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

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

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 قطع کامل ی دو هفته برارانی به حکومت ات،ي امنی شوراسي به رئايتانی فرانسه و بریشنهادي پهيانيدر ب
   شودی فرصت داده مومي اورانی سازیغن

  ٢٠٠۶ مارس 15 -١٣٨۴ اسفند 24به شنچهار
 خاص ادامه جهي همچنان بدون نتتي امنی در شورارانی ای به پرونده هسته ایدگي رسانیجر:رادیو فردا

 مطرح کرده اند که در آن به تي امنی عضو شورا15 اني را در میشنهادي متن پايتانیفرانسه و بر. دارد
 کایر آمريجان بولتون سف.  خود را متوقف کندی اتمی هاتي فعالهي شود کلی روز مهلت داده م14 رانیا

 ی آصفدرضايحم.  هستندشنهادي پنی مشغول مطالعه اتي امنی شورایاعضا: در سازمان ملل گفت
.  استدهي رسیی به مرحله نهازي چچيهنوز ه:  گفتی اسالمی وزارت امور خارجه جمهوریسخنگو

 یلل المني آژانس بی هاهي توصنیولتش معتقد است اد:  در سازمان ملل گفتني چري سفايونگ گوئنگ
 در هي روسريمعاون سف. می به تحردی قرار خواهد گرفت، نه تهدتي امنیاست که مورد بحث در شورا

 به دی بارانی تفاهم که انی با اکيپلماتیتنها راه حل مساله، مذاکره است، مذاکرات د: سازمان ملل گفت
 ی آقای گفته هارغميعل رانی و اهي روسانيمذاکرات م.  عمل کندی اتمی انرژی المللني آژانس بهيتوص
 یملک عبداهللا دوم پادشاه اردن هشدار داد هر نوع اقدام نظام.  استدهي نرسجهي هنوز به نتیآصف
  . کندی مکی اوضاع منطقه را به انفجار نزدران،ی حکومت اهيعل
  

  ينده عراقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آ،عراق رويدادهاي 
  

  کندی مجادی ای دائمی نظامی هاگاهی در عراق پاکایآمر:دی زیجان اب
  ٢٠٠۶ مارس 15 -١٣٨۴ اسفند 24شنبه چهار
 ی کشور برانی دائم در ای نظامی هاگاهی پاجادی در عراق از احتمال اکای آمری نظاماتي مسئول عملژنرال

 . نفت خبر دادديحفاظت از تول
 در ی دائمیگاههای پاجادی دولت بوش چشم اندازاکهي در حالترز،یبه نقل از رو" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 نی اکای آمرندگانی اعتبارات مجلس نمای فرعتهي در کمدی زی داند ، ژنرال جان ابی متيعراق را کم اهم
 .  ندانست یامر را منتف

خواهدشد و هنوز زود  در عراق محاسبه ی دولت متحد و ملکی لي با تشکاستي سنیا" افزود که یو
 ".  کنم یني بشي باره پنیاست که در ا

 در عراق ی و امکان جنگ داخلی ادامه حضور نظامتيفي درباره کتهي کمنی به اییکای ژنرال آمرنیا
 ".  شود مودهي پی جنگ داخلکی ی برای راه طوالندی بامي که هم اکنون هستییدر جا:"اظهارداشت 

 ییکای آمراني کاهش نظامدگاهیس اظهارات روز دوشنبه بوش درباره د در اظهارات خود با انعکایو
 بود که تا مي دهند ، ما قادر خواهلي متحد تشکی ها بتوانند دولتیدرعراق خاطر نشان کرد که اگر عراق

  . مي خود را در عراق را کاهش دهیروهاي تعداد نیدسامبر سال جار
 یري جلوگی براازي و نی افراطی گروههاگری با القاعده و د در عراق مبارزهی  نظاماتي مسئول عملژنرال

 در منطقه در دراز ییکای آمراني بالفعل حفظ تعداد نظاملی خواند را از دالرانی ای هایاز آنچه که بلند پرواز
 . کردیمدت تلق

ند  است که هم اکنون در منطقه مستقر هستی هزار تن200 کمتر از اري بسروهاي ننی افزود  سطح ایو
 .  هست زي که در عراق مستقر هستند نی هزار سرباز132 تعدادشامل  نیکه ا
 در منطقه یمشخص است تصور بلند مدت ما از حضور نظام" کرد که حی تصرني همچندی زی ابجان
 منطقه نی در ایاتي از نفع حکی و متحدانش کای است و آمرسمی مبارزه با ترورنهي در زمی توان قوازمندين

 . برخوردارند زينفت خ
 جادی در صدد اکایآمر:  از دموکرات ها به جرج بوش فشار آورده اند که قاطعا اعالم کند یاريبس
 ی اقدام را کمک به کاهش خشونت ها در عراق تلقنیآنها ا . ستي در عراق نی نظامی دائمیگاههایپا
  . کنند یم
  
