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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

  درباره ايرانی اتمی انرژیانتشار گزارش جديد آژانس بين الملل
  ٢٠٠۶  ژوئن8 – ١٣٨۵ خرداد 18شنبه پنج 
 در تازه ترين گزارش خود اعالم کرده که بازرسان اين آژانس ی اتمی انرژی بين المللآژانس:ی سیبی ب

 . شده با غلظت باال در ايران دست يافته اندی از اورانيوم غنی تازه ایبه نشانه ها
 از گزارش جديد آژانس ی که به نسخه ای در وين، مقر آژانس بين المللی سی بی بل، خبرنگار بیبتان

 در ی ابزارها در يک دانشگاه فنی گويد در اين گزارش گفته شده که در برخی دست يافته میبين الملل
 . از اورانيوم با غلظت باال يافته شده استیايران، رگه هاي

 اعالم کرده که اين ی اتمی انرژی اين گزارش در عين حال عنوان شده که ايران به آژانس بين المللدر
 .  مورد استفاده قرار نگرفته اندی هسته ایاوسايل در فعاليت ه

 مجموعه ی منتشر شده که ايران سرگرم بررسی در شرايط،ی اتمی انرژی تازه آژانس بين المللگزارش
 ترغيب ايران به تعليق فعاليت ی برای است که در آن، مشوق هايی تازه سه کشور اروپايیپيشنهادها

 . شده استیين اورانيوم پيش بی سازیهايش در زمينه غن
 آلمان، بريتانيا و فرانسه تهيه شده از حمايت آمريکا، روسيه و چين نيز ی مجموعه، که از سواين

 .برخوردار است
 ی سازی تاکيد شده که ايران همچنان به غنی اتمی انرژی وجود اين، در گزارش آژانس بين المللبا

 کاهش يافته بود، از اين هفته ی سازیت غن چند هفته سرعی دهد و پس از آنکه برایاورانيوم ادامه م
 .مجددا بر سرعت آن افزوده شده است

 در تاسيسات نطنز نصب شده ی سانتريفوژ بيشتری اين گزارش همچنين گفته شده که دستگاه هادر
  .است

  
   بوشهرروگاهي تازه در مورد نیادعا

  ٢٠٠۶  ژوئن6 – ١٣٨۵ خرداد 16شنبه سه  
 نوار زلزله واقع ی بوشهر بر روی هسته اروگاهي ادعا کرده است، نتی کوستی زطي فعال محکی: آفتاب

 ی احتمالی به خطرهاشتري خواستار توجه بیو.  کشورش خطرناک باشدی تواند برایشده است و م
 است، ی مدعتی کوستی زطي محیردولتي موسسه غسيرئ» امثال احمد«.  شده استروگاهي ننیا
  .  خطرساز باشدتی کوی تواند برایزله قرار دارد و م نوار زلی بوشهر بر روروگاهين

 کشورش خواسته است که به یردولتي غیبه نوشته القبس امثال احمد از دولت و موسسه ها
  .  کنندیني بشي خطرها پنی مقابله با ای برایی توجه کنند و راهکارهاروگاهي ننی ای احتمالیخطرها

 هي خارجه روسری در مسکو با الکساندر سلطانف معاون وزتی کوري القبس گزارش داد، سفگری دی سواز
 رانی از مقامات روس خواسته است در مورد عراق و اتی کوري المرجان، سفمانيسل.  کرده استدارید

  .  داشته باشندتی با کویشتري بیهماهنگ
 از  هموارهی رسمري غی در اظهار نظرهاتی کوی مقام های مطبوعات و برخ،یردولتي غی هاموسسه

  .  آورده انداني خطر سخن به مکی بوشهر به عنوان روگاهين
 ی داشته و استانداردهاتی سفر به کونی چندیرانی گذشته مقامات ای است که در ماه های در حالنیا

  .  کرده اندحی آنان تشری بوشهر را براروگاهيبه کار رفته در ن
  
   ها مانع حل مسئله است  شرطشي مثبت اما پرانی غرب به ایشنهادهايپ:یجانیالر

  ٢٠٠۶  ژوئن8 – ١٣٨۵ خرداد 18شنبه پنج 
 کيپلماتی کرده است مانع حل دنيي که غرب تعیی شرط هاشي گفت پی ملتي امنیعالی شوراريدب

