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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

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

  امنيت یمتن قطعنامه جديد در مورد ايران در شورا
    ٢٠٠۶ مى 4  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١4 شنبه پنج

 امنيت سازمان ملل متحد ی را در شورای پيش نويس قطعنامه تازه ای غربیکشورها:بی بی سی
 اين کشور از ی تواند هموارکننده راه اعمال تحريم ها بر ايران در صورت خودداریطرح کرده اند که م
 . اورانيوم باشدی سازیتعليق برنامه غن

 . تصويب کندیامه را به زود فرانسه و آمريکا گفتند اميدوارند که اين شورا قطعنیسفرا
 پيش ی ايران با اقدام روز چهارشنبه بريتانيا و فرانسه در معرفی اين ترتيب جنجال بر سر برنامه اتمبه

 .  شده استینويس اين قطعنامه الزام آور وارد مرحله تازه ا
 که یواقب اورانيوم را معلق سازد يا با عی سازی پيش نويس اين سند از ايران خواسته شده غندر

 . نشده است روبرو شودیجزئيات آن هنوز علن
 ی امنيت بعد از ظهر چهارشنبه در نيويورک و پس از آن تشکيل جلسه داد که آژانس بين المللیشورا
 ی توقف غنی شورا برای گفته بود تهران به درخواست های گزارشی جمعه هفته قبل طی اتمیانرژ
 . نکرده استی اورانيوم توجهیساز
 نويس اين قطعنامه عليرغم اعتراضات روسيه و چين، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، پيش

 عليه يک کشور ی اقدام نظامی اعمال تحريم يا حتیفصل هفتم راه را در نهايت برا. تنظيم شده است
 .  کندیباز م
 از ،ی و بازپردازی سازی مربوط به غنی فعاليت هایتمام" کند ی نويس قطعنامه ايران را ترغيب مپيش

 ."همچنين احداث يک راکتور آب سنگين را به تعليق درآورد"و " جمله تحقيقات و توسعه را معلق کند
را مد نظر قرار دهد تا نسبت به اطاعت از آن " یدر صورت لزوم تدابير ديگر" کند ی سند تهديد ممتن

 . استی احتمالی به تحريم هایاطمينان حاصل شود که اشاره ا
که  "ی هايی از انتقال مواد و فناوری خواهد به جلوگيری ملل جهان می قطعنامه همچنين از تمامناي
 ی ايران کمک کند ياری و همچنين برنامه موشکی و بازپردازی سازی غنی تواند به فعاليت هایم

 ."رسانند
 ."کليد مساله در دست ايران است: " بولتون، سفير آمريکا در سازمان ملل گفتجان
 ی چيزها ممکن می بردارند، خيلی اتمی رسيدن به سالح هایاگر آنها دست از تالش برا: " افزوداو

 پاشيدن خاک به چشم ما ادامه دهند، ی و تهديد و گل آلود کردن آب و تالش برایاگر به رجزخوان. شود
 ." قرار داريمیدر آن صورت در شرايط متفاوت

 امنيت بايد یار بر فصل هفتم منشور سازمان ملل، شورا استوی از تصويب هرگونه قطعنامه اپيش
 .وجود دارد" یصلح و امنيت بين الملل" عليه یموافقت کند که تهديد

 امنيت در اين موضوع ی دائم شورای نماينده بريتانيا در سازمان ملل متحد، گفت که اعضا،ی جونز پرِامير
 یتند و اختالفات آنها اکنون در مورد چگونگ نداشته باشد متحد هسی خواهند ايران سالح اتمیکه م

 .برخورد با مساله است
 ی را رد می به سالح اتمی دستيابی اتهام آمريکا و سوءظن شديد اتحاديه اروپا داير بر تالش براايران
 .کند

 توسل به فصل هفتم منشور سازمان ی و چين همچنان نگرانند که پا گذاشتن در اين مسير، يعنروسيه
 . منجر خواهد شدی نهايت به مناقشه نظامملل، در
 بين ی گذاشته شود مباحثات زيادی رود پيش از آنکه اين پيش نويس تازه به رای انتظار مبنابراين
 . دائم شورا انجام شودیاعضا
 امنيت ی دائم شورای گويد هرچند مذاکرات اعضای در نيويورک م،ی سی بی تراوليان، خبرنگار بلورا
 . گيردی ديپلماتيک با تهران به تدريج شکل میبود اما شبح يک قدرتنماي خواهد یطوالن
 گسترده با ايران هستند و در عين حال نسبت به گسترش ی روابط اقتصادی کشور روسيه و چين دارادو

 . کنندی مینفوذ اياالت متحده در منطقه احساس نگران
 سختگيرانه یند، توسل به صدور قطعنامه ها کی خود را از ايران تامين می از نياز نفتی که بخشچين،
 ی جدی دست زدن به اقداماتی نامناسب توصيف کرده و روسيه صرفا به درخواست از ايران برایرا گام
  . بسنده کرده استی کسب اعتماد بين المللیبرا
  

 ی چشمپوشومي اورانی سازی از غنی خواستند به خاطر حفظ صلح جهانرانیبوش و مرکل از حکومت ا
  کند 
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 مشترک در واشنگتن با صدراعظم آلمان، چهارشنبه شب ی در کنفرانس مطبوعاتکای آمری جمهورسيرئ
 فراخواند و از سران ومي اورانی سازی را به متوقف ساختن برنامه غنرانی حکومت اگریدر واشنگتن بارد

هر . وشند چشم بپیا   هستهیها ی از بلندپرواز،یپظ صلح جهان خواست به خاطر حفی اسالمیجمهور
 کردند اما دي تاککيپلماتی دقی از طررانی ای دولت بر لزوم حل و فصل بحران هسته اسيچند هر دو رئ

 یخانم مرکل که برا.  استرومندي نی اتحادرانی ای برنامه اتمهي شد که اتحاد علادآوری بوش یآقا
 و کای است، گفت آمرته به واشنگتن رفرانی حکومت ای مهار برنامه اتمیبرا ی راه حل مشترکدنيرس

 اجازه داد که به دی نبایطی شراچي تحت هی اسالمیآلمان توافق تام و تمام دارند که به جمهور
  .  ابدی دست یا  هستهیها سالح
ترک با انگال  مشی جرج بوش، در کنفرانس خبرکای آمری جمهورسيرئ):  فرداویراد (ی طاهررضايعل

