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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  اعالم شد؛تي امنی به شورایگزارش محمد البرادع
  ٢٠٠۶ آوريل 28 - ١٣٨۵  اردیبهشت 8 جمعه
 تي امنی شورامی گزارش خود را امروز جمعه تقدی اتمی انرژی المللنيژانس ب آرکلی مدی البرادعمحمد

 خبر ی هسته ای به منظور همکاری جدول زمانکی جادی ای برارانی اشنهاديکرده است که در آن از پ
 .داده است

 یرژ انی المللني آژانس برکلی مدی فرانسه، محمد البرادعی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . سازمان ملل متحد کردتي امنی شورامی عصر امروز گزارش خود را تقدیاتم
 : شرح است نی گزارش به انی موارد ایبرخ

 در صورت نظارت آژانس ی المللني با بازرسان بی همکاری برای داده است تا جدول زمانشنهادي پرانی ا-
 . شودجادی ای المللني تهران به مطالبات بیبندی پازاني بر متي امنی و نه شورای اتمی انرژی المللنيب
 . نبوده است بندی پای هسته ایتهاي توقف فعالی شده برانيي به مهلت تعرانی ا-
 . را متوقف نکرده استومي اورانی سازی کامل نکرده است و غنی همکاررانی ا-
 . کرده باشد افتی درومي ممکن است از خارج پلوتونرانی ا-
 ني را تامی هسته ایروگاههاي نازي انجام داده است تا سوخت مورد نیا در سطح ری سازی غنرانی ا-

 .کند
 . دهدی جلسه ملي تشکرانی درباره ای گزارش البرادعی بررسی برای هفته آتتي امنیشورا
 تي امنی در سازمان ملل اعالم کرد که شوراني چندهی و نماتي امنی شورای کنونسي رئاي گوانگوانگ

  . کرده استافتی را دریعگزارش البراد
  

هاي ايران براي تلطيف شرايط موجود  ش انرژي اتمي آشورمان در آخرين تال معاون رييس سازمان
انرژي  المللي يي تهران به آژانس بين ي هسته ي برنامه يي ايران اطالعاتي را درباره هسته ي پرونده

  .اتمي ارايه آرد
  ٢٠٠۶ آوريل 28 - ١٣٨۵  اردیبهشت 8 جمعه

، هنوز جزييات اطالعاتي آه محمد سعيدي، معاون )ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
هاي در آژانس  پنجشنبه بر روي ميز اولي هاينونن، معاون امور پادمان سازمان انرژي اتمي ايران روز

  .يي ايران گذاشته، منتشر نشده است ي هسته اتمي و مسوول برنامه المللي انرژي بين
المللي انرژي  محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي ايران نيز با

معتبر نزد آژانس گفت آه آقازاده هيچ گونه باب صحبت را  اتمي ديدار آرده است، اما يك ديپلمات
  .نگشوده است سازي ي تعليق غني درباره

شنبه در وين به آژانس تحويل  محرمانه را روز پنج اي اني نامهشود آه مقامات اير در همين حال گفته مي
اين نامه پاسخي است . آند اش تاآيد مي يي ي هسته در برنامه دادند آه بر قصد تهران براي پيشروي

  .ي اين آشور ي برنامه ايران مبني بر همكاري بيشتر براي تحقيق درباره به درخواست آژانس از
ي  المللي انرژي اتمي، گزارش محمد البرادعي درباره بين عالم سخنگوي آژانسدر همين حال، بنا به ا

هاي سازمان ملل عصر روز جمعه منتشر  پايبندي تهران به درخواست يي ايران و ي هسته برنامه
  .شود مي

ي پايبندي ايران به   روزه درباره30مهلتي  به درخواست شوراي امنيت قرار بود محمد البرادعي در
سازي اورانيوم و همكاري با بازرسان آژانس امروز  غني هاي شوراي حكام مبني بر تعليق استدرخو

  .شوراي حكام و شوراي امنيت ارايه آند گزارشي را به صورت موازي به
ها همزمان با رسيدن به دقايق پاياني اين مهلت زماني  گيري موضع بازار داغ آمد و شدهاي ديپلماتيك و

طوري آه رييس جمهور روسيه در حضور صدراعظم آلمان بر لزوم حل ديپلماتيك   بهتر شده است، داغ
  .آرد آوري خاطرنشان برداري از اين فن يي ايران تاآيد و حق مسلم ايران را در بهره هسته ي مساله

موضع ما مشخص و معلوم : آلمان اظهار داشت وي پس از پايان مذاکراتش با آنگال مرآل، صدر اعظم
در جهان و از جمله در ايران هستيم، اما معتقديم  هاي کشتار جمعي ما مخالف گسترش سالح. است

  .آميز داشته باشد يي را در اهداف صلح هاي مدرن و انرژي هسته آوري فن ي که ايران بايد امکان توسعه
يران را از المللي انرژي اتمي نبايد مشکل ا بين رييس جمهور روسيه تاآيد آرد آه معتقد است آژانس

المللي انرژي اتمي بايد نقش کليدي و  آژانس بين. ملل متحد بنهد گردن خود وا آرده و بر دوش سازمان
  .محرزي را ايفا کند

  .يي ايران از طريق ديپلماتيک است هسته ي مرکل نيز اعالم آرد که برلين خواهان حل مساله
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ي  آميز مساله شان را از حل مسالمت يز حمايتآلمان ن ي روسيه و از سوي ديگر، وزيران امور خارجه
  .يي ايران ابراز آردند هسته

ي روسيه و  ماير، وزيران امور خارجه والتر اشتاين اي آه پس از ديدار سرگي الوروف و فرانک در بيانيه
ضمن تاکيد بر تداوم امکان حل سياسي و ديپلماتيك : آمده است آلمان صادر شد، با اعالم اين مطلب

يي، توجه خاصي به  ي تامين منع گسترش سالح هسته خاطر حل مساله يي ايران به اله هستهمس
  .يي ايران شد ي هسته پرونده توافق مواضع در خصوص
اين جنبه کاري داشته و محدوديت . اولتيماتوم نيست ارايه و بررسي گزارش،: الوروف به خبرنگاران گفت
المللي  کنيم و خواهيم ديد که ارزيابي آژانس بين  را مطالعه ميگزارش ما اين. زماني نيز نخواهد داشت

  .اين زمينه چيست انرژي اتمي در
امنيت ملي روسيه نيز گفت حاضران در نشست دبيران  در همين حال، ايگور ايوانف، دبير شوراي

يد يي ايران تاآ ي هسته جمعي بر لزوم حل سياسي مساله ي امنيت شوراي امنيت سازمان معاهده
  .آردند

ايران پيامدهايي منفي براي خاورميانه، آسياي  يي ي هسته توسل به زور در حل مساله: وي تاآيد آرد
  .ميانه و قفقاز به دنبال خواهد داشت

اوضاع به وجود آمده بر سر : مجلس دوماي روسيه گفت همچنين واسيلي ليخاچف، معاون دبير کميته
  .اي حل آرد که هيچ يک از طرفين بازنده نباشد گونه يي ايران را بايد به برنامه هسته

يي ايران در  ي هسته چين نيز گفت آه برنامه ي از سوي ديگر، آين گانگ، سخنگوي وزارت امور خارجه
  .بردباري نياز است ي حياتي قرار دارد و براي حل آن به مرحله

وگو و بازارهاي ديپلماتيك آه   گفتتواند از طريق مي يي ايران هنوز ي هسته برنامه: وي تصريح آرد
اند،  مربوطه است و روسيه و چين بارها بر آن تاآيد آرده هاي ي طرف ي صحيح براي همه گزينه
  .وفصل شود حل

حلي  ي اعضا خواهان راه آنم همه  مطمئنا فكر مي :گفت رييس چيني شوراي امنيت نيز روز چهارشنبه
  .ان هستنديي اير هسته ي موضوع آميز درباره صلح

شوراي امنيت روز گذشته در نيويورك گفت آه  ي چين در سازمان ملل و رييس وانگ گوانگيا، نماينده
اش با غرب، اقدام با  يي قبال ايران و بن بست هسته ي اعضاي شوراي امنيت در اميدوار است همه
  .احتياط را ادامه دهند

هاي دخيل در اين پرونده دست  مال فشار بر طرفاز اع رسد طرف آمريكايي قصد ندارد اما به نظر مي
اعتبار شوراي : ي آمريكا روز پنجشنبه در بلغارستان گفت وزير امور خارجه بردارد، چرا آه آاندوليزا رايس،

  .هايش در معرض خطر خواهد بود ملل در صورت شكست ايران در تبعيت از درخواست امنيت سازمان
آه شوراي امنيت به منظور حفظ اعتبار بايد اقدام آند،   ديگران باور دارندآمريكا و: وي به خبرنگاران گفت

تواند دستور خود را  نهاد براي حفظ صلح، ثبات و امنيت است و نمي شوراي امنيت اولين و مهمترين
  .دستور به سادگي توسط يكي از آشورهاي عضو ناديده گرفته شود داشته باشد و اين

پيشروي آنيم و بگوييم آه ممكن است چه  هنوز خيلي زود است آه: آردرايس در عين حال اذعان 
شود تصميمي مبتني بر  تصميمي آه اتخاذ مي ي اصلي اين است هر تصميمي با هم بگيريم نكته

  .اجماع باشد
ي آمريكا در امور خاور نزديك نيز با ابراز ناراحتي از  خارجه در همين حال، ديويد ولش، معاون وزير امور

 ي جهاني بايد بهايي را ايران بداند آه به دليل مخالفت با جامعه: آشورمان گفت يي در يشرفت هستهپ
  .بپردازد

ي  ملل براي جلوگيري از پيشرفت برنامه وي همچنين خواستار اقدام جدي شوراي امنيت سازمان
 همراه اقدامات قوي ديپلماتيك را آه نتايج جدي را به هاي حل ما راه: يي ايران شد، اما گفت هسته

  .پيش خواهيم گرفت شوراي امنيت به همراه دارد، در
هاي آمريكا عليه ايران منتشر شد، به طوري آه  تالش در همين راستا اخبار ديگري از تشديد