  با جبهه توافق عراق  به تفاهم کپارچهی ائتالف یابيدست: عضو ائتالف خبر دادکی

  ٢٠٠۶ مارس ١٢ -١٣٨۴ اسفند ٢١يكشنبه 
 به تفاهم با جبهه توافق اهل تسنن عراق بر سر یابي عراق از دستکپارچهی ائتالف ی از اعضایکی

  . خبر داد ) شنبه( مشخص در نشست روزگذشته یمسائل
 دي شبکه تاکنی با ایتصاص اخی در گفتگوبی االدی مهر به نقل از شبکه العالم علی گزارش خبرگزاربه
 سامرا صورت گرفت بر سر تکارانهی نشست با جبهه توافق عراق که پس از حادثه جنانيدر دوم: کرد
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 بر سر ندهی آی توان در نشستهای ماند که می باقزي نی و مسائلمیدي به توافق رسیمسائل مشخص
  . آنها مذاکره کرد

 واگر میازمندي نشست نکی از شي دو فهرست به بنيب مانده ی همه مسائل باقی بررسیبرا:  افزودیو
 دو فهرست ائتالف و جبهه ني توان نکات مورد اختالف را نه تنها بی مرندي مسائل مورد بحث قرار بگنیا

 با حضور همه ی نشستلي کاهش داد که در آن صورت تشکزي فهرستها نری ائتالف و سانيتوافق بلکه ب
 ی دولت وحدت مللي برسر نقاط مشترک که ما را در جهت تشکیق به توافیابي دستیفهرستها برا

  .  کند ، ممکن خواهد شدی میاری
وضع :  کرد و گفت في توصدهيچي عراق را پی کنونیتي و امنیاسي وضع سبی االدی ادامه علدر
 ني متفاوت است به همگری است و برنامه هر فهرست با فهرست ددهيچي عراق پیتي و امنیاسيس

 ی بحثهاازمندي مشترک که همه فهرستها بر سر آن توافق کنند نی به راه حلیابي دستیسبب برا
  . کنندداي دست پی واقعی به توافقیاسي راهبرد ثابت سکی تا فهرستها بر سر ست ایطوالن

  
   عراق پنجشنبه افتتاح خواهد شد دی جدپارلمان:  اعالم کرد یطالبان

  ٢٠٠۶ مارس ١٢ -١٣٨۴ اسفند ٢١يكشنبه 
سه ( عراق دی که ا پارلمان جددندي امروز به توافق رسیاسي جمهور عراق اعالم کرد رهبران سسيرئ

  . در روز پنج شنبه افتتاح شود ) روز زودتر
 یاسي سندگانی پس ازگفتگو با نمای فرانسه، جالل طالبانی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 که پارلمان میديما امروزبه توافق رس" اران اظهارداشت   و کرد درجمع خبرنگی ، سنعهي شیگروهها
  " . افتتاح شود) پنج شنبه( مارس 16روز 
 لي نشست درباره تشکنی درباره موضوع مورد بحث در نشست پارلمان عراق خاطرنشان کرد که در ایو
  .  است بحث و گفتگو خواهد شدانی که هم اکنون در جری دولت ائتالفکی
 ني خاطر که با روز اربعنی امربه انی افتتاح شود ، اما اندهی آکشنبهیبود که پارلمان عراق روز  ابتدا قرار در

 خود متمرکز شوند به روز پنجشنبه ی بتوانند بهتر بر کارهایتي امنیروهاي مصادف نشود و نینيحس
  .  موکول شد 
 انقالب یجلس اعال ماستی که رمي حکزی عراق ، عبدالعزیاسي سندگانی و نمای طالباندرنشست

 کردها ندهی نمای اهل تسنن ، مسعود بازاناستمداراني از سیمي برعهده دارد ، عدنان الدلیاسالم
  . حضور داشتند 

 جلسه ني کرده بود که نخستشنهادي جمهور پسي به رئشتري عراق پکپارچهی ائتالف ستي عضو لکی
  . برگزار شودیني حسنيپارلمان همزمان با اربع

 جلسه نينخست:  روز پنجشنبه اعالم کرده بود زي عراق نی جمهورسي رئیل طالبان جالیسخنگو
  . شود ی مارس برگزار م19 کپارچهی عراق بنا به درخواست ائتالف ندگانینما

  
 رانیا/  درباره عراق هنوز در دستور کار قرار دارد رانی با اگفتگو:  ان ان ی زاد در گفتگو با سلي خلیزلما

   رفع شود مانی های کند تا نگرانبا ما مذاکره
  ٢٠٠۶ مارس ١٢ -١٣٨۴ اسفند ٢١يكشنبه 

  .  عراق همچنان در دستور کار قرار داردتي درباره وضعرانی در عراق گفت مذاکره با اکای آمرريسف
 ی با شبکه خبری اختصاصی در عراق در گفتگوکای آمرري زاد سفلي خلیزلما" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 دولت ی ونکهی بر ای مبنمزی تاورکیوي پخش شد  درباره گزارش روزنامه نميه به طور مستق ان ان کیس

