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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(بزرگیران و دولتهای رژیم ا

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

هاي آشور  امنيت ملي آشورمان هشدار داد آه با اعمال تحريم عليه ايران، همكاري دبير شوراي عالي
بازگشت  المللي انرژي اتمي به حال تعليق در خواهد آمد، اما قول داد آه در صورت ينآژانس ب با

هاي  نيز قدم«انجام دهد و  يي ايران به شوراي حكام ايران پروتكل الحاقي را داوطلبانه ي هسته مساله
  .بردارد» يي ديگري را در بحث هسته

  ٢٠٠۶ آوريل 25 - ١٣٨۵  اردیبهشت 5 سه شنبه
چنين با  ، علي الريجاني هم)ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري خبرنگار انرژي هستهبه گزارش 

ايران آماده بوده و هست تا : حاضر در موقعيتي جديد قرار دارد، تصريح آرد تاآيد بر اين آه ايران در حال
و به چهار  نداختهبه راه ا] سانتريفوژ[ تايي 164ي  ما امروز يك زنجيره. مذاآرات به نتيجه برسد درون

  .آار را ادامه خواهيم داد آنيم و اين هاي ديگر نيز آماده مي ايم و زنجيره سازي نيز رسيده درصد غني
هاي آشورمان به مسكو  ي طرحي آه اخيرا ديپلمات درباره يي ايران همچنين ي هسته مسوول پرونده

  .يي و انجام مذاآراتي سازنده بود تهي هس چارچوبي براي حل مساله اين طرح: اند، اظهار داشت برده
آشورمان آه صبح امروز در مراسم افتتاحيه  دآتر علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي

در محل مرآز » اندازها ها و چشم يي ايران؛ سياست هسته ي انرژي برنامه«المللي  آنفرانس بين
، با اشاره به اظهارات اخير مقامات گفت مصلحت نظام سخن مي تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص

آنم همه  فكر مي: يي رژيم گذشته گفت ي هسته از همكاري غرب با برنامه آمريكايي با ارايه دو سند
  سال گذشته آه35 و 30معادن نفت و گاز ايران در آن زمان بيش از امروز بوده، اما چرا  قبول داريد آه

نقضي  شد؟ بنابراين مساله اين نيست و اين پاسخ نمياين منابع بيشتر بود چنين اشكالي مطرح 
  .دهد است آه رفتار غرب غير از اين را نشان مي

يي ايران  ي هسته تعهدات غرب در قبال برنامه دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين با اشاره به نقض
به ما نداد و حتي در پي پيروزي انقالب ديگر آسي سوخت  :پس از پيروزي انقالب اسالمي ادامه داد

 تن هگزافلورايد اورانيوم نيز در اروپا 60 تن آيك زرد و 1600نرسيد و  يك گرم اورانيوم غني شده به ما
  .اي يعني ما مانديم با تكنولوژي اتمي در تهران بدون هيچ پشتوانه. ارسال نشد ماند و براي ما

يي با تصريح  ضمين تامين سوخت هستهمبني بر ت ي ادعاي غرب دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره
در اين خصوص با توجه به سابقه : اين خصوص وجود ندارد، گفت المللي در اين آه هيچ الزام حقوقي بين

  .دارد اعتمادي وجود بد غرب بي
آاري  مساله مخفي: ايران تاآيد آرد و گفت يي آميز بودن مقاصد هسته الريجاني همچنين بر صلح

  .دانند آه اين داستان صحت ندارد مي اند و خودشان هم سرهم آردهداستاني است آه 
مرحله آخر در نطنز انجام شد آه با موفقيت رخ : افزود يي ايران ي هسته وي با اشاره به موفقيت برنامه

  .هاي ديگر نيز در حال آمادگي است و زنجيره اي محقق شده داد و امروز زنجيره
هاي ما  نتيجه اعتمادسازي: چنين اظهار داشت اروپا هم يي ايران و ت هستهالريجاني با اشاره به مذاآرا

سازي نداشته  بهترين راه براي اعتمادسازي اين است آه شما غني ها گفتند اين شد آه اروپايي
  .صورت مساله را پاك آردند در واقع آنها. باشيد

سازي  ذاآره ايران با اروپا براي غنيفلسفه وجودي م دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاآيد بر اينكه
با اروپا مذاآره  (WTO) هواپيما و يا عضويت در سازمان تجارت جهاني ما براي بال: بود، تصريح آرد
  .فلسفه وجودي اين مذاآره غني سازي بود نكرديم، بلكه

ايم تا طرح  ادهها گفتيم آه آم در وين به اروپايي :وي سفرش به وين را مورد اشاره قرار داد و افزود
سازي به فرمولي دست  را به شما بدهيم تا در خصوص غني مان يي بندي شده پيشرفت هسته زمان

  .يافته و به نتيجه برسيم
ما آماده بوده و : موقعيتي جديد قرار دارد، تصريح آرد الريجاني با بيان اين آه در حال حاضر ايران در

به راه انداخته و ] سانتريفوژ[ تايي 164ي   ما امروز يك زنجيره.نتيجه برسيم هستيم تا درون مذاآرات به
ادامه خواهيم  آنيم و اين آار را هاي ديگر نيز آماده مي ايم و زنجيره سازي نيز رسيده درصد غني به چهار

  .داد
يي ايران را نوعي آنارشيسم  برخورد با پرونده هسته دبير شوراي عالي امنيت ملي عملكرد آمريكا در

  .المللي شده است ها موجب انهدام قواعد بين عملكرد آمريكايي :الملل توصيف آرد و گفت قوق بينح
ي سخنانش در آنفرانس  ايران، دآتر الريجاني در ادامه به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان

  . گانه خواندي آشكاري از رفتار دو غرب از رفتار ايران را نيز نمونه خواني يي نيت المللي هسته بين
بنا نيست : اي از آن گفت ي سابقه با آژانس و ارايه ي ايران هاي گسترده الريجاني با اشاره به همكاري

  .پا را فراتر بگذاريد دهيم، شما اگر ما نجابت به خرج مي

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


ر آيا اگ: يي گفت هاي هسته پذيرش بودن تعليق فعاليت به گزارش ايسنا، الريجاني با تاآيد بر غيرقابل
آيد؟ ما هر پيشنهاد معقولي آه به حل  از درون آن بمب در مي  ماشين سانتيفيوژ تعليق نشود،164

ي تعليق آه در شرايط قبلي طرح شده  نبايد بر مساله. پذيريم را مي يي آمك آند ي هسته مساله
  .همچنان تاآيد آنند است، در شرايط جديد