 رفع ی برایپلماسی از دیريگ  بر ضرورت بهرهگریمرکل، صدراعظم آلمان، روز چهارشنبه در واشنگتن، بارد
 از ،ی خواست به خاطر صلح جهانرانی کرد و همزمان از سران حکومت ادي تاکرانی ایا بحران هسته

  .  چشم بپوشندیا   هستهیها یبلندپرواز
 کردند اما دي تاکرانی ایا  رفع بحران هستهی براکيپلماتی دیها ش  تال و مرکل هر دو بر ضرورتبوش
 درک کنند که غرب در برابر دی هشدار گفت بارانی همزمان به سران حکومت اکای آمری جمهورسيرئ

 یمرکل که برا.  استرومندي مقتدر ونی امر، اتحادنی واتحاد غرب در ادي پس نخواهد کشیتهران پا
 به واشنگتن رفته است، اظهارات بوش ی اسالمی جمهوریها تي با فعالیاروئی رویا بری به راهدنيرس
  .  کردديرا تاک
 یها  خود به برنامهیا  هستهیها تي بودن فعالزيآم  بر صلحی اسالمی جمهوردي غرب به رغم تاکجهان
 که رانیا در یا  هستهیها ی به دو دهه پنهانکارکی است و با اشاره به نزدني ظنرانی ایا هسته

 ها ه برنامنی فاش شد، اشي به سه سال پکی خبر آن نزدی اسالمیسرانجام برخالف خواست جمهور
  .داند ی میا  به سالح هستهیابي دستی برایرا تالش

 ی روند غن،یالملل ني بیها ی خواسته است تا زمان رفع نگرانی اسالمی رو، غرب از جمهورنی ااز
  .قف کند را متوومي اورانی و فرآوریساز
 و آلمان توافق تام و تمام دارند که کای شب گذشته در واشنگتن گفت آمری مرکل در کنفرانس خبرخانم

  . ابدی دست یا  هستهیها  اجازه داد که به سالحدی نبایطی شراچي تحت هی اسالمیبه جمهور
 ی جمهوریا هسته مقابله با برنامه ی براشتري کرد که جذب همراهان هر چه بیادآوری آلمان صدراعظم
  . ستي نیرفتنی پذکند، ی نشان داده شود که آنچه مرانی دارد تا به حکومت ااري ضرورت بسیاسالم

 سازمان تي امنی به حکم شورای اسالمی و مجازات جمهورمی دست کم تا کنون با تحرهي و روسنيچ
 هي و روسني را که چتي واقعنی شب گذشته اکای آمری جمهورسي حال رئنیبا ا. اند ملل مخالفت کرده

 از موافق هستند را نقطه آغیا  هستهیها  به سالحی اسالمی جمهوریابي از دستیري با جلوگزين
  .  دانستیمطلوب
 ی جمهوریا  بر سر روش رفع بحران هستههي و روسني بوش گفت جهان غرب سرانجام با چیآقا

 تي امنی شورایم مرکل است که اعضا خانزباني می بوش در حالیآقا. دي به توافق خواهد رسیاسالم
 یا  و فرانسه در باره پرونده هستهايتانی بریشنهادي قطعنامه پسینو پشیسازمان ملل مذاکره بر سر 

  . را از چهارشنبه شب آغاز کردندرانیا
  
   رانی درباره اتي امنی دو ساعته شورایزنی راانیپا
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 بسته درباره ی دو ساعته خود در پشت درهابای تقریزنی سازمان ملل روزگذشته به راتيمن ایشورا

 و سي انگلیرانی قطعنامه ضد اسی نوشي و پرانی درباره ای اتمی انرژی المللني آژانس برکلیگزارش مد
  .  داد انی را متوقف کند ، پاومي اورانی سازی خواهد غنی مرانیفرانسه که از ا

 آلمان با یهايزنی که در راسی نوشي پنی فرانسه، در متن ای مهر به نقل ازخبرگزاریبر گزار گزارش خبه
 ی برای تواند مجوزی منشور سازمان ملل استناد شده است که م7 شد، به فصل یی نهاکایآمر
و  که صلح ید راه چاره، استفاده از زور را در موارنی به عنوان آخری حتای باشد و ی اقتصادیمهایتحر
  .  بداندفتد،مجازي به خطر بی جهانتيامن
 از ی و بازفرآوری سازی مربوط به غنیتهاي تمام فعالدی بارانی قطعنامه آمده است که انی اسی نوشي پدر

 و ساخت - خواهد شد یی راست آزمای اتمی انرژی المللني که توسط آژانس ب- و توسعه قيجمله تحق
  . درآورد قي را به حال تعلني راکتور آب سنگکی
 کل آژانس ری مدی سازمان ملل، گزارش محمد البرادعتي امنی عضو شورا15 نشست روز گذشته، در
  .  قرار دادند ی را مورد بررسرانی ای درباره برنامه هسته ای اتمی انرژی المللنيب

ح  در سطی را بر عهده دارد، روز گذشته اعالم کرد که نشستتي امنی شورای ماه ماستی که رکنگو
 و فرانسه سي انگلیشنهادي پسی نوشي پی بررسیکارشناسان بعدازظهر روز پنج شنبه برا

  .  کنندی مافتی خود دری هاتختی حال اعضاء دستورالعملها را از پانيبرگزارخواهد کرد و درع
 ی برگزار مسی در پار5+1 روز پس از شکست نشست گروه کی تي امنی روز گذشته شورانشست
 از گری دی تالش کردند تا نظر کشورهاکای آمرژهی شرکت کننده به ویست کشورها نشنیدر ا. شود

 ی هسته ازي با هدف توقف برنامه صلح آمرانی اهي اقدامات خصمانه خود علی براهي و روسنيجمله چ
  .تهران را جلب کنند
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راي ذخاير آشورهايي دانست آه دا ايران را بايد از: معاون سازمان انرژي اتمي آشورمان خبر داد
  .آنيم، زياد است اورانيوم است و اميد اين آه بتوانيم معادن جديدي آشف

    ٢٠٠۶ مى 3  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١3چهار شنبه 
، فقيهيان، معاون سازمان انرژي اتمي آشورمان و )ايسنا) به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

ي   دومين روز از همايش دستاوردهاي ايران در زمينهيي در سوخت هسته مديرعامل شرآت تهيه و توليد
 ايران به توانايي توليد انبوه سانتريفوژ در آشور دست يافته: دانشگاه قم اعالم آرد يي در انرژي هسته

