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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

اش بپردازد و در همين  يي ي هسته آمادگي دارد به مذاآرات جدي براي حل مساله ايران اعالم آرده آه
  .اش تاآيد آرده است يي هاي هسته  بودن فعاليتآميز صلح حال بر
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، در همين حال، محمد البرادعي، مديرآل آژانس )ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ي  هاي مبهم برنامه بخش«خواسته است تا آنچه وي آن را  المللي انرژي اتمي از ايران بين

  .آند خواند، روشن» اش يي هسته
: هاي سازمان ملل در مادريد گفت روساي آژانس بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، وي پس از ديدار با

وجود دارد آه الزم است آن را روشن سازيم، تصوير چندان  هنوز تعدادي مسايل باقي مانده در ايران
  .روشن نيست و مبهم است

است پيش از آن آه بتوانيم بگوييم متقاعديم آه  ايم آه الزم دهما شاهد مسايلي بو: البرادعي گفت
  .آميز است آنها را متوجه شويم اهداف صلح هاي ايران منحصرا داراي تمامي فعاليت

هنوز براي مذاآره وقت داريم؛ هنوز براي   ما :اين مقام سازمان ملل همچنين به خبرنگاران گفت
مسايل وجود دارد آه روشن نشده و فقدان اعتماد را موجب  ادي ازديپلماسي زمان داريم؛ زيرا هنوز تعد

  .شده است
اش شفاف باشد و اعالم  يي ي هسته ي برنامه درباره در همين حال، آوفي عنان نيز از ايران خواست

  .هاي امنيتي برآورده سازد ي تضمين المللي را با ارايه برابر جامعه بين آرد آه ايران بايد الزاماتش در
از خبرگزاري شينهوا، آوفي عنان، دبيرآل سازمان  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

البته : لويي رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا در مادريد گفت ملل در آنفرانس خبري مشترك با خوزه
الزاماتش تحت پيمان منع يي را داراست، اما بايد به  صلح آميز از انرژي هسته ايران حق استفاده

  .يي پايبند باشد هاي هسته سالح ي اشاعه
المللي و دادن اعتماد به آنهاست  به جامعه بين حل ساده و صحيح دوباره اطمينان دادن راه: وي افزود

  .مبني بر اينكه هدفش صلح آميزست
يي محروم  ژي هستهي صلح آميز از انر استفاده خواهد ايران را از عنان گفت آه هيچ آشوري نمي

  .يي را ندارد آه قصد توليد سالح هسته سازد؛ چرا آه اين آشور اعالم آرده است
  .هر دو طرف اين است آه بر سر ميز مذاآره بنشينند  مهمترين چيز براي دبيرآل سازمان ملل تاآيد آرد،

هايي از جانب   تضميني حل اين مساله به ارايه براساس اين گزارش، نخست وزير اسپانيا نيز گفت آه
المللي است آه براي ايران قابل  هايي از سوي جامعه بين آنترل المللي و برقراري ي بين ايران به جامعه
  .پذيرش باشد

  .و آن رسيدن به توافق با ايران است حل دارد اين موقعيت فقط يك راه: زاپاترو تاآيد آرد
المللي بايد  احترام بگذارد و در عين حال جامعه بين المللي ايران بايد به هنجارهاي بين: وي افزود

  .المللي را مخل نسازد بين حلي را بيابد آه نظم راه
يي  ي هسته آرد که تهديد و فشار به حل مساله ي روسيه اعالم اين در حالي بود آه وزير امور خارجه

  .ايران نخواهد انجاميد
الوروف روز پنجشنبه در پاسخ به سواالت  سرگيبه گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري نووستي، 

اي مثبت در بر  آنيم که تهديد و فشار نتيجه تصور نمي ما اينگونه: خبرنگاران در برلين اظهار داشت
المللي انرژي اتمي تکيه کنيم و تمامي آنچه را که  بازرسان آژانس بين ما بايد به مهارت. داشته باشد

  .بتوانند به کار خود در ايران ادامه دهنددهيم تا آنها  الزم است انجام
ي خوبي از  يي ايران نمونه ي هسته مساله المللي را براي حل ي بين وي همچنين تالش جامعه

هايي را با  وگوها و ديالوگ ي مذاکرات، گفت از آغاز مرحله ها توصيف آرد و يادآور شد که روسيه همکاري
  .مان و نيز با ايران انجام داده بودفرانسه، آل شامل انگليس،» مثلث اروپا«

حل  برلين دو طرف بر تعهدشان براي يافتن راه همچنين در ديدار مقامات آلماني با سرگئي الوروف در
  .آردند يي ايران تاآيد ي هسته ديپلماتيك مساله