: ي شوراي امنيت بر ايران ادامه داد آمريكا به وسيله اردبير شوراي امنيت ملي با اشاره به اعمال فش
  .شود اعتباري شوراي امنيت مي يي ايران موجب بي ي هسته براي مساله استفاده از زور شوراي امنيت

تواند جلوي  سوال آه تحريم چگونه مي به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي با طرح اين
آژانس به حالت تعليق در  مان را با  اين صورت ما رابطه در: د؟ ابراز داشتهاي اتمي ايران را بگير فعاليت
  .بريم مي آوريم و آارمان را جلو مي

نژاد و  آنيد دولت احمدي اگر فكر مي: خاطرنشان آرد دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه اظهاراتش
  .آنيد ميايران تفاوتي دارند، اشتباه  يي خاتمي براي پيگيري مساله هسته

در صورت بروز چنين رخدادي تمام : ايران تصريح آرد الريجاني در پاسخ به تهديدات نظامي آمريكا عليه
آساني آه مسايل استراتژيك در منطقه . مخفي انجام خواهد گرفت يي ما به صورت هاي هسته برنامه

 رد، اما اگر اين آار را انجام داديدآميز ندا شرايط منطقه آمادگي براي حرآات تحريك دانند آه را آگاهند مي
  .زند يي ايران ضربه نمي رفتار تندروانه به فعاليت هسته. بينيد تاوانش را مي
يي  امروز مقطع حساس و طاليي در بحث هسته يي آشورمان با بيان اين آه ي هسته مسوول پرونده

. يي است تالف در بحث هستهروي ما آشورهاي مورد اخ دو راه بر مقطع فعلي پيش: ايران است، گفت
اش يعني آژانس برگردانيد، ما نيز در واآنش به اين  را در مكان اصلي اگر گام معقول را برداريد و پرونده

اما اگر مسئله به شوراي امنيت آشانده شد و بر اين مساله . تعامل خواهيم داشت اقدام همكاري و
  . ما رفتاري جداي از اين اقدام داشته باشيمورزيده شود، نبايد انتظار داشته باشيد آه اصرار

اين . بندي معقول بحث را ادامه داد برگردد و در يك زمان پرونده بايد به آژانس: به گزارش ايسنا، وي گفت
مدت زماني آه شوراي امنيت براي آژانس . براي حل نشدن موضوع است االجل دادن به ايران نوع ضرب

  .دمعقول نبو و ايران مطرح آرد،
  .ميهمانان و خبرنگاران داخلي و خارجي مختلف پاسخ داد الريجاني در پايان اين اظهاراتش به سواالت

آژانس   ايران با  تحريمي عليه ايران وضع شود، رابطه دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح آرد آه اگر
تحريم و هر گونه  . تحميل شودتوانيم اجازه دهيم تفاهم با زور به ما  نمي ما: تعليق خواهد شد و گفت

  .دهد يي افزايش مي آوري هسته تهديد نظامي تنها ما را در مسير سرعت ما را در مسير فن اقدام به
ي  پاسخ به سوالي آيا آمريكا با مخالفت با برنامه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، الريجاني در

ي  من معتقدم آمريكا از مسير پرونده. بله: تآند؟ گف مي يي ايران هدف ديگري را دنبال هسته
  .اي بيش نيست يي بهانه ي هسته مساله. آند دنبال مي يي ايران هدف ديگري را هسته

در نطنز لزومي نداشت : ايران را رد آرد و گفت يي ي هسته آاري در برنامه وي همچنين ادعاي مخفي
اشت وارد آردن يك مقدار اندك از هگزافلورايد به اشكالي آه وجود د تنها. آه ما به آژانس اطالع دهيم

  .آژانس از آن مطلع بود ايران بود آه البته
آوري  تنها ما را در مسير سرعت ما را در مسير فن تحريم و هر گونه اقدام به تهديد نظامي : وي گفت
  .دهد يي افزايش مي هسته

ها خودشان به ما گفتند آه با عمليات  آن. انمد مي ها را من مزاج فكري اروپايي: الريجاني همچنين گفت
حداقل اقدام نظامي اين است آه در منطقه مسايل اقتصادي بسياري را  .نظامي در مورد ايران مخالفند

  .ها به دنبال آن نيستند اروپايي آورد آه به بار مي
ي  خواهند مساله يهاست آه م عقالنيتي در اروپايي همچنين: به گزارش ايسنا، الريجاني ادامه داد

توانند  ي آمريكا فكر آردند آه مي آميز حل آنند، اما شايد با پشتوانه مسالمت يي ايران را از طريق هسته
  .زور آنند اعمال

ها طالبان را در  آن: طالبان را به وجود آوردند، گفت ها در منطقه آه وي با اشاره به رفتار آمريكايي
ت، عربستان و پاآستان براي مقابله با انقالب اسالمي ايران به وجود امارا همكاري آمريكا و انگليس،

  .اما اين مسير اشتباه بود اند، آورده
اين آه شبانه . ها هستند مستشاران صهيونيست ها معتقدم آمريكايي: به گزارش ايسنا، الريجاني گفت

ما . ا تعيين آنند، قابل قبول نيستآيند آه دولت عراق ر بغداد مي ي آمريكا و انگليس به وزير امور خارجه
  . ايم آه نبايد در سرنوشت عراق دخالت آنيد و پاي اين حرف هم ايستاده از اول اعالم آرديم

ها رسيده است و ما بايد  نظر در رفتار آمريكايي زمان تجديد : دبير شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد
  .هندرا صورت د ها اين تغيير رفتار آمك آنيم تا آن
گوييم  ها مي براي ديگران نيستيم، اما به آمريكايي ما دنبال فريبكاري و پهن آردن دام: الريجاني گفت

  .شكنند شان را در منطقه مي فعلي را پيش گيرند، آل ابهت شان مسير آه اگر در دور دوم دولت
ا مدعوين در جمع  پرسش و پاسخ ب و جلسه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان پس از سخنراني

  .گفت خبرنگاران حضور يافت و به سواالت آنان پاسخ
هاي آشورمان به مسكو  ي طرحي آه اخيرا ديپلمات درباره به گزارش خبرنگار ايسنا، دآتر الريجاني

  .يي و انجام مذاآراتي سازنده بود ي هسته چارچوبي براي حل مساله اين طرح: اند، اظهار داشت برده
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ما از هر : بازگشت به ميز مذاآرات هم گفت ي درخواست انجام تعليق به منظور بارهالريجاني در
فقط به ما بگويند براي چه بايد . آنيم استقبال مي مان يي پيشنهاد معقولي براي حل مساله هسته

