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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

المللي انرژي اتمي خواست  بين اصغر سلطانيه از شوراي حكام آژانس خبرگزاري فرانسه به نقل از علي
يي ايران  ي هسته ديپلماسي بر سر برنامه داري به خرج دهد و ست اين شورا از خود خويشتنتا در نش

  .را به خطر نيندازند
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ي ايران در آژانس بين  اصغر سلطانيه، نماينده علي ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
خبرگزاري فرانسه در خصوص نشست شوراي حكام آژانس آه  هالمللي انرژي اتمي امروز جمعه ب

داري نشان   انتظار داريم آه همه خويشتن :برگزار خواهد شد، گفت ي جاري در وين ي هفته دوشنبه
  .دهند

المللي خواند و در را براي  يي بين هاي هسته پادمان شوراي حكام در نشست ماه فوريه تهران را ناقض
  .يي ايران در شوراي امنيت گشود هسته ي رنامهي ب مذاآرات درباره

يي را آغاز آردند و  همراه آلمان، ديپلماسي جداگانه از آن زمان به بعد پنج عضو دايم شوراي امنيت به
  .را براي ارايه به تهران آغاز آردند ها مذاآره در خصوص مجموعه مشوق

للي انرژي اتمي بايد دقت داشته باشند آه الم بين سلطانيه هشدار داد آه اعضاي شوراي حكام آژانس
  .اين ديپلماسي آارايي داشته باشد

گردهمايي براي حمالت آمريكا و آشورهاي  خبرگزاري فرانسه نوشت شوراي حكام آژانس معموال يك
  .يي اين آشور بوده است هسته اروپايي به ايران در خصوص فعاليت حساس

رويكردي مثبت دارد و نبايد چيزي در شورا چيزي رخ  وهاي جديدوگ  ايران نسبت به گفت :سلطانيه گفت
  .تاثير گذارد دهد آه بر اين فضاي آم و بيش مثبت

بايد نشستي آرام : مسيرش را طي آند، گفت وي با اشاره به اين آه به ديپلماسي اجازه داده شود
  .برود برگزار شود و اجازه دهد آه اوضاع به پيش

ي گذشته  شنبه ي اين آه ايران سه همچنين درباره المللي انرژي اتمي آژانس بيني ايران در  نماينده
 سانتريفوژي را از سر گرفته است و اين آار با زمان 164ي  شبكه تزريق گاز هگزافلورايد اورانيوم به

اين  :يي ايران تالقي داشته است، گفت ي هسته ي برنامه پيشنهادي غرب درباره ي ي مجموعه ارايه
 آنند، آارشان را تصادفي بوده است و عمدي در آار نبوده، افرادي آه در بخش فني آار مي اله فقطمس

  .اين فقط موضوعي فني است. دهند انجام مي
  

  رانی درباره ای اتمی انرژی المللني آژانس بريمتن کامل گزارش اخ
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 یتهاي در باره فعالی گزارش ماه گذشته البرادعنکهی ارغميعل : ی هسته ای گروه انرژ- مهر یخبرگزار
 روز ی اتمی انرژی المللني آژانس بدی حکام قرار نگرفته ، گزارش جدی شورای هنوز مورد بررسرانیا

 گزارش که با شماره نیا.  شدعی آژانس توزنی و پنج عضو ای ساني منتشر و مرانیگذشته درباره ا
GOV/2006/38نی حکام آژانس در وی شوراندهی ثبت شده قرار است در نشست دوشنبه آخانهري در دب 

 . شودیبررس
 نی گفته است که ای اتمی انرژی المللني آژانس بی سخنگونگي فلمساي مهر، ملی گزارش خبرگزاربه

 نی است که هم اکنون آخری اتمی انرژی المللني مشاهدات بازرسان آژانس بنیگزارش شامل  تازه تر
 . گزارش کرده اندومي اورانی سازیعات خود را از مرکز نطنز مرکز غناطال
 آن ی اتمی انرژی المللني دهد که آژانس بی گزارش نشان متي حال دقت در متن کم اهمني عدر

 و پادمان مربوطه است مجددا به عنوان عدم ارائه ی تی خود را که فراتر از ان پیبخش از درخواستها
 پروتکل یاجرا ، خود به داوطلبانه بودن 15 در ماده کهيدر حال!  برشمرده استرانیا ی همکارایاطالعات 
 . در بهمن ماه گذشته اشاره کرده استرانی اقدامات توسط انی اانیو اعالم پا

 
 : شرح است نی مهر آن را ترجمه کرده است، به ای گزارش که خبرگزارنی کامل امتن
 رانی ای اسالمی در جمهوری تی ان پی موافقتنامه پادمانی اجرا

 
  کلری مدگزارش

 
 در ی تی ان پی توافقات پادمانی کل درباره اجراری، مد)85 بهشتی ارد8(2006 لی آور28در روز . 1

 . را ارائه دادی ،گزارشرانی ای اسالمیجمهور
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 . صورت گرفته است2006 لی بود که از ماه آوریشرفتهاي پرندهي گزارش دربرگنیا
در ) 85 نی فرورد24(2006 لی آور13 مانده در ی موضوعات باقیی آزمای که درباره راستیه ا جلسرويپ. 2

 6(2006 لی آور26 کل در روز ری،  مد)  آژانسلی آور28 گزارش 5 به پاراگراف دينگاه کن(تهران صورت گرفت 
 18 در رانیا ی ملتي امنی عالی شوراري با دبني و همچنی اتمی سازمان انرژسيبا رئ) 85 بهشتیارد

 بحث و گفتگو شتري موضوعات بنی مالقات کرد تا درباره انیدر و) 85 بهشتی ارد28(2006 سال یماه م
 مانده با ی خود در رابطه با موضوعات باقی خواست تا در همکاررانی از ارکلی ،مددارهای دنیدر ا. کنند

 شتري بدي حکام را مورد تاکیا مدنظر شوری اعتماد سازی اجراتي اهمني بخشد و همچنعیآژانس تسر
 .قرار داد

 
 27 خی با تاری نامه ارانی دائم اندگانی نمائتي، آژانس از ه)85 بهشتی ارد8(2006 لی آور28در روز . 3
 آژانس برطبق ی ادامه بازرسی برارانیا" کرد که در آن آمده بود که افتیدر)85 بهشتی ارد7 (2006 لیآور

 رانی ای شرط که پرونده هسته انیکامال آماده است به ا) Comprehensive Safeguards( پادمان جامع 
 ی اسالمیجمهور.  بماندی آن باقینهاي و تضمی اتمی انرژی المللنيبه طور کامل در چارچوب آژانس ب

)  84 اسفند 8 (2006 هی فور27 خی به تاررکلی را که در گزارش مدی آماده است موضوعات معوقرانیا
 رانی ،انهي زمنیدر ا. ردي صورت گی المللني بني بر اساس قواندی امر بانی کند ، اما  امنعکس شده، حل
 افتی آژانس دری از سوی جدول زماننيتاکنون چن."  کندی ارائه می جدول زمانندهیظرف سه هفته آ

