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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  »دي دکمه توقف را فشار دهست،يدنده عقب الزم ن«

  )2007 فوریه  25 (١٣٨۵   اسفند6ه یکشنب
 که رانی ای اسالمی جمهورسیي ری در واکنش به گفته هاکای خارجه آمرری وزس،ی راازيکاندول:رادیو فردا

 همان دکمه توقف را ست،ي نیازيبه دنده عقب ن«: دنده عقب ندارد گفتران،ی ایگفته بود قطار هسته ا
  » .ديفشار ده

 تيالزم است فعال رانیا« : گفتوزي فاکس نی در گفت و گو با شبکه خبرکشنبهی  روز کای خارجه آمرریوز
  » . را متوقف کندی مرتبط با ساخت سالح اتمیها

 حاضر است درباره اوضاع کای متحده آمراالتی کار را انجام دهد، انی ارانی گفته که اگر اسی راخانم
  .  و گفت و گو کندداری درانی ای با مقامات رسمی اقتصادی های و همکاریاسيس

 به راه رانی ای روز شنبه گفته بود قطار هسته ارانی ایم اسالی جمهورسیي نژاد، ری احمدمحمود
  . افتاده و نه ترمز دارد و نه دنده عقب

 به سالح هسته یابي دستی برای مشکوک است و آن را تالشرانی ای هسته ای هاتي به فعاالکایآمر
  .  داندی میا
 را زيان اهداف صلح آم تهری برنامه هسته ادی گوی مرانی ای اسالمی است که جمهوری در حالنیا

  . ردي گی برق صورت مدي کند و به منظور تولیدنبال م
 نی ام،ی گفته بود با فشار تحر،ی سی بی ای در گفت و گو با شبکه خبرني همچنکای خارجه آمرریوز

 منابع نفت و گاز دارد اما هنوز رانیا.  استی دانند دولت آنها مشغول چه کاری هستند که مرانیمردم ا
  .  بکندی حوزه ها کارنی در ای گذارهی سرماینسته برانتوا
 درباره مي توانی کنند، مقي را تعلی سازی غنران،یاگر مقامات ا«: گفتوزي به شبکه فاکس نسی راخانم
  » .مي خواهند، گفت و گو کنی که آنها میزيهرچ
 نیبه نظرم، ا.  کنمدارید خود یرانی ای کند، حاضرم هر زمان و هر جا با همتاقي تعلرانیاگر ا«: گفتیو

  » . توان فرستادی است که میامي پنیواضح تر
  

 مي را دور انداختیترمز قطار هسته ا:  نژادیاحمد
  )2007 فوریه  25 (١٣٨۵   اسفند6ه یکشنب

 در مساله هسته رانی ایني بر عدم عقب نشرانی ای جمهورسیي نژاد، ری احمدمحمود:بی بی سی
 ."می را دور انداخته ایا ترمز قطار هسته ام" کرد و گفت که دي تاکیا
 دي تولی فن آوررانی گفت که ای انتظامیروي نی در ستاد فرماندهیشی در همارانی ای جمهورسیير

 قطار در حال حرکت است و ترمز و دنده عقب ندارد، چون نیا" دارد و افزود اريسوخت را هم اکنون در اخت
 ."مينداختما ترمز و دنده عقب را کنده و دور ا

 شده نی تدورانی ای توسط رهبررانی ای هسته ای هااستي سنکهی نژاد با اشاره به ای احمدمحمود
 ی کنند و ما دست هاوسی ها را به اجرا بگذارند و دشمنان را مااستي سنی ادیگفت که مسئوالن با

 ." کردميخائنان به کشور را قطع خواه
 دانش و فن نخواند بلکه آن کی به ی را تنها دسترسیته ا هسی به فن آوریابي نژاد دستی احمدیآقا

 ی سازی ها نگران غنی دانست و افزود که غربرانی انقالب ای استکبار با توانمندیاي دنییارویرا رو
 . بلکه نگران انقالب هستندستندي نرانی توسط اومياوران
 ی به سالح هایبال دسترس کنند که به دنی را متهم مرانی ای غربی و کشورهالي اسرائکا،یآمر

 .  داردزي صلح آمیتي کشور، ماهنی ای که برنامه هسته ادی گوی مرانی است اما ایهسته ا
دوران : " گفتکای آمرانيحي از مسی با گروهدارشی در سخنان خود با اشاره به درانی ای جمهورسیير