من به  : شت تحت فشار قرارداده است اظهارداندهی در دولت آی سنی مشارکت عرب هایعراق را برا
 در عراق با مشارکت تمام  ی دولت وحدت ملکی لي گفته ام که ما خواهان تشکی وعلنیطورخصوص
   . مي عراق هستیاسي سیگروهها

 زي نه ؟ نای عراق گفتگو کرده است تي درباره وضعرانی تاکنون با اکای آمرای سوال که آنی در پاسخ به ایو
  .  ، اما همچنان در دستور کار ما قراردارد می گفتگو نکرده ارانیهنوزبا ا: گفت
 رانی خود از جمله اگانیهمسا با ی خاطرنشان کرد که عراق رابطه خوبني درعراق همچنکای آمرريسف

  .دارد 
 کند و ی متی عراق حمای های از شورشرانیا:  واشنگتن گفت ی واهی زاد با تکرار ادعاهالي خلیزلما

  .  در عراق واهمه دارد کي روند دموکراتتياز موفق
 درباره رانی با ا کرده بود  کهلی ابراز تمازين) عراق  (هي الشرقونیزی در عراق در گفتگو با تلوکای آمرريسف
  .   عراق گفتگو کند ندهیآ

 عراق استي سی رویري تاثچي واشنگتن و تهران متعهد شد که آنها هني زاد با اذعان به اختالفات بليخل
  .  امر رفتار کرده است نی تاکنون خالف ارانی کرد که احینخواهند داشت و تصر

 و مي را وارد عراق کنرانی که اختالفات خود با امی داشت که ما تالش نکرده ازعنوانيدآمی تهدیاني دربیو
 که اختالفات خود با مي خواهی مرانی و از امي و عراق اعمال کنرانی اختالفات خود را بر روابط انيهمچن
  .  ما روبرو خواهد شد ی منفاري صورت با واکنش بسنی اري را وارد عراق نکند که در غکایآمر

 ، نفوذ ی در حال لطمه زدن به روند بازسازرانیا کرده اند که ا بارها ادعاهییکایمقامات آمر
  . فعال از شورش ها درعراق هستند تی حمای  و حتشانیاستهايس
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند24:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مارس 15 -١٣٨۴ اسفند 24شنبه چهار

مروز تهران بدون گزارش نا آرامی های دانشگاه صنعتی شريف، روزنامه های صبح ا:بی بی سی
پيامدهای اين واقعه را منعکس و مضروب شدن رييس دانشگاه را محکوم کرده اند در حاليکه گمانه زنی 

درباره نظر شورای امنيت سازمان ملل درباره پرونده هسته ای ايران، گزارش های پراکنده ای از 
ی آن و تصويب نهايی بودجه ساالنه دولت در مجلس از ديگر اخبار اين چهارشنبه سوری و ماجراها

  .روزنامه هاست
 که تاکنون خبری درباره اعتراض دانشجويان به دفن شهدای گمنام در جمهوری اسالمیروزنامه 

دانشگاه نداده است امروز نوشته وزارت علوم اعالم کرده است با افرادی که بخواهند در شرايط 
  .  وحدت و يکپارچگی موجود در دانشگاه ها را خدشه دار کنند برخورد جدی می کندحساس کشور،
 نوشته وزير علوم بعد از عيادت از رييس دانشگاه شريف که بعد از حادثه در اعتماددر همين حال 

بيمارستان بستری است گفته است نبايد اغتشاشات را به حساب دانشجويان گذاشت و از چشم 
   .دانشجويان ديد

 از قول معاون حقوقی وزارت علوم نوشته وزارت علوم اگرچه خواستار جمهوری اسالمیروزنامه 
فعاليت های سياسی توسط تشکل ها در دانشگاه ها است، اما با افرادی که بخواهند وحدت را در 

  . دانشگاه ها خدشه دار کنند برخورد جدی می کند 
وشته جريان روز دوشنبه دانشگاه شريف تنها جسارت به يک  نيز از قول يک مقام دولتی نايرانروزنامه 

  . مدير خدوم دانشگاه نيست بلکه اهانت به جامعه دانشگاهی است
 در گزارشی ادعا کرده که عضوی از دفتر تحکيم وحدت به دفتر آن روزنامه رفته و از برنامه ريزی کيهان

  . برای ايجاد تشنج در دانشگاه خبر داده است
 نشد نوشته در کيهانول اين دانشجو که نوشته شده حاضر به افشای نامش در گزارش  از قکيهان

تماس های ظهر ديروز با دبير انجمن اسالمی دانشگاه ها، اعالم شد که نقشه اصلی به آتش کشيدن 
ساختمان رياست دانشگاه، با توجه به هم جواری اين ساختمان به خوابگاه های دانشجويی، و سپس 