يي ايران  ي هسته آوشد براي تبادل نظر برسر برنامه گفتند، آمريكا مي هاي آمريكايي و چيني ديپلمات
  .ي اعضاي دايم شوراي امنيت در نيويورك برگزار آند وزراي خارجه طحنشستي را در س

منتشر شد و آن اين آه مجلس نمايندگان آمريکا  تري نيز از آشور آمريكا امروز همچنين خبر جالب
هايي که در حال حاضر از سوي اين آشور بر ايران  تحريم طرحي را تصويب کرده است که بر اساس آن،

ها تا زماني که ايران در پي آنچه دستيابي  اساس اين طرح، اين تحريم بر. شديد شودشود، ت اعمال مي
  .کشتار جمعي خوانده شده است، ادامه خواهد يافت هاي به سالح

ي ايران در  تمام اين تحوالت هشدار جواد ظريف، نماينده رسد حسن ختام و اما در پايان به نظر مي
ي شوراي امنيت اين سازمان آه هدف از  يران از هيچگونه قطعنامها: آرد سازمان ملل باشد آه تصريح

  .آميز است هايش مشروع و صلح سازي باشد، تبعيت نخواهد آرد، زيرا فعاليت ي غني برنامه آن توقف
المللي انرژي  محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين وي گفت آه انتظار دارد، آمريكا پس از انتشار گزارش

  .بينانه در شوراي امنيت اعمال آند براي تحميل تصميمي آوته ايران، فشار زيادي رااتمي در بازي 
اگر شوراي : اي چگونه پاسخ خواهد داد؟ گفت قطعنامه ظريف در پاسخ به اين سوال آه ايران به چنين

اي گاه ايران الزامي بر اتخاذ آند آه در چارچوب صلحيتش نيست، آن امنيت تصميم بگيرد تصميماتي را
  .نخواهد آرد اطاعت از آن احساس
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سازي ايران را ندارد، زيرا  ي غني به برنامه وي خاطر نشان آرد آه شوراي امنيت صالحيت پرداختن
الوقوع  و بارها گفته است آه اين يك تهديد نيست، قريب هرآس آه با اين مساله آشنايي دارد بارها

  .آميز بودن را نشان نداده است از غير صلحاي  هيچ نشانه يي ايران ي هسته نيست و برنامه
ي اين مساله در  بافت مناسب براي مذاآره درباره بنابراين: ي ايران در سازمان ملل افزود نماينده

  .است المللي انرژي اتمي چارچوب آژانس بين
ميمي آه مساله را ندارد و با تصويب هرگونه تص شوراي امنيت صالحيت پرداختن به اين: وي ادامه داد

  .خواهد برد در صالحيتش نيست اختيارش را تحليل
ملل جلوگيري شود ايران حاضر است به پيشنهادي  اگر از اقدام شوراي امنيت سازمان: ظريف ادامه داد

  .فرانسه و آلمان مطرح آرد بازگردد آه سال گذشته در مذاآرات با انگليس،
و ايران » هم چنان زنده است«اورانيوم ايران  زيظريف تاآيد آرد آه پيشنهاد روسيه براي غني سا

  .را تامين آند بررسي آند آماده است هرگونه پيشنهادي را آه حقوقش
  

 ی اتمی های به آمريکا و ادامه رايزنیهشدار آيت اهللا خامنه ا
  ٢٠٠۶ آوريل 26 - ١٣٨۵  اردیبهشت 6 چهار شنبه
 یملت ايران و نظام اسالم:" گفته استیالم اسی رهبر جمهور،ی خامنه ای اهللا علآيت:بی بی سی

 صورت دهند، منافع ی به ايران اسالمی بدانند اگر تعرضها ی آند، اما آمريكايیبه هيچ آس تعرض نم
 ."آنها در هر نقطه جهان آه امكان پذير باشد، لطمه خواهد ديد

 اهل صلح و آرامش یم اسالی آوريل در جمع کارگران افزود ملت ايران و جمهور26 روز چهارشنبه، یو
 . را با شدت دو چندان پاسخ خواهند دادیهستند، اما هر ضربه ا

:"  سال گذشته خواند، گفت27 مستمر آمريکا در ی با اشاره به آنچه آن را تهديدهای اهللا خامنه اآيت
سئوالن  زبان تهديد و ارعاب است، اما ملت بيدار و مصمم ايران و دولت و م،یزبان دولتمردان آمريكاي

 ."  نخواهند آردی بر حمايت مردم، به اين تهديدها اعتنايیمتك
 درباره پرونده فعاليت ی اتمی انرژی قبل از انتشار تازه ترين گزارش آژانس بين المللی اظهارات کماين
 . ايران عنوان شده استی هسته ایها

 مدير کل آژانس بين ،یادع ماه مارس گذشته از محمد البر29 امنيت سازمان ملل متحد، روز یشورا
 . ايران ارايه کندی در مورد برنامه هسته ای روز، گزارش30 خواست که ظرف ی اتمی انرژیالملل
 . شود اين گزارش، روز جمعه يا شنبه آينده منتشر شودی می بينپيش
 ی بين المللی به تجديد نظر در مناسبات با سازمان هاتهديد
اگر :"  ايران نيز روز چهارشنبه گفتی اسالمی رييس جمهور نژاد،ی همين حال، محمود احمددر

 ی ما را محترم بشمارند، ما نيز تصميمات آنها را محترم می حقوق قانونیسازمان ها و مراکز بين الملل
 ." نداردیدانيم، اما اگر اين تصميمات در جهت تضييع حقومان باشد، از نظر ما اعتبار

 
 امنيت ی توانند تصميمات اشتباه خود را در پوشش آژانس و شورای نمدشمنان:" نژاد افزودی احمدیآقا

 امنيت و آژانس هم مشروعيت یتصميم نامشروع و ناقض حقوق ما، با پوشش شورا. بر ما تحميل کنند
 ." کندیپيدا نم

 غير ی است و اين مساله، واقعيتی يک کشور هسته ای اسالمیامروز جمهور" با تاکيد بر اينکه یو
 طبق قانون، ی بين المللی اميدوار است که سازمان های اسالمی، گفت جمهور"انکار استقابل 

 . به تجديد نظر مناسبات خود با اين سازمان ها نداشته باشدیوظيفه خود را انجام دهند تا نياز
 ی مذاکرات هسته اادامه
ضا آقازاده، رييس  غالمری به سرپرستی گيرد که همزمان، هيئتی صورت می اظهارات در شرايطاين

 ی اتمی انرژی ايران، روز چهارشنبه وارد وين، پايتخت اتريش و مقر آژانس بين المللی اتمیسازمان انرژ
 .شد

 از مقامات ی با شماری ايرنا، گزارش داده است که هيئت ايران،ی اسالمی جمهوری رسمیخبرگزار
 ديدار و گفت و گو خواهد ین محمد البرادع هاينونن، معاوی از جمله اول،ی اتمی انرژیآژانس بين الملل

 .کرد
 صورت گرفته، ی مذاکرات اين هيئت، که ديدارش درست در آستانه انتشار گزارش محمد البرادعمحور

اعالم نشده است، با اين همه ايرنا گزارش داده که احتماال بحث درباره پادمان ها، در دستور کار 
 .مذاکرات قرار خواهد داشت

 یسبت به گزارش محمد البرادع نیاميدوار
 کرده است که گزارش ی وزارت امور خارجه ابراز اميدواری سخنگو،ی ديگر، حميد رضا آصفی سواز

 .باشد" منصفانه"،ی اتمی انرژیآژانس بين الملل
 ی بر منفی داشته ايم و دليلیما با آژانس همکار:" دانشجويان ايران گفتی به خبرگزاری آصفیآقا

 ." بينيمیمبودن گزارش ن
 آژانس ی روی آيد که آمريکا فشار شديدیاز شواهد و قرائن چنين برم:"  اظهار داشتی اين حال، وبا

 ."  کندی خودداری کند و از کار کارشناسی گذارد تا کار سياسی می اتمی انرژیبين الملل
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بودن گزارش آژانس بين  ی اخير و تاکيد آنها بر منفی در روزهای اظهار نظر مقامات آمريکاي،ی گفته وبه
 حکومت آمريکا متوجه ی از سوی اخير فشار شديدی بيانگر آن است که در روزهای اتمی انرژیالملل

 .آژانس شده است
 اورانيوم ايران در خاک آن کشور گفت اين ی سازی بر غنی همچنين درباره طرح روسيه مبنی آصفیآقا

بايد کامل شود، اما مهم تر اين است که بايد فضا و  دارد که یطرح همچنان قابل بحث است، اما اجزاي
  . شدن اين طرح نيز فراهم گرددیبستر عمل

  
اين طرح اجزايي دارد آه : گفت سخنگوي وزارت امور خارجه طرح روسيه را يك طرح قابل بحث دانست و

  .شدن اين طرح فراهم شود آه بايد فضا و بستر عملي تر اين مهم. بايد آامل شود
  ٢٠٠۶ آوريل 26 - ١٣٨۵  اردیبهشت 6 نبهچهار ش

با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان  وگو حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه در گفت
آورند و جو را  از آشورهاي غربي و آمريكا به وجود مي در فضايي آه بعضي: ادامه داد) ايسنا(ايران

گاه طرح  اول بايد فضا و بستر را آماده آرد، آن. اهد بودقدري دشوار خو ها آنند بررسي طرح ملتهب مي
آميز  صلح آوري طرح ديگري آه حقوق ما را تامين آند و جمهوري اسالمي ايران بتواند به فن روسيه و هر

  .دست پيدا آند، در يك فضاي مناسب قابل بحث و بررسي است
اآنش ايران چگونه خواهد بود؟ با بيان باشد و آه چنانچه گزارش البرادعي منفي وي در پاسخ به اين

ما با آژانس . بايد صبر آنيم تا گزارش ارايه شود: شود، تصريح آرد مي آه احتماال گزارش فردا اعالم اين
خوبي  هاي بسيار آه همكاري به دليل اين. بينيم ايم و دليلي بر منفي بودن گزارش نمي داشته همكاري
  . اين راستا انجام داده بوديمايم و خيلي از آارها را در داشته