 .نشده است
 ی سازیبرنامه غن. الف

 
 یآلودگ . 1 – الف

حاصل نشده ) Gov/2006/27,paras 8-9 ( یضوع آلودگ حل مونهي در زمیشتري بشرفتيتاکنون پ. 4
 در رابطه با مسائل ی قطعیري گجهي مشخص شد، نتزي کل نری مدنيشيهمانطور که در گزارش پ.است

 ني و همچنرانی افوژی سانتری سازی مانده، درک کامل از دامنه و گاهشمار برنامه غنی باقنحلیال
 موثق و ی هاناني آژانس الزم است تا بتواند اطمیبرا.ه است را دشوار کردی کامل پروتکل الحاقیاجرا

 . را فراهم کندرانی اعالم نشده در ای و مواد هسته ای احتمالیتهايمعتبر در خصوص فعال
  P- 2 و P-1 ی هافوژی سانتریکسب فن آور . 2 - الف

 
 یمرتبط با برنامه ها مانده ی مسائل باقی خود را بر روقاتي تحق،ی اتمی انرژی المللنيآژانس ب. 5

 حکام ی به گزارش شوراديمراجعه کن(  ادامه داده است رانی  در اp- 2 و P-1 یفوژهایسانتر
gov/2006/27 –افت نشده ی توسط آژانس دررانی ای از سویدیاما، اطالعات جد) 14 تا 10 ی پاراگرافها

 . است
 
 یدی جدقاتي که خبر از انجام تحقیرانی اهی مقامات بلند پای توسط برخیی هاهيانيبه دنبال انتشار ب. 6

 رانی به مقامات ای در نامه ای اتمی انرژی المللني داد ، آژانس بی مفوژهای سانتردی انواع جدنهيدر زم
 ها قي تحقنی ای محتواالم دامنه و اعیخواستار شفاف ساز) 85 بهشتی ارد4(2006 لی آور24به مورخ 

 .ژانس پاسخ نداده است درخواست آنی هنوز به ارانیا. شد
 
  :وميفلز اوران. ب
 ی بر روی در حال انجام مطالعاتی اتمی انرژی المللني عضو، آژانس بی از کشورهایبه کمک برخ . 7

(  قرار گرفته باشدرانی ااري در اختی خارجی است که ممکن است توسط واسطه هایمدارک و اطالعات
Gov/2006/27 –نی که اییشنهادهاينظور درک هرچه بهتر دامنه کامل پبه م). 16 و 15 ی پاراگرافها 
 که در آن مراحل کاهش و ی صفحه ا15 از گزارش ی کپکی داده اند، هنوز الزم است رانیواسطه ها به ا

 داده حي کره توضمي شده به نفي و تضعی غنومي و تراش اورانی گرختهی و رومي  به فلز اورانUF6 لیتبد
 . ردي قرار بگ آزانساريشده است در اخت

 
  :ومي پلوتونشاتیآزما . ج
 
ذکر شده ) 17 پاراگراف -Gov/2006/27( حکام ی آژانس به شورارکلی مدیهمانطور که در گزارش قبل. 8

 کشور نی است که توسط ارانی اطالعات مربوط به ایريگي درحال پی اتمی انرژی المللنيبود، آژانس ب
 لی آور17 به مورخ یدر نامه ا.  آژانس قرار گرفته استارير اخت دومي پلوتونی جداسازشاتیدرباره آزما

 بهشتی ارد15(2006 ی م5 خیدر تار.  کرددیي خود را تأنيشي پحاتي توضرانی، ا) 85 نی فرورد28(2006
 افتهی و رانی احاتي توضني ها بی ناهمگونی به شرح برخلي نامه پاسخ گفت و به تفصنیآژانس به ا) 85
 .خت آژانس پردایها
 
صورت گرفت در )  17 پاراگراف -Gov/2006/ 27 (2006 لی آور10 که در جلسه مورخ یطبق توافقات. 9
  ژوئن 6 خیتار
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 از ی کپکی حاتي توضنیبه همراه ا.  به آژانس ارائه کردنهي زمنی در ایشتري بحاتي توضرانی ا2006
 مدارک و نیا.  داده شدلی آژانس تحو بهومي پلوتونی جداسازنهي مسئول در زمني روزانه محققیتهايفعال
 .  هستندی تحت بررسنکی هم احاتيتوض

 
 :ني آب سنگیقاتيراکتور تحق . د

  به 2006 لی آورخی اراک در تاری هسته اتی از سای هسته ای بازرسان سازمان انرژدی بازدنیآخر. 10
صورت ) IR-40 (رانیا ی هسته ایقاتي اطالعات از راکتور تحقیی آزمای از طرح راستیعنوان بخش

 یمراجعه شود به گزارش شورا(  ادامه دارد ساتي تأسنیمشاهده شد که مراحل ساخت ا. گرفت
 ).18 پاراگراف -Gov/2006/ 27حکام 

 
 :  مواردریسا. ه 
 

 ومي اورانلی تبدساتي در تاسدي اعالم کرد که تولرانی ا2006 لی تا آور2005 آگوست یدر فاصله زمان. 11
 ماه 24 تا 20 یدر فاصله زمان.  بوده استیاني و محصوالت مUF6 تن از 118در حدود ) UCFاصفهان (
 صورت UCF در ود موجی از مواد هسته ایآژانس به طور عمل) 85 خرداد 3 تا بهشتی ارد30(2006 یم

 ی هسته ای نمونه های بر روقاتي تحقلي حاصله پس از تکمجی از نتایی نهایابیارز). PIV( کردیبردار
PIVتمام .  خواهد بودری امکان پذUF6شده در دي  تول UCFآژانس قرار ی و بازدارندگی نظارتري تحت تداب 
 . آغاز شدUCF در ومي اورانلی از تبدیدیجد یتالشها) 85 خرداد 16(2006 ژوئن 6 خی در تارنيهمچن. دارد

  
 

ادامه داده ) PFEP( سوخت یز سای غنیشی آزماتی خود را در سایفوژهای سانترشاتی آزمارانیا. 12
 یتهاي آن دسته از فعالرانی کل آژانس ذکر شده است اری مدنيشي پیهمانطور که در گزارشها. است
 لي تکم2006 لی بوده در  آوری دستگاه آبشار164 از ی ارهي زنجرندهي را که دربرگومي اورانی سازیغن
 ).31 پاراگراف -Gov/2006/27(کرد

 
 ماه 13و12 (2006 ی ماه م2-3 نطنز  در تی سایتهاي فعالید را بر رو خوی های بازرسآژانس
 به عمل ی نمونه بردارد،ي و تولی سازی سطح غندیي روند تایانجام داد که در راستا) 85 بهشتیارد
 ژوئن 6 کرد و در قی تزری دستگاه آبشار10 دستگاه از کی دستگاه جدا و سپس کی به UF6 رانیا. آمد

 دستگاه 164 ی به کار نصب خود رورانیا.  را آغاز کرد ی دستگاه آبشار164 به UF6  قی تزر2006سال 
 .  دهد ی ادامه میآبشار