توانست مانع از شکست  ی خورد، می به درد می و اگر سالح هسته ادهي رسانی به پایسالح اتم
 ." کشور در عراق شودنی و شکست اکای آمری ااندورهيجورج بوش، در انتخابات م

"  انقالب نداردی موسی در مقابل عصای اثر،یسحر ساحران فرعون "نکهی ااني نژاد با بی احمدمحمود
 ی فن آوررانیه ا است و آنها قبول کرده اند کرانی دانند که ابتکار عمل در دست ای ها میغرب: "گفت

 ." داردیهسته ا
 می انتقادها مواجه شده، در مورد تحری او در داخل با برخی اقتصادی هااستي نژاد که سی احمدیآقا
 که یوقت:" سازمان ملل متحد گفتتي امنی شورای از سورانی اهي وضع شده علی المللني بیها

 یقيف آوردند اما باز هم توی رویقتصاد امی به تحردند،ي نرسجهي زور به نتري از مسرانیدشمنان ا
 ."نداشتند
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 را ی به اتفاق آراء قطعنامه ای سال گذشته ميالدی امنيت سازمان ملل در آخرين روزهای شورایاعضا
 عضو سازمان ملل را از فروش تجهيزات مرتبط با برنامه هسته یعليه ايران تصويب کردند که کشورها

 خارج از ايران یها مرتبط با اين برنامه ها را در بانک ی و شرکت ها افرادی ايران منع و سرمايه هایا
 . کندیمسدود م

 ی را پس از انقالب برانی امی منعقد شده پس از وضع قطعنامه تحری نژاد حجم قراردادهای احمدیآقا
  .سابقه خوانده است

  
  »  داشته استیتحريم عليه ايران تاثير غيرمنتظره ا«

  )2007 فوریه  26 (١٣٨۵   اسفند7ه دوشنب
 ی وزارت امور خارجه آمريکا روز دوشنبه بيست و ششم فوريه گفت که تحريم های سخنگو:رادیو فردا
  .  داشته استی که تا کنون عليه ايران اعمال شده، تاثير غير منتظره ای محدودیاقتصاد
 یريم ها وزارت امور خارجه آمريکا گفت کشورش در تالش اعمال تحی مک کورمک سخنگوشان

  .گسترده تر عليه ايران است
 امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، روز دوشنبه در لندن در ی شورای پنج عضو دايمنمايندگان
  . از مذاکرات را آغاز کردندی واکنش به ايران، دور تازه ایباره چگونگ

 ی گزارش داد که جمهوری اتمی انرژی مدير کل آژانس بين المللی فوريه محمد البرادع٢٣ پنج شنبه روز
 اورانيوم ی سازی غنی تعليق فعاليت های امنيت سازمان ملل متحد برای روزه شورا۶٠ مهلت یاسالم

  .را ناديده گرفته است
 ی به گونه ادی رود قطعنامه جدی وزارت امور خارجه آمريکا گفت انتظار می مک کورمک سخنگوشان

  . حل گوناگون بر ايران افزايش دادتنظيم شود که بتوان فشارها را در مرا
:  اعمال شده عليه ايران سخن گفت و افزودی اقتصادیتحريم ها» غيرمنتظره« مک کورمک از تاثير یآقا
 از یِ  سرکشی در باره عاقالنه بودن مسير کنونرانی در ای بحث عمومکی جادیتحريم ها باعث ا« 

  ». شده استیجامعه جهان
ه در مذاکرات پنج به اضافه يک شرکت دارد به آسوشيتدپرس گفته است که  کی ديپلمات بريتانياييک

 امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، در نظر دارند اعتبار ی شوراینمايندگان پنج عضو دايم
 ايران نيز به هفروش تسليحات ب.  دارند، کاهش دهندی را که با ايران روابط بازرگانی شرکت هايیصادرات

  . کاهش خواهد يافتیيرطور چشمگ
   نام برده است رانی اهي علی بعدی از اقدام هاقطعنامه،
 امنيت سازمان ملل متحد و بر اساس ی تحريم  ايران روز شنبه بيست و سوم دسامبردر شوراقطعنامه

  . از فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شد۴١اصل 
 مربوط ی هسته ای ايران از تعليق برنامه هایددار امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا، به دنبال خوی شورا
  .  اورانيوم اين قطعنامه را تصويب کردی سازیبه غن
 اورانيوم، ی سازی غنی برای و هسته ای موشکی های اساس اين قطعنامه، صادرات مواد و فن اوربر