گذارد آه  آيد آه آمريكا فشار شديدي روي آژانس مي برمي از شواهد و قرائن اين طور: آصفي يادآور شد
اظهارنظرهايي هم آه مقامات آمريكا طي چند روز . آارشناسي خودداري آند آار سياسي آند و از آار

قبل از  ها دهد آه آنها از مدت خواهد بود، نشان مياند گزارش منفي  اند و اعالم آرده داشته گذشته
توجه به همكاري آه ما با  اميدواريم آژانس با. اند ي آژانس آرده روزهاي گذشته فشار شديدي را متوجه

  .ايم منصفانه گزارش آند او داشته
  

 ابراز نگراني اش سهيم آند يي هسته آوري آاندوليزا رايس نسبت به اينكه ايران ديگر آشورها را در فن
  .يي ايران تاآيد آرد ي هسته برنامه آميز آرد؛ در عين حال همتاي ترك وي بر حل مسالمت

  ٢٠٠۶ آوريل 26 - ١٣٨۵  اردیبهشت 6 چهار شنبه
از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آاندوليزا رايس، وزير  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  :مشترك با عبداهللا گل، همتاي ترك خود در آنكارا مدعي شد آنفرانس خبريي آمريكا در  امور خارجه
آوري را دارد بلكه  شود مبني بر اين آه اين آشور نه تنها اين فن مطرح مي وقتي بياناتي از سوي ايران

  .و مهارت را تقسيم خواهد آرد، ما بايد نگران باشيم آوري آن فن
  .آوري و مهارت رخ دهد اين نوع فرار فن از اين است آهها  اين يكي از بيم: وي ادامه داد

 اين به  :يي افزود ي تسليحات هسته دنبال آردن برنامه ي آمريكا با متهم آردن ايران به وزير امور خارجه
يي را آه مقامات  آوري توليد سالح هسته آن مهارت و فن اجازه ندهيم  آن بستگي دارد آه به ايران

  .گويند آن را با خرسندي به ديگران منتقل خواهند آرد، به دست آورد مي ايراني گهگاه
ملت ضمن آنكه ملت ايران را ملتي بزرگ خواند  افكني ميان دولت و ي سياست تفرقه رايس با ادامه
المللي و  ي بين گام، روز به روز، و با هر اقدام ايران را از جامعه ها رژيمي دارند آه گام به آن: مدعي شد

  .سازند منزوي مي المللي اع بيناجم
  .حمايت قوي ترآيه را دريافت نكرد با اين حال رايس: خبرگزاري آسوشيتدپرس ادامه داد

يي در منطقه  هاي هسته ترآيه مخالف گسترش سالح عبداهللا گل در اين آنفرانس خبري اظهار آرد آه
  .است

اميدواريم اين مساله به طريق : ي ايران گفتي هسته ي ي ترآيه با اشاره به برنامه وزير امور خارجه
  .ديپلماتيك حل و فصل شود هاي ي تالش آميز و در نتيجه مسالمت

هيچ تعهد علني را براي حمايت از تحريم عليه ايران به  رايس آه پيش از سفر به آنكارا به يونان رفته بود
  .دست نياورد

معتقديم آه بايد در ميان اتحاديه اروپا براي اقدام  ام: ي يونان گفت دوراباآويانيس، وزير امور خارجه
  .داشته باشد و تصميمات در چارچوب شوراي امنيت اتخاذ شود ي ايران هماهنگي وجود درباره

يي نظامي  ي هسته مبني بر اينكه به دنبال برنامه هاي آافي ارايه آند وي افزود آه ايران بايد تضمين
  .نيست

با باآويانيس با ذآر اين آه واشنگتن آگاه  رايس در آنفرانس خبري مشتركبراساس گزارش شينهوا، 
اي را از روي ميز آنار  جمهور آمريكا هيچ گزينه رييس جورج بوش،: است آه ايران عراق نيست افزود

  .گذارد نمي
اتيك است ايران به پايبندي به ابزارهاي ديپلم  در حال حاضر ضروري :ي آمريكا گفت وزير امور خارجه

  .متقاعد شود
آه همچنان ابزارهايي در اختيار دارد آه اجازه  ي تالشي ديپلماتيك هستيم ما در بحبوحه: رايس گفت

  .دهد موثر باشد مي
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يي متهم آرد و از شوراي امنيت خواست  هسته از سوي ديگر آاخ سفيد ايران را به تشديد بحران
  .اقداماتي را عليه ايران اتخاذ آند

آنم با توجه به بيانات  فكر مي: مدعي شد  آلالن، سخنگوي آاخ سفيد در نشستي خبرياسكات مك
ي  دنبال تشديد تنش هستند و به پيشروي در تمرد از جامعه ها فقط به ايد آن متوجه شده) ايران( ها  آن
  .دهند المللي ادامه مي بين

چه اقداماتي بايد در رابطه با تمرد بررسي اينكه  اآنون زمان آن است آه شوراي امنيت به: وي افزود
  .بپردازد مستمر اين رژيم انجام گيرد،

ي پايبندي يا عدم پايبندي  شوراي امنيت درباره آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار است روز جمعه به
  .گزارش دهد هاي سازمان ملل ايران به درخواست

سازي در ايران براساس  هاي تعليق غني درخواست چنين در حالي آه جان بولتون الزامي شدن هم
اش بر حل ديپلماتيك اين مساله تاآيد  باره خواند، همتاي چيني منشور سازمان ملل را گام بعدي در اين

  .آرد
ي  از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جان بولتون، نماينده به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

اي بر اساس فصل  ما معتقديم گام بعدي قطعنامه: خبري گفت فرانسيآمريكا در سازمان ملل در آن
المللي انرژي اتمي را الزامي  هاي موجود آژانس بين آه قطعنامه هفتم منشور سازمان ملل است

  .ي جاري مشورت آنيم داريم در اين باره در هفته سازد و ما قصد مي
الملل الزامي  سازمان را براساس حقوق بين ي اين استناد به فصل هفت منشور سازمان ملل قطعنامه

  .داند را مجاز مي فصل هفتم اعمال تحريم و حتي جنگ. سازد مي
 موضع چين همواره اين  :در سازمان ملل تاآيد آرد ي چين اين در حالي است آه وانگ گوانگيا، نماينده

  .بايد به طريق ديپلماتيك حل شود يي ايران ي هسته بوده است آه مساله
ي مبتني بر فصل هفت در خدمت اين هدف  قطعنامه آنم هرگونه  بنابراين فكر مي :وي تصريح آرد

  .نخواهد بود
يي را به  آه ايران آمادگي دارد فناوري هسته براساس اين گزارش، بولتون با اشاره به اعالم اين

 مسوول است و چرا از دهد آه ايران چه اندازه غير مي اين نشان: همسايگانش منتقل آند، مدعي شد
  .ي اشاعه است زمينه نظر ما به يك تهديد جدي در

آوري حساس  ايم و خطر گسترش فن داشته اين دقيقا نوع رفتاري است آه از آن بيم: وي افزود
  .سازد مطرح مي يي را هاي هسته يي و در نهايت گسترش سالح هسته

آن است آه دولت ايران تهديدي براي صلح و ثبات   اين دقيقا علت :ي ادعاهايش گفت بولتون در ادامه
  .شوراي امنيت در اينجا باشد المللي است و بايد براي اقدام بين

ها عليه ايران مخالفند غرب  چين و روسيه با تحريم در حالي آه: خبرگزاري رويتر نيز در گزارشي نوشت
ي گزارش محمد البرادعي،  ز ارايهيي ايران را پس ا برنامه هسته خواهد فشار براي محدود آردن مي

المللي انرژي اتمي آه قرار است روز جمعه منتشر شود افزايش دهد و به عنوان  بين مديرآل آژانس
ايران را  ي رياست شورا از هاي بيانيه ي شوراي امنيت را خواستار است آه درخواست گام قطنامه اولين

  .سازد آور مي براساس فصل هفت منشور سازمان ملل الزام
آمريكا، انگليس : خواست نامش فاش نشود نوشت اين گزارش به نقل از ديپلماتي در شوراي امنيت آه

ي مذآور هيچ چيزي بيش از آنچه  اطمينان دهند آه قطعنامه آنند به روسيه و چين و فرانسه تالش مي
  .گويد در بر نخواهد داشت مي

ي اين آشور در سازمان ملل  آه پيشتر نماينده  روسيهي اما از نظر سرگئي الوروف، وزير امور خارجه
امنيت عليه عراق را به دنبال داشت از سوي آمريكا به  هاي شوراي بوده است فصل هفت آه قطعنامه
  . بود2003به عراق در سال  عنوان مبنايي حقوقي براي تهاجم

ت در هفته جاري نشست دايم شوراي امني پنج عضو: براساس اين گزارش در حالي آه بولتون گفت
  .خود را آغاز خواهند آرد

يك ديپلمات اروپايي در . متعلق باشد را زير سوال برود ي چين اينكه اين مساله به شوراي امنيت نماينده
روسيه و چين خواستار آن هستند آه بر مقدم بودن : نيز گفت برلين آه خواست نامش فاش نشود

  .ي اتمي تاآيد شودالمللي انرژ بين شوراي حكام آژانس
شوراي امنيت تا پس از نشست ژوئن شوراي حكام  هدف از اين آار به تاخير انداختن اقدام: وي گفت

  .اعمال تحريم آهسته شود است تا اينكه هر گونه تالش آمريكا براي
ي  رتبه قطعنامه تا پيش از نشست مقامات عالي فكر آردن به: ي چين در سازمان ملل گفت نماينده

انگليس ، فرانسه و آلمان آه در تاريخ دوم مي در پاريس  ي آمريكا، روسيه، چين، وزارت امور خارجه
 .است انجام خواهد شد زود هنگام

  
  فرانسهی از نگاه خبرگزاررانی ای هسته اگاهشمار
  ٢٠٠۶ آوريل 26 - ١٣٨۵  اردیبهشت 6 چهار شنبه
 عکس ی کشورها براگری و دکای آمریشارها ملل قراراست در نشست روز جمعه با وجود فسازمان

 گاهشمار ری صادر کند، مطالب زرانی ای را درباره برنامه هسته ای گزارشران،ی بر ضد ارانهيالعمل سختگ
 . استرانی در ای هسته ایپرونده انرژ
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 نی به ارانی ای مهم پرونده هسته ایدادهای فرانسه، روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 :  شرح است