 
روند . انجام داد) 85 خرداد 17 و 16 (2006 ماه ژوئن سال 7 و 6 نطنز در PFEP را ازیگری دی بازرسآژانس

 و ی توسط اقدامات نظارتی گرد آوریستگاههای و اهی از جمله تغذPFEP در دي و تولی سازیغن
 ی نظارتیارها ابزی تاکنون گفتگو در باره اجرارانیهر چند ا. شودی آژانس پوشش داده میبازدارندگ

 خاص است را، ی سازی غنساتي در تاسژهی ویی آزمای اقدام راستکی که PFEPکنترل از راه دور در 
 . است رفتهینپذ

 
 اطالعات را در کارخانه یی آزمای طرح راستني آژانس همچن،) 85 خرداد 17(2006 ژوئن سال 7در  .  13
 .  است ، انجام داد انی سوخت نطنز که خاطر نشان شده است احداث آن در حال جری سازیغن
 

 اشاره شد، وجود نيشي مسائل که در گزارش پگری در گزارش، با توجه به دیدی جدیشرفتهايپ.  14
 .ندارد 

 
 یکل الحاق داوطالبانه  پروتیاجرا . و

 یکه از سو) 84 بهمن 16 (2006 سال هی فور5 در ی داوطلبانه پروتکل الحاقیاز زمان توقف اجرا.  15
 .  پروتکل را اجرا نکرده است ی بند هارانی اعالم شد ، ارانیا
 
   ی شفاف سازیدارهایگفتگوها و د.  ز
 :  آمده استرانی ای هسته ایتهاي ژوئن آژانس از فعال8 گزارش ییدر بخش انتها" مهر" گزارش به
 

 سال هی در ژانوی دانشگاه فنکی موجود در زاتي گرفته شده از تجهیطي محیبا اشاره به نمونه ها.  16
 از ذرات ی نمونه ها، مقدار کمنی الي و تحلهیتجز.  ذکر شدGOV/2006/27 25 که در پاراگراف 2006
، ) 85 بهشتید ار26(2006 ی ماه م16در.  دهدی شده در سطح باال را نشان می و غنیعي طبومياوران
 بازرسان از داری دیضمنا همانطور که ط.  پاسخ دادحاتي ارائه توضی آژانس برای به درخواستهارانیا

 ای اخذ ی هسته ایتهاي فعالنهي در زمزاتي تجهنیذکر شد، ا)84 بهمن 7 (2006 سال هی ژانو27تهران در 
 ی ذراتني شدن چنداي پی چگونگباره درقي نشان کرد که در حال تحق خاطررانیا. استفاده  نشده بودند

 .  است زاتي تجهنیدرا
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 یري به انجام نمونه گی مربوطه و دسترسحاتي آژانس دررابطه با توضی هنوز به درخواستهارانیا.  17
 ني همچنرانیا.  پاسخ نداده است ی پزشکقاتي و مواد مربوط به مرکز تحقزاتي تجهگری د،یطيمح

 یس و دسترحيتوض.  مرکز را فراهم نکرده است نی سابق اسي مصاحبه با رئی آژانس برایدسترس
 که در پاراگراف یطي محی نمونه بردارجی نتای درراستاشتري بتيخواسته شده توسط آژانس درباره اهم

 .  در باال ذکر شد در نظر گرفته شده است 16
 

 ده،ي ، آژانس از پوالد مقاوم پوس2006 هی است که در ژانو کل آمدهري گزارش دب26در پاراگراف .  18
 هم اکنون جینتا.  آن هنوز آماده نشده استجی گرفت که نتایطي محی نمونه هالترهاي ها و فچهیدر
 .  دهد ی را نشان نمی نشده است و حضور ذرات مواد هسته الي و تحلهیتجز

 
 مشخص شدن یعات مربوط به پروژه نمک سبز برا اطالعات مربوط به مطالیريگي آژانس به پنیا.  19
 ی تواند بر موشک سوار شود، ادامه می که ملهي وسکی مواد منفجره با درجه باال و نقشه شیآزما

 اعالم عات موضونی درباره اشتري بی گفتگوی خود را برای آمادگرانی کل،اری گزارش مدنیاز آخر. دهد 
  .نکرده است 

  
  شودداي پرانی ای حل موضوع هسته ای شرافتمندانه برای راهمیدواريام:ر با بلداری پس از دراکيش

  ٢٠٠۶  ژوئن9 – ١٣٨۵ خرداد 19ه جمع
 سی در پارسي انگلری بلرنخست وزی فرانسه امروز در نشست خود با تونی جمهورسي رئراکي شژاک

 . شودداي پرانی ای موضوع هسته ای برای کرد تا راه شرافتمندانه ایدواريابرازام
 یاتي در عملسي گفت که فرانسه و انگلراکي فرانسه،شی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 به آن زي ها نیني ها، روس ها و چییکای آمرراي کنند که اخیکه هر دو به آن تعهد دارند، مشارکت م
 طرفها فراهم مه هی بحران و موثر برای راه حل شرافتمندانه براکی جادی که امیدواري اند واموستهيپ

 .شود
 کرد و خاطر نشان کرد که به طور مشخص دي تاکی هسته ای بر ضرورت توقف گسترش سالحهای و
 .  مورد هدف قرار نداردرانیا
 .  حل و فصل شودرانی مشکل درچارچوب احترام انی امیدواري که اممی را داررانیاما ما مشکل ا:  گفتیو
 قبول مي توانی ما نمی هسته ای توسعه سالحهاتيسئله ممنوعدر م:"  فرانسه افزودی جمهورسيرئ
 ی به سالح هسته ایابي به سمت دستی سازی غنقی شود که آن را ازطریاتي وارد عملرانی که اميکن

 ."سوق دهد
 .  منجر شودی مثبتیجی به نتارانی با ای کرد تا مذاکرات کنونیدواري ابرازامراکيش
:"  استقبال کرد و گفترانی ای در موضوع هسته اکيپلماتی سمت راه حل د از تحول امور بهزي بلر نیتون
 ."مي کنی تالش نمییاروی روی ما برانکهی باشد، با توجه به ابندی به تعهدات خود پادی بارانیا

 بحث و گریکدی با ی المللني مسائل مهم بگری اروپا و دی انرژني درباره مسئله تامني و بلر همچنراکيش
 . کردندتبادل نظر

 آن افشا نشده اتي کرد که جزئمی تقدرانی را به ایشنهاديپ)  ژوئن6( خرداد16 سه شنبه 5+1 گروه
 ومي اورانی سازی به توقف غنرانی با هدف متقاعد کردن ای تعامل کلای شنهادهاي بسته پنیاست، ا
 .ارائه شد
 با ومي اورانی سازیمچنان به غن هرانی روز گذشته اعالم کرد که ازي نی اتمی انرژی المللني بآژانس