همين روزنامه خبر داده که دانشجويان شرکت .  اين حادثه به داخل خوابگاه ها استکشيده شدن
کننده در يک اردو در جنوب کشور قصد دارند در واکنش به اهانت به مقام شهدا در حادثه دانشگاه 
 کيهان. شريف و همچنين در حمايت از توانمندی هسته ای ايران، در نزديکی منطقه فاو تجمع می کنند

  .اد شرکت کننده در تجمع امروز را صدها نفر پيش بينی کرده استتعد
   جلسه  سومين  متحد روز گذشته  ملل  سازمان  امنيت  شورای  عضو دايم  پنج  نوشته با آنکهايرانروزنامه 

  های  برگزار کردند، گزارش  اسالمی  ای جمهوری  هسته  پرونده  در قبال  ای  بيانيه  تصويب خود را برای
   وتوی  حق  دارای  اعضای  ميان  الزم  ظاهرا هنوز توافق  که  است  آن  دهنده  نشان  از نيويورک ارسالی
  .   است  نيامده  دست  به  با ايران  مواجهه  در مورد چگونگی  ملل سازمان
ان بزودی  از قول وزير خارجه روسيه نوشته مذاکرات مسکو و تهران درباره برنامه هسته ای ايرجام جم

  . از سر گرفته می شود
به نوشته همين روزنامه الوروف در پاسخ به خبرنگاری که پرسيد آيا مسکو قصد دارد بر سر ايران با 

آمريکا معامله کند گفته است اگر منظورتان اين است که ما در مقابل پيوستن به سازمان تجارت جهانی 
له نظامی قرار دهد، خير، روسيه هرگز در اين باره با هيچ ، به آمريکا اجازه داده ايم ايران را مورد حم

  . کشوری معامله نخواهد کرد
 رييس ديپلماسی روسيه گفته است ايران از لحاظ حقوقی تاکنون هيچ تخلفی از جام جمبه نوشته 

تعهدات خود نداشته است، ولی از اجرای مصوبات آژانس خودداری می کند که به عقيده ما اين يک 
  .ه سياسی استاشتبا

روزنامه های مختلف امروز صبح عکس هايی از چهارشنبه سوری ديشب را در صفحات اول خود چاپ 
  .کرده اند

 چهارشنبه سوری امسال را متفاوت از سال های پيش خوانده و نوشته به  سرمايهروزنامه اقتصادی
به طور گسترده در روزهای نظر می رسد تفاوت ايجاد شده بيش تر تجت تاثير اعالميه هايی بود که 

  . گذشته از صدا و سيما پخش شد که از مردم می خواست که مراقب باشند
 در ساعت های اوليه شب در تهران به نظر می رسيد مردم از برگزاری مراسم سرمايهبه گزارش 

، اما منصرف شده اند چرا که بر خالف سال های گذشته خيابان ها خلوت بود و تردد زياد ديده نمی شد
کم کم ازدحام از اتوبان ها به خيابان های فرعی کشيد و ترافيک اول در محدوده مناطقی که شهرداری 

  . تعيين کرده بود رخ داد
 ديگر چاله و دست اندازی در جاده های ٨۶ نوشته وزير راه و ترابری وعده داد از آغاز سال جوانروزنامه 

 کارشناسان حمل و نقل در خصوص وضعيت اسفبار جاده کشور وجود نخواهد داشت تا به انتقاد شديد
  . های کشور و کيفيت پايين آسفالت آنها، پاسخ داده شود

 ٨۶قبل از عيد :  محمد رحمتی از ترميم همه جاده ها در يک سال آينده خبر داد و گفتجوانبه نوشته 
 ٨داشتيم زودتر از سال ،اين خبر خوشحال کننده را به همه مردم نويد خواهم داد، هر چند که قصد 

  .آسفالت جاده ها به اتمام برسد، اما کمبود بودجه و اعتبارات اجازه کار را به ما نداد
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 در گزارشی درباره پايان بررسی بودجه سال آينده در مجلس نوشته اکبر اعلمی نماينده تبريز اعتماد
   آنچه  تلفيق  کميسيون ببينيد در جلسه:   بود اظهار داشت  ناراضی  رييسه  از عملکرد هيات  به شدت که
  .اند  آورده   سرش  به  باليی  بود چه  شده  تصويب  بازنشستگان  نام  به که

 پيشنهاد   از اينکه  با نفوذ مجلس  از اعضای  برخی  اينکه  به  با اشاره اعتمادآقای اعلمی به نوشته 
   به  گفته   ناخرسند هستند،   شده  مطرح طلب   اصالح  فردی  توسط  بازنشستگان  حقوق همسان سازی