 همه یيران از سو دور برد به ای سامانه موشکی و قطعات و فن اوری آب سنگين و بازآمايینيروگاه ها
  . شودی جهان ممنوع میکشورها

 شرکت ها و افراد، طبق ليست ارايه شده توسط سازمان ملل، که ی بر اساس اين قطعنامه کليه داراي
  . شودی کنند مسدود می ايران فعاليت می و هسته ایدر ارتباط با برنامه موشک

 امنيت سازمان ی شورایردن به خواست ها عليه ايران، در صورت عمل نکی بعدی قطعنامه از اقدام ها
  . بردیملل متحد، نام م

 اين ۴١اما بر پايه ماده .  کندی هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه عليه ايران را الزام آور مبند
  . شودی عليه ايران نمیبند، اين الزام شامل اقدام نظام

 که در ی اتمی انرژیام آژانس بين الملل حکی امنيت سازمان ملل متحد تا پيش از جلسه شورایشورا
 یاين مساله امکان از سر گير.  نخواهد کردی شود، اقدامی ماه مارس در وين برگزار م٩ تا ۵تاريخ 

  .مذاکرات با ايران را يکسره از بين نبرده است
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

 اشت برجا گذی کشته و زخم49حمالت امروز عراق دستکم 
  )2007 فوریه  26 (١٣٨۵   اسفند7ه دوشنب

 تحوالت نی شده از مهمتری بمب گذاری حمالت افراد مسلح و انفجار بمب و خودرو،ی و ناآرامخشونت
 . شدندی زخمای نفر کشته 49 آن دستکم انی امروز عراق بود که در جریتيامن
 عراق گفت  که انفجار بمب در یتيامن منبع کی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 برجا ی زخمکی بغداد دو کشته و یدر جنوب شرق" هيالرستم" در منطقه سي پلیروهاي نی گشتريمس

 .گذاشت
 گریدر مرکز بغداد کشته و دو نفر د" النضال "اباني بر اثر اصابت گلوله خمپاره به خزيدو نفر ن:  افزودیو

 . شدندیزخم
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در " یالداود "هي در ناحی مرکز دفاع شهرکی از انفجار بمب درنزدیتي امنگرید منبع کی حال، نيدرهم
 . شدندی زخمگری آن سه نفر کشته و چهار نفر دانیدر غرب بغداد خبر داد که درجر" المنصور"منطقه 

 ی بمب گذاری در انفجار خودروگری شدن دو نفر دی سرباز و زخمکی از کشته شدن زي نی افسرعراقکی
 . درغرب شهر کرکوک خبر دادی و بازرسستی مرکز اکی کینزدشده در 
 کرکوک ري حامل دارو در مسوني از حمله افراد مسلح به دو کامزي عراق نسي سروان پلکی گر،ی دیازسو

 به کشته شدن سه سي پلیروهاي نی گشتري آن خبر داد و انفجار بمب در مسنيو کشتن سه سرنش
 .ر شد منجگری شدن دو نفر دینفر و زخم

 شرق شهر ی خودرو در جاده اصلکی به یراندازي داد که افراد مسلح با تزگزارشي نسي منبع پلکی
 . کردندی نفر را کشته و فرزندش را زخمکیدرجنوب بغداد " هيفيلط"

 به زي در جنوب بغداد نهی االسکندرهيدر ناح" هیالعصر "ی در روستای خمپاره به خانه ای گلوله هااصابت
 از بازداشت هشت نفر از زيعراق ن" حله" شهر سي افسر پلکی هشت نفر منجر شد و  شدنیزخم
 . شهر خبر دادنیدر مرکز ا" جند السماء" گروه یاعضا
 کی کی شده با منفجر کردن خود در نزدی بمب گذاری سوار بر خودروی فرد انتحارکی گر،ی دی سواز

  .ا کشت نفر ر14در غرب عراق " یالرماد" در شهر سيمرکز پل
  

   سه مشکل ما را حل کردکایآمر: رفسنجانی
  )2007 فوریه  26 (١٣٨۵   اسفند7ه دوشنب
 شب در كشنبهی مصلحت نظام، صي مجمع تشخسیي ر»ی رفسنجانیاآبر هاشم «اهللا تیآ: آفتاب
 از یلي تحلهی جماران با اراهيني در حسی انتظامیروي نیاسي س-یدتي سازمان عقوني روحانشیهما
 در عراق، یادی زیها گاهی برغم داشتن پاكای کرد آه آمردي تاکانهي منطقه خاورمینون کتيوضع