 ومي از اوراندی به آثار جدیابي دستی مدعني دهد؛آژانس همچنی آن ادامه مقي تعلیوجود درخواستها برا
  . شده در سطح باال شدیغن
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  » القاعده در عراق « اخبار کشته شدن رهبر گروه  از بازتاب» ايلنا«گزارش 
  مرگ الزرقاوي پايان تروريسم نيست 

  ٢٠٠۶  ژوئن9 – ١٣٨۵ خرداد 19ه جمع
، شبكه خبري نزديك به »نيوز  فاآس« گويايي بود آه   ، تنها عبارت»نابودش آرديم«: الملل گروه بين  ،ايلنا

القاعده «شبكه تروريستي االصل   رهبر ارني» ابومصعب الزرقاوي«مقامات پنتاگون براي اعالم خبر مرگ 
  آارُبرد  به» در عراق

نوري آامل «دادند آه   شنبه گزارش  اي صبح پنج  هاي خبري ماهواره  ها و شبكه  به گزارش ايلنا، خبرگزاري
فرمانده آمريكايي » جورج آيسي«وزير عراق در آنفرانس خبري مشترك با ژنرال   نخست» المالكي

القاعده در «االصل گروه   رهبر اردني» ابومصعب الزرقاوي«اييدآرد آه نظاميان مستقر در خاك عراق، ت
سفير » زاد  زلماي خليل«در اين آنفرانس خبري آه . آشته شده است) القاعده در بالدالرافدين(» عراق
ابومصعب الزرقاوي در حمله هوايي «: آمريكا در عراق نيز حضور داشت، المالكي گفت    متحده  اياالت

  ». آمريكايي در شمال بغداد، آشته شدنظاميان
اي در محله    تن از معاونان و دستياران خود عصر روز چهارشنبه در خانه7الزرقاوي به همراه «: وي افزود
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  ». مايلي شمال بغداد آشته شد30در » دياال«
هاي جاسوسي ساآنان آن منطقه در   المالكي همچنين خبرداد آه اين حمله هوايي نتيجه گزارش

اختيار نيروهاي امنيتي عراق قرار داده بودند آه نيروهاي نظامي آمريكا نيز بر اساس اين اطالعات، 
آساني آه «: وزير عراق گفت  نخست» نوري المالكي«داد آه   آسوشيتدپرس نيز گزارش. اند  آرده  اقدام
  ».ندآنند، پايان تراژيكي دار  زندگي مردم را مختل مي» ابومصعب الزرقاوي«مانند 

براي » نوري المالكي«. آرد  وزير عراق در بغداد و بعقوبه حكومت نظامي اعالم  با اين حال، نخست
در بغداد و بعقوبه منع آمدوشد اعالم آرده , ها به خاطر مرگ رهبر القاعده در عراق  جلوگيري از خشونت

 امروز ـ جمعه ـ با هدف  صبح تا چهار بعدازظهر11حكومت نظامي در بغداد و بعقوبه از ساعت . است
  .هاي انتحاري عليه برگزاري مراسم نماز جمعه اعمال شد  جلوگيري از عمليات

: آرد  وگوي تلفني با خبرگزاري آسوشيتدپرس، تصريح  وزير خارجه عراق نيز در گفت» هوشيار زيباري
تن وي انجام شد و هاي جدي براي پيگيري و ياف  پس از انتشار آخرين نوار ويدئويي الزرقاوي تالش«

  » .برد، به دقت مشخص شد  سرمي  مكاني آه الزرقاوي در نوار ويدئويي در آن جا به
 در آمريكا فرستاده شده FBIالزرقاوي براي تاييد به آزمايشگاه ) DNA(اين در حالي است آه بافت بدن

يكي از مسووالن آزمايشگاه فدرال » آن تاد«آسوشيتدپرس گزارش داد آه . است
 بافت زيستي سه تن از اعضاي القاعده را    نمونهFBIآرد آه آزمايشگاه   اعالم) FBI(آمريكا  متحده  االتاي

  ».هايي انجام خواهند داد  ها آزمايش  دريافت آرده است و دانشمندان اين آزمايشگاه بر روي اين بافت
ستاده شده است و نتايج آن تا سه  فرFBIها توسط ارتش آمريكا از شمال بغداد به آزمايشگاه   اين نمونه

وي را لو » ابومصعب الزرقاوي«آرد آه همدستان   همچنين ارتش آمريكا اعالم. شود  روز آينده منتشر مي
آردند آه موفقيت عمليات عاليه   ان اعالم  ان  وگو با شبكه سي  منابع آگاه در ارتش آمريكا در گفت. اند  داده

منابع ارتش آمريكا خبردادند . و خيانت همدستان اين تروريست بوده استرهبر القاعده در عراق، در گر
آه يك عضو مهم القاعده دستگير شده در اردن و يك نفوذي در اين شبكه تروريستي، اطالعات اساسي 

رهبر القاعده در عراق را ارائه » ابومصعب الزرقاوي«براي انجام عمليات ارتش آمريكا در عراق براي قتل 
  .ندا  آرده

 22بنابراين گزارش، بخشي از اين اطالعات توسط يك عضو شبكه تروريستي القاعده دستگير شده در 
ماه مي در اردن به دست آمده است و باقي اين اطالعات نيز از شهروندان عراقي مقيم بغداد و از 

 آرده بودند، به را رديابي» ابومصعب الزرقاوي«مشاور معنوي » عبدالرحمن«نيروهاي ويژه آمريكايي آه 
   .دست آمده است

آرد آه اين سرويس امنيتي، در حمله به رهبر   بنابراين گزارش، سرويس اطالعات و امنيت اردن نيز اعالم
  . القاعده در عراق، مشارآت داشته است

آرد آه مشارآت امان در اين   يك منبع امنيتي اردن اعالم«: االوسط از لندن نوشت  روزنامه الشرق
ها در هر مكاني و تا قبل از اقدام آنها براي   ات در راستاي استراتژي حمله و مقابله با تروريستعملي

  ».هاي تروريستي است  اجراي عمليات
تبار شبكه القاعده درعراق در حمله مشترك   رهبر اردني» ابومصعب الزرقاوي«اين منبع امنيتي گفت آه 

ساعت و در مورد هدف حمله   زخمي شد اما پس از نيماردن و آمريكا به محل استقرار وي به شدت 
ملك «: وي افزود. موشكي قرارگرفتن دوباره، وي پيش از رسيدن نيرهاي آمريكائي و عراقي آشته شد

  ».آرد  عبداهللا دوم پادشاه اردن شخصا حمله مشترك اردن و آمريكا عليه الزرقاوي را پيگري مي
ابومصعب «شدن   لسطين در پيام تسليتي به مناسبت آشتهدر ف) حماس(اما جنبش مقاومت اسالمي 

پايگاه عربي ايالف نيز نوشت آه جنبش حماس در واآنش . توصيف آرد» شهيد امت«، وي را »الزرقاوي
اي از   ، با صدور بيانيه»القاعده در عراق«االصل گروه   رهبر اردني» ابومصعب الزرقاوي«شدن   به آشته
هاي آمريكايي به   در بيانيه جنبش حماس حمله جنگنده. هار تأسف آردشدن وي به شدت اظ  آشته