   کرده  تقسيم  خودشان های  استان  را بين  ميليارد تومان٧٢٠   باشند مبلغ  فکر بازنشستگان  به  اينکه جای
 ٣٠ صدا و سيما،   به  ميليارد تومان۵٠،   بسيج  مقاومت  نيروی  به  ميليارد تومان۵٠   آن و از باقيمانده
   بودجه  کسری  برای  ميليارد هم٣٠ و   روحانيت  ويژه  دادگاه  به  ميليارد تومان١۵ ناجا،   به ميليارد تومان

  . کردند  هزينه  پزشکی  علوم دانشگاه
  

   اسفند23:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مارس 14 -١٣٨۴ اسفند 23شنبه سه 

ر بايستيم معادالت عوض می شود، ادامه گمانه سخنان رييس جمهوری درباره اين که اگ:بی بی سی
زنی ها درباره جلسه امروز شورای امنيت، انتقاد از طرح روسيه همزمان با اعالم خبر ازسرگيری 

مذاکرات ايران و اين کشور، تهديد مقامات انتظامی به دستگيری عوامل اغتشاش در چهارشنبه سوری، 
 و اشارتی به نا آرامی در دانشگاه شريف هنگام برپايی گزارش هايی از همايش ضد ترور و ضد خشونت

مراسمی به عنوان دفن شهدای گمنام بخش های اصلی روزنامه های امروز صبح تهران را تشکيل می 
  .دهد

روزنامه های امروز صبح سخنان جک استرا، وزير خارجه بريتانيا را درباره پرونده هسته ای و مسايل 
  .ه و در صفحات اول خود با عنوان سحنانی مداخله جويانه منتشر کرده اندداخلی ايران با اهميت ديد

  .  در گزارشی سخنان وزير خارجه بريتانيا را مهم ترين تحول روزهای خوانده استاعتماد
 در صدر اخبار خود نوشته در حالی که آمريکايی ها تحرکات را خود برای بررسی موضوع هسته ايران

يت شدت بخشيده اند، روسيه ديروز از عدم وجود استراتژی مشخصی در اين ای ايران در شورای امن
  .شورا حول موضوع ايران خبر داد

به نوشته اين روزنامه، ديپلمات های روس ديروز ضمن اعالم خبر اختالفات درون شورای امنيت، مجددا 
  . عيت کنونی تأکيد کردندبر ادامه مذاکره با ايران و طرف های ديگر برای خروج پرونده هسته ای از وض

 نوشته روز گذشته و در آستانه نشست شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بررسی پرونده شرق
اول اظهارات وزير امور خارجه . هسته ای ايران، دو خبر در صدر اخبار مربوط به پرونده ايران قرار گرفت

ظهارنظر حسين انتظامی سخنگوی شورای روسيه مبنی بر از سرگيری مذاکرات مسکو با ايران و دوم ا
  . عالی امنيت ملی مبنی بر اينکه طرح روسيه با توجه به وقوع شرايط جديد بايد مورد بررسی قرار گيرد

 محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، گفته در مذاکرات  آفتاب يزددر همين حال به نوشته
  . هسته ای، روسيه کاره ای نيست

حمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، گفته است به دليل اينکه خواسته های چند  مکيهانبه نوشته 
کشور معدود برای صرف نظر کردن از حق ملتمان، ناعادالنه و ظالمانه است زير بار تحميل های آنها 
نمی رويم و به خوبی می دانيم که يک گام عقب نشينی کشورها از حقوق مسلم خود، در برخی 

  .  دست دادن همه موجودی و هستی آنها خواهد بودموارد به معنای از
 محمدرضا خاتمی دبيرکل چبهه مشارکت درباره قرار گرفتن پرونده شرقدر همين حال به نوشته 

هسته ای ايران در دستور کار شورای امنيت گفته است فارغ از اين که جلسه سه شنبه شورای امنيت 
  .کشور ما عواقب درازمدتی را متحمل خواهد شدچه سرنوشتی داشته باشد، به نظر می رسد که 

 ابراز اميدواری کرده مسئوالن اوال اجازه ندهند تا شرايط از اين بدتر شود و ثانيا شرقخاتمی به نوشته 
 ماه قبل يعنی شرايطی که در دولت آقای ١٠روند امور را به نحوی سازماندهی کنند که کشور به 

  .  در مورد مسايل هسته ای بلکه در تمام زمينه هاخاتمی برپا بود، برگردد و نه فقط
 از قول وزير اقتصاد و دارايی در آستانه تشکيل شورای امنيت نوشته تحريم های اقتصادی همبستگی

  .به زيان آمريکا و اروپا خواهد بود
   و بانکی  مالی  موسسه  هشت  آقای دانش جعفری به اقدامات آمريکا از طريقاعتمادبه نوشته 