  .است
آرديم، هيچ آشوري اين تكنولوژي را به  سانتريفوژ را پيدا نمي قطعا اگر خودمان توانايي توليد: وي افزود
داشتن چرخه سوخت . شود اين دسترسي يك موفقيت بزرگ محسوب مي اد، بنابرايند ما نمي
هاي ديگري را براي دسترسي به ساير  برد، بلكه زمينه يي ما را باال مي هسته يي نه تنها دانش هسته
  .آند ايجاد مي علوم

ه  نقط1000خاك آشور و مشخص شدن  اآتشاف هوايي در يك سوم: فقيهيان همچنين خبر داد
  .شاخص اورانيوم در آشور انجام شده است

. مناطق استخراج شود، نياز به آاوش دارد اين آه چقدر اورانيوم از اين : وي در عين حال گفت
بايد دو سوم . ايم درجاهايي هم به ذخاير ارزشمندي رسيده هايي از دل خاك گرفته و آناليز شده و نمونه

  .نيم و نهايتا بگوييم ذخاير اورانيوم آشور چقدر استزميني آ خاك آشور را پي جويي هوايي و
هشتمين آشور و در توليد هگزافلورايد اورانيوم دهمين  سازي ايران در انجام فرايند غني: فقيهيان گفت

  .آيد آشور در جهان به حساب مي
امروز : ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي گفت هاي جهان غرب با پيشرفت وي با اشاره به مخالفت
يي هستند، اما يك بار ديگر  دستيابي ما به انرژي هسته طلب جهان مخالف همه آشورهاي سلطه

  .ظهور رسيده است خواست و اراده ملي به منصه
ما در سطح : ايجاد شده در آشور افزود معاون سازمان انرژي اتمي با اشاره به نهضت علمي

  .روند بينيد آه جوانان ما گام به گام پيش مي مي النايم و ا هاي خوبي آسب آرده المللي رتبه بين
سازي پرداخت و در ادامه  استخراج تا غني يي از ي سوخت هسته فقيهيان در ادامه به تشريح چرخه

يي ايران به خاطر نگراني آنها از  ي هسته برنامه امروز مخالفت آشورهاي بزرگ با: خاطرنشان آرد
يي  ي سوخت هسته اند آه اگر ايران به چرخه اين مساله نگرانها  يي نيست، آن ساخت بمب هسته

  .هم آسب خواهد آرد و اين به معناي رهايي از وابستگي است دست يابد، علوم و فنون ديگري را
مثل . بيشتر معادن زيرزميني هستند: گفت وي سپس به استخراج اورانيوم در آشور اشاره آرد و

آرايي براي استخراج  نياز به يك واحد بزرگ به نام آانه .ين هستند متري زم350معادن ساغند در عمق 
  .موفقيت هم در آشور حاصل شده است اورانيوم وجود دارد آه اين

آارخانه فرآوري اورانيوم اصفهان، هگزافلورايد اورانيوم  محصول نهايي: معاون سازمان انرژي اتمي افزود
  .ها هستيم  آشور جهان است آه ما يكي از آن10 تنها در خدمت اين تكنولوژي و فرايند. است

فرآوري اورانيوم اصفهان به مرحله توليد رسيده  اآنون آارخانه: معاون سازمان انرژي اتمي ايران گفت
ي  سازي به آارخانه هگزافلورايد توليد آرده است آه به تدريج براي غني  تن100است و تا آنون بيش از 

  .خواهد شد سازي ارسال غني
 درصد 5 تا 3يي بين  براي توليد سوخت هسته سازي مورد نياز ميزان غني: وي همچنين يادآور شد

  .است
سوخت را دارا باشيم، به خاطر ايجاد خالقيت و  اگر ما امروز مصر هستيم آه بايد چرخه: فقيهيان گفت

  .نوآوري علمي در آشور است
آشورهاي  : جمله علوم استراتژيك خواند و گفت زيي را ا آوري هسته معاون سازمان انرژي اتمي فن

داشتن چرخه سوخت .  به اين علوم شوند حال توسعه بزرگ درصدند تا مانع دسترسي آشورهاي در
هايي نيستند آه  آند، سوخت هاي فسيلي سوخت آشور مي يي آمك شاياني به توسعه پايدار هسته

  .دجهان را تامين آنن بتوانند در آينده نياز آشور و
يك سوخت استراتژيك تبديل خواهد شد و ديگر  در ربع قرن آينده سوخت فسيلي و نفت به: وي افزود

  .داشت، چون آاالي استراتژيك قابل خريد و فروش نيست توانايي اين آه نفت را بفروشيم، نخواهيم
 و يي يك ضرورت جهاني است برق هسته دسترسي به: معاون سازمان انرژي اتمي اظهار داشت

  .هاي فسيلي، اورانيوم است ترين جايگزين سوخت مهم
نبايد اين موفقيت را به گروه و شخص : خواند و گفت وي توانايي به دست آمده در آشور را توانايي ملي

اين آه چيزي در سطح ملي بروز آند، نياز به سرمايه، دانش و  يا تشكل سياسي ارتباط دهيم، براي
  .مديريت ملي دارد

يي ايران  قول گرفته شده آه اولين نيروگاه هسته ها، اين در قراردادي با روس: نين تصريح آردوي همچ
  . به اتمام برسد2006تا سال 

شود گفت   در دنياي امروز نمي :روسيه گفت يي ايران و هاي هسته فقيهيان با اشاره به همكاري
علم يك ميراث بشري است آه بايد . دتوليد آنن چيزي را توانند آشورها بدون آمك ساير آشورها مي

  .توانيم بگيريم و اين به معناي وابستگي نيست آنچه مي توليد شود و اين حق ماست آه
وجود معادني در ايران مرآزي، ساغند و نايگان و  وي در حاشيه اين مراسم در گفتگويي با خبرنگاران از

  .در جنوب هم معادني داريمشمال غربي آشور و  احتماال در: زريگان خبر داد و گفت
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 ساله آشور 20انداز  يي بايد در چشم الكتريكي هسته  هزار مگاوات انرژي20: وي همچنين يادآور شد
المللي  يي به مناقصه بين اعتبار آرده براي اين آه دو نيروگاه هسته امسال دولت تامين. تامين شود

  .شود گذاشته و ساخته
  
 وزارت هيانيب:  و برتر باشدکي دموکراتیرانی دوست انیکتری چندان دور، نزد نهی است روزدواري امکایآمر