 کشور که نیا.  را فاش کردندرانی در ای هسته ای هاتی وجود ساکای آمریماهواره ها: 2002  دسامبر -
 ی المللني بازرسان آژانس بی از سوی هسته ای هاتی را امضا کرده است، موافقت کرد سای تیان پ
 قبل اعالم از دی ها بایزرس بانی ا،ی تیالبته طبق  ان پ. ردي قرار گی مورد بازرسی هسته ایانرژ
 . شود

 ساتي شده را در تاسی غنومي از اورانیینشانه ها: بازرسان سازمان ملل اعالم کردند: 2003 ی جوال-
طبق پروتکل . ردی را بپذی تی ان پی کرده اند وتهران تحت فشار قرار گرفت تا پروتکل الحاقداينطنز پ
 .  کنندداری دتهای از سای توانند بدون اعالم قبلی بازرسان م،یالحاق

 ی دنبال مزي را با اهداف صلح آمی هسته ایتهاي کند فعالی مدي که تاکرانیدولت ا: 2003 دسامبر -
 . ردي اعالم نشده صورت بگی های را امضا کرده و اجازه داد بازرسیکند، پروتکل الحاق

 موشک ها به نی قرار داد اشیزما را مورد آ3 شهاب ی موشک هازي آمتي به طور موفقرانیا: 2004 اوت -
 . پرتاب شوند) 1948 یمناطق اشغال(لي توانند به اسرائی میراحت

 نی موافقت کرد ارانی ای در جوالومي اورانی سازی غنی هاتي فعالیريپس از از سرگ: 2004 نوامبر -
 بودن زيلح آم بر صی مبنی المللني دادن به جامعه بنانيبه طور موقت و با هدف اطم( ها را تيفعال
 از ی گفتگوها را انجام دهد، و در همان زمان گروهیمتوقف کند و برخ)  کشورنی ای هسته ایتهايفعال
 را پلمپ رانی ای هسته اساتيآژانس تاس.  آماده شدندرانی گفتگو با ای و آلمان و فرانسه براسيانگل
 . کرد

 خود را بر عهده فیدر ماه اوت وظا. اب شد جمهور انتخسي نژاد به عنوان رئیمحمود احمد: 2005 ژوئن -
 .  آغاز شدی سازی بعد از آن غنیگرفت و در مدت کم

 ی را کنار نمرانی بر ضد ای نظامنهیگز:  صادر کرده و اعالم کردی اهياني همان زمان جرج بوش هم بدر
 . گذارد

 رانی طرح به انی بود و در ازي نکای آمرتی طرح  مورد حمانی ارائه داد که ای طرحهيروس: 2005 نوامبر -
 انجام شد نهي زمنی در اییگفتگوها.  ادامه دهدهي را در خاک روسومي اورانی سازی داد که غنشنهاديپ

 . دي به اتمام رستي با عدم موفق2006اما در سال 
  آژانس رای از پلمپ های و برخردي گی را از سر می هسته اقاتي اعالم کرد تحقرانیا: 2006 هی ژانو-

 . برداشت
 کل ريدب.  دهدی را انجام مومي کامل اورانی سازی به آژانس اطالع داد که غنرانیا: 2006 هی فور-

 .  مذاکره بازگرددزيسازمان ملل از تهران خواست به م
 رانیا.  را متوقف کندی سازی فرصت داد تا غنرانی روز به ا30 به مدت تي امنیشورا: 2006 مارس 29 -

 . کردیخوددار
 توانند ی را که مدی جدی فارس آغاز کرد وموشک هاجي را در خلی نظامی مانورهارانیا: 2006 لی آور3 -

 .  نشان دادند،ی را مسدود نمای نفتیراهها
 . استرانی به ای حمله نظامی در پکایآمر: گزارش ها اعالم کردند: 2006 لی آور10 -
 .  کندی را قطع میست هرگونه مهاجم درانی کرد که ادي نژاد تاکیاحمد: 2006 لیآور18 -
 از نفت به عنوان رانی کند، امی را تحررانی اتي امنی اعالم کردند اگز شورارانیرهبران  ا: 2006 لی آور25 -

  . استشی نفت همچنان رو به افزامتيق.  کندیسالح استفاده م
  

 نی در وی با البرادعی اتمی سازمان انرژسيآغاز مذاکرات رئ
  ٢٠٠۶ آوريل 26 - ١٣٨۵  اردیبهشت 6 چهار شنبه

 ی مذاکراتش را با البرادعرانی ای اتمی سازمان انرژسي گزارش داد آقا زاده رئنی از وترزی رویخبرگزار
 . آغاز کرده استی اتمی انرژی المللني کل اژانس بریمد
 ننونی فقط با ها تر اعالم شده بود آقا زادهشي پترزی روی مهر  به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . کندی مداری دیمعاون البرادع
 یدي  در آژانس و محمد سعرانی اندهی نماهي اصغر سلطانی سفر علنی را در ارانی ای جمهورسي رئمعاون

 . کنند ی می همراهرانی ای اتمیمعاون سازمان انرژ
 تي هئکی که در صدر رانی ای اتمی سازمان انرژسيرئ" رضا آقازاده "  گزارش داد ، زي نشی اتریخبرگزار
 .  کند ی گفتگو می اتمی انرژی المللني رفته است با مقامات آژانس بنی به وهیبلندپا
 اني نشست به بنی کل آژانس در نظر دارد در اریمعاون مد "نوننی هایاول " دهي رسی اساس گزارشهابر

 .  بپردازد رانی ای درباره پرونده هسته ای مسائل فنیپاره ا
 کل ریمد" یمحمد البرادع "ی گفتگوهای در پداری دنی آژانس اعالم کردند که ای هاپلماتی د ازیبرخ

  . ردي گی صورت مرانیآژانس با مقامات ا
 کشور نی با مقامات ای پرونده هسته اتي وضعنی درباره آخررانی اواخر ماه گذشته با سفر به ایالبرادع

 . گفتگو کرد 
 یتهاي بر تداوم فعالی مبنرانی درباره درخواست ادار،ی دنیر است در ا قرادهي رسی بر اساس گزارش ها

  .  انجام شود یی کشور گفتگوهانی ایهسته ا
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  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  کرد بی تصورانی را بر ضد ای طرحکای آمرندگانیمجلس نما  

  ٢٠٠۶ آوريل 27 - ١٣٨۵  اردیبهشت 7 پنج شنبه
  شده استرانی ای اقتصادی مجازات هادی خواستار تشدکای آخمرندگانیامجلس نم:بی بی سی

 که در حال حاضر از ی را تصويب کرده است که بر اساس آن تحريم هايی نمايندگان آمريکا طرحمجلس
 . شود، سخت تر خواهد شدی اياالت متحده آمريکا عليه ايران اعمال میسو
 ٢١ به ٣٩٧ گويد اين طرح که با اکثريت یگان آمريکا م بوئنر، رهبر جناح اکثريت مجلس نمايندجان

 بايد به تعهداتش ی کند که در عرصه بين المللیتصويب شده است، اين پيام را به دولت ايران منتقل م
 .پايبند باشد
 خواهان تغيير رژيم عراق ١٩٩٨ اين طرح با مقايسه آن با قطعنامه کنگره آمريکا که در سال مخالفان

 . کندی به ايران باز می حمله نظامی در کنگره راه را برای گويند تصويب چنين قوانينیشده بود، م
 حسن ی از همکارانش از روی گفته دنيس کوسينيچ، نماينده دموکرات مجلس نمايندگان آمريکا، خيلبه

از آن  کردند که ی هيچ وقت فکر نمی داده بودند ولینيت به قطعنامه مربوط به تغيير رژيم در عراق را
 .  حمله به عراق استفاده شودیبرا
 به ايران نشده است و از آن به ی از حمله احتمالی گويند در آن هيچ صحبتی موافقان اين طرح میول

 .  شودی ايران نام برده می به برنامه هسته ایعنوان پاسخ
طرف معامله با  ی خارجی گويد اين طرح با تشديد مجازات شرکت های امور خارجه آمريکا هم موزارت

 ی از شرکای که بعضی اسالمی جمهوری عليه برنامه هسته ایايران، به تحکيم ائتالف بين الملل
 . عمده آن هم در آن حضور دارند، لطمه خواهد زدیتجار
 به تصويب رسيده بود، با تشديد ١٩٩۶ که در سال ی ايران و ليبی طرح با نقض قانون تحريم هااين

 با غرب در متوقف کردن ی را به خاطر همکاری ليبی بر ضد ايران، محدوديت ها اعمال شدهیتحريم ها
 . کندی آن لغو میبرنامه هسته ا

 ايران سرمايه ی ميليون دالر در بخش انرژ٢٠ را که بيشتر از ی طرح، افراد، شرکت ها و کشورهاياين
ه در اين بخش سرمايه  را کی کند و نام دولت هايی فدرال می کنند، مشمول مجازات های میگذار
 . کندی دولت آمريکا حذف می کرده اند از فهرست کمک هایگذار
 ی کشتار جمعی به سالح های دستيابی که ايران در پی اساس اين طرح، اين تحريم ها تا زمانبر

 . است، ادامه خواهد يافت 
عنوان قانون به اجرا  برسد تا به ی طرح ابتدا بايد به تاييد مجلس سنا و سپس شخص رييس جمهوراين

  .گذاشته شود
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

يك سرباز آمريكايي و يك پليس  اي مقامات رسمي اعالم آردند، بر اثر انفجار چندين بمب آنار جاده
ودند در گلوله هدف قرار گرفته ب چنين جسد دو عراقي دست بسته آه با هم. عراقي آشته شدند

  .هاي بغداد يافت شد خيابان
  ٢٠٠۶ آوريل 28 - ١٣٨۵  اردیبهشت 8 جمعه

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، دو راآت يا خمپاره نيز  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  انهراآت ديگر در نزديكي رودخ. برخورد آرد يكي از آنها منفجر شد ي الخضرا به منطقه) جمعه(امروز 

  .آه هيچ تلفاتي از اين حمله گزارش نشده است دجله برخورد آرد
 مايلي شمال شرق 35آمد در بعقوبه واقع در  در همين حال منع رفت و: مقامات رسمي اعالم آردند