وزير امور از خبرگزاري شينهوا، سرگئي الوروف،  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .دفاع آلمان ديدار و گفت و گو آرد ي روسيه با يوزوف يونگ، وزير خارجه

هاي ديپلماتيك را براي اطمينان يافتن از اين آه  راه دو طرف اعالم آردند آه آشورهاي متبوعشان همه
  .نيست، امتحان خواهند آرد يي ايران به دنبال سالح هسته

هاي شوراي  مذاآرات و نيز برآوردن درخواست نون بازگشت به ميزدو طرف همچنين اعالم آردند آه اآ
  .ي تهران است برعهده يي ايران ي هسته امنيت در خصوص برنامه

www.iran-archive.com 

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


اش ديدار و در  ماير، همتاي آلماني فرانك والتر اشتاين الوروف همچنين با آنگال مرآل، صدراعظم آلمان و
  .يران گفت و گو آرديي ا ي هسته برنامه ي آنار ديگر مسايل درباره

ي آلمان در سفر به هلسينكي با مقامات اين  خارجه همچنين، بر اساس اعالم دولت فنالند، وزير امور
  .آرد وگو خواهد آشور درباره ايران گفت

) جمعه(از خبرگزاري آلمان، دولت فنالند امروز  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 به)  فروردين22-23( آوريل 11-12ي آلمان در تاريخ  ماير، وزير امور خارجه اشتاين رانك والتراعالم آرد آه ف

خود و  هلسينكي سفر خواهد آرد و با مقامات اين آشور از جمله ارآي نوئوميوجا، همتاي فنالندي
  .آند وگو مي نارجا هالونن، رييس جمهور فنالند ديدار و گفت

ي اروپا و سياست  ي گسترش اتحاديه ديدار درباره دو طرف در اين: م آردچنين اعال دولت فنالند هم
  .ناتو مذاآره خواهند آرد دفاعي و روابط ميان اين اتحاديه و

ايران و روابط با جهان اسالم نيز از ديگر موضوعات  روابط با روسيه، بالكان غربي، روند صلح خاورميانه،
  .اين مذاآرات خواهد بود

رياست اين اتحاديه . ي اروپا را بر عهده خواهد آرد اتحاديه ي غاز ماه ژوييه رياست شش ماههفنالند از آ
  .ي آلمان خواهد بود شود، بر عهده  آغاز مي2007ژانويه  در دور پس از آن آه از

ي  ايران بايد به اعتمادسازي در جامعه: گفت از سوي ديگر، سخنگوي آاخ سفيد در اظهاراتي تكراري
اش به توليد سالح  يي غيرنظامي ي هسته پوشش برنامه مللي بپردازد تا نشان دهد آه تحتال بين

  .پردازد يي نمي هسته
ي آمريكا،  از پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي جهان  د را از ديگر بخشمدعي شد ايران، رفتارش فقط خو اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد

  .سازد منزوي مي
اش  المللي آند و متعهد به پايبندي به الزامات بين اآنون زمان آن است آه ايران شفاف عمل: وي افزود

  .باشد
 روز براي 30روشن و متحد را تصويب آرد و اين رژيم  اي بسيار شوراي امنيت بيانيه: مك آلالن ادامه داد

گرديم و  زمان دارد و در غير اين صورت ما به شوراي امنيت باز مي اش  و پايبنديسازي تعهد به شفاف
  .آنيم وگو مي بعدي گفت هاي ي گام درباره

به : را به مدت دو دهه پنهان آرده بود، ادعا آرد اش يي هاي هسته وي با ادعاي اين آه ايران فعاليت
  .ي اين رژيم متحد است اش درباره نگراني المللي در ي بين همين علت جامعه

شوراي امنيت فقط دو فرصت را براي محدود  در همين حال، جان بولتون با ادعاي اين آه ممكن است
تحريم عليه اين آشور در اختيار تهران قرار دهد اذعان آرد  يي ايران پيش از اعمال ي هسته آردن برنامه

  .تراتژي مشكل خواهد بودديگر آشورها براي اجراي اين اس آه به دست آوردن حمايت
ي آمريكا در  نقل از خبرگزاري رويتر، جان بولتون، نماينده به) ايسنا ( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

 اين رويكردي، درجه بندي شده،  :آنفرانس خبري به خبرنگاران گفت سازمان ملل روز پنجشنبه در
  .است تدريجي و قابل بازگشت

سازي اورانيوم را خواستار  هاي غني ملل آه تعليق فعاليت ي سازمان اگر ايران از بيانيه: بولتون ادامه داد
شوراي امنيت هشداري شديدتر را اعالم آرده و چنين پايبندي را خواستار  است تمرد آند، ممكن است