ها و   نتيجه جنگ صليبي عليه عرب«مواضع ابومصعب الزرقاوي، عملياتي نظامي توصيف شده است آه 
  .ياد آرده است» شهيد امت«ان صورت گرفته است و از الزرقاوي با عنو» مسلمانان

شهادت برادر ) حماس(هايي مؤمن، جنبش مقاومت اسالمي   با قلب«: حماس در بيانيه خود آورده است
را به ملت فلسطين و همه ملل عربي و ) ابومصعب(»احمد فاضل النزال الخاليله«مجاهد قهرمان 

اي به   رحمانه  عمليات بيشخصي آه توسط عناصر جنگ صليبي در . گوئيم  اسالمي تسليت مي
را مورد هدف قرار داده ) عراق(شهادت رسيد آه همه جهان عرب و از سر آغاز آن، سرزمين الرافدين

  ».است
جمعي از اين فلسطينيان، . آردند  را محكوم» ابومصعب الزرقاوي«شدن   فلسطينيان جنوب غزه نيز آشته

آنها در اين راهپيمايي . كوم و آن را جنايت توصيف آردندشدن الزرقاوي را مح  با برگزاري راهپيمايي آشته
هاي وي حمايت آردند و الزرقاوي را جزو   »ايثارگري«الزرقاوي و » جهاد«خود با سر دادن شعارهايي، از 

. افرادي دانستند آه براي حمايت از حق و مقابله با اشغالگري آمريكا در عراق، قرباني شد
رهبر شبكه القاعده خواستند تا به » الدن  اسامه بن«يمايي همچنين از آنندگان در اين راهپ  شرآت

  اين در حالي است آه . سرعت براي انتقام خون الزرقاوي، واآنش نشان دهد
برادر ابومصعب الزرقاوي پس » صايل«. شدن برادرش سكته آرد  برادر الزرقاوي پس از شنيدن خبر آشته

االوسط چاپ لندن   روزنامه عربي الشرق.  بيمارستان منتقل شدشدن برادرش، به  از شنيدن خبر آشته
گزارش داد، با اينكه غم و اندوه بر منطقه مسكوني ابومصعب الزرقاوي در اردن سايه افكنده است و 

شرقي    آيلومتري شمال35در » المعصوم«واقع در منطقه مسكوني » ابومصعب الزرقاوي«محل زندگي 
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هاي همسايگان و   اين اقدام براي مقابله با واآنش. ي اردن محاصره شدامان توسط نيروهاي امنيت
  .اهالي اين منطقه عالوه بر جلوگيري از ارتباط خبرنگاران با خانواده الزرقاوي است

شرقي امان به   غم و اندوه بر منطقه مسكوني المعصوم در شهر الزرقا در شمال«: اين روزنامه نوشت
احمد فضيل «و به ويژه خانواده » الخاليه«در اين محله عشيره . قرار استبر» الكسارات«ويژه محله 

همچنين مسير منزل الزرقاوي توسط . در آن سكونت دارند] نام اصلي ابومصعب الزرقاوي[»الخاليه
شود آه به منزل وي نزديك   آردند آه نمي  جمعي از جوانان سنگ به دست، مسدود شده بود و اعالم

  ».شد
زارش اين روزنامه آمده است آه نيروهاي امنيتي اردني نيز با محاصره اين محله، از نزديكي در ادامه گ

هاي جمعي جلوگيري   آردند تا از هرگونه ارتباط اعضاي خانواده الزرقاوي با رسانه  خبرنگاران ممانعت مي
وگوي مستقيم   داماد الزرقاوي هنگامي آه مشغول گفت» قدامه  ابي«همچنين در حالي است آه . آنند

اي بود، مأموران امنيتي مصاحبه وي را قطع و او را بازداشت آردند و تنها   هاي ماهواره  با يكي از شبكه
  .ها مطاحبه نكند، داماد الزرقاوي آزاد شد  پس از سپردن تعهد به اينكه ديگر با رسانه

رقاوي، وي را اسطوره نبرد با بنابراين گزارش، بسياري از جوانان شهر الزرقا، زادگاه ابومصعب الز
دانند   طلب مي  آنها وي را شخصيتي خوب، متوازع، الگو، متدين و اصالح. دانند  ها در عراق مي  آمريكائي

هاي   آه توانست از طريق شبكه القاعده، آمريكا را به خشم آورد و در راستاي شكست برنامه
 پس از انفجارهاي نوامبر گذشته در چند هتل همچنين بسياري. آرد  واشينگتن در منطقه فعاليت مي

خانواده الزرقاوي در گذشته پس از انفجار . امان از مرگ الزرقاوي مسئول اين حادثه بسيار خوشحالند
اي از شخص    زخمي شد، با صدور بيانيه100 آشته و 60هاي امان در نوامبر گذشته آه منجر به   هتل

شدن الزرقاوي، اآثر مردم آمريكا جنگ عراق را يك   رغم آشته  حال، بهبا اين . الزرقاوي تبري جسته بودند
» ايپسوس«نظرسنجي منتشرشده آسوشيتدپرس و شرآت نظرسنجي . دانند  اشتباه بزرگ مي

، حاآي است آه اآثر مردم آمريكا جنگ عراق »القاعده در عراق«شدن رهبر   همزمان با افشاي آشته
شده در روزهاي دوشنبه و   نظرسنجي انجام«: شيتدپرس گزارش دادآسو. آنند  را اشتباه تلقي مي

هاي مورد نظرسنجي قرار گرفته جنگ عراق    درصد از آمريكايي59دهد آه   چهارشنبه گذشته نشان مي
دانند آه اين ميزان از باالترين آماري است آه توسط آسوشيتدپرس و ايپسوس منتشر   را يك اشتباه مي

  ».شده است
 درصد از 33 درصدي انجام شده است، 3نظرسنجي آه بين يك هزار و سه بزرگسال و با خطاي در اين 

. شود  ترين آمار محسوب مي  آنند آه اين آمار از پايين  افراد نيز سياست بوش در عراق را تاييد مي
ين آمار نيز ا. دهند   درصد نيز به برقراري دولتي ثابت و دموآراتيك در عراق احتمال آمي مي54همچنين 

 درصد از مسيحيان انجلي 57خواهان و    درصد از جمهوري68سابقه بوده است و فقط   در اين رابطه بي
  . آنند  آاران سياست بوش در عراق را تاييد مي   درصد از محافظه41و ) اوانجليكا(سفيدپوست

  تاييد مرگ و اعالم پيروزي نزديك
رويترز گزارش . هاي خود تاآيدآرد  شدن الزرقاوي، بر ادامه عمليات  با تاييد آشته» القاعده در عراق«گروه 
، رهبر اين سازمان، »ابومصعب الزرقاوي«شدن   سازمان القاعده در عراق در واآنش به آشته«: داد

  ».دهد  هاي نظامي خود در عراق ادامه مي  اعالم آرد آه همچنان به عمليات
هاي افراطي وابسته به شبكه القاعده   متشكل از گروه» مجاهدين در عراق«همچنين شوراي مشورتي 