  .چون مذاآره در يك مكان است و تعليق در جاي ديگر. تعليق نياز ندارد  انجام مذاآره به تعليق آنيم؟
ما : تحريم احتمالي از سوي شوراي امنيت بر ايران افزود به گزارش ايسنا، الريجاني در ارتباط با اعمال

  .دانيم مساله راه مذاآرات سازنده و حل اين مساله در آژانس مي راه نخست را براي حل اين
 احتمالي شوراي آشورمان براي مقابله با تحريم دبير شوراي عالي امنيت ملي در رابطه با اقدامات

دولت نيز در اين خصوص . اصلي اين آار بر دوش دولت است بار: امنيت سازمان ملل متحد ادامه داد
هايي نيز براي اين مساله  ها را دنبال آرديم و مكانيزم هم آميسيون تمهيداتي را انديشيده بود و ما

  .انديشيده شده است
شود،  مقامات آمريكايي عليه آشورمان مطرح مي يالريجاني در خصوص تهديدهايي آه اخيرا از سو

مباحث را خيلي جدي نگيريد، چون پس از انقالب ما بسيار با  استفاده از بمب اتم و اين قبيل: گفت
  .ايم بوده هايي مواجه چنين پديده

كا، ي منتفي شدن مذاآره با آمري خبرنگار ايسنا درباره دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال
هنوز زمان مذاآره مشخص . شان را با خودشان حل آنند بايد اول مشكل ها آنم آمريكايي فكر مي: گفت

  .آنها آمي با خودشان سوء تفاهم دارند آنم نشده و فكر مي
نهاونديان، معاون اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي به  وي در پاسخ به سوال ديگري درباره سفر دآتر

ها از اين فرصت براي خبرسازي  علمي شرآت داشت، اما آمريكايي در يك آنفرانسوي : آمريكا افزود
  .استفاده آردند

يي آشورمان  هاي هسته اي آه هم اآنون فعاليت مرحله دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه درباره
 صنعتي دهيم مرحله تحقيقات است و توليد ما االن انجام مي اي آه مرحله: در آن واقع شده گفت
  .مرحله بعدي ماست

آشورمان در دستيابي به چرخه آامل سوخت  يي الريجاني با اشاره به موفقيت دانشمندان هسته
اين تولد رخ داده و گام نخست . يي را جشن بگيرد هسته ايران بايد تولد دانش: يي اظهار داشت هسته

  .باشد ي ديگر است آه در حال پيگيري ميها تكميل شد و گام بعد زنجيره اي بود آه آن نيز همين زنجيره
پاسخ به اين سوال آه فرمول مورد نظر ايران براي  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، الريجاني در

گوييم اگر شما نگران بمب و اين گونه مسايل هستيد  مي ما: اش چيست؟ گفت يي حل مساله هسته
هاي متناسبش را نيز  آنيم و نظارت تان روشن مي برايبه طور آامل  يي ايران را ي هسته ما برنامه

 دهد و به اعتقاد ما اين گيريم و اين مساله هم به ما و هم به شما اطمينان مي مي برايش در نظر
نيست يعني به جاي  اما متاسفانه رفتاري آه اينها با ما دارند واقعا رفتاري معقول. حل است بهترين راه

  .آنند اله را پاك مي مس حل مساله تنها صورت
اگر نگراني شما اين است آه : ادامه اظهار داشت به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي در

المللي را در  ما آنسرسيومي بين. آنسرسيوم را بپذيريد رويم پيشنهاد ما زماني به سمت بمب مي
  .شما در آن سهيم شويد آنيم و همه خاك ايران تاسيس مي

  
هاي  ي فعاليت ترين گزارش محمد البرادعي درباره ي تازه ساعت به ارايه 72 ي آه آمتر ازدر حال
 ايران باقي مانده است، رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان با معاونش عازم وين شد تا يي هسته

  .ضمن مذاآره با مقامات آژانس از آم و آيف اين گزارش نيز اطالع حاصل آند
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، رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي و محمد )ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
  .اند به وين رفته) دوشنبه(الملل اين سازمان شب گذشته  امور بين ريزي و سعيدي، معاون برنامه

ي جاري شوراي  اند آه در هفته ه م آردآمريكايي اعال هاي خبري گزارش دادند آه مقامات زمان رسانه هم
يي ايران خواهد  ي هسته اي در خصوص مساله نويس قطعنامه پيش امنيت سازمان ملل به بررسي

  .پرداخت
 15: گفت، اظهار داشت آه روز دوشنبه در نيويورك سخن مي ملل جان بولتون، سفير آمريكا در سازمان

المللي  الي به گزارش محمد البرادعي، مديرآل آژانس بينهاي احتم ي واآنش درباره عضو شوراي امنيت
  .اتمي مشورت خواهند آرد انرژي

شوراي امنيت نشستي رسمي را براي اين منظور  اند آه احتمال دارد ها گفته بسياري از ديپلمات
  .تشكيل دهد

روز ادعا آرد آه ام المللي انرژي اتمي آمريكا در آژانس بين ي گرگوري شولت، نماينده در همين حال،
  .ي مديرآل آژانس درباره همكاري ايران به اين سازمان منفي خواهد بود روز جمعه احتماال گزارش

گفت، در صورتي آه شوراي امنيت سازمان  نيز روز گذشته  آمريكا ي آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
خواهد  نكند، اعتبارش مورد ترديد قراراش ايران اتخاذ  يي ي هسته روشن را در مورد برنامه ملل اقدامي

نشان دهد اين موضوعي  من انتظار دارم آه نوعي از اقدام را توسط شوراي امنيت اتخاذ آنيم آه. گرفت
  .مهم است

ها  از آمريكايي ي روابط خارجي پارلمان آلمان آميته روپرشت پولنتس، رييس اين در حالي بود آه
در اين آه فشار . به خرج دهند» قاطعيت و در عين حال صبر«يران يي با ا هسته ي خواست در مناقشه

  .دارد، ترديدي نيست، اما فشار هم بايد مطمئن باشد ضرورت
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عليه ايران ابراز ترديد آرد و گفت آه بهتر است  هاي احتمالي وي در عين حال نسبت به آارآمدي تحريم
  .مرآز شدالحاقي در ايران مت به جاي آن بر اجراي مجدد پروتكل

يي ايران خواست آه براي پايان دادن به اين  ي هسته درگير در پرونده ي طرفين نيز امروز از همه چين
  .از خود انعطاف نشان دهند بست فزاينده بن

ما معتقديم آه در : در يك آنفرانس مطبوعاتي گفت چين ي آين گانگ، سخنگوي وزارت امور خارجه
  .ي حل اين موضوع از طريق مذاآره وجود داردفرصت برا ي آنوني هنوز مرحله