  .  در منطقه داشته باشدیشتري در نظر دارد حضور بجان،ی آذربان،ی بحرت،ی آوتان،افغانس
 بزرگ را در منطقه انهي در چندسال گذشته طرح خاورمكای آمری جمهورسیير:  افزودی رفسنجانیهاشم

 نی آردند و انهی هم هزیلي راستا خودشان در منطقه حضور داشته باشند و خنيتا در هممطرح آرد 
 ی مجروح برجاارها هز  ، هزاران آشته و دهنهی دالر هزارديليم ۵٠٠  تا  ۴٠٠   از شيطرح آنان تاآنون ب

ون نتوانستند از  تاآنها ییكایاما آمر. اند  گذاشتهنهي زمنی در ازي خودشان را نی و آبروتيثيگذاشته و ح
  .  هستندری پذبي آساري و بسرندي بگی خوبجهي طرح خود نتنیا
: ، گفت» در منطقه استی را نگران آرده حضور انقالب اسالمكایآنچه آمر «نكهی با اشاره به ایو

  . برد ی سود آن را مرانی ای اسالمی جمهورم،يآن ی منهی ما هزندیگو ی به صراحت مها ییكایآمر
 و شوند ی ها مزاحم میرانی گفته بودند ای به جالل طالبانها ییكایآمر:  افزودیجان رفسنیهاشم

 عراق ی دخالت آنند، همه روساها یرانی دارد آه ایلي جمهور عراق به آنها گفته است چه دلسیير
 و مجلس ه به ما اعم از دو گروه آردها، حزب الدعورانی ما ای هستند و در زمان دربدررانیدوستان ا

 مي هستنجای آه مادر ای خاطرنشان آرده است، زمانیطالبان.  عراق پناه دادی انقالب اسالمیعالا
  .  در امور عراق دخالت آنددی راحت است و چراباالشي خرانیا
 ی مجلس دولتنی و از اميخواه ی هستند آه ما می مجلس عراق همان آسانتیاآثر:  آردحی تصریو
 می مشكل حضور طالبان درافغانستان ، رژها ییكایبا اقدامات آمر.  استرانی آمده آه جزو دوستان ارونيب

  . حل شده استرانی ای براني منافقیصدام و تا حدود
  

   نفر در حمالت مختلف درعراق 96 شدن یکشته و زخم
  )2007 فوریه  25 (١٣٨۵   اسفند6ه یکشنب
 بمب ی خشونت، انفجار بمب و خودرو وی گذشته صحنه ناآرامی همانند روزهازي نکشنبهی امروز عراق
  .  شدندی زخماینفر کشته  96  آن انی شده بود که در جریگذار
 با ی حامل کمربند انفجاری فرد انتحارکی، "الحره "یونیزی مهر به نقل از شبکه تلوی گزارش خبرگزاربه

 40بغداد، دستکم " هیالمستنصر" و اقتصاد دانشگاه ی دانشکده علوم اداریمنفجر کردن خود در ورود
  . کردی را زخمگری نفر د35نفر را کشته و 

 کی شده در نزدی بمب گذاری دستگاه خودروکیانفجار :  ازعراق گزارش دادزي فرانسه نیخبرگزار
  . منجر شدگری شدن هشت نفر دی در مرکز بغداد به کشته شدن دو نفر و زخمرانیسفارتخانه ا

 ني نشعهي شده در منطقه شی بمب گذاری دستگاه خودروکیار  از انفجني عراق همچنیتي امنیروهاين
  . خبر دادندیرنظامي شدن دستکم پنج غیشهر بغداد و زخم" الکراده"

 ی برجای دو زخمزي بغداد نیدرجنوب غرب" ريابودتش "ني نشعهي خمپاره به منطقه شی گلوله هااصابت
شهر کرکوک و کشته شدن دو کارگر "  اطالضب" عراق از انفجار بمب در محله سي افسر پلکیگذاشت و 

  . خبر دادگری نفر دکی شدن یو زخم
 عضو برجسته حزب بعث کی گفت که افراد مسلح ناشناس زي عراق در شهر موصل نسي افسر پلکی

