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

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

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با بين المللي انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  داردی ايران بستگی بودن برنامه اتمیتحريم ايران به اثبات نظام: روسيه
  ٢٠٠۶ آوريل 21 - ١٣٨۵ اول اردیبهشت  جمعه

 يا تحريم عليه ايران بر فاصله ی با تأکيد بر مخالفت خود با اقدام نظامروسيه:بی بی سی
 ی امنيت سازمان ملل متحد در قبال برنامه اتمیخود با موضع آمريکا و متحدانش در شورا

 .ايران افزوده است
  وزارت خارجه روسيه اعالم کرده است که کشورش تنها دری کامينين، سخنگوميخائيل
 کند که دالئل و مدارک متقن به دست آيد که نشان دهد ی با تحريم ايران موافقت میصورت

 .ايران به دنبال ساخت بمب اتم است
 که سازمان ملل ی به عنوان مرجعی اتمی انرژی است که آژانس بين المللی در حالاين

 از ی که حاکیک کشورها تعيين کرده تاکنون از هيچ مدری نظارت بر فعاليت اتمیمتحد برا
 . ايران باشد خبر نداده استی بودن اهداف فعاليت اتمینظام

 ی می بر مخالفت کشور خود با تحريم ايران پافشاری وزارت خارجه روسيه در حالیسخنگو
 اورانيوم در ايران در نظر ی سازی توقف برنامه غنی که برایکند که بيش از يک هفته از مهلت

 .ت نمانده اسیگرفته شده باق
 ی آوريل به ايران فرصت داده تا از غن28 تا ی بيانيه ای امنيت سازمان ملل متحد طیشورا
 اورانيوم دست بردارد اما مشخص نکرده است که اگر ايران به اين خواسته عمل نکند یساز

 . با ايران خواهد کردیچه برخورد
يت در انتظار گزارش  امنی ايران در نظر گرفته شده، شورای که برای مهلتی از انقضاپس

 مشخص سازد که ايران به خواسته ی خواهد ماند تا وی اتمی انرژیرئيس آژانس بين الملل
 . اورانيوم عمل کرده است يا نهی سازی بر توقف برنامه غنی آژانس و شورا مبنیها
 ايران از ی امنيت سازمان ملل متحد در مورد اينکه در صورت سرپيچی عضو دائم شوراپنج

 است ی عليه اين کشور بکنند به توافق نرسيده اند و اين در حالیت شورا چه اقدامخواس
که به گفته وزيرخارجه بريتانيا، اين شورا بنا را بر اين گذاشته که ايران به خواسته اش عمل 

 .نخواهد کرد
 ی شورای واداشتن اين کشور به عمل به خواسته های عليه ايران برای تحريمهاياعمال

 که پنج عضو دائم اين شورا همراه با آلمان روز سه شنبه گذشته در یدر نشستامنيت 
 .مسکو داشتند مطرح شد اما مورد موافقت قرار نگرفت

 ايران است و چين ی برای اتمی فناوری مخالفتها از جانب روسيه که فراهم آورنده اصلعمده
 . گسترده با ايران دارد مطرح شده استیکه روابط تجار

 ی تسليحاتیعالوه بر مخالفت با تحريم ايران همچنين اعالم کرده که به قراردادها روسيه
 .خود با ايران نيز پايبند خواهد ماند

 به اين کشور ی روسيه با ايران، فروش سيستم پدافند هوايی ترين قرارداد تسليحاتتازه
  .است که مبلغ آن يک ميليارد و چهارصد ميليارد دالر اعالم شده است

  
حق دفاع از خود «جمله آه  افروزانه و با ذآر اين ي آمريكا در اظهاراتي جنگ ير امور خارجهوز

آرد رويكردي موجه را در  سعي» ضرورتا به تصميم شوراي امنيت سازمان ملل نيازي ندارد
  .آند تهديد براي ورود آشورش به رويارويي احتمالي با ايران ارايه
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ي  از پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين آشور چهارشنبه شب در برابر شوراي روابط  آمريكا، آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
اني ي سياست آمريكا مبني بر آن آه چه زم درباره المللي شيكاگو در پاسخ به سوالي بين

بيان يك اصل به صورت انتزاعي آار مشكلي : گفت ممكن است اقدامي نظامي انجام دهد؟
ايم آه حق دفاع  دارد و ما همواره گفته باز نگه مي هايش را قطعا رييس جمهور گزينه. است

  .شوراي امنيت سازمان ملل نيست ي از خود ضرورتا نيازمند قطعنامه
شوراي امنيت به جنگ در بالكان پرداختيم و  اي در طعنامهما بدون هيچگونه ق: وي ادامه داد

مورد چندين قطعنامه وجود داشت آه عراق را  البته در اين. در مورد عراق نيز همينطور
اي نهايي هم وجود  آرد و قطعنامه مي المللي معرفي تهديدي براي صلح و امنيت بين

نشيني نكند، پيامدهايي جدي  عقب گفت اگر عراق  آه مي1441ي  داشت، يعني قطعنامه
  .را در بر خواهد داشت
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همه به علت آن چه در روزنامه بوده است،  در مورد فعلي آه: ي آمريكا گفت وزير امور خارجه
هايش را از  سازم آه رييس جمهور گزينه پرسند، مهم است خاطرنشان ي ايران مي درباره

  . در مسيري متفاوت قرار داريمايران با اين حال ما با. گذارد روي ميز آنار نمي
الملي در  ي بين الملي است تا جامعه بين ي اينجا مساله بسيج آردن جامعه: رايس افزود

در اين باره توافق . داشته باشد، متحد شود يي تواند سالح هسته اين ديدگاه آه ايران نمي
  .شده است

جزو رفتارشان بوده آه با تمامي آنچه  ها از در راستاي بازگرداندن ايراني: وي ادامه داد
ايم از تمامي معيارهايي آه در  ما آماده المللي مغاير بوده است، ي بين هاي جامعه خواسته

ديگر معيارها براي منصرف ساختن آنها از  اختيارمان داريم از جمله سياسي، اقتصادي و
  .مسيري آه در آن قرار دارند، استفاده آنيم

ما : ميان دولت و ملت ايران گفت افكني ل آردن سياست تفرقهرايس در ادامه با دنبا
المللي  ي بين بخشي از جامعه خواهيم آنها مشكلي با مردم ايران نداريم و برعكس، مي

  .سازد با رفتارش منزوي مي اين رژيم خود را. مشكل ما سران ايران هستند... . باشند
ديپلماتيك و ديگر ابزارها را براي  رهايبا قرار گرفتن در شوراي امنيت ما ابزا: وي گفت

  .به مذاآرات بازگردند، در اختيار داريم ها به اين آه واقعا الزم است متقاعد ساختن ايراني
يي  در اختيار داشتن برق هسته ما حق آنها را براي: ي آمريكا گفت وزير امور خارجه

صلح آميز را داشته باشند، اما يي  هسته توانند برق بريم، آنها مي غيرنظامي زيرسوال نمي
المللي انرژي اتمي روشن و شفاف  بين اي آه در آن با آژانس  ساله18ي  به علت سابقه

سازي و بازفرآوري در خاك ايران را شامل  غني تواند قابليت يي نمي اند، اين برق هسته نبوده
يي را فرا  الح هستهآوري آليدي ساخت س گرفتيد فن شود، زيرا زماني آه چنين آاري را ياد