   رانی درباره اکایامور خارجه آمر
    ٢٠٠۶ مى ٢  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١٢سه شنبه 

 یاروی روی چالشرانی امیرژ« با عنوان رانی درباره ای اهياني روز سه شنبه بکای امور خارجه آمروزارت
 ی شود که می اشاره مکای آمری جمهورسي ابتدا به گفته جرج بوش رئهياني بنیادر . منتشر کرد» جهان
 شده، گرفته به گروگان ی شده مذهبني گروه کوچک دستچکی است که توسط ی کشوررانیا«: دیگو

 ی و حقوق انسانهي اولی های که مردم را به انزوا کشانده، آنها را تحت فشار قرار داده و آزادیگروه
 از ني تحسژهی وکا،ی وزارت امور خارجه آمرهياني بی بخش هانی از مهمتریکی. » کنندی میآنان را نف
 کند و از ی مني آنها را تحسارد، گذی احترام مرانی به مردم اکایآمر«: دی گوی است که مرانیمردم ا

 سيئ که ریهمانطور.  کندی میباني کنند، پشتنيي خود را تعندهی خواهند آی که منیحقوقشان در ا
 و برتر کي دموکراتیرانی دوست انیکتری نه چندان دور، نزدی است روزدواري امکایآمر: دی گوی میجمهور
  . »ستدی ای فاسد و سرکوبگر قرار گرفته اند ممیک رژی که در برابر رانی در کنار مردم اکایآمر. باشد
 چهار بخش مهم را هياني بنیا. کرد منتشر رانی درباره ای اهياني روز سه شنبه بکای امور خارجه آمروزارت
 را که در کای وزارت امور خارجه آمرهياني فردا برگردان دو بخش اول از بوی فرزام از رادچهریپر. ردي گیدر بر م

 ی کشورشان است به آگاهمی رژی ها از سویرانی و نقض حقوق ارانی کشور به مردم انیباره احترام ا
  :  رساندیم
 است که وزارت امور ی اهيانيعنوان ب»  جهانیاروی روی چالشرانی امیرژ«): فردا ویراد( فرزام چهریپر

 سي جرج بوش رئدنتی ابتدا به گفته پرزهياني بنیدر ا.  منتشر کردی اسالمی درباره جمهورکایخارجه آمر
  : دی گوی شود که می اشاره مکای آمریجمهور

 است که ی کشوررانیا. دی گوی واحد سخن میی با صدارانی ای افراطمی درباره رژی المللني بجامعه«
 که مردم را به انزوا ی به گروگان گرفته شده، گروهی شده مذهبني گروه کوچک دستچکیتوسط 

  . »د کننی می آنان را نفی و حقوق انسانهي اولی هایکشانده، آنها را تحت فشار قرار داده و آزاد
  : دی گوی مني همچنکای آمری جمهورسيرئ: ف . پ
.  کندی گسترش نفوذ خود در منطقه کوشش می برای است و به طور فعالسمی تروری حامرانی امیرژ«
 ی براشی های با جاه طلبني همچنرانی امیرژ.  استکای متحد آمرلي اسرائی خواهان نابودرانی امیرژ

 یهد سازمانی به کوشش خود براکایآمر.  استستادهی جهان ایاروی روی اتمی به سالح هایدسترس
 یابي دستی و دنبال کردن برنامه هارانیرفتار پرخاشگرانه ا.  ادامه خواهد داددهای تهدنیجهان در برابر ا
  . »دی افزای می المللني در جامعه بمی رژرانی ای بر انزوایبه بمب اتم

ت  اسرانی از مردم اني تحسژهی وکا،ی وزارت امور خارجه آمرهياني بی بخش هانی از مهمتریکی: ف . پ
  : دی گویکه م

 خواهند ی که منی کند و از حقوقشان در ای مني گذارد، آنها را تحسی احترام مرانی به مردم اکایآمر«
 دواري امکایآمر: دی گوی می جمهورسي که رئیهمانطور.  کندی میباني کنند، پشتنيي خود را تعندهیآ

 که رانی در کنار مردم اکایآمر. رتر باشد و بکي دموکراتیرانی دوست انیکتری نه چندان دور، نزدیاست روز
 رانی که مردم ایی از کوشش هاکایآمر. ستدی ای فاسد و سرکوبگر قرار گرفته اند ممی رژکیدر برابر 

 ی انجام منشاني در سرزمی آزادني و همچنی و رفاه اقتصادیاسي مثبت سراتيي گسترش تغیبرا
 خود را ی کمک هاران،ی در اگذشتهلزله در سه سال  سه زدادی پس از روکایآمر.  کندی متیدهند، حما

 که ی طرحی کشور درخواست کرده تا بودجه الزم را برانی از کنگره اکایدولت آمر.  عرضه داشتهرانیبه ا
 اريدر اخت:  کمک ها عبارتند ازنیا.  کندبی مختلف کمک کند، تصوی هانهي در زمرانیبتواند به مردم ا

 و ی و توسعه جامعه مدنی در امور شهروندی فعاالن محلاز طرفانه، دفاع ی و بحيگذاردن اطالعات صح
  . »ی شهروندیآموزش ها

 نقض حقوق بشر در کا،ی وزارت امور خارجه آمرهياني از مسائل مهم مطرح شده در بگری دیکی: ف . پ
 کند یم وحشتناک است، صحبت اري که بسرانی بخش از کارنامه نقض حقوق بشر در انیا.  استرانیا

 هي تکنی ابر ني همچنکای وزارت امور خارجه آمرهيانيب.  استشی رو به افزای کمبود دموکراسدی گویو م
 ی شدن افراد، شکنجه، بازداشت و زنداندی بطور منظم دست اندر کار اعدام، ناپدرانیدارد که دولت ا

  .ت اسی مذهبی هاتي روزنامه نگاران و اقلنيکردن فعاالن حقوق بشر و همچن
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  آنیپيشنهاد صلح شيمون پرز به ايران و معنا
 ی زيدآباداحمد:بی بی سی
  مسايل خاورميانه کارشناس

    ٢٠٠۶ مى 3  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١3چهار شنبه 
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 ايران یها  از مقام ی اسالمی ضمن هشدار به جمهوریکار اسراييل  پرز سياستمدار کهنه شيمون
 .فرا خوانده است' یا دست کشيدن از تحريکات هسته 'درخواست صلح کرده و آنان را به 