 عراق از کشف دو جسد سي منبع پلکی شهر کشتند و نیا" نيفلسط"منحله سابق عراق را در محله 
 خبر تی شرق تکریلومتري ک80در "  بکمانيسل "هي در ناحسي پلیبازرس و ستی مرکز اکی کیدر نزد
  .داد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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   اسفند7دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 فوریه  26 (١٣٨۵   اسفند7ه دوشنب
 محمود احمدی روزنامه های صبح دوشنبه تهران در صدر گزارش های خبری خود سخن:بی بی سی

نژاد ریيس جمهوری را درباره پرونده هسته ای با جمالتی شبيه قطار هسته ای ترمز ندارد نقل کرده اند 
و در مطالب ديگر، به پرتاب اولين موشک ساخت ایران به فضا، تصميم های تازه درباره سياست های 

از زندان و اعتراض به تصميم  و گسترش بخش خصوصی، گمانه زنی درباره فرار شهرام جزایری ۴۴اصل 
  .تازه درباره نمایشگاه بين المللی کتاب تهران پرداخته اند

 با عنوان قطار هسته ای ترمز ندارد سخنان محمود احمدی نژاد را نقل کرده اند که  آینده نو وسرمایه
 در همایش روحانيون و مسووالن سازمان عقيدتی سياسی نيروی انتظامی گفته چندی پيش دنده

ها نيز اعالم کردیم قطار ملت ایران در این مسير  عقب و ترمز این قطار را کندیم و دور انداختيم و به آن
  . عقب ندارد ترمز و دنده

روزنامه های امروز صبح به بحث و گمانه زنی درباره فرار شهرام جزایری ادامه داده اند و با نقل سخنان 
و همسر و فرزند زندانی فراری در یک کشور همسایه تحت سخنگوی قوه قضایيه که گفته پدر و مادر 

  . نظر هستند درباره این پرونده جنجالی اظهار نظرهايی کرده اند
 گفته های مسعود ده نمکی از فرماندهان سابق انصار حزب اهللا را نقل کرده که دستگيری کارگزاران

سياسی کشور خوانده و گفته شهرام جزایری را ترفندی برای بد نام کردن شخصيت های برجسته 
بروز این شائبه در افکار عمومی که شهرام جزایری مهره ای برای . بازی با افکار عمومی بسيار بد است

 سال از عمر دستگاه های امنيتی و قضايی نظام بسيار ٢٨آلوده کردن نام مسئووالن کشور بوده پس از 
  . استخطرناک تر از انحراف در مبارزه با مفاسد اقتصادی 

آقای ده نمکی که اینک مشغول فيلمسازی است با بيان اینکه برای اجرای عدالت باید عادل بود گفته 
شهرام جزایری هم رفت تا تبدیل به یکی از اسرار مگوی سيستم قضايی کشور شود تا شاید آیندگان 

  . به بازی های روزگار ما بخندند
قل کرده که گفته است با فرار شهرام جزایری از زندان  نظر معاون حزب اعتماد ملی را هم نکارگزاران

گمان و احتمال قوی در ذهن من به حد اطمينان و یقين رسيده است که این از اساس داستان دیگری 
  . بود

وی گفتهاست که سازندگان این پروژه بيش از یک سال ذهن مردم را مغشوش و قوه قضاييه را مشغول 
  .  که گفته می شود او فرار کرده استکردند و اکنون عجيب این است

 که از پنج سال قبل نيز از اولين روزنامه هايی بود که موضوع شهرام جزایری را مطرح کرد در کيهان
سرمقاله خود به دفاع از مسئوالن پرونده شهرام جزایری پرداخته و روزنامه هايی را که نسبت به این 

  . مبارزه با فساد مخالفت دارندپرونده شک می کنند افرادی خوانده که با 
 ضمن انتقاد از قوه قضایيه نوشته شهرام جزایری مدتی بود که هر روز در جمهوری اسالمیروزنامه 

محل تجارتخانه خود در یک ساختمان شش طبقه به رتق و فتق امور شرکت های خود می پرداخت و 
ی بود که دست کمی از منزل شخصی هنگام عصر به زندان بر می گشت و زندان وی استراحتگاه مرفه

  وی نداشت 
این روزنامه ضمن اشاره به مرخصی های طوالنی شهرام جزايری ادعا کرده که زندانی در همين مدت از 
  .همسر اول خود جدا شده و با دختری ازدواج کرده و پسری هم از همين دوران زندان به دنيا آمده است