  .ايد گرفته
اينها دو شرايط بسيار . ايران عراق نيست :ي آمريكا بار ديگر تاآيد آرد وزير امور خارجه

  .اند برابر ماست، قاطعانه هاي عالجي آه در متفاوتند و ما معتقديم راه
ي  ان يا آرهآمريكا در برابر هند و اير ي اين آه آيا رويكرد رايس در پاسخ به سوالي درباره

استاندارد دوگانه است، زيرا ايران و  قطعا: شمالي استاندارد دوگانه نيست؟ مدعي شد
تي غيرشفاف بودن و جوامعي بسته .پي.ان شان در برابر ي شمالي با تقلب در الزامات آره

  .اند آرده بودن، اين استاندارد دوگانه را ايجاد
برخي : آمريكا در خاورميانه گفت هاي استوي در بخش ديگري از سخنانش با دفاع از سي

هر مكاني آه . خير اين گونه نيست ايد، گويند شما خاورميانه را به اغتشاش آشانيده مي
ما به نوع متفاوتي از خاورميانه نياز  .تواند باثبات تلقي شود القاعده را پرورش دهد، نمي

  .آنم آه به آن خواهيم رسيد فكر مي. داريم
معتقد است ايران در مسيري خطرناك  در مورد ايران تنها آمريكا نيست آه: رايس مدعي شد

جهان . باره بخوانيد و آلمان را نيز در اين هاي روسيه، انگليس اظهارات مقامات دولت. قرار دارد
و به همين علت است آه آمريكا در هماهنگي با  خواهد ايران به الزاماتش پايبند باشد مي

  .در اين باره است ي شوراي امنيت قطعنامهمتحدانش به دنبال 
اي را از روي  جمله آه رييس جمهور هيچ گزينه ي آمريكا بار ديگر با تكرار اين وزير امور خارجه
خواهيد آه  شما مي. خواهيد رييس جمهور چنين آند نمي شما: گذارد، گفت ميز آنار نمي

  .باز نگه دارد هايش را رييس جمهور آمريكا گزينه
  .را به آار واداريم توانيم ديپلماسي آنم ما مي فكر مي:  ادامه دادوي

هايي را در اختيارمان داريم آه حتي  گزينه آنم فكر مي: ي آمريكا ادامه داد وزير امور خارجه
  .قرار ندارد ضرورتا به طور آامل در چارچوب شوراي امنيت

امنيت معيارهايي معنادار به شوراي  اند اگر در آشورهايي هستند آه گفته: رايس گفت
ديگر معيارهاي احتمالي مالي يا  ي اتخاذ دست نياورديم، ممكن است ائتالفي از اراده

  .سياسي فكر آند
اطمينان دارم در نهايت راهي براي واداشتن  علت آن آه: ي آمريكا افزود وزير امور خارجه

يي غيرنظامي را برآورده  تهنياز به برق هس ايران به بازگشت به مذاآراتي آه در واقع
ها اصرار  توان نه فقط به روشي آه ايراني آن مي آند، وجود دارد، اين واقعيت است آه با مي

  .دارند، روبرو شد
را انجام دهيم، اين است آه ايران  توانيم اين آار علت اين آه مطمئن هستم مي: وي گفت

  .آشوري بسيار متفاوت از عراق است
  

  داغ ديــپــلــمـاســي در ويــني  هــفــتــه
  ها زني و خبرسازي يي ايران و اروپا، گمانه آخرين اخبار از مذاآرات هسته

  ٢٠٠۶ آوريل 21 - ١٣٨۵ اول اردیبهشت  جمعه
يي ايران متمرآز شده است،  ي هسته سازي بر سر برنامه جنجال ديپلماسي دولت بوش بر

ز يكي از مهدهاي آهن تمدني جهان در آاخ جمهور آمريكا آه ا ي رييس اما مهمان ويژه
  .يي ايران دانسته است ي هسته ديپلماسي را راه حل مساله برد، سفيد به سر مي
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تائو، رييس جمهور چين در آنفرانس  ، هوجين)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ي  يك برنامهجمهور آمريكا متعهد شد از حل ديپلمات خبري مشترك با جورج بوش، رييس

يي  ي هسته ي برنامه آماده است با واشنگتن درباره يي ايران حمايت آند و گفت آه هسته
  .آند ي شمالي همكاري ايران و آره

مطرح شد آه بوش در اظهاراتي  هاي جهاني، اظهارات وي در حالي بنا به گزارش رسانه
  .منيت جهاني استا يي ايران تهديدي براي ي هسته تكراري ادعا آرد آه برنامه

ها را براي حل مساله  همه طرف سخنگوي وزارت امور خارجه چين نيز شكيبايي و انعطاف
  .يي ايران از طريق مذاآرات خواستار شد هسته

المللي  جامعه بين: چنان وجود دارد گفت وي با تاآيد بر اينكه فضا براي حل اين مساله هم
خلق شرايطي ضروري جهت حل اين مساله  ها برايهمه معيار. نبايد تالشهايش را رها آند

  .از طريق مذاآرات بايد اتخاذ شود
يي ايران  ي هسته را نيز در خصوص مساله در همين حال ديپلماسي آمريكا شكست ديگري

يي با ايران رد و تصريح آرد  همكاري هسته روسيه درخواست آمريكا را براي قطع. شاهد بود
  .دليل قطع شود تواند بي آميز نمي مسالمت هاي در زمينهيي دو آشور  همكاري هسته

روسيه، در واآنش به اظهارات نيکالس  ي ميخائيل کامينين، سخنگوي وزارت امور خارجه
آمريکا مبني بر اين که همه کشورها از جمله  ي برنز، معاون امور سياسي وزير امور خارجه

وقف کنند، اعالم آرد که تنها شوراي امنيت ايران مت شان را با يي روسيه بايد همکاري هسته
يي  ي ساخت نيروگاه هسته روسيه با ايران در زمينه هاي تواند خواهان توقف همکاري مي

  .بوشهر شود
متحد تصميمي در رابطه با متوقف  تاکنون شوراي امنيت سازمان ملل: وي خاطرنشان آرد

  .نرژي اتخاذ نکرده استا هاي متقابل با ايران در زمينه صنايع آردن همکاري
تر نيز از  ميان روسيه و ايران پيش يي  درخواست توقف همکاري هسته بر اساس اين گزارش،

  .از جانب روسيه رد شده بود جانب کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا مطرح و
زاري خبرگ. هاي ديپلماتيك اروپايي منتشر شده است تالش يي نيز از در همين حال اخبار تازه

هاي  اروپايي پيشنهاد براي توقف فني و مختصر فعاليت هاي ديپلمات: رويتر گزارش داد
ي  تالش براي احياي مذاآرات فروپاشيده با اتحاديه يي در ايران را در سازي هسته غني

  .پذيرش خواندند اروپايي غيرقابل
محمد : رد، نوشتنامي از آنها نب هايي آه اين خبرگزاري انگليسي به نقل از ديپلمات

سفر اخيرش به تهران اين ايده را با  المللي انرژي اتمي در البرادعي، مديرآل آژانس بين
آرده است آه اين مساله بتواند به احياي  مقامات ايراني در ميان گذاشته و ابراز اميدواري