حل ديپلماتيك  ي سابق انگليس در سازمان ملل نماينده سر جرمي گرين استاك، در همين حال،
هاي ظريف ديپلماسي  وضعيت ايران نيازمند قدم: را خواستار شد و تصريح آرد يي ايران ي هسته مساله
  .است

نماند و خواستار  يي ايران عقب گيري درباره مسايل هسته له موضعقاف نيز از عبداهللا دوم، پادشاه اردن
  .وگو و هم چنين خواهان خلع سالح رژيم صهيونيستي شد ايران از طريق گفت يي حل موضوع هسته

اش را توسعه ندهد، هم  يي هاي هسته خواهد آه برنامه مي ملك عبداهللا دوم گفت آه اگر جهان از ايران
  .يي دارند، بشود آشورهايي آه تسليحات هسته خلع سالحچنين بايد خواستار 

دانند به طرح ديدگاههاي  ايران صاحب نظر مي يي از سوي ديگر روسها هم آه خود را در موضوع هسته
هاي ضد هوايي پيچيده  گفت آه قرارداد تامين موشك وزير دفاع روسيه سرگئي ايوانف، .خود پرداختند

  .خواهد بودچنان پا بر جا  هم به ايران
ي تسليحات  گفت آه اين پروژه ربطي به اشاعه ي نيروگاه بوشهر حمايت آرد و وي همچنين از پروژه
  .آشتار جمعي ندارد

حل سياسي در برابر  جايگزيني براي راه وزير دفاع روسيه همچنين امروز در پكن گفت آه هيچ
  .داردآرده، وجود ن يي ايران را احاطه مشاجراتي آه برنامه هسته

روسيه با آمريكا در هدف مبني بر بازداشتن ايران از : نيز گفت آرملين يك مقام در آاخ در همين حال،
 اينكه از نظر تاآتيكي چگونه چنين هدفي حاصل شود،. يي، اشتراك نظر دارد تسليحات هسته ساخت

  .ول استسناريوي نظامي براي ما آامال غير قابل قب. موضوع مورد اختالف با آمريكاست
قرار است  جمهور روسيه و آنگال مرآل، صدراعظم آلمان رييس والديمير پوتين، ها، بر اساس گزارش
 ي ي معاون وزارت خارجه ماه ديداري را با يكديگر داشته باشد و بنا به گفته ارديبهشت ششم و هفتم

ايران در صدر  يي هستهي  هاي غلبه بر بن بست بر سر برنامه روسيه، فرايند صلح خاورميانه و راه
  .هاي روسيه و آلمان خواهد بود مشاوره

يي تهران هشدار داد و  ي هسته ايران و يا توسل به زور براي توقف برنامه نيز امروز عليه مواجهه با هند
  .دهد خيز را افزايش مي ي نفت چنين اقداماتي تنش در اين منطقه اعالم آرد
آشورمان نيز سخنان علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت  يي ي هسته  ديگر در پرونده تحول جدي

هاي آشور با آژانس  داد آه با اعمال تحريم عليه ايران، همكاري ملي آشورمان بود آه هشدار
  .به حال تعليق در خواهد آمد المللي انرژي اتمي بين

واآنش آرد و وي به همين دليل ادعا را وادار به  ي آمريكا خارجه آاندوليزا رايس، وزير امور اين سخنان،
اسالمي از  المللي انرژي اتمي انزواي جمهوري گيري از همكاري با آژانس بين ايران به آناره تهديد: آرد

  .آند تر مي جامعه جهاني را عميق
 آور است، از ي رياست اين شورا آه غيرالزام بيانيه  با صدور1385ماه   فروردين9شوراي امنيت در تاريخ 

ي روند پايبندي ايران به   روز گزارشي را درباره30اتمي خواست تا ظرف  المللي انرژي مديرآل آژانس بين
درخواست شده از سوي شوراي حكام تهيه آرده و به صورت موازي به شوراي حكام و به  هاي گام

  .امنيت براي بررسي ارايه دهد شوراي
رژيم صهيونيستي . هاي جهاني قرار گرفت مورد توجه رسانه جدا از همه موارد فوق خبر ديگري نيز امروز

يي ايران از روسيه به  را براي گردآوري اطالعات درباره برنامه هسته قصد دارد يك ماهواره جاسوسي
  .فضا پرتاب آند

  
  پيدا کرده ايمیما به تعليق آلرژ: یالريجان
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 ی جمهوری و سرپرست مذاکرات هسته ای امنيت ملی عالی دبير شورایالريجان یعل:بی بی سی

 در عين یو.  مورد نيازش را خود تامين کندی گويد ايران اصرار ندارد همه سوخت هسته ای م،یاسالم
حال گفت ايران آماده حل مسائل خود با آمريکاست اما اگر آمريکا زبان درشت به کار گيرد ما هم پاسخ 

 .خواهيم داد اسبمن
 وجود ندارد و ی هسته ای تامين سوخت نيروگاههای برای هيچ مقرراتی گفت در عرصه بين المللیو

 ندارد ی کند پشتوانه ایمطرح م" بانک سوخت" آمريکا به عنوان یآنچه جورج بوش رئيس جمهور
 . ندارد جز اينکه به دنبال سوخت برودیبنابرين ايران چاره ا

 گفت در ی ايران در تهران سخن می هسته ای برنامه انرژیر کنفرانس بين الملل که دی الريجانیآقا
 ی هسته ای به انرژیاشاره به اين انتقاد غرب که ايران با وجود داشتن منابع وسيع نفت و گاز چه نياز

 گردد و بر اساس آن ی برم1353 بين ايران و فرانسه را مطرح کرد که در سال یدارد سند همکار
 .  کردی ايجاد می توليد شش هزار مگاوات برف در ايران نيروگاه هسته ای برافرانسه
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 در داخل ی تامين سوخت اتمی برای سازی اين موافقتنامه تصريح شده بود که غن4 گفت در ماده یو
 .خاک ايران انجام شود

( ن يو اف شش  ت69 تن کيک زرد و 1600 انقالب ی همچنين گفت که ايران قبل از پيروزی الريجانیآقا
UF6 ( پس از انقالب اين دو محصول به ايران داده نشده استیدر اروپا داشته است ول . 
ما اعتماد نداريم چون پس از انقالب رفتار " دهد ی اگر تضمين بدهد که به ايران سوخت می گفت حتیو

 ". داشتيدیديگر
  ايران و واکنش آمريکاتهديد
 ی اسالمی امنيت عليه جمهوری شورای از سوی با اشاره به احتمال وضع تنبيه هايی الريجانیآقا

 امنيت سازمان ملل متحد تحريم شود، رابطه ی شورای از سوی اسالمیاگر جمهور: "هشدار داد که
 ". به حالت تعليق در خواهد آمدی اتمی انرژیايران با آژانس بين الملل