  .  شودی مرانی ایمسئله هسته ا
 امور ری وزیرب با ابوبکر القداری  پس از دیجانی الری علتدپرسیونایبه نقل از "  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 بطور شنهادهاي پنی وجود دارد اما ای ابهاماترانی غرب به ایشنهادهاي در صنعا گفت در پمنیخارجه 
  . مثبت استیکل
 ی  مسئله انی در آن ها  وجود دارد اما ای مبهم است و ابهاماتی کمشنهادهاي پنی افزود  ایجانیالر
  . باشددي تواند مفی مذاکرات نمیا شرط برشي پنيي است که تعنی ،  مسئله مهم استين

   کندقي را به طور کامل تعلی سازی غنی از هرگونه مذاکره اشي پدی بارانی کنند که ای مدي ها تاکیغرب
 جمهور سي عبداهللا صالح رئی  علمی تقدزي را نرانی جمهور اسي نژاد رئی نامه محمود احمدني همچنیو
 نامه نی در ارانیا.  اشاره شده است رانی ای هسته ا کرد که در ان به تحوالت درخصوص مسئلهمنی

  . فارس سود ببردجي در منطقه خلمنی تي تالش  کرده است از موقعنيهمچن
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 ني فارس تضمجي  حوزه خلی به کشورهایرانی به نوبه خود گفت من معتقدم سفر مقامات ازي نیقرب
 عبداهللا صالح در یعل. رها قرار داد کشونی ااري دراخترانی ای را درخصوص برنامه هسته ای کافیها

 باشند از دار برخوری نظامري غی هسته ای از انرژدی عرب بای کشورهانکهی ااني خود با برياظهارات اخ
  . کردتی کشور حمانی از حقوق ایکی به عنوان زي نرانی ازي صلح امیبرنامه هسته ا

  
  استی سازی مذاکره با ايران مشروط به توقف غنیاز سرگير

  ٢٠٠۶  ژوئن7 – ١٣٨۵ خرداد 17شنبه چهار 
 ی اتحاديه اروپا، يک روز پس از گفتگو با مقامهای سوالنا، مسئول سياست خارجخاوير:بی بی سی

 ايران ی به روی اعالم کرد که باب اين مذاکرات تنها در صورتی مذاکرات اتمی بر سر از سرگيریايران
 .توقف کند اورانيوم را می سازیگشوده خواهد شد که غن

 ديدار با آنگال مرکل صدراعظم آلمان ی از ايران و در پی سوالنا يک روز پس از بازگشت وی آقااظهارات
 .صورت گرفت

 ی مطرح کرد که پنج عضو دائم شورای ايرانی را با مقامهای در سفر به تهران مجموعه پيشنهادهايیو
توافق رسيده اند و از ايران خواسته اند در مقابل امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آلمان بر سر آنها به 

 با غرب را به منظور جلب یاتم اورانيوم را به حال تعليق درآورد و مذاکرات ی سازی غنیدريافت امتيازات
 . خود از سرگيردی به فعاليت اتمیاعتماد جامعه جهان

 اورانيوم را رد کرده ی سازی تعليق غنی اتحاديه اروپا برای که سال گذشته مجموعه پيشنهادهاايران
 ی مالقات خود با مسئول سياست خارجی ايرانیبود اين بار از پيشنهادها استقبال کرد و مقامها

 .اتحاديه اروپا را سازنده توصيف کردند
 بوش، رئيس جمهور آمريکا نيز برخورد ايران با پيشنهادها را دلگرم کننده خواند، هرچند وزيرخارجه جورج

 خواست ی ايرانیدر مقابل ايران هشدار داد و از مقامها"  بيش از حدیخوش بين" به آلمان نسبت
 ". طول ندهندیزياد" مطروحه را یمذاکره بر سر پيشنهادها

 که به ايران پيشنهاد شده ی امتيازهايی در مورد محتوای و تأييد شده ای هيچ گزارش رسمهنوز
 مديرعامل ،یمتيازات سخن گفته، سعيد حسام که از اين ایمنتشر نگشته و تنها منبع معتبر

 . استی اسالمی جمهوریهواپيماي
در ) ياتا (ی حمل و نقل هوائی شرکت در همايش ساليانه اتحاديه بين المللی که برای حسامیآقا

 به او خبر داده شده ی گفتگو با خبرنگاران در پاريس گفته به صورت غيررسمی برد طیفرانسه به سرم
 یدک ايرباس و قطعات يی مسافربری به ايران، فروش هواپيماهایمتيازات پيشنهاد از ایکه بخش
 . بوئينگ به ايران استی مسافربریهواپماها