نجر اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان م ي ايران با سه آشور وگوهاي از هم پاشيده گفت
  .شود

هيات : اروپا آه نامي از وي نبرد، ادعا آرد ي اين گزارش به نقل از يك ديپلمات عضو اتحاديه
سازي را با  ي آوتاه در غني ي وقفه چهارشنبه ايده ايراني آه به مسكو سفر آرده بود، روز
ل سازي دنبا آرد، با اين حال اين امر با تسريع غني نمايندگان سه آشور اروپايي مطرح

آند  اي فني پيش از راه اندازي دو آبشار بعدي صحبت مي وقفه ي درباره) ايران. (خواهد شد
  .غيرقابل پذيرش است آه صادقانه بايد گفت،

به نقل از يک مقام ايراني که  سي نيز با انتشار گزارشي.بي.ي خبري بي همچنين شبكه
به مسکو رفت تا با  خواست نامش فاش نشود، ادعا آرد، هياتي که روز چهارشنبه

داد، به شرطي که فعال  سازي اورانيوم را ها مذاکره کند، پيشنهاد تعليق کامل غني اروپايي
  .علني نشود
هاي غربي در حالي مطرح شد آه يك مقام مسوول در  هاي رسانه زني گمانه ها و اين گزارش

چنين پيشنهادي :  آرديي ايسنا در خصوص اين اخبار تاآيد خبرنگار انرژي هسته وگو با گفت
  .تعليق به هيچ وجه از سوي تهران مطرح نيست براي

ي آژانس  يي عاليرتبه بازرس هسته در همين حال، خبرگزاري فرانسه در گزارشي خبر داد،
  .انداخت المللي انرژي اتمي، سفرش به تهران را به تعويق بين

يك هيات ايراني در : رد، افزودآنها نب اين گزارش همچنين به نقل از منابعي آه نامي از
هاي آژانس از ايران مبني بر  درخواست برد تا در خصوص هاي اخير در وين به سر مي روز

يي ايران  تحقيقات آژانس از برنامه هسته سازي اورانيوم و همكاري آامل با تعليق غني
  .وگو آند گفت

:  خبرنگار ايسنا اعالم آردوگو با منتشر شد آه يك مقام مسوول در گفت اين خبر در حالي
المللي انرژي اتمي به تهران آه  هاي آژانس بين سفر معاون امور پادمان زمان دقيق انجام

يي ايران انجام خواهد شد، تا پايان روز  هاي هسته گزارش آژانس از فعاليت براي تكميل
  .شود مي جمعه مشخص

يي  آنندگان هسته اسان و مذاآرهاز آارشن تيمي: اين مقام مسوول همچنين به ايسنا گفت
ها را با  ترين رايزني اند تا تازه وين شده شان در مسكو عازم ايران پس از پايان ماموريت
  .مقامات آژانس داشته باشند

www.iran-archive.com 



الملل شوراي عالي  معاون امنيت بين ها حاآي است آه جواد وعيدي، در همين حال گزارش
نمايندگان سه آشور اروپايي به وين  در مسكو باامنيت ملي ايران پس از انجام مذاآراتي 

  .عازم شد
روز پنجشنبه گفتند علي الريجاني،  هاي ترآيه، مقامات ترك اما بر اساس گزارش رسانه

ترآيه ديدار آند اين هفته به آنكارا سفر  دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران آه قرار بود از
  .آند نمي

روسيه نيز اعالم آرد آه هيات ايراني روز  ي ر خارجهسرگي آيسلياك، معاون وزير امو
اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان ديدار داشته،  پنجشنبه در مسكو با نمايندگان سه آشور

  .نداشته است اما اين ديدار نتايجي را به دنبال
يي ايران به محتواي گزارش  هسته وي همچنين اعالم آرد آه موضع مسكو درباره برنامه

  .بستگي خواهد داشت المللي انرژي اتمي در اين باره رآل آژانس بينمدي
ي  واشنگتن اعالم آرد، آشورش درباره در حالي آه نبي سن سوي، سفير جديد آنكارا در

ي ترآيه  آرد، عبداهللا گل، وزير امور خارجه ي اروپا عمل خواهد ايران در توافق با اتحاديه
ي  اش بر لزوم حل ديپلماتيك برنامه پاآستاني تايهمراه با خورشيد محمود قصوري، هم

  .يي ايران تاآيد آرد هسته
يي ايران عقب نماند و  ي هسته مساله ي جريان رسيدگي به ژاپن نيز قصد دارد از قافله

ي ژاپن اعالم آرد آه در ديدار خوزه  خارجه شايد به همين دليل بود آه يك مقام وزارت امور
يي ايران نيز مورد بحث قرار  ي هسته ژاپن برنامه يمسيون اروپا ازمانوئل باروسو، رييس آ

  .خواهد گرفت
عربي و اسالمي خواست از موضع  در همين حال، رهبر اخوان المسلمين مصر از آشورهاي

  .يي ايران در برابر تكبر آمريكا حمايت آنند هسته
آتالنتيك شمالي در حال حاضر هيچ پيمان : آرد فرمانده ارشد ناتو در اروپا نيز روز جمعه اعالم

  .ايران ندارد يي ي هسته ماموريتي مربوط به برنامه
آمريكا همچنان تالش دارد با وارونه جلوه دادن  اين اخبار در حالي منتشر شدند آه دولت

يي صلح آميز تهران اقدامي را عليه  ي هسته برنامه يي ايران و تحوالت در نيات هسته
  .شاهد باشد عدي شوراي امنيتآشورمان در نشست ب

هاي دولت واشنگتن  ديدگاه" رايس و بولتون" در گزارش پايگاه اينترنتي راديو آمريكا با عنوان
ي آمريكا  جان بولتون، نماينده: شده و آمده است يي ايران تشريح ي هسته ي برنامه درباره

يي و به ويژه   هستهي سوخت با تسلط بر چرخه در سازمان ملل ايران را متهم آرده آه
بسيار غني شده آافي براي توليد سالح را  آوري اورانيوم غني سازي اورانيوم قصد جمع

  .دارد
ي آمريكا نيز مدعي است آه  خارجه بر اساس اين گزارش، آاندوليزا رايس، وزير امور

د ايران ده انجامد و نشان مي ايران مي ي ايران فقط گامي است آه به انزواي بيشتر اعالميه
  .المللي پايبند نيست ي بين به مطالبات جامعه

 
ي همكاري آامل با  اصغر سلطانيه نوشت آه ايران آماده خبرگزاري نووستي به نقل از علي

  . المللي انرژي اتمي است آژانس بين
  ٢٠٠۶ آوريل 21 - ١٣٨۵ اول اردیبهشت  جمعه

علي اصغر : رگزاري روسي افزود، اين خب)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در آنفرانس امنيت ) جمعه(المللي انرژي اتمي امروز  سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين

المللي انرژي اتمي  ايران قصد دارد به همكاري با آژانس بين: انرژي در مسكو اظهار داشت
  . ادامه دهد
ديگر . يي مان را رفع آنيم ي هسته وندهايم تمام ابهامات در رابطه با پر ما آماده: وي افزود

  . اند آشورها حرآتي نكرده
تمامي اين : اين گزارش به نقل از يك مقام اروپايي آه خواست نامش فاش نشود، نوشت