 . فعاليت ايران را گرفتی توان جلوینه نم تندروای افزود که با فعاليت هایو
 تعليق ی کند در پاسخ به تهديد ايران برای رايس وزير خارجه آمريکا که از آتن بازديد مکاندوليزا

 توانند تهديد کنند اما با اين ی ها می کنم ايرانیمن فکر م: "همکاريهايش با سازمان ملل گفته است
 ". ايران عميق تر خواهد شدیکار انزوا

 بايد ی خود در پايتخت يونان گفت که جامعه جهانی گزارش رويتر، خانم رايس در کنفرانس مطبوعاتبه
 . اش برداردی بازداشتن ايران از ادامه توسعه برنامه هسته ایبرا" ی معتبریگامها"
 را انجام دهد بايد نسبت به درخواست ی خواهد که کاری از يک کشور عضو می جامعه جهانیوقت"

 ." باشد و آن را معتبر بشماردی جدخود
 امنيت ی به شورای خارجه آمريکا گفت سازمان ملل اقدامات خود را پس از ارائه گزارش آژانس اتموزير
 خود یايران به سرکش" از اين دست که ی در مايه بيانيه هايی خواهد کرد اما اين اقدامات چيزیبررس

 .خواهد بودن"  دهدیدر برابر جامعه بين الملل ادامه م
 بر اساس منشور سازمان ملل اشاره ی نظامی کاربرد نيروی در عين حال که به امکان تحريم و حتیو

 ."  گذاردی را کنار نمی آمريکا هيچ گزينه ایرئيس جمهور"کرد در باره سياست خود آمريکا نيز گفت که 
  پيدا کرده ايمیما به تعليق آلرژ: یالريجان

 عليه ايران نيز گفت ی در مورد اقدام نظامی الريجانی ايرنا، آقا،ی اسالمیور جمهی گزارش خبرگزاربه
 خواهد آورد و اين در ی روی کاری ايران به مخف،ی عليه تاسيسات هسته ایدر صورت اقدام نظام"که 
 ."  است که در حال حاضر تحت نظارت آژانس هستيمیحال

 حکام آژانس و ی اخير شورای قطعنامه ها مندرج دری درخواست های امنيت ملی عالی شورارييس
ما به تعليق " اورانيوم را مردود دانست و گفت ی سازی غنی تعليق برنامه های امنيت برایبيانيه شورا

 ی کار ضرورين چه ای چه؟ اگر مفهوم آن را روشن کنيد و بگوييد برای پيدا کرده ايم، تعليق برایآلرژ
 ." نداريمیاست، ما حرف

 سانتريفوژ و توليد ی از دستگاه های مجموعه ای در راه اندازی اسالمی به موفقيت جمهور با اشارهیو
و ما ) تعليق کنيد( دستگاه سانتريفوژ را 164 گويند همه یآنها م" شده، گفت ی اورانيوم غنیمقدار

رايه  ای انجام داده ايم و بايد راه حل جديدی هستيم و ما و شما کارهايی گوييم در شرايط جديدیم
 ."بدهيد

 خود را به صورت شفاف ارايه کند و به ی در عين حال گفت که ايران حاضر است برنامه هسته ایو
 . کندی استقبال میگفتگو در اين زمينه تمايل دارد و افزود که ايران از هر پيشنهاد معقول

رانس تهران در مورد آنچه  در گفتگو با خبرنگاران در حاشيه کنفی الريجانی ايرنا، آقای گزارش خبرگزاربه
 ايران ی عليه تاسيسات هسته ای تسليحات اتمی آمريکا در به کار گيری رييس جمهوریکه تهديدها

 انقالب و در دوره از نگيريد، اينها تازه نيستند و پس ی اين حرف ها را جدیخيل"خوانده شده گفت که 
 ." مختلف با اينگونه تهديدات مواجه بوده ايمیها
 صلح آميز هستيم تا مسائل را حل کنيم اما اگر آمريکا زبان ی معقول و از راههایده رهيافتما آما"

 ." درشت به کار برد پاسخ ما متناسب با همان خواهد بود
 بين ی تحريم های به عنوان پيش شرط آغاز مذاکرات را رد کرد و در مورد پيامدهای سازی تعليق غنیو

 شده و افزود ی دنبال می امنيت ملی عالیل، موضوع تحريم در شورا گفت که از زمان دولت قبیالملل
 ."ست کرده ای نيز آن را بررسی امنيت ملی عالیدولت تمهيدات الزم را انديشيده و شورا"
  مصالحهراه
 ايران و از ی ديگر، به گزارش ايرنا، حسين موسويان، عضو سابق گروه مذاکره کنندگان هسته ای سواز

 در کنفرانس تهران یالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سخنران مرکز مطیاعضا
 . ايران سخن گفتینسبت از امکان مصالحه در حل بحران هسته ا

 ايران از زمان ی غيرمستقيم به تحوالت مربوط به مساله هسته ای موسويان در آنچه که اشاره ایآقا
 اخير با گزارش پرونده یهرچند در ماه ها: "شود، گفت یآغاز به کار دولت اصولگرا در ايران محسوب م

 پرونده باز اين امنيت وضعيت پيچيده و دشوارتر شده اما راه مصالحه در ی ايران به شورایهسته ا
 ."است

 . اجماع دارندی در مورد موضوع هسته ای سياسی در عين حال گفت که همه گروه هایو
 گردد و ی باز نمی به مساله هسته ای اسالمیوپا و جمهور موسويان گفت که عدم اعتماد بين اریآقا

 . حل ساير اختالفات دو طرف باشدی تواند راهگشای اين مساله می برای به راه حلیافزود که دستياب
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 ی اگر ايران با خواست کشورهای اظهار داشته بودند که حتی اسالمی از محافل جمهوری برخاخيرا
 مانند وضعيت حقوق بشر ی خود موافقت کند، غرب مسايل ديگری ا هستهی در مورد برنامه هایغرب
 . مطرح خواهد کردی اسالمی وارد کردن فشار بر جمهوریرا برا
 کاهش تنش بين اين کشور و ی ايران همچنين از تالش برای سابق گروه مذاکره کننده هسته اعضو

عراق استفاده صحيح و به موقع کرد تا آمريکا حمايت کرد و گفت که بايد از مذاکرات دو کشور در باره 
 . آرام به پيش برودی در فضايیمذاکرات هسته ا

 در چارچوب توافقنامه ی صورت گرفته بين ايران و سه کشور اروپايی افزود که با فعال کردن توافق هایو
ود و  عليه ايران شی حکام آژانس بين المللی سختگيرانه شورای توان مانع از قطعنامه هایپاريس م