 با ی است که نداند مخالفت با موجوديت اسراييل و يا دست کم اظهار خصومت لفظی کمتر کسامروز
 . در آمده استی اسالمی جمهوری از هويت و فلسفه وجودیآن به صورت بخش

 در جهت صلح با تواند ی خود نمی کنونی با ساختار و ايدئولوژی اسالمیت، جمهور توجه به اين واقعيبا
 از یا خود برآيد که در حال حاضر نشانه ' استحاله'اسراييل گام بردارد، مگر آنکه در صدد تغيير ماهيت و 

 .شود ی نيز ديده نمیچنين قصد
 یر، پوشيده نيست، با اين حال و بسيای با تجربه سياسی اين نکته بر پرز به عنوان رهبرقاعدتا

 پيشنهاد صلح به رهبران ايران داده است، چرا؟
نقض ' آمريکا و متحدانش به عنوان ی دولت ايران که از سوی اين است که آن دسته از رفتارهاواقعيت

 نادر ی رفتارهايیالملل نام نهاده شده، نه لزوما در سطح بين '  يک دولتیالملل  بين ی ها مسئوليت
 یساز ی غنندمان( است یالملل و نه لزوما در تضاد با قوانين بين ) مانند نقض حقوق بشر(ست ا

 ).اورانيوم
 ايران را یا  هسته یها  از کشورها برخورد با فعاليت ی به همين مساله، باعث شده است که برختوجه

 ی برای اسالمیجمهور از تحليلگران نيز تالش ی امنيت سازمان ملل ندانند و برخیدر صالحيت شورا
 آمريکا و اسراييل یها  و بازدارنده در برابر تهديدی دفاعی مند، اقدامنا ی می به سالح اتمیآنچه دستياب

 . کنندیتلق
  آمريکا و اسرائيلفشار
 ايران به عنوان یا  هستهیها  از فعاليتی است که آمريکا و اسراييل با ارائه هرگونه تصويری در حالاين

 به ی از دستيابی اسالمی که هدف سران جمهورورزند یمخالفند و بر اين نکته اصرار م' یاع دفیاقدام'
 .است' یتهاجم 'ی اورانيوم هدفیساز  ی دوربرد و غنیها موشک 
 و ی تسليحاتیها آميز و برنامه  خود را صلح ی اتمیها  نيز به نوبه خود برنامهی اسالمیجمهور
 عليه خود یکند و در مقابل، آمريکا و اسراييل را در موضع تهاجم  ی می معرفی خود را تدافعیموشک

 .داند  یم
 ظريف معنا و مفهوم پيدا ی که پيشنهاد صلح پرز به رهبران ايران در چارچوب همين بازرسد ی نظر مبه
 .کند
ه حذف اسراييل از نقش' بر لزوم ی رئيس جمهور ايران مبننژاد ی که اظهارات محمود احمدداند ی مپرز

 در سطح جهان انتشار يافته و در عين حال از اين نکته نيز آگاه است که یا به طور گسترده ' جغرافيا
 ندارد و مغاير ی يک کشور عضو سازمان ملل، هيچ توجيه حقوقی نابودیدرخواست رئيس يک دولت برا

 .با منشور ملل متحد است
 ايران است که از ی و رسمیييل، تنها رفتار علن اسرای نابودیبه عبارت ديگر درخواست رهبران ايران برا

 .شود ی محسوب می تهاجمی و اقدامیالملل الملل، نقض مقررات بين  نقطه نظر حقوق بين
 ی موضع تدافع،ی تهاجمموضع

 با تکيه بر پاره یالملل  گريز از اتهام نقض مقررات بين ی برای ايرانی ها  از مقامی اخير برخی ماههادر
 در برابر ی اسالمی اند تا مواضع جمهور  کوشش کرده،ی اسراييلی ها  مقامیر نظرها از اظهایا 

 . بدانندی تدافعی بلکه رفتاری تهاجمیاسراييل را نه اقدام
   به ايران پيشنهاد صلح داده است تا بدين،ی کردن چنين تالشی خنثی بتوان گفت که پرز براشايد

 با ايران به عنوان يک کشور ندارد و یاکن، هيچگونه خصومتوسيله اعالم کند که اسراييل ابتدا به س
 طرف وجه بين دو کشور ايران و اسراييل شهرت يافته، مسئوليتش کامال متیآنچه به عنوان دشمن

 . استیايران
 و ی صلح را ندارد و به علت ايدئولوژی آنجا که دولت ايران امکان دادن پاسخ مثبت به درخواست پرز برااز

 ی آمريکا و متحدانش مبنی خود ناگزير به ادامه خصومت با اسراييل است، بنابراين ادعایلساخت داخ
 .کند  پيدا ی در سطح جهانی تواند مقبوليت بيشتری است میبراينکه ايران در موضع تهاجم

 بر آن ی حرکت کرده است که پافشاری اسراييل، در جهتیدر واقع دولت ايران با حمايت از شعار نابود
 به ی اسالمی جمهوری معرفی کند و راه را برای را خنثیالملل  از مقررات بين ی تواند پيرویلقوه مبا

 .بگشايد'  سرکشیرژيم'عنوان 
 ی ايران را بر سر يک دو راهی شايد با در نظر گرفتن اين نکته پيشنهاد خود را مطرح کرده تا ديپلماسپرز

 آيد و مسير ديگرش، قرار گرفتن اسراييل در یسدود م که يک مسيرش به نظر میدو راهه ا. قرار دهد
  .ی و متهم شدن ايران به رفتار تهاجمیموضع دفاع

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
  ی بر اصالح قانون اساسدي و تاکسمي اهل تسنن عراق با فدرالونيمخالفت فراکس

    ٢٠٠۶ى  م3  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١3چهار شنبه 
 لي در پارلمان داردامروز خواستار تشکی کرس44 عراق که ندگانی اهل تسنن در مجلس نماونيفراکس

  . شدی از قانون اساسیی و اصالح بندهاريي تغی پارلمان براونيسيکم
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 ی مطلب به خبرگزارنی ااني با بی جبهه توافق عراقیسخنگو" یظافر العان" مهری گزارش خبرگزاربه
  .  شود ی کشور منی امي منجر به تقسی عراق به شکل کنونیقانون اساس: فرانسه گفت

 لي با تشکمي خواهی پارلمان ماستی عراق ما از رندگانی جلسه مجلس نماليپس از تشک:  افزودیو
 سمي بند مربوط به فدرالژهی بوی قانون اساسی  اصالح بندهای محوله خود را براتي مسئولون،يسيکم