ن اخبار مبنی بر اینکه امارات متحده عربی به سومين  از قول معاون شرکت نفت ایراهمبستگی
صادرکننده نفت خام پس از عربستان و روسيه تبدیل شده و ایران مقام خود را از دست داده تکذیب 

  . کرده است
المللی   ایران در صحنه بين  اله غنيمی فرد با بيان این مطلب گفته نفت خام به نوشته این روزنامه حجت

  . حساب کرد) یا سوآپ(ای از دو بخش صادرات مستقل و مقادیر قراردادی معاوضه  عه را باید مجمو
گفتنی است چندی پيش یک رسانه اماراتی مدعی شده بود که این کشور با پيشی گرفتن از ایران و 
نروژ جایگاه سومين صادرکننده بزرگ نفت جهان را به دست آورده و جانشين نروژ شده و ایران به مقام 

  .ارم جهانی رسيده استچه
 خبر داده که نمایشگاه کتاب تهران بعد از دو سال کشاکش باالخره دو پاره شد و وزارت ارشاد اعتماد

اسالمی اعالم کرد که بخش داخلی نمایشگاه کتاب تهران به مصلی منتقل می شود و بخش خارجی 
  . در محل دايمی نمایشگاه های تهران باقی می ماند

ال این خبر اضافه کرده که ناشران از این تصميم شکایت دارند و شورای شهر تهران هم از  به دنباعتماد
  . این که بی اطالع این شورا چنين تصميمی گرفته شده گالیه کرده است

 سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و ثابت کرده که این تصميم هر بار ترافيک اعتماد ملی
  . هد هم ناشران را به شدت ناراضی می کندتهران را افزایش می د

گفتنی است که دو سال پيش در دوران ریاست جمهور خاتمی و شهرداری احمدی نژاد کشمکش 
بزرگی بين دولت و شهرداری بر سر نمایشگاه کتاب تهران برپا شد و در آن زمان شهرداری به بهانه 

  .شگی خود دور کندترافيک منطقه قصد داشت نمایشگاه تهران را از محل همي
الف سایه هوشنگ ابتهاج در صفحه اول خود از هفتاد و نهمين .  با عکس بزرگی از ههمبستگی

سالروز تولد وی خبر داده و از شصت سال فعاليت های ادبی وی تجليل کرده است چنان که بيشتر 
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کارشناسان هنری از وی روزنامه ها از مرگ عليرضا اسپهبد نقاش و گرافيک برجسته خبر داده و از زبان 
  .تجليل کرده اند

  
   اسفند۶ کشنبهی:  تهرانیروزنامه ها

  )2007 فوریه  25 (١٣٨۵   اسفند6ه یکشنب
روزنامه های امروز تهران در گزارش های اصلی خود از افزایش تورم و انتقاد به تصميم :بی بی سی

الت امتحانی معلمان، مرگ مشکوک های دولت، ادامه اعتراض ها به توهين به پيامبر اسالم در سئوا
گزارش های تازه درباره فرار شهرام جزایری سرمایه دار . هزاران پرنده در دریاچه اروميه نوشته اند

  .زندانی و گزارش هائی درباره افزایش گرانی ها از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست
مدی خصوصی سازی و بی عالقگی دولت در ادامه بحث های کارشناسی روزنامه ها درباره علت ناکارآ

 مجلس که به تصویب رهبر جمهوری اسالمی رسيده، روزنامه ۴۴به اجرای طرح های تازه اصل 
 در سرمقاله خود به قدرت مدیران شرکت ها و نهادهای دولتی اشاره کرده و یادآور شده کارگزاران

ک ها و موسسه های انتفاعی است که بر اساس الیحه بودجه سال آینده بودجه شرکت ها و بان
  . ميليارد دالراست١٨۴ ميليارد تومان یعنی ١۶٧٧١٠وابسته به دولت معادل 

 شرکت است و هر مدیر به طور متوسط در ۵٠٩، این بودجه در اختيار مدیران کارگزارانبنا به محاسبه 
  . ميليارد تومان بودجه در اختيار دارد٣٣٧سال آینده رقمی معادل 