ما در انتظار گزارش محمد البراداعي، مديرآل آژانس . ايم ها را پيشتر نيز شنيده حرف
  . ن قضاوت خواهيم آرد گام بعدي چه باشدالمللي انرژي اتمي هستيم و بر اساس آ بين

در عين حال روسيه به تاآيد بر اختالفاتش با آمريكا بر سر مساله : آسوشيتدپرس ادامه داد
دهد، چنانكه وزارت امور خارجه اين آشور اعالم آرد خيلي زود  يي ايران ادامه مي هسته

وسيه در شوراي امنيت نيز ي ر ها عليه ايران صحبت شود و نماينده ي تحريم است درباره
  . گفته است آه دليلي براي توقف همكاري نظامي مسكو با تهران وجود ندارد

)  ارديبهشت8( آوريل 28اند آه در انتظار گزارش  مقامات روسي گفته: اين گزارش افزود
هاي بعدي جهت حل  البرادعي هستند تا پس از آن در خصوص موضع مسكو براي گام

  . گيري آنند يممساله ايران تصم
  

الملل شوراي عالي امنيت  بين الملل وزير امور خارجه و معاون امنيت معاون امور حقوق بين
  .اند يي به مسكو سفر آرده هسته ي مسايل ملي آشورمان براي رايزني و مذاآره درباره
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  ٢٠٠۶ آوريل 19 - ١٣٨۵ فروردين 30 چهار شنبه
يي خبرگزاري دانشجويان ايران  هسته رنگار انرژييك مقام مسوول با اعالم اين خبر به خب

شوراي عالي امنيت ملي و عباس  الملل جواد وعيدي، معاون امنيت بين: گفت) ايسنا( 
همراه تعدادي از آارشناسان  الملل وزير امور خارجه به عراقچي، معاون امور حقوق بين

يي آشورمان به  هستهي  مساله ي براي مذاآره درباره) چهارشنبه(دولتي صبح امروز 
  .اند مسكو سفر آرده

امنيت ملي آشورمان ضمن تاييد  در همين رابطه حسين انتظامي، سخنگوي شوراي عالي
آشورمان و معاون وزير خارجه در  الملل شوراي عالي امنيت ملي حضور معاون امنيت بين

  .آشورمان را تاييد آرد يي هيات اعزامي، ارتباط اين سفر با موضوع هسته
هاي موجود  ي ظرفيت آند از همه مي ديپلماسي فراگير و فعال اقتضاء: انتظامي تاآيد آرد

  .براي دستيابي به حقوق خود استفاده آنيم
ها را مبني  شده در برخي سايت سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان خبر منتشر

كرد و افزود، ماموريت تاييد ن  است،5+1بر اينكه هدف اين سفر براي رايزني در اجالس 
يي آشورمان و  هسته اصلي اين هيات مثل ساير سفرها پيگيري امور جاري موضوع

  .چنين مسائل مرتبط با تحوالت اخير آن است هم
ي ايران در آژانس  سلطانيه، نماينده اصغر همچنين خبرنگار ايسنا اطالع يافت آه دآتر علي

  .آند را همراهي مي به مسكوالمللي انرژي اتمي نيز هيات اعزامي  بين
نمايندگان سه آشور اروپايي و روسيه  چنين مذاآرات يك روزه بوده و هيات ايراني با هم

  .آنند يي آشورمان را بررسي مي موضوع هسته
  

  ی در مسکو با نمايندگان سه کشور اروپايیديدار هيئت ايران
  ٢٠٠۶ آوريل 19 - ١٣٨۵ فروردين 30 چهار شنبه
زارش ها از مسکو حاکيست هياتی از کارشناسان هسته ای ايران که گ:بی بی سی

پيشتر در روز چهارشنبه وارد مسکو شده بود با نمايندگان بريتانيا، فرانسه و آلمان ديدار و 
گفتگو کرده است اما ظاهرا هيات ايرانی نتوانسته است نظر موافق نمايندگان اين سه 

  .ران را جلب کندکشور در مورد برنامه های هسته ای اي
يک مقام بريتانيايی پس از اين ديدار گفت که بريتانيا هيچ تغييری در موضع ايران درباره 

  .برنامه اتمی اش مشاهده نکرده است
ما در موضع ايران هيچ چيز : "به گزارش خبرگزاری رويتر، سخنگوی وزارت خارجه بريتانيا گفت

  ."تازه ای نديديم
بريتانيا، فرانسه و آلمان در واکنش به پيشنهاد ايران و روسيه، اين سخنگو گفت مقام های 

  .داير بر گوش سپردن به ديدگاه های ايران، با اعضای هيات نمايندگی ايران مالقات کردند
مذاکرات دو ساله اين سه کشور اروپايی با ايران برای اطمينان از نظامی نبودن اهداف 

س از آنکه ايران فعاليت مرکز فراوری اورانيوم هسته ای اين کشور، اواسط سال گذشته پ
  .اصفهان را از سر گرفت به بن بست خورد و پس از آن هرگز به طور جدی دنبال نشده است

آن بن بست در نهايت به فرستاده شدن پرونده اتمی ايران از آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 بريتانيا و فرانسه برای اعمال به شورای امنيت سازمان ملل منجر شد، جايی که آمريکا،

  .تحريم بر ايران در صورت عدم همکاری با درخواست های اين شورا فشار می آورند
 آوريل به ايران فرصت داده است کليه فعاليت های مربوط به غنی 28شورای امنيت تا روز 

  .سازی اورانيوم را متوقف سازد
 وعيدی، معاون امنيت بين الملل شورای به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، ايرنا، جواد

عالی امنيت ملی و عباس عراقچی، معاون امور حقوق بين الملل وزارت امور خارجه ايران، از 
  .جمله اعضای هيات ايرانی بودند که روز چهارشنبه وارد مسکو شدند

بر اساس اين گزارش، قرار است اين هيئت آخرين وضعيت برنامه هسته ای جمهوری 
ی و راهکارهای احتمالی برای حل اين مساله را در گفتگو با مقامات روسی مورد اسالم

  .بررسی قرار دهد
  نشست قدرت ها در مسکو

پيشتر اعالم شده بود که معاونان وزيران امور خارجه پنج کشور عضو دايمی شورای امنيت 
ود در سازمان ملل و آلمان، سه شنبه شب بدون رسيدن به نتيجه مشخصی، مذاکرات خ

  . مورد برنامه های اتمی ايران را به پايان رسانده اند
در اين نشست، از جمله موضوع تحريم های اقتصادی عليه ايران به بحث گذاشته شد، اما 

  . شرکت کنندگان درباره اقدامات بعدی به توافق نرسيدند
 به طول نيکالس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريکا، پس از مذاکراتی که سه ساعت

انجاميد، به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت که نمايندگان نتوانستند به توافق برسند و 
  .مذاکرات بيشتر، ضروری است

نمايندگان قبول دارند که ضرورت دارد پاسخ قاطعی به ايران داده شود تا اين :" وی گفت
  ."کشور مسئوليت های بين المللی خود را قبول کند
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دامات هفته گذشته ايران، نگرانی های بين المللی را شدت بخشيده و اق:"آقای برنز افزود
  ."همه قبول دارند که اين اقدامات در جهت منفی بوده است