  .شود
ممكن است بعدي را در نظر خواهيم گرفت آه  آنگاه ما گام: ي آمريكا در سازمان ملل گفت نماينده
  .آند ها را اعمال مي ملل باشد آه نوعي تحريم اي براساس فصل هفتم منشور سازمان قطعنامه
چالشي آه آمريكا در متقاعد ساختن آشورهاي  ي يك نشانه: ي آمريكا در سازمان ملل افزود نماينده

 به توافق رسيدن آن روبروست اين واقعيت است آه براي عضو شوراي امنيت براي اقدام عليه ايران با
اين نهاد آه پايبندي ايران را خواستار است چند هفته زمان صرف  اي از جانب رياست درخصوص بيانيه

  .آرد
  .گويد پيش رو داريم به ما مي اين چيزي را در خصوص مشكل بودن مسيري آه: وي افزود

ورت شكست شوراي امنيت در آمريكا تمايل دارد در ص خبرگزاري آلمان نيز به نقل از بولتون نوشت آه
  .يي ايران خارج از شورا به اقدام بپردازد برنامه هسته ي هاي مناسب درباره برداشتن گام

  .هاي ديگري را بررسي آنيم گزينه تر باشد آه آنم محتاطانه فكر مي: وي افزود
 ديگر امكانات براي عنوان دليلي براي در نظرگرفتن بولتون به مقاومت روسيه و چين در شوراي امنيت به

  .آرد يي ايران اشاره ي هسته حل مساله
سازمان ملل ضمن درخواست از ايران براي دنبال  ي آمريكا در براساس گزارش آسوشيتدپرس، نماينده

ها نيز روابط   خواهيم بود تا با آن را دنبال آنند، ما آماده ها روش ليبي اگر آن: آردن روش ليبي گفت
  .بگيريم جديدي را در نظر

  
  . وگو با ايسنا خبر سفر محمد البرادعي به ايران ظرف روزهاي آينده را تاييد آرد يك مقام آگاه در گفت
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خبرگزاري فرانسه به نقل از يك ديپلمات مستقر در آژانس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رادعي، مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي ظرف روزهاي آينده به تهران سفر گزارش داد، محمد الب
  . آند مي
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محمد البرادعي قصد دارد با سفر به تهران با مقامات ارشد ايراني براي بحث : اين ديپلمات گفت
وراي آزمايي پادماني باقيمانده و ساير اقدامات اعتماد ساز مورد درخواست ش ي موضوعات راستي درباره

  . وگو آند حكام، گفت
يي ايران به  براي بازرسي از تاسيسات هسته) جمعه(بازرسان آژانس امروز : اين گزارش خاطرنشان آرد

  . اند تهران وارد شده
اين ديدار اين فرصت را براي : اين ديپلمات اعالم نكرد آه البرادعي چه روزي به ايران خواهد آمد اما گفت

هاي   اطالعات مورد درخواست آژانس را ارئه آند تا فواصل در تاريخ فعاليتآند آه ايران فراهم مي
  . يي ايران را بپوشاند هسته

اين ديپلمات افرود آه البرادعي قصد ندارد براي مذاآره درخصوص حل مناقشه به ايران سفر آند بلكه 
  . داين سفر بخشي از روند جاري راستي آزمايي است آه به تماس رودررو نياز دار

اين ديپلمات اظهار داشت او قصد دارد اين سفر را انجام دهد تا به ايراني ها بفهماند چه چيزي براي 
  . شان نياز است پايبندي
هاي شورا را درخصوص اقدامات اعتماد ساز و اينكه چرا آنها مهم هستند، به  چنين درخواست او هم
  . ها خاطرنشان خواهد آرد ايراني

ي مثبتي را  آسوشيتدپرس به نقل يك مقام ارشد آژانس اعالم آرد، البرادعي نتيجههم چنين خبرگزاري 
  . از اين ديدار انتظار دارد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
ي آتي رييس و دو معاون  چهارشنبه: ي شوراي گفتمان ملي عراق تصريح آرد ي العراقيه رييس جبهه
  . شوند ديد عراق تعيين ميپارلمان ج
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 -چاپ امارات متحده عربي-ي دارالخليج  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
پارلمان چهارشنبه آينده به : ي شوراي گفتمان ملي عراق گفت صالح المطلق، رييس جبهه العراقيه

هاي سياسي تا چهارشنبه فرصت  دهد و جناح  رييس و دو معاون وي تشكيل جلسه ميمنظور تعيين
  . گيري آنند ي نامزدي ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق تصميم دارند تا درخصوص مساله