  .پنجشنبه اعمال شد بغداد محل حمالت شبه نظاميان در روز
  .اي يك سرباز آمريكايي آشته شد جاده ارتش آمريكا اعالم آرد، بر اثر انفجار يك بمب

  .تن رساند 2397اين آشته شمار تلفات نيروهاي آمريكايي را به 
غربي بغداد مورد هدف قرار داد آه بر اثر آن يك  اي نيز گشتي پليس عراق را در جنوب يك بمب جاده

  .پليس آشته و دو تن ديگر مجروح شدند
القاعده و دو شبه نظامي در جريان حمالت   رهبر محليچنين از آشته شدن يك مقامات عراقي هم

  .دادند نيروهاي امنيتي اين آشور در شمال بغداد خبر
نيروهاي آماندوي عراق براساس اطالعاتي  :سروان ليث محمد از مقامات پليس عراق اظهار داشت

و دو " حامد التاخي"رفت محل اختفاي  بغداد آه گمان مي  مايلي شمال60اي واقع در  محرمانه به خانه
  .بردند شبه نظامي ديگر باشد، يورش

حمالت بسياري از سوي شبه نظاميان عليه  عامل اصلي" حامد التاخي"اين مقام پليس افزود آه 
  .است نيروهاي ائتالف و غير نظاميان در منطقه بوده

ها و  افت آه دستي سني نشين غرب بغداد ي حومه در همين حال، پليس جسد دو مرد ميانسال را در
  .شده بود چشمانشان بسته و بدنشان با گلوله سوراخ
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عراق طرح جديدي را : موفق الربيعي اظهار داشت : نيز نوشت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  روزنامه
نشيني اآثريت  تعداد نيروهاي آمريكايي طي سال جاري و عقب در اختيار دارد آه به موجب آن آاهش

  .شود مي آينده ممكنآنها تا دو سال 
با حضور دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در  موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق، در نشستي آه

در اختيار داريم آه بيانگر توافق دولت عراق و آمريكا براي بر  ما طرحي: بغداد برگزار شد، اظهار داشت
  .هاي عراق استمسووليت امنيتي آشور از سوي نيرو عهده گرفتن تدريجي

نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق آاهش خواهد يافت  مطمئنا تا پايان سال جاري تعداد: وي ادامه داد
نشيني اآثر نيروهاي ائتالف و بازگشت صلح در آشور  شاهد عقب و اميدواريم آه طي دو سال آينده

  .باشيم
  .رائه نكردخصوص آن ا شنيد، توضيحي در رامسفلد آه اين اظهارات را مي

جورج بوش رييس جمهور آمريكا و : اظهار داشت در همين حال، پيتر رودمن، معاون وزير دفاع آمريكا
تعداد از نيروهاي آمريكايي با فرا رسيدن پايان سال آاهش  اش، هنوز از اين آه چه فرماندهان نظامي

  .خص آنمتوانم زماني را مش من نيز نمي. اند نكرده خواهند يافت، چيزي اعالم
بخشهاي زيادي از آل عراق تحت تسلط نيروهاي  چنين هايي از بغداد و هم البته بخش: وي ادامه داد
  .اين عمليات ادامه خواهد داشت. عراقي است

اي اعالم آرد آه اولين و  علي سيستاني در بيانيه اهللا العظمي سيد آيت: چنين نوشت اين روزنامه هم
رياست نوري المالكي بررسي وضعيت امنيتي و جلوگيري از   عراق بهي دولت جديد مهمترين وظيفه
  .آميز است اقدامات جنايت

سيستاني بعد از ديدار نوري المالكي نخست وزير جديد  اهللا العظمي اي آه از سوي دفتر آيت در بيانيه
لوگيري از ي دولت بررسي اوضاع امنيتي و ج مهمترين وظيفه: است عراق با ايشان منتشر شده، آمده

  .شود است آه موجب آشتار، ربوده شدن و مهاجرت مردم مي آميزي اقدامات جنايت
وزير عراق خواست تا افراد با آفايت و آارآمد را در  نخست آهللا العظمي سيستاني از در اين بيانيه، آيت
حزبي منافع ملي را در نظر گرفته و از توجه به منافع شخصي و  اش جاي داده و سيستم دولتي

  . نظر آند صرف
مبارزه با فساد اداري در بسياري از موسسات  هاي دولت جديد براساس اين بيانيه، از ديگر مسووليت

  .بين بردن فساد و دستگيري مفسدين قضايي است دولتي و تدوين سازوآارهاي مشخص براي از
ز قبيل آب، برق و خدمات ي خدماتي ا ارايه چنين بر ضرورت توجه به اهللا العظمي سيستاني هم آيت

تا تمام تالشش را براي بازگرداندن حاآميت سياسي،  عمومي به مردم تاآيد آرد و از مالكي خواست
  .هاي اشغالگران به آار بندد بردن آثار و نشانه چنين از بين امنيتي و اقتصادي و هم

رهاي همجوار، عدم دخالت احترام متقابل با آشو ايجاد: چنين اظهار داشت ي عراق هم مرجعيت شيعه
  .آه در راستاي خدمت به مردم باشد، ضروري است هايي در امور داخلي و همكاري در زمينه

اقتضاي امر، عملكردهاي دولت را تحت نظر خواهد  مرجعيت در صورت: چنين در اين بيانيه آمده است هم
  .ا قائل نخواهد شده خواهد بود و تفاوتي بين آن داشت و مرجعيت همواره حامي مظلومان

ديدار اظهار داشت آه در راستاي يكپارچگي ملت و  براساس اين گزارش، نوري المالكي نيز بعد از اين
آوشد تا به ايجاد  با حضور تمامي اقشار تالش خواهد آرد و مي سرزمين عراق و تشكيل دولتي يكپارچه

  .تي ملي را ايجاد آندهمجوار پرداخته و صلح داخلي و آش بهترين روابط با آشورهاي
آردن عراق از بحراني آه در آن قرار دارد، بسيار  ها براي خارج  من نسبت به مذاآرات گروه :وي افزود

  .خوشبين هستم
ها و از بين بردن شكاف موجود بين  مساوات بين عراقي اهللا سيستاني ما را به آيت: مالكي ادامه داد

را خوانده و بر ضرورت فراهم آوردن خدمات، اصالح موسسات، شيعه ف اقشار مختلف آرد، عرب، سني و
  .ها از اوضاع امنيتي نابسامان تاآيد آرده است نجات عراقي مبارزه با فساد و

  .گيري ثابت و با حاآميت مقتدر تشكيل دهد موضع چنين در ادامه قول داد تا دولتي قدرتمند با وي هم
اي آه ما به آن  شيوه: نظاميان مسلح اظهار داشت ل شبهي ح نخست وزير عراق با اشاره به مساله
آند، اين است آه اسلحه تنها در دست دولت باشد؛  حمايت مي توجه داريم و مرجعيت ديني نيز از آن

  .رود ي دولت به شمار مي وظيفه چرا آه حمايت از شهروندان
با اين آار : ها ندانست و گفت هارزش اين گرو مالكي پيوستن شبه نظاميان به ارتش عراق را آم آردن

نهيم و معتقديم آه  اند، ارج مي ديكتاتوري سابق تالش آرده ها بر ضد ما به شبه نظاميان آه سال
  .خارج از چارچوب دولت بررسي شود ها بايد ي وجود سالح مساله

ا در تعيين وزرا قصد داريم اين مساله ر : اظهار داشت ي تعيين وزراي دفاع آشور وي با اشاره به مساله
ها وابسته به گروه و حزبي نباشند؛ اما تا به حال شخصي به  آدام از آن مورد توجه قرار دهيم آه هيچ

  .نشده است طور قطعي مشخص
ي آمريكا  با نخست وزير عراق، از سفر وزير خارجه مقتدي صدر در ديدار: خبرگزاري عراق نيز گزارش داد

  .دخالتي علني در امور داخلي اين آشور دانست رابه اين آشور انتقاد آرد و آن 
ي آمريكا  محكوم آردن سفر آاندوليزا رايس وزير خارجه مقتدي صدر بعد از ديدار با نوري المالكي، ضمن

  .گشودن باب همكاري ميان دولت و ملت عراق است هدف از ديدار با مالكي: گفت
حاآميت آامل در جهت برقراري ثبات و استقالل   باوي با ابراز اميدواري نسبت به اين آه دولت جديد

  .زماني خروج نيروهاي خارجي را تعيين آند جدول دولت از طريق پارلمان:  افزود تالش آند،
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آنم  به نفع ملت عراق باشد، من آن را تاييد مي به نخست وزير گفتم آه هر آن چه آه: صدر تصريح آرد
  .تيامني ي اقتصادي باشد چه چه در زمينه
هاي  تمام گروه: وابسته به جناح صدر گفت ي فعال ساختن شبه نظاميان لشگر المهدي صدر درباره

  .آنند عراق تالش مي موجود در دولت و خارج آن در جهت منافع ملت
دولت جديد ايجاد فضاهاي مثبت و درست و گشودن  هاي  از اولويت :نخست وزير عراق نيز تصريح آرد

  .ي خليج فارس خواهد بود به ويژه آشورهاي حوزه رده با آشورهاي عربي وچشم اندازهاي گست
منطقه در جهت حمايت و ياري از دولت عراق  هاي  سعي خواهم آرد تا با تمام دولت :مالكي گفت

مسلح آه نه تنها عراق بلكه تمام آشورهاي منطقه را هدف  هاي همكاري آنم و آشور را از بحران گروه
  .، رها سازماند قرار داده

  .الفياض دو مرجع شيعيان در نجف ديدار آرد چنين با سعيد حكيم و اسحاق نخست وزير عراق هم
انفجار بمب در مسير آاروان نظاميان ايتاليا در پايگاه اين   بنا بر اعالم وزارت دفاع ايتاليا، در همين حال،

ي؛ دو ايتاليايي و يك رومانيايي شده منجر به آشته شدن سه نيروي خارج نيروها واقع در جنوب عراق
  .است