  ."در مذاکرات آينده روشن می شود که چگونه در جهت مثبت حرکت کنيم:"او گفت
آقای برنز به سخنان محمود احمدی نژاد اشاره داشت که هفته گذشته اعالم کرد که ايران 
  .با انجام موفقيت آميز غنی سازی اورانيوم، به باشگاه کشورهای هسته ای پيوسته است
ايران همواره تأکيد کرده است که برنامه هسته ای آن سرشت صلح آميز دارد، اما اياالت 

  .ه ايران در خفا به دنبال دستيابی به سالح هسته ای استمتحده عقيده دارد ک
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
يي در   نيروگاه هسته450المللي انرژي اتمي اعالم آرد، در حال حاضر حدود  آژانس بين  

  . سراسر جهان فعال هستند
  ٢٠٠۶ آوريل 19 - ١٣٨۵ فروردين 30 چهار شنبه

 آژانس -چاپ آويت-ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 
يي در حال   نيروگاه هسته450المللي انرژي اتمي در آمار جديد خود آورده است آه  بين

  .  نيروگاه ديگر نيز در دست احداث است27حاضر در سراسر جهان فعال هستند و 
يي در حال حاضر در اروپا و   نيروگاه هسته205آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح آرد، 

  . ي اروپا فعالند  نيروگاه در آشورهاي عضو اتحاديه148روسيه فعال هستند آه از ميان آن 
يي و آمريكاي التين   نيروگاه هسته122دهد آمريكا و آانادا  چنين نشان مي اين آمار هم

  . شش نيروگاه دارند
يي نيز در آسيا و دو نيروگاه در   نيروگاه هسته108است ي اين آمار عنوان شده  در ادامه

  . آنند آفريقا فعاليت مي
 نيروگاه در مقام 59دهد در ميان آشورهاي اروپايي فرانسه با  چنين نشان مي اين آمار هم

 10 نيروگاه، سوئد با 17 نيروگاه، آلمان با 23نخست قرار دارد و به دنبال آن انگليس با 
 4 نيروگاه، مجارستان با 6 نيروگاه، اسلواآي با 7 نيروگاه، بلژيك با 9ا با نيروگاه، اسپاني

هاي بعدي قرار   نيروگاه و ليتواني و هلند، هر يك با يك نيروگاه در مقام4نيروگاه، فنالند با 
  . دارند

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 ی نخست وزيرین عراق برا نامزد جديد شيعيا،یجواد مالک
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 در پارلمان اين کشور ی شيعيان عراق که بزرگ ترين گروه سياسائتالف:بی بی سی
 از رهبران حزب الدعوه عراق را نامزد احراز سمت ،یاست، اعالم کرده که جواد مالک

 . کرده استینخست وزير
ر ائتالف يکپارچه عراق بر سر اين نامزد جديد به توافق  حزب از هفت حزب حاضر دشش

 .رسيده اند
 . از رهبران حزب الدعوه استی نخست وزير کنون،ی همانند ابراهيم جعفری مالکجواد
 از مقام نخست ی ابراهيم جعفری انتخاب، پس از مدت ها کشمکش بر سر کناره گيراين
 . صورت گرفته استیوزير
 نامزد تازه شيعيان ی خود را واگذار و از فردیم کرده بود که نامزد پيشتر اعالی جعفریآقا

 .شود، حمايت خواهد کرد
 ائتالف يکپارچه ،ی پايان دادن به چهار ماه بحران سياسی اين تصميم و در تالش برای پدر

 . کردندی آوريل نامزد جديد خود را معرف21عراق روز جمعه، 
 ی مواجه بود و يکی غيرمذهبی ها و گروه هایسن با مخالفت شديد کردها، ،ی جعفریآقا

 گويد با اين حرکت اميدها به شکسته شدن بن ی در بغداد می سی بیاز خبرنگاران ب
 . شده بود افزايش يافته استی که مانع تشکيل يک دولت وحدت ملیبست

ه  پارلمان عراق که قرار بود روز پنجشنبه تشکيل شود به روز شنبه موکول شد تا بجلسه
 . کنندی بازنگری جعفریشيعيان فرصت داده شود در موقعيت آقا

توسط ساير " ائتالف يکپارچه عراق "ی تازه به رهبری تشکيل يک دولت ائتالفی براکوشش
 . کنند سد شده بودی متهم می را به نگاه فرقه ای جعفری که آقایاحزاب
 .ن احترام خواهد گذاشت گفت که به تصميم ائتالف شيعيای تلويزيونی در يک سخنرانیو

 ی تشکيل کابينه ای در عراق، برای پرهيز از خطر بروز جنگ داخلی و متحدانش براآمريکا
 . آوردندی باشد فشار می عراقی گروه هایجديد که نماينده تمام

) ائتالف يکپارچه عراق(من انتخاب را به آنها : " خود گفتی دقيقه ا20 در نطق ی جعفریآقا
 ." خواهند انجام دهندی میتا هر کار کنم، یمحول م

  اطمينانابراز
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 رييس موقت پارلمان، گفت او اکنون مطمئن است امکان تشکيل يک دولت ،ی پاچه چعدنان
 . وجود داردیوحدت مل
 نتيجه مانده بود و ی چند ماه بی برای ميان ائتالف يکپارچه عراق و احزاب کرد و سنگفتگو

 .د دو بار جلساتش را عقب بياندازدپارلمان در همين هفته مجبور ش
 ماه دسامبر خواهد ی روز شنبه تنها دومين نشست پارلمان از زمان انتخابات عمومجلسه
 .بود
 اين نشست، نمايندگان قرار است رئيس مجلس را انتخاب کنند که احتماال از ميان در

 . ها خواهد بودیفراکسيون سن
 ی احراز پست نخست وزيرینامزد تازه اش برا ورزد که ی يکپارچه عراق اصرار مائتالف

 .پذيرفته شود
 او ی کرد و اصرار داشت نامزدی می تا همين روز چهارشنبه از انصراف خودداری جعفریآقا

 .حاصل انتخاب دموکراتيک مردم عراق است
 ،ی ميان اشرف غازی گويند که مالقاتی به نقل از نمايندگان مجلس عراق مخبرنگاران

 نقش ی جعفری شيعه عراق در تجديد نظر آقایزمان ملل با رهبران مذهبفرستاده سا
 . داشته استیکليد
 که خشونت ها در سراسر ی گويد درحالی در بغداد، می سی بی ميور، خبرنگار بجيم

  . افزايش يافته استی در بحران سياسی پيشرفتیعراق ادامه دارد، اکنون اميد برا
  

گيري از پست نخست وزيري عراق،  م الجعفري براي آنارهبه دنبال اعالم آمادگي ابراهي
  . آند نامزد جديد خود را معرفي مي) جمعه(فهرست ائتالف يكپارچه امروز 
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به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، تا به حال ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اند آه عبارتند از جواد المالكي، علي  احراز پست نخست وزيري عراق شدهچهار تن نامزد 
االديب، نديم الجابري و عادل عبدالمهدي آه هر يك از آنها به ترتيب جواد المالكي، معاون 
ابراهيم الجعفري در حزب اسالمي الدعوه، علي االديب، سخنگوي رسمي حزب الدعوه، 

فضيله و عادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور و نامزد نديم الجابري، دبيرآل سابق حزب ال
  . سابق نخست وزيري هستند