اين در حالي است آه صدها تن از اهالي نجف پنجشنبه در حمايت از ابراهيم الجعفري دست به 
  .  باقي ماندن او برسر اين پست شدندتظاهرات زدند و خواستار

: ي عراق نوشت  نيز به نقل از خالد العطيه، يكي از رهبران ائتالف يكپارچه-چاپ لبنان-روزنامه السفير 
  . ي پارلمان به منظور تعيين نامزد نخست وزيري است ي عراق مخالف تشكيل جلسه ائتالف يكپارچه
ي عراق پنجشنبه گردهم آمدند و بر عدم  ي ائتالف يكپارچه گانه نمايندگان احزاب هفته: العطيه گفت

هاي ديگر بر تعيين رييس جمهور  بررسي نخست وزيري ابراهيم جعفري در پارلمان قبل از توافق با جناح
  . و رييس مجمع ملي عراق تاآيد آردند

خواهان وي خاطر نشان آرد، بحران سياسي در حال حاضر بسيار پيچيده شده و طرفداران جعفري 
  . اهللا العظمي سيستاني قبل از تصميم گيري در اين زمينه هستند مشورت با آيت

ي  ي اتحاديه ي عرب نوشت، وزراي خارجه اين روزنامه همچنين به نقل از عمرو موسي، دبيرآل اتحاديه
  . آيند تا به بررسي تحوالت عراق بپردازند عرب چهارشنبه آتي در قاهره گردهم مي

ي آينده در بغداد بازگشايي خواهد  ي عرب هفته دفتر هيات ديپلماتيك اتحاديه: ان آردموسي خاطرنش
  . شد

هاي نشست  ي عراق بر اساس قطعنامه ي وزارتي آشورهاي عربي ويژه نشست آميته: موسي گفت
 10ي  ي وزراي خارجه سران آشورهاي عرب در خارطوم صورت گرفته است و اين آميته در برگيرنده

بي از جمله عراق، سوريه، اردن، عربستان، مصر، آويت، بحرين، امارات، الجزاير و سودان آشور عر
  . است

ي آتي  ي عرب هفته رييس هيات ديپلماتيك اتحاديه) مراآشي(مختار لمان : ي عرب افزود دبيرآل اتحاديه
  . شود تا دفتر اين اتحاديه را در بغداد بازگشايي آند به بغداد وارد مي

اين نشست به بررسي ضرورت تشكيل دولت جديد عراق در اسرع : هاي عربي نيز تصريح آرد ديپلمات
  . وقت و برگزاري آنفرانس آشتي ملي خواهد پرداخت

  
 عامل 3در پي هشدار وزارت آشور عراق به مردم بغداد مبني بر احتمال انفجار و عمليات انتحاري، 

 تن ديگر را زخمي 160 تن را آشته و 69عه دست آم انتحاري با انجام عمليات پس از مراسم نماز جم
  . آردند
  ٢٠٠6 آوريل 7  - ١٣٨5 فروردين 18ه جمع

به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين انفجارها در خارج از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 عامل 3م آردند، هاي امنيتي اعال بر اساس آنچه وزارت آشور و مقام. مسجد براثا بغداد روي داد

  . اند خود را در شلوغي نمازگزاران در خارج از مسجد منفجر آردند  تن از آنها زن بوده2انتحاري آه 
ي  ي آشورمان با ابراز انزجار شديد از حادثه در پي وقوع اين انفجارها سخنگوي وزارت امور خارجه

  . تروريستي مسجد براثا اين اقدام وحشيانه را قويا محكوم آرد
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عملكرد غلط اشغالگران در عراق نه تنها به : به گزارش گروه دريافت خبر دآتر حميدرضا آصفي گفت
دهد آه اين آشور به يك مكان امن براي  آرامش و ثبات اين آشور آمكي نكرد، بلكه حوادث نشان مي

  . ها تبديل شده است تروريست
آني آن نيازمند  تروريسم ريشه در هژموني استكبار و نظام ناعادالنه جهاني دارد و ريشه: يد آردوي تاآ

طلبي  المللي است و به صرف شعار صلح و دوستي و ژست دموآراسي هاي بين بسيج تمام توانايي
  . توان به مقابله با آن برخواست نمي

هاي مختلف  ها و فرقه دن شرايط در عراق از گروهتر ش سخنگوي وزارت خارجه با ابراز نگراني از پيچيده
  . آميز مقابله آنند در اين آشور خواست تا با هوشياري و همدلي با يكديگر با اين جنايات توطئه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   فروردين١٨:  ايرانیهفته نامه ها