  . عراق انجام دهدی ثروت هاعیتوزدرمرکز و جنوب و 
 کند ی مدي مذاکرات تاکنی عراق پس از آخری قانون اساس142ماده :  کردحی تصری توافق العراقجبهه
 بندها و اصالح قانون ی نظر دربرخدی تجدی شود و به مدت چهارماه برالي پارلمان تشکونيسيکه کم
  . تالش کند یاساس
 ها ی شود و ازعراقیاسي عراق وارد روند سیباعث شد حزب اسالم ماده بود که نيهم:  افزودیالعان

  . بدهندی رایخواست به قانون اساس
 جبهه نی ارای به جبهه توافق واگذار شود زونيسي کمنی ااستی است که ریعيطب:  کرددي تاکیو
 قانون لی تعدی برایاسي دارد بلکه ورود ما روند سی قانون اساسلی به تعدلیگرتمای دشترازهرطرفيب

  . بودیاساس
 نیمهمتر:  گفت رکنديي دارد تغلی که جبهه توافق تمایی درمورد بندهای جبهه توافق العراقیسخنگو

 که می موضوع خطوط قرمز ماست و معتقدنی در مرکز و جنوب است و اسمي فدراللي به تشکزمربوطيچ
  . عراق خواهد شدمي بند منجربه تقسنیا

 نحوه ی عراق است و درقانون اساسی هایی ثروتها و داراعیبوط به توزموضوع دوم مر:  افزود یالعان
  . کرده است ني که هدر نرود معی کشور را به شکلنی ای از ثروت هایبهره بردار

 تا قانون می آن را بردارمي کنیما تالش م:  دانست و گفت ی طائفه اکردی را با روی قانون اساسیو
  . ها باشد یتمام عراق منافع انگري وبی وملی عراقیاساس
 لی موضوع را درک کنند عالوه بر آن ما تمانی ها استي لهي کرد که برادرانش در بقیدواري ابراز امیالعان
  . کندريي تغی قانون اساسی ازبندهای چارچوب برخمیدار

 جادی در مورد اتهي دو کملي تشکی بررسی خود را برای جلسه کارني عراق امروز اولندگانی نمامجلس
  .  مجلس آغاز کردی نامه داخلني و آئی در قانون اساسلیتعد

 ني شد، اولليتشک) 84 آذر 24(2005 دسامبر 15 ی انتخابات پارلمانی عراق که درپندگانی نمامجلس
  . خود را امروز آغاز کرده است یجلسه کار
ر مراسم انتخاب شد، د) بهشتی ارد2(لی آور22 مجلس منتخب عراق که سي رئی المشهدانمحمود

  . جلسه حاضر هستندنی در اندهی نما275 از مجموع ندهی نما125افتتاح نشست امروز اعالم کرد که 
  

توسط نيروهاي عراقي برگزار  با اتخاذ تدابير شديد امنيتي) چهارشنبه(نشست پارلمان عراق امروز 
  .شد

    ٢٠٠۶ مى 3  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١3چهار شنبه 
ي پارلمان جديد عراق  از خبرگزاري آلمان، جلسه به نقل) ايسنا(ويان ايران به گزارش خبرگزاري دانشج

  .ي اين پارلمان برگزار شد نماينده 275 نماينده از مجموع 154با حضور 
العطيه و عادل طيفور، معاونانش، در اين جلسه بر  محمود المشهداني، رييس پارلمان به همراه خالد

  .احزاب موجود در پارلمان تاآيد آردند ضرورت عدم حزب گرايي در عملكرد
ما به عنوان نمايندگان : اي خاطرنشان آرد طايفه المشهداني با اعتراف به مشكالت موجود و اختالفات

  .اي جز موفقيت پيش رو نداريم توافق تبديل آنيم، چون گزينه پارلمان بايد اين اختالفات را به
ي تشكيل شده از سوي احزاب پارلماني  آميته اي دودقيقه پس از شروع پارلمان اسامي اعض 10

  .قرائت شد
نيروهاي پليس و ارتش عراق به شكلي گسترده در  چنين هزاران تن از در حين برگزاري اين نشست هم

  .نشست پارلمان، مستقر شدند ي الخضرا، محل برگزاري نزديكي منطقه
ي  ي شيعه از سوي منابع فهرست ائتالف يكپارچه الشهرستاني: پايگاه اينترنتي المحيط نيز گزارش داد

  .نفت عراق تعيين شد عراق به عنوان نامزد تصدي پست وزارت
حسين الشهرستاني، عضو : اعالم آردند ي عراق ي شيعه منابع آگاه در فهرست ائتالف يكپارچه

نفت در پارلماني عراق براي تصدي پست وزارت  ي اين فهرست به جمع نامزدهاي احزاب برجسته
  .ي جديد عراق پيوست آابينه

اين پست به ثامر الغضبان، وزير نفت سابق عراق  پيش از اين برخي از احزاب موافقت خود را با اعطاي
  .احزاب پارلماني برخوردار است، اعالم آرده بودند آه از شانس زيادي نيز در جلب آراي

حسين شندل، وزير دادگستري عراق، هيات عبدال :خبرگزاري آلمان در گزارشي از عراق اعالم آرد
ها و جنايتكاراني   تن از تروريست93اجراي حكم اعدام  تراشي در رياست جمهوري را مسوول مانع
  .است دانست آه حكم آنها صادر شده

 غيرنظامي و 10استاندار االنبار به آشته شدن  طرح ترور ناموفق: چنين اعالم آرد اين خبرگزاري هم
  .شد پنج تن از محافظان وي منجرمجروح شدن 

خودروي حامل مامون سامي الرشيد، استاندار  ي شبه نظاميان به بر اساس اين گزارش بر اثر حمله
 غير نظامي آشته و پنج تن از محافظان وي 10صورت گرفت ،  االنبار، آه در مسير رفتن وي به دفترش

  .مجروح شدند
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انفجار يك بمب در : وزارت آشور عراق گزارش داد امنيتي درخبرگزاري آويت نيز به نقل از مقامات 
  . زخمي بر جاي گذاشت16بغداد  ي الشعله در غرب بازاري در منطقه
  .تجاري وارد آرده است ي هايي را به اين منطقه چنين خسارت اين انفجار هم

.  خبر دادسربازان عراقي در رمادي خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز از آشف چهار جسد متعلق به
 مايلي شمال شرق بغداد حمله 35واقع در  هاي پليس در بعقوبه چنين مردان مسلح به گشتي هم