 يك خودرو آامال منهدم  شهر ناصريه رخ داد آه در نتيجه اين انفجار در مسير آاروان نيروهاي ايتاليايي در
  .آشته شدند شد و سه سرباز سوار بر آن
  .ردايتاليا، از اين حادثه ابراز تاسف آ گيري وزير در حال آناره سيلويو برلوسكني، نخست
اي  ايتاليا را در دست خواهد داشت نيز در اطالعيه گرايان آه رياست دولت آتي رومانو پرودي، رهبر چپ

ها يك تراژدي بوده است و وي خود را شريك درد و غم  ايتاليايي اعالم آرد آه اين حادثه براي تمامي
  .داند مي هاي قربانيان خانواده

  .رسد  تن مي29آغاز جنگ عراق تاآنون به  ها درعراق از به اين ترتيب تعداد تلفات ايتاليايي
  .عراق مستقر هستند ي  ايتاليايي در ناصريه2000در حال حاضر بيش از 

الهاشمي، از سياستمداران اهل تسنن عراق که  منابع پليس بغداد نيز اعالم آردند، خواهر طارق
صوب شد، صبح روز پنجشنبه هنگام جمهوري اين کشور من ي گذشته به مقام معاونت رياست شنبه

هدف تيراندازي سرنشينان يک خودرو قرار گرفت و همراه با محافظ  خروج از منزلش واقع در جنوب بغداد
  .خود، کشته شد

ي اخير  طارق الهاشمي است که ظرف دو هفته ي ميسون احمد باقر الهاشمي، دومين عضو از خانواده
ي افراد ناشناس در بغداد   به ضرب گلوله )فروردين 24)  آوريل13 برادر هاشمي نيز روز. شود ترور مي

  .جان خود را از دست داد
ي حمله به رهبران سياسي اهل تسنن  برنامه رسد ترور بستگان طارق الهاشمي بخشي از به نظرمي
  .عراق باشد

همراه با اهل تسنن را بر عهده دارد و  هاي سياسي هاشمي رهبري حزب اسالمي عراق، از گروه
دو معاون جالل طالباني، رييس جمهوري و از رهبران  عادل عبدالمهدي، از سياستمداران شيعه، يکي از

  .کرد عراق است
القاعده در عراق آه اهل تسنن را تشويق به مبارزه  هاشمي نوار ويديويي ابومصعب الزرقاوي، رهبر

  .شمرده بود عليه دولت جديد آرده بود، آم اهميت
بله من اعتراف : و عادل عبدالمهدي گفته بود ي در يك آنفرانس خبري مشترك با جالل طالبانيالهاشم
من معتقدم آه عادي . ي اين مردم دفاع آنيم بايد از آينده ما. آنم آه ما آارگزاران اسالم هستيم مي

 هم آه شده ما بايد با زور. ثبات از منافع اوليه و اصلي اين مردم است شدن شرايط و اوضاع و حفظ
  .برقرار آنيم صلح و امنيت را

ي آمريكا از  آاندوليزا رايس وزيران دفاع و امور خارجه اين آنفرانس خبري پس از ديدار دونالد رامسفلد و
  .عراق برگزار شد

آوپتر و چند فروند جنگنده، به يك پناهگاه  فروند هلي در همين حال، نيروهاي آمريكايي با پشتيباني يك
 شبه نظامي و يك زن 12ي بغداد حمله آردند آه دراثر آن  يوسفيه ي اميان خارجي در منطقهشبه نظ

  .غيرنظامي آشته شدند
آوپترآمريكا در اول آوريل انجام شده  سقوط هلي ي ارتش آمريكا، اين حمله در نزديكي محل به گفته
  .است
شديد ميان نيروهاي عراقي و هاي  درگيري ي نشين و صحنه ي يوسفيه بخشي از مثلث سني منطقه

  .آمريكايي با شبه نظاميان است
شش جسد نيز در آربال . بودند در بغداد پيدا شد چنين اجساد پنج عراقي آه پيش از اين ربوده شده هم

  .شود در آربال آثار گلوله بر چشم راستشان ديده مي در تمام اجساد يافت شده. آشف شده است
 دو  يي، دو خمپاره و تير اندازي شبه نظاميان، جاده ي انفجار پنج بمب نتيجهدر ديگر حوادث عراق، در 

  .شش تن از آنها از افراد پليس هستند  تن زخمي شدند آه17عراقي آشته و 
  .جمله يك روحاني اهل تسنن آشته شدند ها در بغداد نيز شش عراقي از در يك سري تيراندازي

هاي پليس و بازرسي  شبه نظاميان به ايستگاه ي ق، پس از حملهي منابع ارتش عرا چنين به گفته هم
 تن ديگر 46 شبه نظامي کشته و 21شمال شرق بغداد،   کيلومتري55در نزديکي بعقوبه، واقع در 

  .بازداشت شدند
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هاي   جنگنده  کيلومتري غرب بغداد،115واقع در  ي افسران ارتش آمريکا، در رمادي زمان به گفته هم
  .به سوي شبه نظاميان شليک کردند  در جريان يک درگيري دو موشکآمريکايي

در سفرشان به عراق ابراز اميدواري آردند آه دولت   وزير امور خارجه و وزير دفاع آمريكا در اين ميان،
ي حياتي و  با اين حال اظهار داشتند آه مساله. تشكيل شود متحد ملي اين آشور هر چه زودتر

اين آشور در اسرع وقت انجام  بايد براي حل و فصل ديگر مسايل ه نظاميانحساس خلع سالح شب
  .شود

ي آمريكايي در سفرشان به بغداد، نخست وزيري  بلندپايه اين دو وزير: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
  .قرار دادند جواد المالكي را مورد تاييد

 خبري مشترك با دونالد رامسفلد، وزير دفاع آنفرانس ي آمريكا، در يك آاندوليزا رايس وزير امورخارجه
او نقش خود و نقش دولت جديد را درك . منطقي و بسيار صريح است مالكي فردي: آمريكا اظهار داشت

  .توانند به آن اعتماد آنند ها مي است آه عراقي دولتش دولت متحد ملي  داند آه آند و مي مي
ي  ها به تفاهم موجهي درباره مذاآرات با عراقي س ازوزير دفاع آمريكا گفته است آه پ: وي افزود

  .ام اين بابت بسيار هيجان زده شده من از. اند انتظارات مردم عراق رسيده
به عالوه با . تر بسيار زود است من مذاآره در امور جزئي به نظر: ي آمريكا در ادامه افزود وزير امور خارجه

ها هستند آه بايد تشخيص دهند بر اساس شرايط  ن خود عراقيداشته اي تاآيد بر آنچه رامسفلد اظهار
  . ما بود ي حمايت ما از آنها نيز بخشي از مذاآرات نحوه. آاري انجام دهند و توانمنديشان چه

اند  ها عراقي آه به آنها راي داده آرزوهاي ميليون رايس و رامسفلد از رهبران جديد عراق خواستند به
  .توجه آنند
حمايت آنيم و به شما آمك نماييم؛ اما اآنون  ما مي توانيم شرآاي شما باشيم از شما: رايس گفت

هايشان را درك آنند و خواست و آرزوي  مسووليت نوبت عراق و رهبران جديد و منتخب است تا
آساني آه به شما راي دادند و با خائنان به مملكت براي اعالم  شان را مورد توجه قرار دهند؛ مردم
  .اند شان جنگيده دهعقي

عراقي به رياست نخست وزير نوري المالكي قادر به  وزراي آمريكايي ابراز اطمينان آردند آه رهبران
  .تشكيل دولت متحد ملي خواهند بود

حساس دفاع و آشور به مردم عراق نشان خواهد  اعالم آابينه از جمله تعيين وزراي: رامسفلد گفت
هايي براي اقتدار و حاآميت آشور پذيرفته شده  مسووليت  برداشته شده وهايي رو به جلو داد آه گام

  .است
هاي  وزرايي انتخاب شوند آه توانمند باشند و ارزش ي آليدي اين است آه نكته: وزير دفاع آمريكا افزود

  .و پنجه نرم آنند مشكالت اقتصادي و امنيتي دست دولت متحد ملي را بشناسند و با
داند  آنم الزرقاوي به خوبي مي فكر مي: اظهار داشت  به نوار ويديويي ابومصعب الزرقاويرايس با اشاره

از مردم عراق است و در واقع پاسخ به اظهارات الزرقاوي چيزي  اي آه اين دولت منتخب طيف گسترده
م مردم عراق خودشان پاسخ وي را با تشكيل يك دولت متحد ملي به رغ. آند نيست آه آمريكا اعالم

  .دهند ها مي و خشونت تمامي تهديدها
هايش در عراق قرار دارد، گفت آه تعداد  استراتژي رامسفلد آه تحت انتقادهاي شديد داخلي به دليل

  .مردان عراقي بستگي دارد اين آشور و تصميم دولت نيروهاي آمريكايي در عراق به اوضاع
اي چند مليتي در عراق پايان سال جاري به نيروه وي اذعان داشت آه مهلت سازمان ملل براي حضور

  .رسد اتمام مي
عراق معتقدند دولت جديد بايد اقدامات جدي عليه  هاي آمريكايي مستقر در است آه ژنرال اين در حالي

  .مهاجمان انجام دهد
مشكلي از نظر من اين : آمريكايي در عراق به خبرنگاران گفت ي دوم نيروهاي ژنرال پيتر گيارلي، فرمانده
ما در رابطه با شبه نظاميان به يك سياست نياز داريم در مورد . متمرآز شد است آه بايد بر روي آن

  .اين چيزي است آه دولت بايد در اسرع وقت به آن بپردازد. همين طور ها نيز سالح
از اين به نخست وزير خواسته است : اي اعالم آرد اطالعيه از طرف ديگر دفتر جواد المالكي با انتشار

  .به جاي جواد المالكي استفاده شود» نوري المالكي» بعد از نام آامل وي به عنوان
اش مجبور شده  آسيب رساندن رژيم صدام و خانواده ي دفتر مالكي وي براي ممانعت از هر گونه به گفته

  .بود نام جواد را برگزيند
  

در امور عراق :عراق گفت ي هاي همسايهي تلويزيوني خطاب به آشور جواد المالكي در يك برنامه
  .مداخله نكنيد
  ٢٠٠۶ آوريل 26 - ١٣٨۵  اردیبهشت 6 چهار شنبه