  ٢٠٠6 آوريل 7  - ١٣٨5 فروردين 18ه جمع
در اولين هفته بعد از تعطيالت نوروزی تعداد محدودی از هفته نامه ها فرصت انتشار پيدا و :بی بی سی

  .مطالبی درباره فعاليتهای هسته ای، مذاکره ايران و آمريکا در باره عراق و بيماری ايدز چاپ کرده اند
خه کامل سوخت  را سال دستيابی به چر٨۵ ارگان انصار حزب اهللا در عنوان اصلی خود سال يالثارات

سناريويی "هسته ای نام داده و طرح يکماهه شورای امنيت برای توقف فعاليتهای هسته ای را 
  .خوانده است" نافرجام

تحقيقات هسته ای صلح آميز ايران با مهلت غير قانونی شورای امنيت : "ارگان انصار حزب اهللا نوشته
ين المللی شناخته شده در معادالت هسته متوقف نخواهد شد و ايران بر مبنای حق ملی و حقوق ب

  ."ای، در برخورداری از غنی سازی هسته ای صلح آميز مصمم است
 بيانيه شورای يالثاراتحشمت اهللا فالحت پيشه عضو کميسيون امنيت ملی مجلس در گفتگو با 

ان غنی سازی امنيت را در حد توصيه دانسته اما تأکيد کرده که در مرحله بعد وقتی گزارش شود که اير
  .را به حالت تعليق در نياورده سياستهای تحريمی عليه ايران به کار گرفته خواهد شد

آقای فالحت پيشه دل بستن به تظاهرات خيابانی را اشتباه خوانده و گفته بايد داشته هايمان در 
  .صنعت هسته ای را بيشتر کنيم تا بهتر مذاکره کنيم

  حاتمسئله هسته ای و رئيس دولت اصال
 که شاگردان محمدتقی مصباح يزدی، روحانی بانفوذ در قم منتشر می کنند با چاپ مطلبی پرتو سخن

به انتقاد از کسانی پرداخته که می پرسند چرا از ظرفيتهای محمد خاتمی رئيس جمهور سابق برای 
  .حل مسئله هسته ای استفاده نمی شود

 دولت جديد بايد برای کاهش تنشها از آن استفاده کند به نوشته اين هفته نامه، اگر ظرفيتی وجود دارد
چنين ظرفيتی وجود ندارد و اگر وجود داشت سزاوارتر بود که آقای خاتمی در دوران مسئوليت "اما 

  ."رياست جمهوری اش از آن استفاده می کرد
بن بست رسيدن  مرکز فرآوری اورانيوم اصفهان را مثال آورده که بعد از دو سال گفتگو و به پرتو سخن

  .مذاکرات در روزهای پايانی دولت آقای خاتمی فعاليت خود را از سر گرفت
  ."اين امامزاده اگر معجزه گر بود می بايد متولی را شفا می داد:" اين نشريه به طعنه نوشته

  ارگان خبرگزاری دولتی ايران به نقل از علی اصغر سلطانيه خبر داده که بازرسان آژانسايران جمعه
  .بين المللی انرژی اتمی برای بازديد از تأسيسات هسته ای وارد ايران خواهند شد

  .به گفته آقای سلطانيه بازرسان از تأسيسات هسته ای از جمله تأسيسات نطنز بازديد خواهند کرد
  مذاکره با امريکا

اخل ايران آن را مذاکره ايران با آمريکا درباره عراق با واکنشهای متفاوتی روبرو شده، برخی در د
  .شکسته شدن تابوی سی ساله نام داده و برخی آن را در حد انتقال نظرات ايران دانسته اند

از محمد قوچانی سردبير " مذاکره با آمريکا آب حيات است نه جام زهر"  در مطلبی با عنوان يالثارات
سر ميز مذاکره را اتفاقی بسيار  انتقاد کرده که در سرمقاله ای نشستن ايران و آمريکا بر شرقروزنامه 

  .بزرگ توصيف کرده بود
 هم مذاکره با آمريکا را امری بی معنا و ممنوع دانسته و تأکيد کرده که مسئوالن ايرانی پرتو سخن

  .فقط مجازند نظرات ايران را برای کاهش نا امنی به اطالع آمريکا برسانند
"  آيد هر نوع مذاکره با آمريکا را موجب نابودیاين نشريه که از طرفداران دولت جديد به حساب می

با عملی شدن اين حيله آمريکا انقالب اسالمی : "دانسته و نوشته" انقالب اسالمی)اقتدار(اتوريته 
  ." برای هميشه به فراموشی سپرده خواهد شد

  معضل ايدز
من ايدز ايران چاپ کرده  عنوان اصلی خود را به بيماری ايدز اختصاص داده و گزارشی از انجايران جمعه