او . ها دارد ي مسووالن سياسي عراق، المالكي شانس بيشتري در اين رقابت به گفته
 آيلومتري جنوب بغداد 110ي طويريج از توابع آربال واقع در   در منطقه1950متولد سال 

سالمي الدعوه پيوست و در اوايل دهه هشتاد بعد از  به حزب ا1968وي در سال . است
هاي  اش صادر شد عراق را به قصد سوريه ترك آرده و به فعاليت آنكه حكم اعدام غيابي

  . سياسي عليه نظام صدام پرداخت
هاي بسياري را بر عهده داشت و آخرين بار نيز او مسوول  المالكي در حزب الدعوه سمت

  . بخش جهاد بوده است
سوي ديگر يكي از مسووالن عراقي عضو فهرست ائتالف يكپارچه عراق اظهار داشت آه از 

  . فهرست مذآور المالكي را به جاي ابراهيم الجعفري انتخاب آرده است
بر اساس متن قانون اساسي جديد عراق آه در اواسط اآتبر گذشته به تصويب رسيد، 

ين رييس پارلمان، نخست وزير و گانه آشوري از جمله تعي هاي اصلي سه تشكيل هيات
رييس جمهور بر اساس ساز و آارهاي مشخصي است آه با تعيين رييس جمهور و 

نخست وزير . شود معاونانش از سوي پارلمان آغاز و سپس به تعيين نخست وزير منتهي مي
  . نيز بايد آابينه خود را ظرف مدتي معين معرفي آند

 
بررسي آخرين تحوالت  ي اين آشور به  ائتالف يكپارچهرييس جمهور عراق در ديدار با رييس

  .عراق و مذاآرات براي رهايي از بحران سياسي اين آشور پرداخت
  ٢٠٠۶ آوريل 19 - ١٣٨۵ فروردين 30 چهار شنبه

از پايگاه اينترنتي ايالف، جالل  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب  ر ديدار با سيدجمهور عراق د طالباني، رييس

ما در اين ديدار به بررسي : خبرنگاران اظهار داشت ، در جمع اسالمي عراق و ائتالف يكپارچه
  .دولت جديد پرداختيم هاي ممكن براي تشكيل ترين راه سريع

يارويي ائتالف يكپارچه ائتالفي جديد براي رو هاي مربوط به تشكيل ي گزارش طالباني درباره
اقدامي عليه ائتالف يكپارچه شرآت نكرده  ائتالف آردستان عراق در هيچ: عنوان داشت

هاي سياسي ديگر مثل توافق و العراقيه  گروه اين در حالي است آه روابط جديد ما با. است
  .ي عراق غير ممكن است عليه ائتالف يكپارچه بسيار مناسب است و ايجاد ائتالف جديد

زاد، سفير آمريكا در بغداد و  زلماي خليل  در ديدار با حكيم، :چنين تصريح آرد طالباني هم
صحت مذاآرات جاري براي رهايي از بحران  ي جمهور درباره عادل عبدالمهدي، معاون رييس

  .عراق در جهت خدمت به ملت، به بررسي پرداختيم
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 اسالمي و يكي از  اشمي، دبيرآل حزباله طارق: گويند اين در حالي است آه ناظران مي
طالباني به بررسي وجود طرح تشكيل ائتالفي  ي توافق عراق در ديدار با رهبران جبهه

  .است، پرداختند تر از ائتالف يكپارچه انتخابي آه گسترده
اند و در اين ائتالف، ائتالف  موافقت آرده هاي پارلماني با اين مساله جناح: ناظران افزودند

  .ارچه مشارآت نخواهد داشتيكپ
ي توافق به بررسي روند  ليست جبهه چنين در ديدار با عدنان الدليمي، رييس طالباني هم

  .پرداخت سياسي اين آشور و تالش براي تشكيل سريع دولت
اسالمي عراق بر ضرورت تشكيل  چنين در ديدار با هياتي از حزب جمهور عراق هم رييس

آرد و حزب اسالمي عراق در  دادن به اختالفات قديمي دو حزبدولت متحد ملي و پايان 
  .جهت خدمت به عراق تاآيد آرد

در ايجاد اجماع ملي و مشارآت  جالل طالباني: اعضاي هيات حزب اسالمي عراق افزودند
  .آشور نقش مهمي دارد ي ها در روند سياسي و مشارآت همه در اداره تمام گروه

ائتالف يكپارچه به منظور موفقيت در روند  الف جديد بدون مشارآتناظران معتقدند، اين ائت
  .شود سياسي و تشكيل دولت متحد ملي تشكيل مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  اول ارديبهشت:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل 21 - ١٣٨۵ اول اردیبهشت  جمعه
ه ای و واکنش کشورهای غربی در مقابل اعالم خبر ادامه فعاليت های هست:بی بی سی

دستيابی به چرخه سوخت هسته ای، مبارزه با بد حجابی، ديدار سران حزب مشارکت با 
حزب موتلفه، علل مرگ و مير در ايران و کمک مالی به دولت حماس مهمترين عناوين هفته 

  . نامه های چاپ تهران است
هه شورای امنيت به ايران برای متوقف کردن فعاليت با نزديک شدن به پايان فرصت يک ما

های هسته ای، هيچ نشانه ای از تعليق فعاليت های هسته ای به چشم نمی خورد و 
  .مقامات ايرانی همچنان بر تصميم خود برای ادامه فعاليت های هسته پافشاری می کنند

ر هفته گذشته، هفته بعد از اعالم خبر دستيابی ايران به چرخه سوخت هسته ای در اواخ
نامه ها ابعاد اين رويداد را بررسی کرده و از قول مقامات دولتی بر ادامه فعاليت های هسته 

  .ای تاکيد کرده اند
در حالی که دولت به : نوشته" ايران در جشن هسته ای" در عنوان اصلی خود با عنوان صدا

کند غرب همچنان تاکيد مناسبت تحقق خواسته ملی ايرانيان، جشن عمومی اعالم می 
  .دارد که ايران بايد از تالش برای غنی سازی اورانيوم دست بردارد

اين هفته نامه با اشاره به تالش اروپا و امريکا برای وادار کردن شورای امنيت به اتخاذ تدابير 
تندتر عليه ايران، ديدار هفته گذشته محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی هسته 

همه منتظر خواهند ماند تا ببينند آقای البرادعی در : "ی به تهران را مهم يافته و نوشتها
  ."گزارش خود از فعاليت های ايران چه خواهد گفت

مقامات کشور : "خوانده با اين حال نوشته" تعيين کننده"  اين گزارش را صدانويسنده 
  ."ابی به انرژی هسته ی نداردمعتقدند تصميمات غرب تاثيری در تصميم آنها برای دستي

  راه بی بازگشت
 ارگان حزب موتلفه دستيابی به چرخه سوخت هسته ای را نقطه عطفی در تاريخ شما

ايران را ديگر : "کشور ارزيابی کرده و از قول محمد نبی حبيبی دبير کل اين تشکل نوشته
  ."نمی توان به گذشته بازگرداند
 به گفته وی به صلح و امنيت جهان می انديشند، توصيه آقای حبيبی به اروپا و امريکا که

ورود ايران را به باشگاه هسته ای تبريک بگويند و از هر گونه تنش در روابط و :"کرده 
  ."مناسبات با ايران بپرهيزند