   چرا که  پديد نيامد   اقتصاد ايران  برای  مشکلی  آمريکا، هيچ  اقدام با اين:   کرد و گفت  اشاره المللی ينب
   را به  ايران  آمريکا و نه  ضرردهی رود که  ديگر می  ارزهای  سراغ  به  محدود شود ايران  دالری  مبادالت وقتی
  .   خواهد داشت دنبال

 را تهديد   اروپا اقتصاد ايران  از سوی  ای  هسته  مشکالت  اين که اقتصاد با بيان وزير اعتمادبه نوشته 
  توان  باشد می   نفت  و مصرف  آن  و کاهش  نفتی  با درآمدهای  در ارتباط اگر تحريم:  کند متذکر شد نمی
 نيز   حالت  و در آن يافت   دالر کاهش  هشت  به  ايران  صادراتی  نفت  قيمت  که  برگشت  گذشته   تجربه به

  . شد  اداره اقتصاد ايران
در حالی که هيچ يک از روزنامه های امروز صبح تهران از حرکات اعتراضی دانشجويان همزمان با 

مراسمی که به عنوان دفن جنازه شهدای گمنام در دانشگاه شريف تهران اتفاق افتاد خبری ندارند مدير 
ان معترض را همان کسانی خوانده که دو عضوشان چند روز پيش در  در يادداشت خود دانشجويکيهان

  . کنگره آمريکا سخنرانی کردند
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حسين شريعتمداری با اشاره به حضور خبرنگاران خارجی زيادی که به مناسبت ارسال پرونده هسته 
يی در اين ای ايران در تهران جمع شده اند احتمال داده که آنان برای انعکاس خبر اين اعتراض دانشجو

  .زمان به تهران آمده باشند
روزنامه های مختلف امروز صبح در آغاز روزی که شب چهارشنبه سوری است و هر سال مراسمی در 

آن برپا می شود، از اطالعيه های مقامات انتظامی و قضايی در تهديد کسانی که از اين روز سوء 
انی که بخواهند در مراسم اين روز اغتشاش به پا استفاده کنند خبر داده و از زبان آنها نوشته اند کس

  . کنند به شدت مجازات خواهند شد
 در سرمقاله ای با عنوان چهارشنبه سوری شب جشن ملی و يا اضطراب و دلهره از همبستگی

کسانی که در اين مراسم دلهره می آفرينند انتقاد کرده است اما از سحنان چند روز قبل مذهبيون تندرو 
  .شنبه سوری را خرافی و نجس و پليد خوانده بودند در روزنامه های امروز اثری نيستکه چهار

  
   اسفند22:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مارس ١3 -١٣٨۴ اسفند 22شنبه دو
در آستانه تشکيل اجالس شورای امنيت سازمان ملل روزنامه های صبح امروز تهران در :بی بی سی

رش هايی درباره پرونده هسته ای جمهوری اسالمی و تصميم برای ساخت صدر اخبار خود اخبار و گزا
نيروگاه هسته ای در ايران را همراه با گزارش هايی از سالگرد ترور نافرجام سعيد حجاريان و دادگاه 

  .رسيدگی به اتهام مدير نشريه تمدن هرمزگان منتشر کرده اند
امروز شورای امنيت با موضوع پرونده هسته ای  در صدر گزارش های خود پيش بينی کرده که جام جم

ايران تشکيل جلسه دهد و طرح تازه ای از سوی روسيه در آن مطرح خواهد شد که اگر به ويژه از سوی 
آمريکا پذيرفته شود، هفته آينده مقامات بلندپايه پنج عضودايم شورای امنيت همراه با نماينده آلمان و 

  . اره ايران انجام خواهند دادالبرادعی در وين مذاکراتی درب
 با وجود به تفاهم نرسيدن اعضای دايمی شورای امنيت در دو دور مذاکره ممکن جام جمبه نوشته 

است اين پيشنهاد عملی شود و اين در حالی است که پيشنهاد مزبور، بدون تعيين تاريخ و مکان ، 
  .ريکا آن را رد کرده بودپيش از دور دوم مذاکرات هم از سوی روسيه مطرح شده اماآام

 از خارج شدن طرح روسيه از دستور مذاکرات ايران خبر داده و نوشته همايش بين المللی همبستگی
روز گذشته بهانه ای برای طرح ديدگاه های جديد ايران در خصوص " انرژی و امنيت با ديدگاه آسيايی"

  . ده هسته ای ايران شدپيشنهاد روسيه برای خروج ايران از بن بست و سرانجام پرون
 حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته خارج شدن طرح روسيه يک همبستگیبه نوشته 

پيش شرط داشت؛ پيش شرطی مبنی بر اينکه طرح روسيه بدون حق تحقيقات هسته ای در ايران، در 
  .دستور کار نيست

سال آينده ميزان مصرف برق در ١٠د که تا  از قول وزير نيرو نوشته پيش بينی ها نشان می دهايران
کشور دو برابر خواهد شد و به هيچ وجه منابع سوختی ما برای آن زمان کفاف نمی دهد لذا چاره ای 