 . خارج کردی امنيت به طور کلی اين کشور را از دستور کار شورایپرونده هسته ا
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

اش براي معرفي، ظرف دو   اعالم آرد، وي اميدوار است ساختار آابينه )شنبه سه(جواد المالكي امروز 
  . ي آينده تكميل شود هفته
  ٢٠٠۶ آوريل 25 - ١٣٨۵  اردیبهشت 5  شنبهسه

به نقل از خبرگزاري فرانسه، جواد المالكي، نخست وزير ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 روز آينده دولت 15توانيم ظرف  من معتقدم ما مي: منتخب عراق به تلويزيون دولتي اين آشور گفت

  . يمجديدي را داشته و به پارلمان ارايه آن
هايي در خالل مذاآرات بر سر  مالكي آه جانشين ابراهيم الجعفري شده، اعالم آرد توافق

ي آينده، بدست آمده آه اين امر به تشكيل آابينه  هايي در آابينه اش، براي احراز پست آانديداتوري
  . بخشد سرعت مي
  . آند ر مياي دست يافتيم آه آارها را آسانت هاي اوليه ما به توافق: مالكي گفت

  . وي تحت فشار زياد آمريكا براي تشكيل هرچه سريعتر دولت عراق است
  

  .داد ي نيوزويك از طرح طوالني مدت آمريكا براي حضور در عراق خبر مجله
  ٢٠٠۶ آوريل 25 - ١٣٨۵  اردیبهشت 5 سه شنبه

ايگاه نظامي بلد در پ: ي آمريكايي فاش آرد مجله اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شود، دليلي آشكار بر طرح  هاي نظامي آمريكا محسوب مي پايگاه شمال بغداد آه يكي از بزرگترين

  .طوالني مدت در عراق است پنتاگون مبني بر حضور
به نقل از فرانك گورينگ، فرمانده اين پايگاه بيان شد،  هاي استراتژيك نظاميان آمريكايي آه بنا بر گزارش

شود آه از اين نظر بعد از فرودگاه  فرود هواپيما در پايگاه البلد انجام مي  پرواز و500 هزار و 27ه هر ما
  .لندن در جايگاه دوم قرار گرفته است هيترو در

  . سال آينده داللت دارد10نيروهاي آمريكايي حداقل تا  ي نيوزويك، اين پايگاه بر حضور بنابر گزارش مجله
با طرح حضور نيروهاي نظامي دايمي و يا  ي آمريكا به شدت ه اعضاي آنگرهاين در حالي است آ

  .اند طوالني مدت آمريكا در جهان مخالفت آرده
آمريكايي آورده آه دولت بوش در حال بررسي مراحل  نيوزويك در ادامه خبر خود به نقل از مقامات

 آامل نيروهاي آمريكايي از عراق دولت عراق است و عقب نشيني هاي نظامي با قانوني ساخت پايگاه
  .مقامات نظامي آمريكا نيست در حال حاضر در دستور آار

اعالم آرد آه نيروهاي ) شنبه سه(پليس عراق امروز  از سوي ديگر خبرگزاري آلمان به نقل از يك نيروي
انشگاه را آشته و االنبار در الرمادي حمله آرده و يكي از نگهبانان اين د آمريكايي به ساختمان دانشگاه

  .دستگير آردند پنج تن را
به اين مرآز مهم و علمي و آشتن نگهبان آن  هيچ توجيهي براي حمله: نيروي پليس عراق تاآيد آرد

  .وجود ندارد
  .است ارتش آمريكا هنوز گزارشي در اين خصوص صادر نكرده
اري واقع در شهرك صدر خبر داد آه ميني بوس در باز از سوي ديگر پليس عراق از انفجار يك بمب در يك

  .جاي گذاشت اين انفجار دو آشته و پنج زخمي بر
خودروي بمبگذاري شده صبح امروز در نزديكي  انفجار يك: يك مقام وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد
ن نيروهاي پليس را مورد هدف قرار داده بود، به مجروح شد بيمارستان اليرموك در غرب بغداد آه گشتي

  .هايي نيز به خودروي حامل اين نيروها وارد شد و خسارت دو تن از اين نيروها منجر شد
در حمالت جداگانه در شهر بعقوبه چهار عراقي : داد يك نيروي پليس عراق نيز به خبرگزاري رويتر گزارش

  .حضور داشت، آشته شدند آه يك آودك هشت ساله نيز ميان آنها
گزارش داد آه حمله شبه نظاميان به مرآز پليس  قصير در شمال بغداد نيزپليس عراق در منطقه تل 

  .و دو شبه نظامي منجر شد اين منطقه به آشته شدن چهار نيروي پليس
نگهبان پااليشگاه نفت آرآوك را در مسير تكريت  شبه نظاميان ناشناس يك: پليس آرآوك نيز اعالم آرد

  . آرآوك مورد هدف قرار داده و آشتند-
ظهر امروز يكي ازمهندسان وزارت برق عراق را  خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد شبه نظاميان قبل از

  .ربودند
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برق شرق بغداد بعد از ترك محل آارش از  بر اساس اين گزارش احمد موسي عبداهللا، ناظر منطقه
  .نامعلوم انتقال داده شد اي سوي افراد ناشناس ربوده و به منطقه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت5:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل 25 - ١٣٨۵  اردیبهشت 5 سه شنبه
روزنامه های امروز صبح تهران بخش هايی از سخنان رييس جمهوری در مصاحبه :بی بی سی

 محمود احمدی نژاد نوشته اند مطبوعاتی ديروز وی را در عنوان های صفحه اول خود نقل کرده و از زبان
واکنش به دستور رييس جمهوری . به زودی نامه ای برای سران کشورهای مهم جهان خواهد نوشت

برای حضور زنان در ورزشگاه ها، گمانه زنی درباره پرونده هسته ای و و خبرهايی درباره پرونده اصالح 
  .ستطلبان در دادگاه ها از جمله ديگر مطالب اين روزنامه ها

 مصاحبه مطبوعاتی رييس جمهوری را در صدر اخبار خود آورده و نوشته رييس دولت يک ساعت و شرق
ربع را نيز به سئوال و جواب اختصاص داد و در همين بخش در پاسخ به سئوال خبرنگار شرق شعار 

 شعاری من چنين.شعار من آوردن نفت سر سفره های مردم نبود"انتخاباتی اش را تکذيب کرد و گفت 
  ." نداده بودم

  ." از قول من نوشت و من نيز در آن زمان تکذيب نکردم شرقروزنامه"آقای احمدی نژاد گفته است که 
رييس جمهوری با اين حال تخصيص مبالغی از صندوق ذخيره ارزی به استان ها برای  شرق به نوشته