در عين حال دبير کل موتلفه امريکا و اروپا را متهم کرده که به بهانه اعتماد سازی دو سال 
  ."ما بايد خسارت اين تاخير را از آنها مطالبه کنيم"  کرده اند و ايران را معطل

 ارگان انصار حزب اهللا نيز از قول آيت اهللا مکارم شيرازی از روحانيون بلند پايه در قم يالثارت
  .دانش هسته ای مايه آبروی انقالب اسالمی است: نوشته

گاه آزاد اسالمی سخن می آقای مکارم شيرازی که در ديدار با جمعی از استادان دانش
گفته از اين که سران اروپا، چين، روسيه و امريکا عليه ايران تشکيل جلسه می دهند ابراز 

  ."اين مسائل موجب سربلندی اسالم است:" خرسندی کرده و گفته
جامعه اسالمی مهندسين که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران نيز عضو آن است در 

 که به گفته مقامات دولت در اين روز به -ن تشکل، بيستم فروردين را  ارگان ايجامنشريه 
 روز ملی فناوری هسته ای و روز حماسه ناميده -چرخه سوخت هسته ای دست يافته اند 

  .است
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 همچنين گفته های محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس و دبير کل اين تشکل را نقل جام
مه نوع هزينه ای هستند و ما پيش بينی می کنيم مردم آماده پرداختن ه: "کرده که گفته

که بايد بخشی از اين هزينه ها را بپردازيم اما تالش می کنيم که پرداخت اين هزينه ها به 
  ."حداقل تقليل يابد

  مبارزه با بد حجابی
برخورد با بد حجابی که معموال با آغاز فصل گرما شدت می يابد با اطالعيه نيروی انتظامی 

  .رد با زنان بد حجاب از اول ارديبهشت ابعاد تازه ای يافته استدر برخو
 در عنوان اصلی خود به نقل از محمد حسين استکی نماينده اصفهان در مجلس اميد جوان

به حد کافی در مورد داليل حجاب و حدود آن صحبت شده است و دولت بايد از اين : "نوشته
  ."شان را روشن کندپس با متخلفان برخورد حقوقی کرده و تکليف

 نيز گزارشی از تجمع گروهی زنان عليه بد حجابی را در مقابل مجلس چاپ کرده و يالثارات
از دولت پرسيده است که چرا برای مقابله با بد حجابی و فساد از ادارات دولتی آغاز نمی 

  کند؟
نيروی اين نشريه همچنين به تذکری اشاره کرده که نمايندگان مجلس به وزير کشور و 

  .انتظامی در زمينه برخورد با زنان بدحجاب داده اند
ارگان انصار حزب اهللا از ديدار نمايندگان مجلس با سردار احمدی مقدم فرمانده نيروی 

به فرمانده : انتظامی خبرداده و علی اکبر ناصری زاده نماينده مجلس درباره اين ديدار گفته
 احتمال يک در هزار وقوع خطر ملزم به بستن نيروی انتظامی گفتيم يک راننده را برای

کمربند می کنيد و اگر نبندد او را جريمه می کنيد در حالی که بی حجابی و بی حيايی و 
  .فساد، لحظه به لحظه ارزش ها را به صورت علنی تهديد می کند

  ديدار سران احزاب
داران رئيس ديدار جمعی از اعضای حزب موتلفه و حزب مشارکت با واکنش منفی طرف

 در سرمقاله اين شماره به انتقاد از سران موتلفه پرداخته پرتو سخنجمهور مواجه شده و 
  و نوشته اين مالقات برای موتلفه چه دستاوردی داشته است؟

اين نشريه با ابراز ناخرسندی از تائيد اين ديدار از سوی اعضای برخی جناح های سياسی 
عه اسالمی مهندسين که رئيس جمهور نيز عضو آن است، نظير جامعه روحانيت مبارز و جام

  .می تواند موجب ايجاد شکاف در جبهه اصولگرايان شود) اين ديدار: ( نوشته
 تاکيد کرده که اين گفتگو در جهت شمادر مقابل آقای حبيبی دبير کل موتلفه در نشريه 

  .تلطيف فضای رقابت های سياسی احزاب صورت گرفته است
ما تعامل با احزاب خودی و درون نظام را ادامه می : "لفه همچنين اضافه کردهدبير کل موت

  ."دهيم و استراتژی ما تعميق وحدت و يکپارچگی ملی و مشارکت عمومی است
  در ستايش دولت

آيت اهللا مصباح يزدی که از جمله طرفداران محمود احمدی نژاد رئيس جمهور به حساب می 
در اثر نذر و نيازها و گريه ) اين دولت: (  منتشر کرده گفتهوپرتآيد در سخنانی که نشريه 

های خانواده های شهدا و مردم متدين پيروز شد و قدرت دست کسانی افتاد که گمنام 
  .بودند و کسی به آنها اعتنا نمی کرد

: آقای مصباح يزدی که با دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز سخن می گفته، اضافه کرده
پيش وضع شما متدينان چگونه بود؟ کار به جايی رسيده بود که چادری ها را دو سال "

  ."مسخره می کردند و همان هنر پيشه های زمان شاه دوباره سر کار آمده بودند
به گفته آقای مصباح يزدی، خدا دعاهای شما را مستجاب کرده اما در صورت فراموش کردن، 

  .دوباره نعمت ها گرفته می شود
  و مير در ايرانعلل مرگ 
 هزار نفر ۴٢ساالنه :  گزارشی در باره علل مرگ و مير در ايران چاپ کرده و نوشتهسالمت

 هزار نفر بستری می شوند، ۵۵٠در کشور بر اثر حوادث جان خود را از دست می دهند، 
  .چهار ميليون نفر سرپايی درمان و چهار ميليون نفر نيز در خانه مداوا می شوند

 حدود سه هزار خودکشی موفق در ايران صورت گرفته که ٨٠ين نشريه، در سال به نوشته ا
  .يک درصد مرگ و ميرها را در بر می گيرد

بدون در نظر گرفتن زلزله :  نوشته٨٢ با اشاره به گزارش وزارت بهداشت در سال سالمت
  . نفر در کشور فوت کرده اند٨٠٠بم در اين سال، روزانه 
ت بهداشت، سکته قلبی و مغزی، حوادث ترافيکی و باليا و حوادث بر اساس مطالعات وزار

  .غير مترقبه عمده ترين علل مرگ در کشور بوده است
  کمک به حماس

 ميليون دالر کمک مالی در ۵٠در حالی که جمهوری اسالمی برای کمک به دولت حماس 
 ۵/١ به  اين رقم را ناکافی دانسته و نوشته دولت حماسپرتو سخننظر گرفته است 

  .ميليارد دالر نياز دارد
اين نشريه پيشنهاد کرده که برای تامين اين مبلغ هر ايرانی مبلغ دو هزار تومان برای کمک 

  .به دولت فلسطين اختصاص دهد
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   فروردين30:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل 19 - ١٣٨۵ فروردين 30 چهار شنبه
ن عنوان های اصلی خود را به گزارش هايی از روزنامه های صبح امروز تهرا:بی بی سی

التهاب در بازار سکه و طال و برخورد نيروی انتظامی با بدحجابان در تهران اختصاص داده و در 
ساير مقاالت و گزارش های خود به بررسی شرايط اقتصادی کشور، گمانه زنی درباره نتيجه 