  . عضو دارد و هر هفته جلساتی به عنوان همايش اميد برگزار می کند٢۵٠که در شاخه مبتاليان به ايذر 
دکتر حميدرضا شاعری مديرعامل انجمن ايدز ايران انگيزه تأسيس اين انجمن را علمی و پژوهشی 

ج نيروهای مردمی برای مقابله با ايدز ايدز، قصه ندانستن است و هدف اصلی ما بسي: "دانسته و گفته
  ".است
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مراکز رسمی تعداد مبتاليان به ايدز در ايران را دوازده هزارنفر و برخی منابع نيز تعداد مبتاليان را تا 
  .شصت هزار نفر برآورد می کنند ولی اکثر کارشناسان بر سرعت رشد اين بيماری در ايران اذعان دارند

  . بيماری ايدز در ميان معتادان پرخطر در آستانه بحران استبه گفته آقای شاعری شيوع
برخی کارشناسان می گويند انتقال معتادان مبتال به ايدز به زندان در سالهای گذشته باعث گسترش 

  .اين بيماری شده است
رند، به گفته آقای شاعری، مهمترين راهی که اين بيماران بعد از آزادی از زندان برای انتقال بيماری دا

  .انتقال جنسی است و کامًال طبيعی است که موارد انتقال جنسی افزايش داشته باشد
 ٩۵در تمام دنيا بين جنسيت مبتاليان تعادل وجود دارد اما در ايران : "رئيس انجمن ايدز ايران می گويد

  ".درصد مبتاليان مردند
  

   فروردين17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠6 آوريل 6  - ١٣٨5 فروردين 17پنج شنبه 

روزنامه های امروز صبح تهران ششمين روز مانور نظامی مشترک سپاه و ارتش را در صدر اخبار خود 
نقل کرده و از زبان فرماندهان نظامی آن را موفقيت آميز و نشانه قدرت ايران دانسته اند، اظهارات تازه 

ی وزير خارجه به توافق هسته ای در مهلت  درباره دولت و موفقيت هايش، ابراز اميدوارdرييس جمهور
تعيين شده شورای امنيت، کشته شدن سردسته گروه گروگانگير بلوچ و تصويب طرح کاهش بهره 

  .بانکی از جمله مطالب ديگر اين روزنامه هاست
 فرمانده سپاه پاسداران بعد از شرکت در ششمين روز مانور نظامی مشترک همبستگیبه نوشته 

  .گفته است آمريکا بايد ايران را به عنوان قدرت بزرگ منطقه بپذيردسپاه و ارتش 
 در صدر اخبار خود از زبان منوچهر متکی از احتمال توافق هسته ای خبر داده و نوشته وزير آفتاب يزد

  .خارجه ايران در گفتگو با يک نشريه سوييسی گفته است توافق هسته ای نزديک به نظر می رسد
ز نمايندگان مجلس سخنان تازه احمدی نژاد را نقل کرده که گفته است انتخاب وی  از قول يکی اشرق

موج دوم انقالب است که در اين موج دوم فرد يا افراد مطرح نيستند بلکه فلشی است که مسير مردم 
ساله مردم مخصوصا در بخش گرايش به ١٠را تعيين می کند و آن حرکت به سمت مطالبات چند 

  . اسالمی استاعتقادات اصيل 
 آمل با بيان اينکه احمدی نژاد معتقد بود در چند ماه از رياست دولت توانسته نمايندهبه نوشته شرق 

رييس جمهور اشاره کرد اينها نتيجه همان موج دوم است : به اين خواسته های مردم پاسخ دهد گفته 
  . می يابدکه دايت آن با يک امداد غيبی است و در هفت، هشت سال آينده ادامه

 خبر داده که جفری آدامز، سفير جديد بريتانيا در تهران، ديروز رونوشت استوارنامه خود را به جام جم
وزير امور خارجه تسليم کرده و منوچهر متکی در اين ديدار خاطرنشان کرد که نقش سفرا در انعکاس 

ند به نحو شايسته ای تحقق واقعيت های کشورها بسيار مهم و حساس است و اميدواريم اين امر بتوا
  . يابد

 در دنباله اين خبر يادآور شده که آغاز به کار سفير جديد بريتانيا در حالی صورت گرفته که کيهانروزنامه 
  . ماه است سفارت ايران در لندن بدون سفير مانده است۶بيش از 
 نظامی در مرزهای  در عنوان اصلی صفحه اول خود از کشته شدن عبدالمالک در يک عملياتکيهان

تن ١١شرق کشور خبر داده و وی را از اشرار بسيار خطرناک مرتبط با بيگانگان معرفی کرده که به اتفاق 
  . از همراهانش کشته شدند