  . نداريم که به سمت توليد انرژی برق از نيروگاه های هسته ای برويم
ز آقای آقازاده نقشه ها را گرفته  در صدر اخبار خود همين خبر را آورده و از قول وزير نيرو نوشته اشرق

ام، به آقای رييس جمهور هم رسما اعالم کرده ام، با افتخار اعالم می کنم که نيروگاه هسته ای بومی 
  . قابل احداث است

 وزير نيرو صبح ديروز خبرنگاران را به ساختمان جديد نيايش دعوت کرد تا اين خبر مهم شرقبه نوشته 
  . احداث نيروگاه داده شده استرا اعالم دارد که مجوز 

پرويز فتاح، وزير نيرو، گفته است هفته گذشته از يکی از سايت ها به طور دقيق بازديد کرديم، دو روز 
وقت گذاشتيم و مطمئن شديم که سازمان انرژی اتمی می تواند سوخت نيروگاه هسته ای را توليد 

  .کنند و در اختيار ما قرار دهند
رايی برای رسيدگی به وضعيت ايرانيان مقيم خارج از کشور خبر داده و از قول معاون ايران از تشکيل شو

  . اول رييس جمهور نوشته ايرانيان مقيم خارج را به عنوان پاره های تن کشور تلقی می شوند
رينی  وزير کار پيشنهاد کرده که برای ايرانيان مقيم خارج کار گروه اشتغال و کارآف ايرانبه نوشته روزنامه

  .تشکيل شود
 عکسی از سعيد حجاريان را در جلسه بزرگداشت در سالگرد ترور نافرجام وی در باالی همبستگی

  . صفحه اول خود نقل کرده است
 در گزارش همين جلسه از قول عباس عبدی و در اشاره به ترور مدير روزنامه صبح امروز که به اعتماد

 افراد را در هر   که  است  اين  در خشونت  اصلی  نوشته مسالهوی نظريه پرداز اصالحات لقب داده بودند
   اين برند، برای  کار نمی   به  خشونت  کسانی  وادار کنند و اگر عليه  سکوت  به  ای  و با هر انگيزه سطحی
  .  دارد  هزينه  را ندارند يا برايشان  ابزار آن  که است

  شود تنها نهادی  می   گفته اگر امروز گفته لگرد ترور حجاريان در سا  هم  آقاجری  هاشماعتمادبه نوشته 
 لجام  های  از خشونت  عمومی  عرصه  که  است  اين ، برای  است  دارد، دولت  خشونت  اعالم  مشروعيت که

  . شود  پاک گسيخته 
 نوشته  در گزارشی از جلسه دادگاه علی ديرباز، مدير نشريه تمدن هرمرگان و نماينده مجلس،شرق

چه تعداد پرسنل در هفته نامه توقيف شده : "علی ديرباز در پاسخ به سئوال قاضی صارمی که پرسيد
البته بنده حضور فيزيکی در اين نشريه . در حدود سه تا چهار نفر: گفت" تمدن هرمزگان شاغل بودند؟
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سته با من هماهنگ ولی باالخره در مواقعی با من هماهنگ می شد اما موضوع به وقوع پيو. نداشتم
  . نشد

 مدير تمدن هرمزگان داشتن هر نوع شناختی از الهام افروتن دختر جوانی را به اتهام شرقبه گزارش 
دست داشتن در چاپ مطلب طنز در زندان است تکذيب کرده و گفته خير، بنده هيچ شناختی از اين 

ده بود که نيروهای متعهد را به خانم نداشتم چون طرف من کسی بود که از نظر اخالقی هم تعهد کر
تا آنجايی که بنده اطالع يافته ام اين خانم به علت اينکه دارای درآمد کافی نبود عصرها در . کار گيرد

بنده به اين خانم مشکوک هستم که آيا در انتشار آن مقاله . دفتر يک دندانپزشک مشغول به کار بود
  . استتطميع شده يا سهوا مبادرت به اين کار کرده

  
   اسفند21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مارس ١٢ -١٣٨۴ اسفند ٢١يكشنبه 
روزنامه های امروز تهران از ديدارهای اعضای شورای امنيت سازمان ملل درباره پرونده :بی بی سی

 بررسی. هسته ای ايران خبر داده و از ميان منابع خارجی به انعکاس مطالبی به نفع ايران پرداخته اند
بودجه دولت در مجلس، کاهش سود بانک ها، و اعتراض به شرکت دو نماينده جنبش دانشجويی در 

  .جلسه ای در واشنگتن از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
روزنامه های تهران با عنوان هايی مانند رفتن به شورای امنيت پايان زندگی نيست گزارش های مربوط 

ميت درباره پرونده هسته ای ايران را منعکس کرده و از اظهار نظر درباره به گفتگوهای اعضای شورای ا
  . بحران هسته ای خودداری کرده اند