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، جواد المالكي،  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تان و ترآيه به هم چنين از اردن، سوريه، ايران، عربس ي تلويزيوني نخست وزير عراق در اين برنامه

چنين اقدامي به اين معني : رژيم صدام در گذشته تقدير آرد اما افزود منظور پناه دادن به مخالفان
  .پذيرد هاي خاص در داخل عراق را مي مداخله امنيتي يا مشارآت جنبش ها نيست آه عراقي

  .ر برگزيندوزارت دفاع و وزارت آشو هاي مالكي متعهد شد تا افراد مستقلي را براي پست
تواند به  ها در دولت مي ورود سني: اعالم آرد ها مالكي هم چنين در تالشي براي راضي آردن سني

  .شكست تروريسم آمك آند
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هاي  تمام مردم به اتحاد دست يابيم آانال اگر ما بتوانيم ميان: مالكي هم چنين خاطر نشان آرد
مان در مناطق غربي در حال  مردم ما و قبايل. يابد پايان مي شود و بيكاري و فقر تروريسم خشكيده مي

هايشان  شان در يك ائتالف گسترده، قبول مسووليت مان با مشارآت برادران سني .اند مبارزه با تروريسم
  .خشكاند اين امر اين منابع را مي. اند روند سياسي آغاز آرده را در اين

  .دولت جديد در خطر ترور قرار دارند اها با همكاري ب بسياري از سني: وي خاطرنشان آرد
ها مواجه شوند اما  برادران سني ما با خطر تروريست اين احتمال وجود دارد آه: نخست وزير عراق افزود

ايستيم و شما نيز در آنار ما در مقابله با  هستيم و در آنار شما مي گوييم ما با شما ما به آنها مي
  .تروريسم بايستيد

هاي دولتي  پيوستن آنها به نيروهاي مسلح و دستگاه  بر ضرورت انحالل شبه نظاميان وچنين مالكي هم
  .تاآيد آرد

وگو با تلويزيوني دولتي  خبرگزاري فرانسه، وي در گفت به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از
  عراق

 بمانند و هم چنان سالح در ها باقي در خيابان اگر ما بگوييم شبه نظاميان: اظهار داشت) العراقيه)
  .ايم ي آشتارها و ترورهاي روزانه تاآيد آرده ادامه دستان مردم باقي بماند، يعني بر ضرورت

انتقالي، شبه نظامياني آه عليه نظام ديكتاتوري  هاي زمان حكومت بر اساس توافقنامه: وي افزود
ارتش بپيوندند و اين حق آنها است آه نيروهاي مسلح پليس و  آردند بايد منحل شده و به فعاليت مي

  .داده و يا آنها را جزو آارمندان و يا نيروهاي مسلح قرار دهيم ما به آنها حق بازنشستگي
بر اساس آن عمل آرد و بايد بين سالمندان و بقيه  ضوابط و اصولي وجود دارد آه بايد: مالكي ادامه داد

تقسيم آرد افرادي آه در آستانه بازنشستگي سه گروه  طبقات سني فرق گذاشت و آنها را به
توانند جزو آارمندان  به ارتش وجود دارد و هم چنين افرادي آه مي هستند، افرادي آه امكان ورودشان

  .موسسات دولتي باشند
توان آافي برخوردار باشد تا شهروندانش احساس  من اطمينان دارم آه دولت بايد از: مالكي تصريح آرد

  .سالح و يا درگير شدن با ديگران را احساس نكند  باشند و ديگر نيازي به حملامنيت داشته
دولتي بانفوذ، مقتدر و قادر به حمايت از  استراتژي دولت جديد عراق اين است آه: وي تاآيد آرد

مان را تامين آنيم ديگر آنها به گروههاي شبه نظامي  شهروندان شهروندانش باشد و اگر توانستيم حق
  .ل نخواهند شدتبدي

را آغاز مشكالت و ورود به فضاي ايجاد جنگ  نخست وزير عراق در ادامه وجود اسلحه در دستان مردم
فضايي غير از اين را ايجاد آنيم و اعالم آنيم آه جنگ داخلي  بايد بكوشيم: داخلي توصيف آرد و افزود

يان و ادغام آنها در ارتش انجام چنين بايد تالش بيشتري جهت جذب شبه نظام هم. ايجاد نخواهد شد
  .دهيم

نيازمند تالش هزينه، وقت و فرهنگ است چرا آه  معتقدم آه پايان دادن به دوره شبه نظاميان: وي گفت
نقش شما . آن همه مبارزاتشان با نظام ديكتاتوري بگوييم برويد توانيم به عناصر شبه نظامي بعد از نمي

  .تمام شده است
افراد بيكار و فراهم آردن فرصت و خدمات بيشتر به  بايد به ارايه خدمات، شاغل آردنما : مالكي افزود

  .نظاميان را به سمت زندگي روزمره بكشانيم مردم بپردازيم تا بتوانيم شبه
  .تشكيل شود  روز آينده15وي هم چنين وعده داد تا دولت جديد طي 

خواهيم وزراي آشور و دفاع دولت جديد از  مي ما: ي تعيين وزرا گفت مالكي با اشاره به مساله
هاي اوليه نيز بر ضرورت اين  گرايش نداشته باشند و توافق هاي مستقل بوده و به حزب و گروهي گروه

  .مساله تاآيد دارد
ها و انتخاب افراد  هاي وزارتي ميان تمامي جناح پست ها براي توزيع وي ادامه داد، در حال حاضر رايزني

  .ها ادامه دارد وزارتخانه هر يك ازمناسب براي 
هاي  وزير سابق و رنج هايي آه او از وزارتخانه مالكي در ادامه به مشكالت ابراهيم الجعفري، نخست

اين اشتباه بزرگي بود آه در دولت سابق وزرا به حزب و : داشت نامنسجم برده بود، اشاره آرد و اظهار
له در نهايت موجب از بين رفتن يكپارچگي آشور و ملت آن چرا آه اين مسا گروه خاصي گرايش داشتند

  .شود تا مردم از حق خود محروم بمانند بر آن موجب مي شود و عالوه مي
تعيين وزرا اين است آه وزرا بايد عالوه بر  هاي پارلماني براي هاي جناح يكي از شرط: وي گفت
  .قابل مردم و دولت نيز مسوول باشندو اخالص در م هايي چون توانايي، آارآمدي، صداقت مشخصه

 مليت يا دين خاصي  ، گروه، بر اساس منافع حزبي اگر دريافتيم آه وزيري آاري را: مالكي تاآيد آرد
  .طرح مساله در پارلمان تصميم مناسبي را اتخاذ خواهم آرد دهد صبر نخواهم آرد و با انجام مي

پنهاني تعيين نشده است و هر جناح و فهرستي  ه طورتا به حال آسي ب: نخست وزير عراق ادامه داد
توانند حداقل سه نامزد را معرفي  ها مي جناح. وزارت معرفي آند تواند شخصي را به عنوان نامزد يك مي

  .تعيين شود آنند تا يكي از آنها
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   ارديبهشت7:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل 27 - ١٣٨۵  اردیبهشت 7  شنبهپنج
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روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود تهديد رهبر جمهوری اسالمی را :بی بی سی
اين . نقل کرده اند که گفته است اگر آمريکا به ايران تعرض کند در همه جای جهان لطمه خواهد خورد

 مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی به گمانه زنی درباره روزنامه ها يک روز مانده به انتشار گزارش
محتوای اين گزارش پرداخته و احتمال تحريم ايران توسط شورای امنيت را بررسی کرده اند و در 

خبرهای ديگر خود، به احتمال سهيمه بندی بنزين از پايان تابستان و واکنش ها به تصميم رييس 
  .اه ها پرداخته اندجمهوری به ورود زنان به ورزشگ

 به هيات مذاکره کننده هسته ای توجه داده که در شرايط فعلی با توجه به اينکه ايران يک قدرت کيهان
هسته ای است از موضع قدرت مذاکره کنند چون که آمريکا که بازنده اين بازی است سعی دارد با ايجاد 

  .  دست آورد و روی شکست خود را بپوشاندمکثی در فعاليت های هسته ای ايران برای خود اعتباری به
 از زبان مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته اگر البرادعی به قدسروزنامه 

گزارش های بازرسان آژانس و نيز گزارش های پيشين پايبند باشد، نبايد متن گزارش آينده وی که به 
  . دشورای امنيت ارايه می شود، بار منفی داشته باش

 کاظم جاللی در عين حال تصريح کرده اگر به فضای سياسی دنيا که يک رويکرد غير قدسبه نوشته 
حقوقی و کامال سياسی بر آن حاکم است نگاه کنيم بايد احتمال بدهيم که گزارش آژانس نيز براساس 

  . دريافت های کارشناسی تهيه نشده باشد
ه ای ابراز خرسندی کرده و در تحليل هفته خود نوشته  از روند پرونده هستجمهوری اسالمیروزنامه 

بنابر اين دنيا راهی جز همزيستی با قدرت هسته ای ايران نداشته و تئوری آمريکا برای تحت فشار قرار 
دادن ايران و عقب نشاندن ملت ما نتيجه معکوس خواهد داشت و پرونده هسته ای فعاليت های ايران 

س ندارد زيرا قاطعيت ملت و مسئولين ايران اين نکته را به اثبات رسانده که چاره ای جز بازگشت به آژان
  .غربی ها راهی جز تصحيح رفتار خود ندارند

 از زبان وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح از طراحی و توليد لباس ضد تشعشعات جوانروزنامه 
ست تعرق بدن را خارج کند و به زودی هسته ای، شميايی و ميکروبی خبر داد و نوشته اين لباس قادر ا

  .نوع عمومی آن توليد خواهد شد
   سازمان  امنيت  شورای  از سوی  شده  داده  مهلت  از پايان  پس  هفته  همين  نوشته روز جمعهاعتماد
 جلسه شورا تشکيل می شود به همين جهت   ای  هسته های  فعاليت  تعليق  برای  ايران  متحد به ملل

نگرندو در چنين شرايطی   می  موضوع  اين  به  از ابعاد گوناگون    در جهان  خبری  و سايت بکهصدها ش
  .  است  داده  خود اختصاص  کشور را به  سياسی  روزها فضای  اين   فرعی های بحث