 عبدالمالک ريگی سردسته گروهک موسوم به جنداهللا بوده که در ماه های اخير ابتدا کيهانبه نوشته 
ان در مرز مشترک ايران و پاکستان ربوده و به پاکستان منتقل کرده و  مرزبان ايرانی را در منطقه سرو٩

  . تن را کشته بودند٢۶بعدا هم با مسدود کردن جاده زابل به زاهدان در محور تاسوکی 
در حالی که انتقاد از ثابت ماندن ساعت رسمی کشور در روزنامه های مختلف تهران ادامه دارد روزنامه 

ی عالی ترافيک کشور نوشته با تغيير نکردن ساعت بيست و هفت در صد از  از قول دبير شوراجوان
ترافيک در ساعت اوج کاهش يافته و و رقمی حدود هفتاد ميليارد ريال در ساعت صرفه جويی شده 

  . است
يک روز پيش يک نماينده مجلس اعالم داشته بود که با ثابت ماندن ساعت رسمی سيصد ميليون دالر 

  . د وارد آمده است زيان به اقتصا
   کشور تغيير کند چرا که مخالفت  رسمی  ساعت  جلو انداختن  به  برای  دولت  احتمال داده تصميماعتماد
  .   است  کشور باال گرفته  رسمی  تغيير در ساعت با عدم

  کار  کدام  براساس  دولت  هيات  که  است  مطرح  در افکار عمومی  سوال  ايناعتمادبه نوشته 
   رسمی  و ساعت  کرده  نقض آمده  اجرا در می  به  تاکنون  گذشته  سال١۵ در   ای را که  رويه کارشناسی
  .   است  تغيير نداده  ساعت کشور را يک

   از تصميم دولت خبر نداشت  دولت به نوشته اين روزنامه، يکی از نمايندگان مجلس گفته اگر سخنگوی
   و با تغيير ساعت  است  کشور در شب  انرژی  مصرف  اوج شدند که  متذکر می ی و  به  ايشان بايد اطرافيان

  .   را کمتر کنيم  مصرفی  مقدار انرژی  توانستيم می
 کشور   رسمی  ساعت  تثبيت  قانون  منفی  نکات  اينکه  با بياناعتماداين نماينده مجلس بنا به گزارش 

 بود،   ای را در دستور کار خود قرار داده  برنامه  چنين  از قبل ر دولت، گفته اگ  است  آن  مثبت  از نکات بيش
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کند،   را منتشر می  شرعی  اوقات  که  چاپی های  تقويم   نکرد که  را اعالم  تصميم  اين  قبل  ماه چرا از يک
  .  نشود  استفاده غير قابل

اله خود نوشته مردم از اين تصميم  به دفاع از تصميم دولت برخاسته و در سرمقکيهاندر همين حال 
  .ابراز شادمانی کرده اند

 اسکار به تهران خبر   جايزه  و برنده ، بازيگر مشهور فرانسوی  بينوش  از سفر ژوليتاعتماد ملی و شرق
داده و نوشته اند اين بازيگر مشهور به دعوت عباس کيارستمی برای شرکت در تازه ترين فيلم اين 

  .نما به تهران آمده استکارگردان بزرگ سي
  

   فروردين16:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠6 آوريل 5  - ١٣٨5 فروردين 16چهار شنبه 
بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران برای سومين روز پی در پی عنوان های اصلی خود :بی بی سی

يز انواع تازه ای از را به مانور نظامی مشترک سپاه و ارتش اختصاص داده و از آزمايش موفقيت آم
موشک ها نوشته اند و مخالفت با ثابت ماندن ساعت رسمی کشور، مخالفت ها و موافقت ها با 
کاهش نرخ سود بانکی و اظهارنظرهايی درباره پرونده هسته ای ساير مطالب اصلی روزنامه ها را 

  .تشکيل می دهد
بزرگ مشترک دريايی سپاه و ارتش  در صدر اخبار خود نوشته در پنجمين روز از رزمايش جام جم

عمليات آزمايشی قايق پرنده و پيشرفته ترين موشک های شانه پرتاب ضدهوايی و موشک کوثر 
  . ساحلی و دريايی با موفقيت انجام شد

به نوشته اين روزنامه يک دريادار پاسدار گفته است فعاليت ضدهوايی عليه نفوذ پروازی و شناسايی و 
ان های شناور دشمن به وسيله شناورهای رزمی خودی بويژه قايق های تندروی مقابله سطحی با يگ

  . سپاه دارای قابليت واکنش سريع در منطقه ماموريت قرارگاه محرم دريای بوشهر انجام شد
 به عنوان مهمترين خبر امروز از قول فرمانده سپاه پاسداران نوشته قايق فوق پيشرفته ايرانروزنامه 