نای توزيع عادالنه منابع در کل کشور سرمايه گذاری، توليد و خدمات و نيز توزيع سهام عدالت را به مع
تمام تالش و جهت گيری دولت اين است که منابع نفتی در بدنه مردم توزيع : "ارزيابی کرد و گفت

  ." شود
 مذاکره با آمريکا منتفی است را به عنوان تيتر اصلی خود از ميان گفته های رييس جمهوری اعتماد

 از   ديروز بيش طبوعاتی ديروز محمود احمدی نژاد نوشته آنچهبرگزيده و در ابتدای گزارشی از مصاحبه م
   مذاکرات  کند بحث  را مجاب  دهد و خبرنگاران  بارها و بارها توضيح  آن نژاد مجبور بود درباره  احمدی  همه

  ه خواهد داد ک  نا معلومی  عواقب  به  خواهد کرد يا تن نشينی  عقب   آيا ايران  بود، اينکه  ای هسته
  .   نظامی  و يا حمله  اقتصادی  تحريم اند از جمله  داده   وعده  ايران  آمريکا به  بخصوص  غربی کشورهای

   اين  بين  رسمی  مذاکره  نخستين  با امريکا که  مذاکره نژاد پرونده اين روزنامه می افزايد که ديروز احمدی
  .   نيست  مذاکره  به  ديگر نيازی  داد که  پاسخ دو کشور بود را اينگونه

  .  در عنوان اصلی خود سخنان رييس جمهوری را خواندنی توصيف کرده استهمبستگی
 با عنوان نرخ تورم را به زير يازده در صد می رسانيم سخنان احمدی نژاد را در صدر اخبار دنيای اقتصاد

  . امروز خود نقل کرده است
فره مردم می برم، گزارش اظهارات تازه احمدی نژاد را  با جمله من نگفتم نفت را به سر سآفتاب يزد

  .به عنوان مهم ترين خبر امروز خود آورده است
 نماينده اروميه در مجلس گفته است نمی خواهيم دولت پول نفت را بر سر سفره شرقبه نوشته 

ابد فتاحی گفته مطابق اين خبر ع. های مردم بياورد، آنها را در استفاده از سوخت در مضيقه قرار ندهند
شعار دادن با عمل کردن بسيار متفاوت است، به راحتی می توان به مردم شعار و وعده داد اما به 

مردم می گويند در ماه اول سال که قيمت ها اينچنين افزايش يافته، در ماه . سختی می توان عمل کرد
  .های آينده چگونه بايد با افزايش قيمت ها زندگی خود را اداره کنند

 نوشته دو روز بعد از آغاز طرح مبارزه با بدحجابی توسط نيروی انتظامی رييس جمهوری با اعتماد
   تبعات ، به  شده  کار گرفته  به  از بدحجابی  جلوگيری  برای  در گذشته  که  هايی  شيوه  ناکارآمدی يادآوری
دروی و برخورد آمرانه در اين زمينه  کرد و از تن  اشاره  فرهنگی  در مسايل  مستقيم  برخوردهای منفی

  . انتقاد کرد
 را   جديدی های  راه   نهم رسد دولت  نظر می  به  بندی  جمع  در سرمقاله خود نوشته در يکاعتماد ملی

  .   کرده است اند، کشف  نهاده بر آن"  فريبی عوام "  نام  که  از فرهنگی  استفاده برای
انگيز   شگفت   از اظهارات  روز پيش  يک درها گشوده شد نوشته درستاين روزنامه تحت عنوان ناگهان 

   با عنوان  از ماهواره  استفاده  ممنوعيت  طرح  با احيای  هفتم  او در مجلس جمهوری، همفکران رييس 
  پی   در جامعه  اسالمی  های  ارزش  حفظ  خود را برای های تالش"  از ماهواره  شده  مديريت  استفاده طرح"

 از  کنندگان  استفاده   برای  جريمه  تومان  ميليون۵ هزار تا ۵٠٠ از   رفتند که  تا آنجا پيش گرفتند و حتی
  .  کردند  تعيين ماهواره

 با   مبارزه  به  مربوط های  بحث  با ادامه  اين اتفاق در حالی رخ داد که اعتماد ملیبه نوشته گزارشگر
  .   روز حبس١٠:  بود  مشخص شده  از پيش  هم  بدحجابان  مجازات  بود که ه رسيد  جايی  کار به بدحجابی
   را يک  در استاديوم داند اگر دستور حضور زنان  نمی   بر خبر خود افزوده کسی اعتماد ملیخبرنگار
،  ته بس  درهای دانند که ها می اما خيلی. افتاد  می  اتفاقی کرد چه  صادر می  طلب جمهوری اصالح رييس 

   و هنگامی ، ناگهان  اصالحات  مستعجل  دولت  سال٨   جمهوری اصولگرا بودند تا از پس  رييس منتظر يک
  . بگذرد  پايان  برسد و از خط  از راه  است  هموار شده  جاده که
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 از اظهارات تازه دبير شورای عالی امنيت ملی اين نکته را مهم ديده که به خبرنگار روزنامه جام جم
لمانی فرانکفورتر آلگمانه گفته است ما آماده ايم که اگر اروپايی ها حق ما را برای غنی سازی به آ

  . رسميت بشناسند، تضمين های محکمی بدهيم که به سوی سالح هسته ای نخواهيم رفت
  سانتريفوژ۴١۵به نوشته اين روزنامه علی الريجانی در پاسخ اتهامات مقامات آمريکايی گفته است با 

  .که نمی توان بمب هسته ای ساخت
 رييس کميسيون انرژی مجلس بعد از بازديد از تاسيسات هسته ای نطنز  شرقدر همانحال، به نوشته

  . گفته است دانشمندان ايرانی می توانند توليد انبوه سوخت هسته ای را آغاز کنند
اعتراض آميز صدها نفر از  تنها روزنامه امروز صبح است که از اجتماع جمهوری اسالمیروزنامه 

 ساعت جاده ترانزيت بين ۴کارگران دو شرکت نساجی در قزوين داده و نوشته اين کارگران حدود 
المللی مقابل اين شرکت را مسدود کردند و مانع از تردد صدها خودرو از اين مسير شدند و باعث اتالف 

  .وقت وسائط نقليه اين مسير پرتردد شدند 
 ماه است حقوق نگرفته ۶ نفر از کارگران اين واحد ريسندگی مدت قريب به ١٠٨٠زنامه به نوشته اين رو

اند و در مشکالت شديد معيشتی هستند اين در حالی است که تعداد کارگران هم پس از واگذاری اين 
  . نفر کاهش يافته است١٠٨٠ نفر به ٢۴٠٠شرکت ها به بخش خصوصی از 