يا  با اشاره به سخنان آيت اهللا خامنه ای و تحرک ديپلماتيک وسيع آمريکا نوشته حضور اعتمادگزارشگر 
   رنگارنگشان  و تهديدهای  بيگانگان  کشيدن  و شانه  شاخ  ها در هنگامه  در ورزشگاه  حضور بانوان عدم

  . باشد  اصلی  از مسايل  توجه  نبايد باعث انحراف
 با نقل مخالفت شديد آيت اهللا جواد تبريزی يکی از مراجع تقليد قم با ورود زنان به جوانروزنامه 

برخی رايزنی ها از روز گذشته آغاز شده و احتمال تجديد نظر دستور اخير رياست ورشگاه ها نوشته 
  . جمهوری وجود دارد

 مساله اخير يکی از زمينه های کمک و حضور حوزه های علميه در تصميم گيری های جوانبه نوشته 
  . جاری کشور است

داده که قرار بود در اعتراض به  از تجمع ديروز طالب حوزه علميه در قم خبر جمهوری اسالمیروزنامه 
دستور اخير رييس جمهوری برگزار شود اما تحت فشارهای موجود لغو شد و نيروهای حفاظت از ورود 

  . خبرنگاران از جمله خبرنگاران صدا و سيما به مدرسه فيضيه جلوگيری کردند
تمی صادر شده بود به نوشته اين روزنامه بعضی از طالب می گفتند اگر اين دستور توسط آقای خا

  . حداقل دو روز حوزه ها را تعطيل می کردند اما االن نمی گذارند يک تجمع برگزار شود
 خبر داده که با توجه به گرانی بهای بنزين و مصرف بودجه واردات اين ماده نفتی، دنيای اقتصاد

  . احتمال سهميه بندی بنزين در پايان تابستان به وجود آمده است
شنبه بعد از حضور وزير صنايع در کميسيون  امه اقتصادی ديگر صبح خبر داده که روز سه روزنسرمايه

صورت  صنايع و معادن مجلس اعالم شد با توجه به اين که هنوز شرکت اتومبيل سازی رنو فرانسه به 
با  را درباره قرارداد خود ٩٠رسمی، چهار اصالح مورد توافق وزارت صنايع و معادن در کميسيون اصل 
  . ايران نپذيرفته، اين پروژه تا اطالع ثانوی به حالت تعليق باقی خواهد ماند

از اين طرح که به عنوان ال نود مشهور است به عنوان بزرگ ترين طرح در تاريخ اتومبيل سازی ياد می 
  .شد

  
   ارديبهشت6:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل 26 - ١٣٨۵  اردیبهشت 6 چهار شنبه
روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود ابراز نگرانی هاشمی رفسنجانی را در : سیبی بی

مورد احتمال بروز فاجعه در ادامه بحران هسته ای نقل کرده و در گزارش هايی از واکنش های مخالف و 
تحريم خبر موافق با حضور زنان در ورزشگاه ها نوشته و از پيش بينی بنزين و مواد خوراکی در صورت 

  .داده اند
 که گزارش همايش ديروز هسته ای مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام را شرق

در صدر اخبار خود آورده از قول هاشمی رفسنجانی نوشته در اوايل انقالب دو نظر وجود داشت يکی 
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ی رسيم و بهتر است کار را از اينکه همين کار را ادامه دهيم و نظر ديگر اينکه با وابستگی به جايی نم
باالخره به اين نتيجه رسيديم که هر دو کار را انجام دهيم، با خروج بسياری از . صفر شروع کنيم

به طوری که در . دانشمندان از کشور کار دشوار بود با آلمان هم به نتيجه نرسيديم و آنها تخلف کردند
يزهايی را به ما تحويل دهد که هنوز هم عملی دادگاه های آلمان اين کشور را محکوم کرديم که چ

  . نشده
  .  از زبان هاشمی رفسنجانی در صدر اخبار خود نوشته جلو فاجعه را بگيريدهمبستگی

سخن علی الريجانی را درباره پرونده هسته ای در " تهديد به قطع همکاری با آژانس" با عنوان اعتماد
  . باالی صفحه اول خود نقل کرده است

 با نقل سخنان خاوير سوالنا کميسير خارجی اتحاديه اروپا در مورد احتمال حمله نظامی آمريکا مجام ج
به ايران نوشته بی شک بازنده اصلی اين بازی بی سرانجام کشورهای اتحاديه اروپا خواهند بود که بايد 

ايران خواهد بود تا بعد از اين اقدامات منتظر بنزين سه يورويی باشند و از طرفی فرصتی طاليی برای 
فارغ از دخالت و پارازيت های سياسی ، تمام توان خود را روی پيشرفت علمی و فناوری کشور متمرکز 

  . کند
 نوشته وزير بازرگانی در پاسخ سئوالی در مورد احتمال تحريم اقتصادی کشور، با بيان ايرانروزنامه 

ه تحريم اقتصادی دوران جنگ اصال نگران اين اينکه سال ها بحث تحريم مطرح می شود، گفت با توجه ب
  . موضوع نيستيم و ما همواره نيازهای کشور را تامين می کرديم و خواهيم کرد

 آقای پور کاظمی با بيان اينکه برای تامين نياز داخلی بايد برخی محصوالت را ايرانبه نوشته روزنامه 
 هزار تن شکر در داخل ٣٠٠ تا ٢٠٠ون ما يک ميليون و وارد کنيم، افزود مثال ما بايد شکر را وارد کنيم؛ چ

  .  هزار تن مصرف داريم که کسری اين مقدار بايد وارد شود٨٠٠توليد می کنيم در حالی که يک ميليون و 
 ميليارد دالری که مجلس برای 5/2 مدير عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گفته اعتمادبه نوشته 

   افزايش  تداوم  و در صورت  بوده  قبلی های  قيمت  به ل تعيين کرده با توجهتامين بنزين شش ماه اول سا
   نخست  ماه  مورد نياز کشور در شش  بنزين  کل  تامين  قادر به  فعلی  با بودجه ، بطور قطع  بنزين قيمت
  . بود  نخواهيم سال

 نشود،   آماده ودتر از مهرماه هوشمند ز ، محمد رضا نعمت زاده گفته است اگر کارتاعتمادبه نوشته 
   شده  آماده  از قبل  که  از کوپن بنزين  يا اينکه  بدهيم  بنزين  واردات  ارز برای  اختصاص شايد درخواست

  .   کنيم  استفاده  بندی  سهميه ، برای است
های  خبر داده نظاميان آمريکائی مستقر در عراق اقدام به نصب دستگاه جمهوری اسالمیروزنامه 

  به . ملگورد واقع در نوار مرزی استان آذربايجان غربی کرده اند«شنود در ارتفاعات 
به نوشته اين روزنامه نيروهای آمريکايی در بعضی مناطق مرزی ديگر کردستان عراق نيز تحرکات ديگری 

  .داشته اند و دارند که نشان دهنده اهداف خصمانه آنها نسبت به جمهوری اسالمی ايران است 
 است که گزارشی از واکنش همبستگیجدال بر سر حضور زنان در ورزشگاه ها عنوان اصلی روزنامه 

  . های مخالف و موافق با تصميم اخير رييس جمهوری را منعکس کرده است
 هم جمهوری اسالمی در سرمقاله خود تصميم رييس جمهوری را نسنجيده خوانده و روزنامه کيهان

  . به شدت مخالفت کرده استدر سرمقاله خود با آن 
اين روزنامه همچنين خبر داده دستورالعمل رييس جمهوری به رييس سازمان تربيت بدنی برای فراهم 

ساختن زمينه حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات با عکس العمل وسيع در محافل 
ره عواقب اين اقدام اظهار نگرانی مذهبی مواجه شده و عده ای از علما و مدرسين حوزه علميه قم دربا

کرده اند و تعدادی از مسئولين نيز با ارسال نامه به رييس جمهوری، ضمن يادآور شدن جنبه شرعی 
  . موضوع، در مورد عوارض منفی و خطرناک حضور زنان در ورزشگاه ها هشدار دادند

نی را چاپ کرده که در آن  در عين حال متن دست خط آيت اهللا فاضل لنکراجمهوری اسالمیروزنامه 
نوشته شده از مسايلی که اسالم روی آن تکيه فراوان دارد عدم اختالط زن و مرد است و مالحظه شده 

است که اختالط در جوامع غربی و متاسفانه در برخی از نهادهای داخلی مفاسد فراوانی به دنبال 
 که همراه با اختالط است به داشته است و بنابراين شرکت بانوان در مکانهای عمومی ورزشی

هيچوجه جايز نيست و در اين امکنه ولو مکانهای خاصی برای زنان اختصاص يابد اما مفاسد اختالط بر 
  .آن مترتب است

 خبر داده که تعداد زيادی از دانشجويان دانشگاه شهيد رجايی در اعتراض به نابسامانی های اين جوان
  . دانشگاه در مقابل مجلس تجمع کردند

، دامنه اين تجمع رفته رفته گسترش يافت و موجب شد که تدابير امنيتی جوانبه گزارش خبرنگار 
خاصی در مقابل در شمالی برقرار شده و نيروهای انتظامی ديوار حائلی از نيروها در مقابل اين در ايجاد 

  . نمايند
دانشگاه ها ابراز خرسندی کرده و  خبر داده که از وضعيت   خزعلی اهللا  از گفته های تازه آيتاعتماد

  .  کار بکنند نژادها باشند و عالی  احمدی   اينکه  شرط شوند به  می افزوده است دانشگاهها عالی
 يزد با جمع شدن   دانشگاه  دانشجويان  در جمع  اين روزنامه عضو سابق شورای نگهبان   گزارش به

 بايد در   که  بروند، در حالی  تهران خواهند به می   دانشگاه ها در تهران مخالفت کرده و گفته همه
 يزد در يزد  ، مردم  است  ما شده  نصيب  از غرب  که  است  غلطی  شوند و اين  جمع  کوچک شهرهای

 ها بسپاريد تا ببينيد می  ها و مصباح  مطهری   کار را به  باشند، اين  در اصفهان  اصفهان باشند، مردم
  .وانند ت توانند يا نمی 
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