ آقای رئيس دانا این آمار را اعتمادبه نوشته 

ر حالی که  ميليون نفر اعالم شده د۶/٢هر نوع پوشش تامين اجتماعی هستند و تعداد بيکاران کشور 
  . ميليون نفر می رساند١۴ تا ١٣ ميليون نفرست که اعضای خانواده بيکاران را به حدود ۴رقم واقعی 

توهين بی سابقه به پيامبر اسالم از طریق برگزاری یک آزمون کتبی در وزارت آموزش وپرورش به نوشته 
  . نگيخته استروزنامه های مختلف امروز اعتراض و خشم شدید نمایندگان مجلس را برا

 خبر داده تعداد زیادی از نمایندگان با اطالع یافتن به توهين صورت گرفته به پيامبر در وزارت اعتماد ملی
آموزش وپرورش خشم و اعتراض خود را نشان دادند و خواستار اقدام فوری قوه قضاييه و مسئوالن 

  . رت گرفته شدندعاليرتبه کشوری برای مجازات و برخورد قاطع با عوامل توهين صو
 گزارش داده که به تازگی در استان تهران آزمون سيره نبوی برای معلمان تهرانی آفتاب یزدروزنامه 

برگزار شده که در آن سئوال و جواب های تستی درباره زندگی شخصی پيامبر مطرح شده که حتی 
  . جود نداردروزنامه ها اعالم داشته اند که امکان انتشار آن حتی به صورت سربسته و

آموزش وپرورش که برنامه ای تحت عنوان آموزش ضمن خدمت فرهنگيان دارد  اعتماد ملی به نوشته
در سال جاری به مناسبت سال پيامبر اعظم آزمون پایانی اش را به زندگی نبوی اختصاص داده که 

نده بود که در همان سئواالت مطرح شده در این آزمون در برخی مناطق استان تهران به قدری ناراحت کن
  . جلسه آزمون هم اعتراض پی در پی تعدادی از معلمان شرکت کننده در آزمون را به دنبال داشت

سه هفته مانده به آخرین چهارشنبه سال روزنامه های تهران به نقل از فرماندهان نيروی انتظامی و 
  .دیگر مسئوالن هشدارهايی را درباره چهارشنبه سوری چاپ کرده اند

 سوری مجوزی نمی   از قول یک فرمانده پليس نوشته ما برای چهارشنبهاعتماد ملیدر اين زمينه، 
مردم خودشان تا هر زمان که . دهيم که بخواهيم آن را لغو کنيم یا برایش محدودیتی قايل شویم 

 برخورد می  توانند در خيابان باشند اما با هر حرکتی که مانع آسایش و امنيت مردم باشد بخواهند می
  . شود 

 گفته مطابق سال گذشته که متهمان اعتماد ملینيا در پاسخ خبرنگار  سردار حسين ساجدی 
امسال نيز با هماهنگی با قوه   شده در چهارشنبه آخر سال در ایام نوروز در بازداشت بودند  بازداشت

  .وزی در زندان می مانندشود و دستگير شدگان تا آخر تعطيالت نور قضایيه این اقدام اجرایی می 
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