 ايرباس در فرانسه و بوئينگ در آمريکا که عمده ترين توليدکنندگان ی سال گذشته، شرکتها26 یط
هواپيما يا قطعات آن به ايران نبوده اند  اند به علت تحريم آمريکا حاضر به فروش ی مسافربریهواپيماها

 و عدم امکان ما در ايران، فرسوده بودن هواپيی گويند علت عمده سوانح هوائی میو مقامات ايران
 . ايران به دليل تحريم آمريکاستی ناوگان هوائینوساز
 مطرح شده یا پيشنهادهی در مورد محتوای آمريکايی که روزنامه های سوالنا در واکنش به مطالبخاوير

) هشتم ژوئن( تاگ اشپيگل که قرار است پنجشنبه ی با روزنامه آلمانی گفتگويیبه ايران نوشته اند، ط
 را ی غيرنظاماصد مقی برای اتمی ايران از فناوریمنتشر شود گفته اين پيشنهادها امکان برخوردار

 . دهندی به ايران می در بخش انرژی اقتصادی سازند و امتيازاتیامکانپذير م
 که خاوير سوالنا مطرح ی وزير امورخارجه ايران گفته که پيشنهادهاي،ی همين حال، منوچهر متکدر

 . که الزم است داده خواهد دادی خواهد شد و پاسخ آنها در فرصتیکرده، بدقت بررس
 و پاسخ دادن به اين پيشنهادها چقدر است اما فرانک ی بررسی مشخص نکرده که فرصت الزم برایو

گفته انتظار دارد ايران ) د. ار. آ(والتر اشتاين ماير وزيرخارجه آلمان در گفتگو با شبکه اول تلويزيون آلمان 
 جهان در مسکو، یکه قرار است وزيران خارجه هشت کشور بزرگ صنعت) نهم تير(تا پايان ماه ژوئن 

 . آيند پاسخ خود را مشخص کندیپايتخت روسيه گردهم م
 تلويزيون فرانسه تصريح 3 وزيرخارجه فرانسه در گفتگو با شبکه ،یيپ دوست بالز ديگر، فيلی سواز

 به ايران را تنظيم کرده اند بر سر اين موضع نيز ی که مجموعه پيشنهادی ششگانه ایکرده که دولتها
 فشار بر  اعمالی برایتوافق کرده اند که اگر ايران اين پيشنهادها را رد کند، تحريم ايران را به عنوان راه

 .اين کشور در نظر بگيرند
 از ی وزيرخارجه روسيه به عنوان يکی دوست بالزی است که پيش از انتشار سخنان آقای در حالاين
 امنيت تأکيد کرده بود موافقت با تحريم ايران منوط به اين است که اين کشور ی دائم شورایاعضا

 . را نقض کندی اتمیارها منع گسترش جنگ افزیتعهدات خود به پيمان بين الملل
) دوما( کشورش ی قانونگذاری در مجلس سفالی سخنرانی الوروف وزيرخارجه روسيه طیسرگئ

 امنيت سازمان ملل متحد که کشورش عضو دائم آن یهمچنين گفته بود که در حال حاضر در شورا
 .است، موضوع تحريم ايران مطرح نيست

 از ی يکی واداشتن اين کشور به محدود ساختن فعاليت اتمی از ابزار تحريم عليه ايران برااستفاده
  . امنيت استی شورای عمده اختالف روسيه و چين با ديگر اعضایمحورها

  
  به رژيم ايران)  تنبهي -بسته تشويقي (5+1متن پيشنهادي 
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  ٢٠٠۶  ژوئن7 – ١٣٨۵ خرداد 17شنبه چهار :همبستگی ملی
نويس اين پيشنهادها به رژيم ايران  متن آامل پيش, 85اد  خرد17شبكه خبري اي بي سي نيوز آمريكا 

  . آيد سي نيوز آمده است، در زير مي بي آه در سايت اينترنتي شبكه تلويزيوني اي
  شده به ايران  عناصر احتمالي پيشنهاد تصحيح

لي به ماهيت المل به منظور ارتقاي روابط و همكاري با ايران بر اساس احترام دوجانبه و ايجاد اعتماد بين
اي ايران و آماده شدن به منظور آغاز دوباره مذاآرات براي دستيابي به  آميز برنامه هسته آامال صلح