  .دهای نظامی پرداخته انداجالس مسکو و پاسخ مسئووالن نظامی و دولتی به تهدي
 گزارش های اصلی خود را به برخورد با زنان بدحجاب در خيابان های همبستگی و شرق

تهران اختصاص داده و با عکس هايی از تظاهرات زنان چادری در مقابل مجلس خبر داده اند 
  . که اين گروه از خانم ها خواستار مبارزه دولت با بدحجابی ها شده اند

ارشی از خيابان های تهران در اولين روز اجرای طرح نيروی انتظامی نوشته  در گزشرق
چهار پسر نوجوان که کنار ميدان ونک ايستاده اند و در فرصت ميان دو کالس کنکورشان که 
در ساختمان دور ميدان ونک تشکيل می شود، به خيابان آمده اند تا قدمی بزنند می گويند 

نبايد به آدم ها بگوييم "آن که قدبلندتر است می گويد ." دهرکه هر چه دوست دارد بپوش"
همين افراط و تفريط ها ما را به اينجا "کناردستی اش می گويد ." چطور لباس بپوشند

  ." برخی دوست دارند شلوارشان تا زير کفش شان باشد و برخی تا زير زانو. کشانده است
مرد بيست و چندساله . نمی گذرند اما همه به اين راحتی از بدحجابی شرقبه نوشته 

" يک ماه تمديد شد"کارت پخش کنی که پايين تر از ميدان ونک ايستاده و فرياد می کشد 
  . اوضاع خيلی افتضاح است. می گويد بايد ريشه اينها را از بيخ بخشکانند

  نوشته ديروز دو تجمع همزمان در مقابل مجلس برگزار شد که طی آن گروهیايرانروزنامه 
خواستار مبارزه قانونی با بدحجابی شده و گروهی ديگر که نابينايان بودند خواستار رفع 

  .مشکالتشان شدند
بر اساس اين گزارش جمعی از زنان خانواده های شهدا، ايثارگران، جانبازان در اعتراض به 

  . بدحجابی و عدم برخورد با مفاسد اخالقی در مقابل مجلس تجمع کردند
 ۵٠   سردار طالئی، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، از آغاز فعاليتماداعتبه نوشته 
 از   ترکيبی  خبر داده و گفته   آينده  روزهای  طی  در پايتخت  انتظامی  ارشاد نيروی واحد گشت
 و   اجتماعی  از امنيت  ارشاد بر حفاظت  های  و مرد با حضور در گشت  زن  پليس همکاران
  .  خواهند داشت  نظارت  اجتماعی  های  محيط ی ناامن کنترل

   اقتضای  به  پليس  ماموريتی  های  اولويت  اين فرمانده پليس گفته استاعتمادبه نوشته 
   امنيت  تامين  در   پليس های گذاری ، سرمايه  بهار و تابستان کند، در   تغيير می  چهارگانه فصول

 بايد   در زمستان  که ، در حالی  است  کوهستانی مناطق   به پارک ها و تفرجگاه ها و توجه
   خصوصی  مطلقا وارد حوزه  را حفظ کنيم اما به هر حال پليس  اسکی  های  پيست امنيت

  . شود افراد نمی
 نوشته کريمی راد، وزير دادگستری، در حالی که از خبرنگاران می خواست تا همه شرق

بحث بی حجابی نيست بلکه بدحجابی " ادامه داد مردم را به رعايت حجاب دعوت کنند،
است؛ بدحجابی يا بی حجابی در جامعه جرم مشهود است و در جرايم مشهود ضابط می 

اگر پرونده ای در اين رابطه تشکيل شد، به دستگاه قضايی فرستاده می . تواند برخورد کند
يد با برنامه برخورد با. شود اما برای برخورد با بدحجابی به حکم قضايی نيازی نيست

  ."مناسبی صورت گيرد
به گفته سخنگوی قوه قضاييه زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شوند 

هزار ريال جزای نقدی محکوم می شوند که چون ۵٠٠ تا ۵٠ماه يا به ٢ روز تا ١٠به حبس از 
  . حبس کمتر از سه ماه است به جزای نقدی تبديل می شود

 در گزارش اصلی خود از مداخله بانک مرکزی در عرصه سکه طال خبر داده و از رانايروزنامه 
قول يک مقام دولتی نوشته از صبح ديروز با اعالمی که به بانک کارگشايی شده است، 

حراج سکه طال در اين بانک از سه روز در هفته به شش روز و مدت آن از دو ساعت به سه 
  . ساعت افزايش يافته است

مقام گفته در صورتی که قيمت طال در بازار جهانی بيش از اين افزايش نيابد، تالش اين 
  . خواهيم کرد با عرضه بيشتر سکه طی روزهای آتی، قيمت سکه را کنترل کنيم

 محمدرضا تابش نماينده جناح اقليت در مجلس گفته است وضعيت اعتماد ملیبه نوشته 
 دولت است که خود را با تاخير نمايان ساخته و ٨۴ نابسامان فعلی، آثار روانی متمم بودجه

  .  هنوز در راه است٨۵ هزار ميليارد تومانی سال ١٩۵آثار روانی بودجه 
 نوشته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس علت اصلی افزايش قيمت اعتماد ملی

 پرونده سکه و طال را عوامل سياسی و اقتصادی دانسته و گفته طوالنی شدن سير بررسی
هسته ای ايران و سردرگمی مردم از اين موضوع عامل سياسی افزايش قيمت طال بوده 

  . است
 روزها در   با عنوان صرافی ها بازار سکه را از دست بانک مرکزی ربودند نوشته ايناعتماد
  اند، مقامات  گرفته   را در دست  بازار سکه  فردوسی  در ميدان  بزرگ های  صرافی که حالی 
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   بازار ملتهب  درخصوص  مرکزی  بانک  ها در ساختمان تر از بازاری  پايين   کمی  مرکزی بانک
  . کنند  می  گيری  تصميم سکه
 ساعت افزايش سرسام آور بهای سکه در ٧٢ گزارش داده که سرانجام پس از جوان

د بلکه طعم بازارهای داخلی، عصر روز گذشته بناگاه نه تنها افزايش قيمت سکه متوقف ش
  . شيرين صعود در ابتدای روز به کام اين کاال به تلخی گراييد

 در عنوان اصلی خود از قول يک نماينده مجلس نوشته دولت اگر اراده کند قادر به آفتاب يزد
  .کنترل نرخ طالست

 از قول هرميداس باوند استاد دانشگاه نوشته جامعه ايران بر سر يک دو راهی اعتماد ملی
ه از يک سو ممکن است بخواهد با موفقيتی که به دست آورده، برای حفظ صلح است ک

از سوی ديگر . شود  تعليق را بپذيرد، در اين صورت در داخل کشور با شکست مواجه نمی 
  .نيز ايران ممکن است بخواهد جلوتر برود
های   مورد توانايی آميز در   های مبالغه  دهد ارزيابی  به گفته باوند، تجربه تاريخی نشان می

  .خود و ضعف طرف مقابل نتايجی به ضرر مردم خواهد داشت
 طرحی در کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در حال تدوين جوانبه نوشته 

  .است که جريمه داشتن آنتن ماهواره به شدت افزايش می يابد
 ميليون ۵د حدود بنابر اين خبر مهمترين بند اين طرح افزايش جريمه است که گفته می شو

  .تومان در نظر گرفته شده است
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