شهادت شيخ مجاهد ابومصعب الزرقاوي در سرزمين «اي در شبكه جهاني اينترنت،   با انتشار بيانيه
معاون الزرقاوي آه اين بيانيه را امضا آرده است، » ابوعبدالرحمن العراقي«. را تاييدآرد) عراق(»الرافدين

به «: هاي مسلحانه خود در عراق، خطاب به امت اسالمي آورده است  ه ادامه عملياتبا اعالم پايبندي ب
  ».آنيم آه با ياري خداوند، پيروزي نزديك است  امت خود تاآيد مي

» ابراهيم الشمري«. الدن را اعالم آرده است  وي همچنين در اين بيانيه، حمايت خود از اسامه بن
شدن ابومصعب   وگويي با شكبه الجزيره، با تسليت آشته  در گفتسخنگوي ارتش اسالمي در عراق نيز 
هيچ رابطه «: وي افزود. ابراز ترديد آرد» هاي مقاومت  گروه«هاي   الزرقاوي، در تأثير اين حادثه در عمليات

برادر در دين با هدفي «سازماني و تشكيالتي ميان ارتش اسالمي و القاعده وجود ندارد بلكه اين دو، 
  ».هستند» مشترك

  هر يك از جوانان عراقي، يك الزرقاوي
 در مكان نامعلومي مخفي شده است 2001رهبر رژيم طالبان آه از زمان سقوط رژيم طالبان اواخر سال 

شود آه در جنوب افغانستان و در منطقه مرزي بين افغانستان و پاآستان مخفي شده   و گفته مي
القاعده «رهبر گروه » ابومصعب الزرقاوي«ليت به خاطر مرگ است، نيز در پيامي مكتوب ضمن ابراز تس

آسوشيتدپرس گزارش داد آه . ، تاآيدآرد آه مبارزه عليه صليبيون در افغانستان ادامه دارد»در عراق
ابراز » ابومصعب الزرقاوي«رهبر طالبان در پيامي به زبان پشتون، عميقا نسبت به قتل » مالمحمد عمر«

آرد آه مرگ الزرقاوي مقاومت در عراق را تضعيف نخواهد آرد زيرا مقاومت در عراق تأسف آرد اما تأآيد
مالعمر در اين پيام آه . باشند» الزرقاوي«توانند يك   آمرنگ نخواهد شد و هر يك از جوانان عراقي مي

ا به نام سخنگوي طالبان ب» محمد حنيف«هنوز صحت آن مورد تاييد قرار نگرفته است و از طرف دآتر 
من تمام مسلمانان در سراسر جهان را «: پست الكترونيكي به آسوشيتدپرس ارسال شده است، گفت

  ».آنم آه ما مبارزه عليه صليبيون در افغانستان را رها نخواهيم آرد  مطمئن مي
  پايان تروريسم نيست» ابومصعب الزرقاوي«مرگ 

رهبر القاعده در عراق، تاآيدآرد آه جمهوري آمريكا با ابراز خرسندي از مرگ   رئيس» جورج بوش«
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نشيني نيروهاي آمريكاي از عراق   ها، خشونت در عراق را متوقف و عقب  شدن اين رهبر ترويست  آشته
در حالي آه مقامات آمريكايي همچنان در آمادگي براي «: آسوشيتدپرس گزارش داد. آند  را تسريع نمي

شود تا نشستي را با مشاوران خود    بوش آماده ميوقوع حمالت تروريستي در خاك آمريكا هستند،
شدن   رغم آشته  اين در حالي است آه به. درباره عراق در اوايل هفته آينده ميالدي برگزار آند

ها حاآي است آه اآثر مردم آمريكا جنگ در   ، نظرسنجي»القاعده در عراق«رهبر » ابومصعب الزرقاوي«
   ».دانند  عراق را اشتباه مي

سفيد اعالم آرد آه الزرقاوي آشته شده است اما مشكالت و نياز حضور   براين گزارش، بوش در آاخبنا
الزرقاوي فرمانده عملياتي «بوش با بيان اينكه . سربازان آمريكايي در خاك عراق همچنان وجود دارد

  ». از دست دادجوي خود را  ايدئولوژي تروريسم، رهبر ستيزه«: ، افزود»جنبش تروريستي در عراق بود
شدن ابومصعب الزرقاوي را به   وگوي تلفني با بوش، آشته  وزير اسرائيل هم در گفت  نخست
  به گزارش . جمهوري آمريكا تبريك گفت  رئيس

جمهوري آمريكا   رئيس» جورج بوش«وگوي تلفني با   وزير اسرائيل در يك گفت  رويترز، ايهود اولمرت نخست
رهبر شماره دو القاعده، گفت آه تصميمات جورج » ابومصعب الزرقاوي«شدن   پس از انتشار خبر آشته

بوش در عراق نمونه شاياني از اقدامات درست رهبران است و سران جهاني بايد همواره تروريسم را 
اقدامات سران واشينگتن نشان داد آه «: وي با تبريك به بوش، تاآيدآرد. يك تهديد به حساب بياورند

  ».ها بسيار دشوار و پيچيده است  گونه عمليات  وريسم را شكست داد و اجراي اينتوان تر  مي
شدن رهبر القاعده در   آردن آشته  وزير دفاع آمريكا ضمن پيروزي تلقي» دونالد رامسفلد«همچنين 

دونالد «: آسوشيتدپرس گزارش داد. عراق، تاآيدآرد آه مرگ ابومصعب الزرقاوي، پايان تروريسم نيست
سفلد وزير دفاع آمريكا با اشاره به اوضاع عراق، به خبرنگاران گفت آه مرگ الزرقاوي بسيار مهم رام

ها در   ها در عراق نيست و اينكه بگوييم مرگ الزرقاوي خشونت  است اما به معناي پايان تمام خشونت
  ».معنايي است  دهد، حرف آامال بي  عراق را پايان مي

هاي ناتو در   قي آردن مرگ الزرقاوي ابتدا درباره پيشرفت عملياترامسفلد همچنين ضمن مهم تل
افغانستان صحبت و سپس تاآيدآرد آه اعالم مرگ الزرقاوي روزي صورت گرفت آه مقامات عراقي 

مرگ الزرقاوي به شبكه «: رامسفلد تاآيدآرد. وزيران دفاع و آشور جديد عراق را معرفي آردند
خواهد آرد به ويژه آنكه همراه با وي، چند تن از اعضاي القاعده نيز تروريستي القاعده صدمه وارد 

  ».آشته شدند
فرد شماره دو القاعده، آشتار در » ابومصعب الزرقاوي«وزير انگليس هم اعالم آرد آه مرگ   نخست

وزير انگليس پس از انتشار خبر   نخست» توني بلر«رويترز گزارش داد آه . آند  عراق را متوقف نمي
مرگ «: رهبر شبكه تروريستي القاعده، گفت» الدن  اسامه بن«معاون » ابومصعب الزرقاوي«شدن   تهآش