 با اشاره به پرونده هسته ای نوشته راهی ندارد که حرف خود را چنان شرقعباس عبدی در سرمقاله 
  .بزند که کسی ناراحت نشود و يا روزنامه بتواند آن را منعکس کند

 در صدر اخبار خود از افزايش مخالفت کشورهای مختلف با تالش آمريکا برای  اسالمیجمهوری
محروم کردن ايران از دانش هسته ای خبر داده و نوشته رسانه های غرب با بزرگنمايی برخی از موارد 

پيش نويس احتمالی بيانيه پنج عضو دائم شورای امنيت در مورد برنامه های هسته ای ايران، برای 
  . تالش گسترده ای را آغاز کرده اند» جمهوری اسالمی « رعوب ساختن م

اين روزنامه بدون ذکر منبع خود خبر داده پنج کشور عضو دائم شورای امنيت در خصوص نحوه روبرو 
شدن با برنامه هسته ای ايران به شدت اختالف نظر پيدا کرده و حتی نماينده چين تعيين ضرب االجل را 

  . ه استهم تکذيب کرد
اگر پرونده هسته ای ايران سياسی شود از هيچ چيز :  از تهديد وزير کشور خبر داده که گفتهجوان

  .نمی گذريم و همه راه ها را برای پاسخ گويی بررسی خواهيم کرد
 برای دومين روز تظاهرات و اغتشاش ها در فرانسه را در عنوان بزرگ صفحه اول خود آورده و کيهان

  .ه دانشجويان سوربن حمله کردنوشته پليس ب
 به عنوان مهم ترين خبر روز از کاهش سود بانکی خبر داده و نوشته شورای پول و اعتبار در جوان

 ١۴ موافقت کرد و آن را به ٨۵جلسه ديروز خود با کاهش دو درصدی نرخ سود تسهيالت بانکی در سال 
  . درصد رساند

زهای گذشته با اعالم اين که برنامه کاهش نرخ سود  رييس کل بانک مرکزی در روجوانبه نوشته 
تسهيالت بانکی در دستور کار است، اظهار کرده بود که اين نرخ برای بانک های خصوصی نيز کاهش 

  . خواهد يافت
در هفته های اخير کارشناسان اقتصادی و نزديک به چند بانک خصوصی کشور نسبت به تسری چنين 

اعتراض کرده و نوشته بودند بانک های مرکزی در هيچ جای جهان به تصميمی به بانک های خصوصی 
  .نرخ بهره بانک های خصوصی کاری ندارند

که نرخ بنزين در دو سال :  يک عضو کميسيون انرژی مجلس گفته استشرقدر حالی که به نوشته 
و نيز " اه گذشتهجبران شيوه اشتب" در سرمقاله خود برای سرمايهآينده افزايش نخواهد يافت روزنامه 

، توصيه کرده که به جای دونرخی شدن بنزين، دولت، همت خود را بر "جلوگيری از زيان بيشتر در آينده"
زيرا . واقعی ساختن نرخ بنزين معطوف سازد و بخش مازاد درآمد را به صورت يارانه به جامعه برگرداند

بندی  برند و در صورت سهميه ای بهره می ن يارانهاکنون تنها دارندگان اتومبيل با خريد بنزين ارزان از چني
  .نيز باز هم همين قشر از يارانه و در قالب کوپن، استفاده خواهند کرد

 از زبان مديرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران خبر داده که بعد از مسابقه فوتبال دو تيم پرهوادار جوان
يده که بيست دستگاه آن دچار خسارت  دستگاه اتوبوس، زيان د١٣۵استقالل و پرسپوليس تهران، 

پيش از اين خبری از . سنگين وارد آمده و اين اتوبوس ها هنوز آماده دادن سرويس به مردم نيستند
  .تظاهرات و يا برخورد بين تماشاگران مسابقه فوتبال روز جمعه در روزنامه ها منعکس نشده بود

 هوادار محافظه کاران و چند نماينده مجلس از  در گزارشی نظر چند تن از دانشجويان عضو طيفکيهان
جناح اکثريت را درباره شرکت علی افشاری و رضا عطری دو عضو سابق دفتر تحکيم وحدت در يک 

  . جلسه سخنرانی در واشنگتن منعکس کرده است
 مصاحبه شوندگان عمل اين دو عضو جامعه دانشجويی را در شرکت در اين جلسه که  کيهانبه نوشته

ساختمان کنگره آمريکا برگزار شد خيانت دانسته و از دانشجويان ديگر خواسته اند که از آن ها تبری در 
ما اين عمل را محدود به اين دو نفر نمی دانيم بلکه :  گفتهکيهانعضو يک انجمن اسالمی به . بجويند
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از جريان روشنفکری که البته . اين عمل ريشه در دولت و مسئولينی دارد که اين افراد را حمايت کردند
  .مبنای آن سکوالريسم است چيزی بيش از اين برنمی آيد
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