  
  يبهشت ارد4:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل 24 - ١٣٨۵  اردیبهشت 4 دوشنبه
روزنامه های صبح امروز تهران در گزارش های اصلی خود از قول رييس جمهوری عراق از :بی بی سی

حضور او در مذاکرات مقامات ايرانی و سفير آمريکا در بغداد خبر داده، با اشاره به شدت گرفتن فعاليت 
 تشکيل شورای امنيت سازمان ملل از قول مقامات ايرانی نوشته اند های ديپلماتيک ايران در آستانه

طرح هسته ای روی ميز است و در ميان ساير مطالب خود، طرح تازه ای برای جريمه استفاده کنندگان 
از آنتن های ماهواره ای و اظهارات تازه رييس جمهوری و مقامات مختلف درباره مبارزه با بدحجابی را 

  .دمنعکس کرده ان
سفر علی الريجانی به بحرين و ديدار رييس کميسيون امنيت ملی مجلس از لندن برای گفتگو با 

مقامات بريتانيائی و سفر هيات مذاکره کننده ايرانی به مسکو برای گفتگو با اعضای شورای امنيت 
پلماسی ايران سازمان ملل از سوی روزنامه های صبح امروز تهران به عنوان نشانه تحرکی تازه ای در دي

در آخرين مهلت ها قبل از تشکيل جلسه شورای امنيت و بحث درباره پرونده هسته ای ايران تلقی 
  . شده است
 در گزارشی از قول رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته هياتی جام جم

 رسد تاثيرگذار هم برای مذاکره با اعضای دائم شورای امنيت به مسکو اعزام شدند که به نظر می
  .خواهد بود
 دکتر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين الملی انرژی اتمی که به عنوان عضو جام جمبه نوشته 

کنندگان در کنفرانس اميت جهانی در مسکو توصيه کرده  همين هيات به مسکو رفته است، به شرکت
اش به گروگان گرفته شده به  های يکجانبه   ای ايران که توسط آمريکا و با سياست  ی هسته که مساله

  . وين بازگردد، چرا که تنها راه حل، تمرکز موضوع در وين است
 خبر داده هيات ژاپنی که برای گفتگو پيرامون مسايل پرونده هسته ای ايران به تهران سفر کرده شرق

  .  سازی نپذيرفته استبود دست خالی بازگشته است و ايران پيشنهاد اين هيات را برای تعويق غنی
 ژاپنی ها نگران پديد آمدن بحران و به خطر افتادن طرح مشارکتشان در يکی از حوزه شرقبه نوشته 

  . های گاز ايران هستند
 خبر داده که ايران و روسيه بر سر طرح غنی سازی اورانيوم در خاک جمهوری اسالمیروزنامه 

دارد که دانشمندان ايرانی هم در آن مرکز حضور داشته روسيه به توافق رسيده اند ولی ايران اصرار 
باشند و در طرح روسيه آمده که هيچ دانشمند ايرانی در آن مرکز نباشد و تفاله سوخت هسته ای 

  .نيروگاه های هسته ای ايران نيز به روسيه برگردانده شود
ت عراق و چشم انداز ثبات منطقه  خبر داده که امروز يک کنفرانس بين المللی درباره تحوالايرانروزنامه 

ای در تهران برگزار می شود که سخنرانان اولين روز آن حسن روحانی رييس مرکز تحقيقات استراتژيک 
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام و منوچهر متکی وزير خارجه هستند

 راهکارها همين روزنامه خبر داده که روز سه شنبه هم کنفرانس بين المللی برنامه هسته ای ايران و
توسط مرکز تحقيقات استراتژيک برگزار می شود که در آن جا هاشمی رفسنجانی رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و علی الريحانی دبير شورای عالی امنيت ملی و غالمرضا آقازاده رييس 

ه سازمان انرژی اتمی ايران سخن خواهند گفت و در آن نشست مهم کارشناسان به تحليل ابعاد برنام
های صلح آميز هسته ای، آينده معاهده منع گسترش سالحهای کشتار جمعی و راهکارهای موجود 

  .برای حل و فصل بهينه اين برنامه خواهند پرداخت
 از طرح يک فوريتی تعدادی از نمايندگان مجلس خبر داده اند که آماده ارائه به مجلس اعتماد و شرق

 ميليون تومان محکوم می ۵ماهواره ای به جريمه نقدی تا است و به موجب آن دارندگان آنتن های 
  . شوند
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 اين طرح پس از آن تهيه شد که موج انتقادات نسبت به وضعيت شرقبه گزارش خبرنگار پارلمانی 
فرهنگی جامعه از جمله بدحجابی زنان باال گرفت و برخی افراد مذهبی برنامه های مبتذل ماهواره ای 

  .ت پيش آمده عنوان کردندرا از جمله داليل وضعي
 يکی از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس پيشنهاد برگزاری کالس هايی برای آموزش شرقبه نوشته 

  . دينی برای خانم های بدحجاب را داده است 
 اين نماينده که جالل يحيی زاده نام دارد گفته نيروی انتظامی می تواند با استفاده از شرقبه نوشته 

ه استخدام اين نهاد درآمده اند، بسيار مودبانه، دلسوز و با صبر زياد با خانم های خانم هايی که ب
بدحجاب جلسات آموزشی برگزار کند، کالس هايی که به گفته نماينده ميبد واقعا کالس آموزش باشد و 

  . به نوعی بازداشت موقت نباشد
يات دولت از برخوردهای تند با  احمدی نژاد رييس جمهور در جلسه اخير هايرانبه نوشته روزنامه 

مساله بدحجابی و به خصوص متهم دانستن زنان انتقاد کرده و گفته زنان همواره در صحنه های مختلف 
تاريخی و بخصوص انقالب اسالمی پيشتاز بوده اند و افزوده است که امروز نيز بار اصلی ترويج فرهنگ 

  . رانی استاسالمی و عفاف بر عهده مادران مومن و برومند اي
 آقای احمدی نژاد با انتقاد از برخی سخنان سخيفی که اخيرا به بهانه مقابله با  ايرانبه نوشته روزنامه

هرگاه صحبت از فساد و ناهنجاری می شود برخی منشا و عامل : بد حجابی عنوان شده است، گفت
  .تآن را زنان عنوان می کنند که نگرشی بسيار غلط و ظلم و جفايی بزرگ اس

 خبر داده که بی حجاب بودن زنانی که در يکی از بانک های جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
  .ايرانی پاريس کار می کنند باعث اعتراض ايرانيانی شده که به اين بانک مراجعه می کنند
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