الزرقاوي، مبارزه عليه القاعده در عراق و در نتيجه حمله به رهبران القاعده در هر مكاني ديگر 
 براي پيروزي نبايد دچار توهم شويم و آشتار ادامه خواهد داشت و هنوز موانع زيادي«: بلر گفت».است

  ».نهايي وجود دارد
هاي   مرگ الزرقاوي از اين جهت بسيار قابل اهميت است آه اقدامات وي تمامي فعاليت«: بلر افزود

  ».برد  وزير عراق را براي برپايي دموآراسي از بين مي  نوري المالكي نخست
هاي   دادن فعاليت  ا تنها دليل ادامهبلر با بيان اينكه القاعده هنوز در عراق و افغانستان وجود دارد، آن ر

گناه زيادي را آشته   طي سه سال گذشته القاعده افراد بي«: ضدتروريستي در جهان دانست و گفت
ها در عراق را افزايش داده و پيشرفت دموآراسي در عراق را با موانع زيادي   است، آشتار و خشونت

  ».رو آرده است  روبه
  

  جانشين زرقاوي تعيين شد
  ٢٠٠۶  ژوئن9 – ١٣٨۵ خرداد 19ه جمع
ي شيوه سابق خود در از بين  ادامه اي با اعالم در بيانيه" يي القاعده در سرزمين دو رودخانه"ي  شبكه

ي راه  معاون ابومصعب الزرقاوي را ادامه دهنده" العراقي ابوعبدالرحمن"هاي مخالفش،  بردن افراد و گروه
  .آرد رهبر خود و جانشين وي معرفي

 در اين - چاپ لندن -ي القدس العربي  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
داشته آه با اسامه بن الدن، رهبر القاعده، به عنوان جانشين زرقاوي  بيانيه ابوعبدالرحمن نيز اظهار

  .بيعت آرده است
يي، سيد عبدالعزيز حكيم،  سرزمين دو رودخانه ي القاعده در به دنبال آشته شدن زرقاوي، رهبر شبكه

هم چنين شهر نجف در . امر را به مردم عراق تبريك گفت ي عراق اين رهبر فهرست ائتالف يكپارچه
  .در شادي شد عراق نيز با شنيدن اين خبر غرق

ما از تمامي : آشته شدن زرقاوي گفت ي در همين حال سامي ابوزهري، سخنگوي حماس درباره
  .آنيم شود، حمايت مي عليه اشغالگران انجام مي ماتي آه در راستاي آزادسازي عراق و مقاومتاقدا

آنفرانس خبري اظهار داشت، يك مصري به نام  در همين حال سخنگوي ارتش آمريكا در بغداد در يك
  .خواهد بود جانشين رهبر القاعده در عراق" ابو المصري"

 براي 2002او در سال . ايم ها پيش زير نظر گرفته مدت ين فرد را ازهاي ا ما تمامي فعاليت: وي افزود
  .اولين بار وارد عراق شده است
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مايكل برگ، پدر نيكوالس برگ، پيمانكار آمريكايي آه ماه  ي لبناني النهار به نقل از از سوي ديگر روزنامه
ي دليلي براي شروع آشته شدن زرقاو: الزرقاوي سربريده شد، نوشت  به دست ابومصعب2004مه 

است و ما جورج بوش، رييس جمهور آمريكا را بيشتر از اين تندروي اردني مسوول  جويانه حمالت انتقام
  .دانيم در عراق مي ها خشونت

 تن از 200اگر زرقاوي مسوول آشتن : آرد و گفت وي در ادامه بوش را تروريستي بدتر از زرقاوي توصيف
  .هزار تن است 150شتار جمله پسرم است، بوش مسوول آ

به منظور جلوگيري از حمالت تالفي ) جمعه) از سوي ديگر نوري مالكي، نخست وزير عراق امروز
  .تمام خودروها را در بغداد و استان ديالي اعالم آرد ي طرفداران زرقاوي، ممنوعيت تردد جويانه

آرد، اين ممنوعيت تردد از عراق اعالم  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، سخنگوي وزارت آشور
 بعد از ظهر تا شش صبح به مدت سه 8بغداد و از ساعت   بعد از ظهر روز جمعه در3 صبح تا 11ساعت 

  .شود مي روز در استان ديالي اعمال
 60بعقوبه در . شود برپايي نماز جمعه آاسته مي هاي از شدت ممنوعيت تردد در بغداد در خالل ساعت

  . بغداد قرار داردآيلومتري شمال شرقي
و مسووالن وزارت نفت اين آشور امروز از ربوده  پليس عراق: در همين حال خبرگزاري رويتر گزارش آرد

  .نفت عراق در بغداد خبر دادند ي وزارت رتبه شدن يكي از مسووالن عالي
ه منزلش در هاي نفتي عراق زمان بازگشت ب پروژه مدير عامل شرآت" مثني البديري"ي پليس  به گفته
مورد حمله قرار گرفت و سپس به زور به خودرويي آشيده  ي االعظميه از سوي افراد ناشناس منطقه

  .شده و ربوده شد
ي عرب در امور  معاون دبيرآل اتحاديه" احمد بن حلي" چنين ايالف به نقل از مقامات عراق از ورود هم

به منظور تالش براي برگزاري آنفرانس آشتي ي مقامات بن حلي  گفته به. سياسي به بغداد خبر داد
چنين از بين بردن موانعي آه بر سر برگزاري اين آنفرانس قرار دارد  مقرر آن و هم ملي عراق در موعد

ديدار و  عراق شده و قصد دارد تا با مسووالن عاليرتبه، رهبران سياسي، ديني و عشاير عراق وارد
  .وگو داشته باشد گفت

منابعي آه براي : مشاور امنيت ملي عراق گفت سه نيز گزارش آرد، موفق الربيعي،خبرگزاري فران
  .پردازند اآنون به تعقيب افراد ديگر گروه زرقاوي مي هم دستگيري زرقاوي مورد استفاده قرار گرفت
ها در غليبيه در غرب بعقوبه و آشته شدن پنج  درگيري ي خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز امروز از ادامه

  .خبر داد يرنظامي و مجروح شدن سه تن ديگرغ
  .ها مشخص نشده است شرايط وقوع اين درگيري

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   خرداد19: رانی ایمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن9 – ١٣٨۵ خرداد 19ه جمع
اه تهران، تهدید مطبوعات به طرح پيشنهادی اروپا به ایران، بازنشستگی استادان دانشگ:بی بی سی

اتهام شبهه افکنی، انتقاد از برگزاری بازیهای جام جهانی و افزایش شمار قربانيان همسر آزاری 
  .مهمترین مطالب هفته نامه های چاپ تهران است

 ارگان انصار حزب اهللا در عنوان اصلی یالثاراتهمزمان با ارائه پيشنهادهای هسته ای اروپا به ایران 
آمریکا و چند کشور انحصار طلب : "این طرح را نشانه شکست اروپا و آمریکا توصيف کرده و نوشتهخود 