  .يك تن ديگر زخمي شد آردند آه در نتيجه يك افسر پليس عراق آشته و
 مايلي شمال 80ابتدايي دخترانه در تكريت واقع در  ي يي در نزديكي يك مدرسه  جاده در اثر انفجار بمب

  .د يك آودك زخمي شدبغدا
  .استقرار نيروهاي لهستاني تلفاتي در بر نداشت انفجار يك خمپاره در پايگاه نظامي جنوب عراق محل

ي انتحاري در مقابل مرآز استخدام  حمله براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس تعداد تلفات
  .زخمي رسيده است 30 آشته و 15نيروهاي پليس عراق در فلوجه به 

  
  حليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيت
  

   ارديبهشت14:  تهرانیمرور روزنامه ها
    ٢٠٠۶ مى 4  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١4 شنبه پنج

روزنامه های صبح آخرين روز هفته در تهران از ناموفق ماندن اجالس پاريس خبر داده و آن :بی بی سی
ی شورای امنيت برای تحريم ايران دانسته اند و در را نشانه شکست آمريکا در به دست آوردن نظر اعضا

عناوين ديگر خود به رد طرح کاهش بهره بانکی در شورای نگهبان، افتتاح جشنواره مطبوعات و اهدای 
  ..جايزه قلم طاليی به اکبر گنحی پرداخته اند

ريس  عنوان های اصلی خود را به نشست اعضای شورای امنيت در پا ايران واعتماد ،جام جم
  .  آن را شکست آمريکا خوانده اندکيهان و جمهوری اسالمیاختصاص داده اند و 

 با عنوان شام آخر نتيجه نداشت نوشته ضيافت شام پاريس با حضور نمايندگان پنج عضو ايرانروزنامه 
 دايم شورای امنيت به اضافه آلمان و با موضوع مذاکره درباره پرونده ايران دستاوردی برای آمريکا

  .نداشت
 در صدر اخبار خود گزارش داد که طرح کاهش نرخ بهره بانکی توسط شورای نگهبان رد دنيای اقتصاد

  . شده است
به نوشته اين روزنامه شورای نگهبان، مصوبه پارلمان را از جهات مختلف دارای اشکال دانسته و با مبهم 

 مجلس بايد کل طرح را مورد بررسی مجدد ارزيابی کردن مصوبه، کليت آن را زيرسئوال برده به طوری که
  . قرار دهد

 طرح مجلس چندی پيش به رغم مخالفت گسترده کارشناسان بانکی، دنيای اقتصادبه نوشته 
ای به ضرر  اقتصاددانان و بانک مرکزی به تصويب رسيد در حالی که به نظر آنان متضمن تعهد يکسويه 

  .تگذاران بوده اس  ها و نهايتا سپرده  بانک
نژاد را هنگام افتتاح نمايشگاه بين  روزنامه های هوادار دولت با چاپ عکس هايی که محمود احمدی 

  . المللی کتاب تهران نشان می دهد از اين بازديد گزارش هايی منتشر کرده اند 
   برگزاری  برای  مناسبی  مکان  آينده  تا سال  خود خواست  نوشته رييس جمهوری از وزرایاعتماد

، وزير   ميرکاظمی  به به نوشته اين روزنامه آقای احمدی نژاد خطاب.  در نظر بگيرند  کتاب نمايشگاه
   ندهد، در نمايشگاه  رخ  آينده  تا سال  اتفاق اگر اين:   و ارشاد گفت ، وزير فرهنگ ، صفار هرندی بازرگانی
 شما   نشود پس  و اگر چنين ار بيشتر است از شما بسي  زور من البته.  يا شما  حضور دارم  يا من بيستم

  . حضور نخواهيد داشت
   دولت  پشتيبانی  مديرکل  نامه  بر اساس  سابق،  جمهوری ، رييس  خبر داده که محمد خاتمیکارگزاران

   بود، اين  شده  کار خاتمی  محل  عنوان  در سعدآباد به ، واقع  همراهان  ساختمان  خواستار تخليه  که نهم
  .  کرد  را ترک ساختمان

:   است  آورده  دفتر خاتمی  خود به نژاد در نامه  احمدی   دولت  پشتيبانی به نوشته اين روزنامه مدير کل
   بايد ترک  ساختمان  لذا اين  است جمهوری  نهاد رياست   مورد نياز تشريفات  همراهان  ساختمان چون

  . کرد  سعدآباد را ترک  ساختمان  نامه  نيز با رويت  محمد خاتمی شود که
 متهم که همگی از ۵٣ وکيل دراويش گنابادی خبر داده که وی و يکی ديگر از وکال و  اعتمادبه نوشته

  . دراويش هستند به حبس محکوم شده اند
 آن را منعکس کرده او و اميد بهروزی وکيل ديگر دراويش به يک سال اعتمادبه گفته فرشيد يداللهی که 

دو ماه پيش به دبنال حمله نيروی . ، هفتاد و پنج ضربه شالق و جريمه نقدی محکوم شده اندزندان
انتظامی و لباس شخصی ها به دراويش قم و تخريب حسينيه آنان، حدود هزار نفر از پيروان اين گروه 

  .دستگير شدند
   است يا هتک ر مجازات در شهر، پرسيده که اين کا  مجرمان  در گزارشی پيرامون گرداندناعتماد ملی

  .حرمت
   به آباد که  نظام  منطقه  از اشرار معروف  و دو تن  تهران  از اشرار جنوب به نوشته اين روزنامه دو تن

 بودند،   کرده  محل  اهالی  کردن  و مضروب  شمشيرکشی  به  خود اقدام  از همدستان  يکی هواخواهی
  . شدند  گردانده  جرم  ارتکاب ل در مح  ظهر روز گذشته  از دستگيری پس
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   ارديبهشت13:  تهرانیمرور روزنامه ها
    ٢٠٠۶ مى 3  - ١٣٨۵ ارديبهشت ١3چهار شنبه 
روزنامه های امروز صبح بدون هيچ تحليلی صرفا از اجالس پاريس و تهيه پيش نويس :بی بی سی

 رامين جهانبگلو نويسنده و مترجم، قطعنامه شورای امنيت عليه ايران خبر داده اند، تائيد خبر دستگيری
ادامه بحث ها درباره مخالفت علما با حضور زنان به ورزشگاه ها و افزايش بی سابقه درآمد کشور از 