  . و کوثر با موفقيت آزمايش شد١ع موشک پيشرفته دوش پرتاب با عناوين ميثاقپرنده و دو نو
 در صدر اخبار خود با عنوان بزرگ شليک اول نفت را دو دالر گران کرد، بخشی از يک گزارش کيهان

فاينشنال تايمز را نقل کرده و به نقل از آن روزنامه نوشته با اعالم آزمايش موشکی ايران در آب های 
 سنت در هر بشکه ٩٣ دالر و ۶٧ دالر افزايش يافت و به ٢ فارس بهای نفت خام برنت تقريبا خليج
  . رسيد
 بر اين گزارش افزوده اين در حالی است که اين افزايش ناگهانی بهای نفت خام با توجه به زمان کيهان

 روزه ای است که ٣٠و مکان رزمايش ايران صورت گرفته است، زيرا اين رزمايش درپی تعيين ضرب االجل 
  .شورای امنيت سازمان ملل برای برنامه هسته ای ايران مقرر کرد

 خبر داده که ايران و آمريکا روز شنبه آينده در بغداد در خصوص راه های حفظ صلح و امنيت در جام جم
  . عراق مذاکره می کنند

ی نيز حضور خواهند داشت در به نوشته اين روزنامه اين گفتگوها که در دور آغازين آن مقامات عراق
سفارت کشوری ثالث در بغداد برگزار می شود و يکی از معاونان دبير شورای عالی امنيت ملی 

  . سرپرستی هيات ايرانی را برعهده خواهد داشت
 مدير اين روزنامه گفته تا زمانی که آمريکا موضع استکباری و جواندر همين حال به نوشته روزنامه 

  . در قبال ايران داشته باشد هيچ زمينه ای برای مذاکره با آمريکا وجود نخواهد داشتخوی تجاوزگری 
 آفتاب يزددر همين حال يک نماينده مجلس عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی به نوشته 

  .گفته آمريکا در زمينه هسته ای کوتاه بيايد تا مشکالتش در عراق کاسته شود
 خبر داده که جوانسی برای فروش تعداد ديگری شماره تلفن همراه، روزنامه همزمان با اعالم نام نوي

در پی تشديد اختالالت شبکه تلفن همراه در نخستين روزهای سال نو، مدير عامل شرکت ارتباطات 
  .سيار برکنار شد

رای  رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران در روزهای پايانی سال از برنامه هايی بجوانبه نوشته 
جلوگيری از هر نوع اختالل در شبکه های مخابراتی کشور به ويژه در استان های شمالی و خراسان 

رضوی خبر داد، در حالی که کيفيت شبکه نسبت به نوروز سال گذشته بسيار پايين و اختالالت شديد 
  . بود

 اکثر نقاط کشور  نشان می دهد اختالالت شبکه تلفن همراه که در لحظه تحويل سال درجوانگزارش 
رخ داد، در برخی استان های گردشگر پذير، حتی تا چند روز نخست سال، تماس و يا ارسال پيام کوتاه 

  .را غير ممکن کرد که اين وضعيت در سيزدهمين روز سال نو هم ادامه يافت
عاون وزارت  در گزارشی درباره ناآرامی ها و اغتشاش ها در مناطق مرزی کشور از زبان مايرانروزنامه 

  . کشور نوشته اقدامات خشونت آميز تحت کنترل است، اما حرکت های سياسی ادامه دارد
 در اشاره به حمالت و تهاجم های اشرار در مناطق جنوب کشور  ايرانسردار ذوالقدر به نوشته روزنامه

ا با توجه به ام.گفته خانه های امن و تيمی آن ها تحت کنترل است و افراد زيادی دستگير شده اند
مواضع انقالبی جمهوری اسالمی، اين حد از تحرکات ضد امنيتی طبيعی است، به هر حال هر کس 

  . خربزه می خورد پای لرزش می نشيند
 دو تن از نمايندگان اکثريت مجلس عليه تصميم دولت در ثابت نگاه کيهاندر حالی که به نوشته روزنامه 

 يک عضو کميسيون انرژی مجلس  آفتاب يزدد به نوشتهداشتن ساعت رسمی کشور سخن گفته ان
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گفته با اين تصميم دولت ساالنه سيصد ميليون دالر به جهت افزايش مصرف سوخت به کشور لطمه 
  . وارد آمد

 يکی ديگر از نمايندگان مجلس گفته مصوبه مجلس کارشناسی نشده بود و به همين شرقبه نوشته 
  .شتجهت دولت خود به آن اطمينان ندا
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