  ."ایران ندارند) هسته ای( چاره ای جز پذیرش حقوق
به نظر نویسنده ارگان انصار حزب اهللا، بر خالف نظر اروپا و امریکا، طرح پيشنهادی آنها از اجماع جهانی 

  .جهان از حقوق هسته ای ایران حمایت می کنندبرخوردار نيست و کشورهای 
ایران هنوز نسبت به طرح اروپا که اساس آن ارائه مشوق های اقتصادی در مقابل تعليق غنی سازی 

 ایران حاضر به عقب نشينی از حقوق خود یالثارات،است، واکنش رسمی نشان نداده اما به نوشته 
  .نداردنيست و غرب نيز چاره ای جز پذیرش این حقوق 

 نيز از احتمال آغاز مذاکرات اتمی خبر داده و بخشی از پيش نویس طرح پيشنهادی اروپا به ایران را صدا
  .چاپ کرده که در آن بر تعليق غنی سازی تاکيد شده است

 نيز سکوت برخی چهره های سياسی ایرانی حاضر در مذاکره هسته ای را نشانه ای از اميد جوان
در ) محمود احمدی نژاد( با آنکه رئيس دولت : " هسته ای تعبير کرده و نوشتهتغيير در تصميم گيری

دیدارهای استانی همچنان مواضع تندی اتخاذ می کند اما به نظر می رسد تصميم گيری در باره پرونده 
  ."هسته ای به فراتر از دولت سپرده شده است

  بازنشستگی اجباری استادان
دانشکده حقوق دانشگاه تهران بازتاب وسيعی در رسانه ها داشته و بازنشستگی تعدادی از استادان 

 در سرمقاله این شماره پيش بينی کرده اقدام رئيس دانشگاه تهران فرار مغزها را افزایش خواهد صدا
  .داد

به نوشته این نشریه، با تغيير گسترده مدیریت دانشگاه های معروف کشور، به نظر می رسد مدیران 
  . سياستی اعالم نشده در پی ایجاد تغييرات جدی در کادر علمی دانشگاه ها هستندجدید بر اساس
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 هشداری که درباره انقالب فرهنگی دوم داده می شد اکنون در پوشش صدا،به عقيده سرمقاله نویس 
  .بازنشسته کردن استادان نمود یافته است

ویان نسبت به بازنشستگی  در یاداشت هفتگی اش با اشاره به اعتراض های دانشجاميد جوان
استادان دانشگاه تهران، آن را بازنشستگی اجباری توصيف کرده و ابراز اميدواری کرده که این برنامه 

  .مورد بازنگری قرار بگيرد
بر اساس گزارش ها حکم بازنشستگی دکتر درودیان، دکتر آشوری، دکتر رئيس طوسی، دکتر ساعی، 

دان حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران صادر شده و به نوشته دکتر صفایی و دکتر عراقی از استا
 این احکام بدون رعایت آداب ورسوم محترمانه اداری یکباره در اختيار آنها قرار گرفته به اميد جوان،

  .طوری که این تصور را در فرد ایجاد می کند که با حکم اخراج رو به رو شده است
عی از استادانی که حکم بازنشستگی دریافت کرده در جمع به نوشته این نشریه، دکتر احمد سا

سال گذشته از سوی رئيس وقت دانشگاه تهران حکم : دانشجویان معترض به این احکام گفته است
صادر شده بود اما دکتر درودیان رئيس وقت ) رئيس فعلی دانشگاه تهران(بازنشستگی عميد زنجانی 

د ولی امروز آقای زنجانی خود حکم بازنشستگی دکتر دانشکده حقوق با این مسئله مخالفت کر
  .درودیان را صادر کرده است
  مصداق تفرقه افکنی

"  که در قم منتشر می شود و از طرفداران دولت جدید است با چاپ گزارشی در باره آنچه پرتو سخن
 نشریات را خوانده هشدار داده و وزارت ارشاد خواسته است جلوی فعاليت این" شبهه افکنی نشریات

  .بگيرد
 در این نشریات مطالبی منتشر می شود که طبق قانون مطبوعات مصداق جرم پرتو سخن،به نوشته 

  .و حتی موجب لغو امتيازاست ولی چرا از طرف وزارت ارشاد به داداگاه معرفی نمی شوند
ان نشریات شبهه  نشریه به عنو25 است از 84در این گزارش که کارنامه نشریات از آذر تا اسفند سال

 به تخریب ارزشها و باورهای دینی مشغولند و تصویری پرتو سخن،افکن نام برده شده که به نوشته 
  .سياه و ناکارآمد از جمهوری اسالمی نشان می دهند

در این گزارش تنها به ماهنامه چشم انداز که به مدیر مسئولی لطف اهللا ميثمی منتشر می شود، 
  .ز دیگر نشریات به ميان نيامده استپرداخته شده و نامی ا
  محتوای جام جهانی

خر " همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال در آلمان، با انتقاد از برگزاری این بازیها، آن را مصداق یالثارات
حادثه "معرفی کرده و مسئوالن ایرانی و رادیو و تلویزیون را متهم کرده که بيت المال را وقف این " دجال

  .کرده اند" و بی محتواپرجنجال 
به نوشته ارگان انصار حزب اهللا، باالتر از قهرمانی در جام جهانی وجود ندارد اما برزیل و آرژانتين به عنوان 

پرافتخار ترین کشورهای حاضر در جام جهانی وضعيت نامطلوبی دارند و آیا این همه توجه به جام 
نتين به عنوان پر بدهکار ترین و پر مسئله ترین دولت جهانی ما را به سمت تبدیل شدن به برزیل و آرژا

  دنيا سوق نخواهد داد؟
به عقيده نویسنده پيوند زدن غرور و شخصيت یک ملت مسلمان به عملکرد یازده فوتباليست نتيجه ای 
ندارد چون اگر تيم موفق نشود یک سرخوردگی عمومی نصيب ملت می شود و اگر هم برنده شود یک 

جاد می کند و وقتی هم ملت از مستی موفقيت در می آیند متوجه می شوند که خوشی کاذب ای
  .واقعيت هيچ تغييری نکرده است

  افزایش همسر آزاری
 در گزارشی به بررسی همسر آزاری پرداخته و با اشاره به تحقيقی که از سوی دکتر حسن سالمت

 درصد زنان متاهل 9/87: وشتهشمس آبادی عضو هيات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ن
  .شهر تهران از همسر آزاری روانی رنج می برند

 درصد زنان نيز از همسر آزاری 9/47 ساله انجام شده 47 تا 18بر اساس این تحقيق که بين زنان متاهل 
  .جسمی رنج می برند

زاری افزایش این تحقيق نشان می دهد که با افزایش سن زوجين و مدت زمان ازدواج، ميزان همسر آ
می یابد و همسر آزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصيالت ليسانس و باالتر هستند به طور معنا 

داری از زنان کم سواد و بی سوداد کمتر است و در مقابل ميزان همسر آزاری در مردانی که تحصيالت 
  .تحصيالت باالتری دارندپائين تر از دیپلم دارند به طور معنا داری باالتر از کسانی است که 
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