 اضافه کرده این ميزان پول را گرچه نمی توان به صورت کمی به قدرت سياسی گزارانکارروزنامه 
 از جمله -به همين دليل است که نهاد دولت . تبدیل کرد، اما می توان ابعاد آن را تا اندازه ای تصویر کرد

 واگذار  هرگز تمایل ندارد بودجه شرکت ها را کاهش دهد یا سهام آنها را به بخش خصوصی-دولت نهم 
  .کند

 با عنوان بزرگ افزایش تورم نوشته زمانی که کاهش نرخ سود تسهيالت بانکی به همبستگیروزنامه 
بينی  صورت دستوری با فشار دولت از سوی بانک مرکزی اعالم شد برخی از کارشناسان پيش

 این امر را قبول شود اما دولت ها خارج شده و به سوی جامعه سرازیر می کردند که نقدینگی از بانک می
  .ورزید نداشت و بر طرح خود اصرار می

 در ادامه مسير نه تنها کشور شاهد چنين رویدادی نبود بلکه خروج نقدینگی از همبستگیبه نوشته 
  .ها و انباشت آن در سطح جامعه منجر به تورم شدید شده است بانک

دولت را عامل اصلی گرانی گوشت  در عنوان اصلی صفحه اقتصادی خود از قول کارشناسان، اعتماد
مرغ خوانده و نوشته مدیران اتحادیه مرغداران در بررسی چالش های پيش روی صنعت مرغداری 

  .احتمال داده اند که قيمت مرغ و تخم مرغ به دليل عدم تحقق تعهدات دولت افزایش یابد
طر می کنيم که با توجه به اعالم خ:  خطااب به رئيس جمهور گفتاعتمادریيس این اتحادیه به نوشته 

وجود بحران شدید در صنعت مرغداری کشور در صورت ادامه روند کنونی در آینده شاهد افزایش بی 
  . رویه قيمت مرغ و تخم مرغ به دليل از گردونه خارج شدن توليدکنندگان خواهيم بود

تر روزنامه های امروز  در گزارشی پيرامون فرار شهرام جزایری که موضوع اصلی بيشخراسانروزنامه 
  گسترده ای   انتقادهای   و   گذرد   می   جزایری   شهرام   فرار   از   روز   شش   که   حالی   تهران است نوشته در

  نشست   یک   در   قضایيه   قوه   سخنگوی   است، جمشيدی   شده   ابراز   خصوص   این   در   قضایيه   قوه   به   نسبت 
  شدن   متواری   موضوع   پيگيری   مامور    هياتی   قضایيه   قوه   رئيس   حکم   با    :کرد   اعالم   وق العادهف   خبری 
  .شدند   جزایری   شهرام 
در ادامه جنجال پيرامون سئوال های آموزش ضمن خدمت معلمان که ادعا می شود در آن به پيامبر  

ز نظر آیت اهللا فاضل لنکرانی را منعکس کرده اند که خواستار اسالم توهين شده است روزنامه های امرو
  .مجازت مسببان این امتحانات شده است

 در مقاله ای به دفاع از وزیر آموزش و پرورش پرداخته و در مقابل کسانی که استعفای وی کيهانمدیر 
 بی اعتنا گذشته را می خواهند نوشته چه کسی فکر می کند آقای فرشيدی با اطالع از طرح سئواالت

 عماد افروغ ریيس کميسيون فرهنگی مجلس گفته ای کاش وزیر سرمایهاما به نوشته روزنامه . است
  .کرد شد و دیگران را نيز متوجه آن می داد و با این استعفای خود متوجه عمق فاجعه می استعفا می
يس جمهور پذیرفته نشود، اما  می افزايد البته این امکان وجود داشت که این استعفا توسط ریسرمايه

ای  پذیرد که به گونه رود و می استعفای وزیر در این مورد به این معناست که خود به استقبال برخورد می
  .کوتاهی و غفلتی صورت گرفته است

 هزار الشه پرنده مهاجر از نوع سار در اطراف بندر ٣ خبر داده که در چند روز گذشته تهران امروز
  .اچه اروميه کشف شدخانه دری شرف

های  به نوشته این روزنامه ریيس اداره کل حفاظت محيط زیست استان گفته است نمونه ای از الشه 
پرندگان، برای روشن شدن علت مرگ به تهران منتقل شد اما هنوز مورد مشکوکی از اپيدمی بيماری 

  .آنفلوآنزای مرغی در منطقه مشاهده نشده است
  
  
  

www.iran-archive.com 