  . فروش نفت و گاز از جمله ديگر اخبار و گزارش های اين روزنامه هاست
   امنيت  شورای عضو دايم   پنج روزنامه های امروز صبح تهران بدون تحليلی خبر داده اند که نشست

  نويس  پيش  و انگليس  فرانسه  افتاد که  جريان  به  در پاريس  ديروز در حالی  متحد و آلمان  ملل سازمان
  .  کردند  ارايه  و روسيه  چين  به  ايران  ای را عليه قطعنامه

   کند و به  خود را متوقف يوم اوران سازی  غنی های خواهد تا فورا فعاليت  می  از ايران نويس  پيش  اين
  .  نهد  گردن  جهانی  جامعه خواسته
 با يادآوری ادامه فعاليت های ديپلماتيک ايران خبر داده که علی الريجانی دبير شورای عالی اعتماد

   مسائل  پيرامون  ترکيه  را با مقامات امنيت ملی در روزهای اينده به ترکيه سفر می کند تا گفتگوهايش
  .  کند  پيگيری  ای هسته

 در سرمقاله خود از دولت ترکيه به خاطر همکاری هايش با  جمهوری اسالمیدر همين زمان روزنامه
  .آمريکا انتقاد کرده و هشدار داده که اين همکاری ممکن است برای اين دولت گران تمام شود

رود بانوان به ورزشگاه ها  با عنوان رييس سازمان تربيت بدنی همچنان بر وجمهوری اسالمیروزنامه 
اصرار دارد از قول محمد علی آبادی نوشته ورود بانوان به ورزشگاه ها درحال کارشناسی است و بحث 
بازپس گيری دستور رييس جمهوری وجود ندارد و بحث و کار کارشناسی خواستيم تا نتيجه را به مردم 

  . اعالم کنيم
 متاسفانه بعضی مسئولين از جمله رييس سازمان تربيت  بر اين خبر افزودهجمهوری اسالمیروزنامه 

يا توجه ندارند و يا نمی خواهند متوجه اين نکته باشند که آنچه مراجع عظام تقليد اعالم کرده , بدنی 
اند، حکم شرعی است و در برابر حکم شرعی، سخن از کار کارشناسان گفتن در برابر فتوا ايستادن 

  . است 
مه نظر رهبر جمهوری اسالمی نيز که قبال به وزارت کشور ابالغ شده هم ممنوعيت به نوشته اين روزنا

ورود بانوان به ورزشگاه های مردان است و بسيار شگفت انگيز است که با وجود اين باز هم مسئول 
  . تربيت بدنی چنين سخن ميی ويد
بر لغو دستور رييس  معاون پارلمانی رييس جمهوری خهمبستگیدر همين حال به نوشته روزنامه 

جمهوری در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها را تکذيب کرده و در نامه ای به اين روزنامه يادآوری کرده که 
تا زمانی که زمينه ها مقدمات و شرايط برای اجرای دستور رييس جمهوری فراهم نشده اين دستور، 

  . اجرايی نمی شود
 بازگشت چهار ميليون مهاجر افغانی از گفتگوهای وزير کشور  با عنوان بزرگ فرارسيدن زمانآفتاب يزد

 از قول يک مقام دولتی نوشته برخورد با همبستگیبا نماينده سازمان ملل در امور آوارگان خبر داده و 
  . مهاجران غيرقانونی آغاز شده است

گيری و اعزام مهاجران به نوشته اين روزنامه مديرکل اتباع بيگانه وزارت کشور گفته برای طرح جامع دست
  .غيرقانونی پيشنهاد تخصيص هفده ميليارد تومان بودجه به شورای عالی امنيت ملی داده شده است

 و گاز ايران در   نفت  از فروش  حاصل  به نقل از صندوق بين المللی پول خبر داده که درآمدهایاعتماد
رسد که نسبت به سال قبل دوازده در صد   می پنجاه و پنج و نيم ميليارد ميليارد دالر  به  جاری سال

  .بيشتر خواهد بود
شش ماه بعد از حادثه سقوط هواپيمای نظامی که به کشته شدن هشتاد تن از روزنامه نگاران انجاميد 

 سرانجام نظر کارشناسان در مورد علت اين واقعه اعالم و خلبان هواپيما مقصر  اعتمادبه نوشته
  . شناخته شد

   باشد، اما عمده  مورد قصور داشته  در اين  مراقبت  شايد برج  در اين گزارش آمده عتمادابه نوشته 
  .  است  داشته  هواپيما از باند پرواز انحراف ، چون  است  بوده  خلبان تقصير بر گردن
 با اشاره به گفته های سخنگوی دولت در مورد شعار نفت بر سر سفره مردم نوشته اعتماد ملی

 رای   آرای  و جذب  افکارعمومی  را در جلب  مهمی ، نقش  طور خاص  به جمهوری  رياست  انتخابات بحبوحه
   بوته  جديد به  دولت  کار آمدن  از روی  شعارها پس  اين  که ، در صورتی بنابراين. کند  ايفا می  دهندگان 

   مردم  واقعی های  و خواسته لبات اجرا نشود، مطا  نامعلومی  داليل  و يا به  شده  سپرده فراموشی
 در  اين. شود  می   مواجه  جدی  با ترديدی  ملت  از سوی  دولت  نمايندگی  و عمال اعالم  شده مخدوش
 و نمی   است  مسئول  در برابر ملت  اساسی  قانون١٢٢   اصل جمهوری مطابق  رييس   که  است حالی

   و با شعارهای  کرده  فرض  قيد و شرط  بدون  آورده  دست  به کراتيک دمو  پروسه  از يک  را که تواند قدرتی 
  . نمايد  تلقی  شده  اجرا، تمام  و يا غيرقابل مقطعی

شود   می  نوشته گفتهاعتماد ملیچهار روز بعد از ناپديد شدن رامين جهانبگلو نويسنده و مترجم، 
  .  است  شده  منتقل  اوين ن زندا  و به  بازداشت  قضايی  جهانبگلو با حکم رامين
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   در پرونده  اتهام چندين:  خبر گفت  با تاييد اين اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار   قضايی  آگاه  منبع يک
 می   مشخص و اعالم  اصلی ، اتهام ها و صدور کيفرخواست  بازجويی   از پايان  پس  که  است مطرح

   سپرده  اوين  زندان  به  وی  تاييد کرد که  نداد و فقط لو توضيحی جهانبگ  نگهداری او در مورد محل.شود 
  .  است شده
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