المللي انرژي اتمي و قيد شده در يك قطعنامه شوراي  توافق جامع براي اين هدف به آمك آژانس بين
  : امنيت

  : آند جامعه جهاني اقدام به آارهاي زير مي
آميز در راستاي  اي براي مقاصد صلح  حق غيرقابل انكار ايران براي استفاده از انرژي هسته بار ديگر بر-

المللي اش و حمايت  اي و در تطابق با تعهدات بين ماده چهار پيمان منع گسترش تسليحات هسته
ابق با اي را از فعاليتها مط آند؛ حمايت فعاالنه اي غيرنظامي تاآيد مي سياسي از توسعه برنامه هسته

هاي  اي غيرنظامي ايران شامل ساخت رآآتورهاي جديد آب سبك در ايران از طريق پروژه طرح هسته
دهد؛ با تعليق بحث  المللي انرژي اتمي و مطابق با منشور آن انجام مي مشترك در چارچوب آژانس بين

  . آند درباره پرونده ايران در شوراي امنيت براي ازسرگيري مذاآرات موافقت مي
  : ايران نيز

المللي از طريق همكاري آامل با  هاي ديگر بين  متعهد به پاسخ به مسائل باقيمانده و همه نگراني-
  شود؛  المللي انرژي اتمي مي آژانس بين

سازي و بازفرآوري را از سر گرفته و به ادامه اين اقدام در زمان   تعليق همه فعاليتهاي مربوط به غني-
  د؛ شو مذاآرات متعهد مي

  . گيرد  اجراي پروتكل الحاقي را از سر مي-
  هايي را در آينده انجام داد  توان بر اساس يك توافق درازمدت در مذاآرات همكاري مسائلي آه مي

  
  اي  هسته

  : دارد هاي زير را برمي جامعه جهاني گام
  : اي حق ايران براي دستيابي به انرژي هسته

آميز بر اساس ماده چهارم پيمان منع  اي براي مقاصد صلح نرژي هستهبر حق غيرقابل انكار ايران براي ا
آند و حمايت سياسي  الملليش بار ديگر تاآيد مي اي و مطابق با تعهدات بين گسترش تسليحات هسته

] شرآت[اي  اي غيرنظامي و مذاآره و اجراي توافق همكاري هسته خود را از توسعه برنامه هسته
  . آند ايران اعالم مي/يوراتم

  : رآآتورهاي آب سبك
اي از ساخت رآآتورهاي آب سبك  اي غيرنظامي ايران، حمايت فعاالنه  مطابق با طرح توليد انرژي هسته-

المللي انرژي اتمي و مطابق با منشور  هاي مشترك در چارچوب آژانس بين جديد در ايران از طريق پروژه
  . دهد ور مجوز انتقال آاالهاي ضروري انجام ميترين فناوري با صد آن و با استفاده از پيشرفته

  
  اقتصادي 

  المللي  گذاري بين تجارت و سرمايه
المللي از جمله سازمان تجارت جهاني و ايجاد چارچوبي  هاي بين حمايت از پيوستن آامل به سازمان

مكاري تجاري و از جمله توافق ه(گذاري مستقيم افزايش يافته در ايران و تجارت با ايران  براي سرمايه
  ) اقتصادي با اتحاديه اروپا

  
  هواپيماي غيرنظامي 

و برداشتن ) شامل احتمال خريد هواپيماي غيرنظامي(همكاري در زمينه هواپيمايي غيرنظامي 
ها از توليدآنندگان هواپيماي غيرنظامي از صدور چنين هواپيماهايي به ايران و ايجاد  محدوديت
  . اپيماهاي غيرنظامي مدرن توسط ايرانانداز خريد نسل جديد هو چشم

  
  مشارآت در انرژي 

گسترش و مدرنيزه آردن . ايجاد مشارآت راهبردي درازمدت انرژي بين ايران و اتحاديه اروپا و ديگران
هاي  هاي پيشرفته، توسعه زيرساخت بخش گاز و نفت ايران، همكاري فني و علمي همچنين در فناوري

  . هاي قابل بازيافت  خط لوله و درباره آفايت انرژي و انرژيانرژي ايران شامل احداث 
  

  همكاري در زمينه فناوري پيشرفته 
  . ها آه بايد مورد موافقت قرار بگيرد هاي فناوري پيشرفته و ديگر زمينه همكاري در زمينه

  
  اي  تحقيق و توسعه در انرژي هسته
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ه شامل فراهم آردن احتمالي رآآتورهاي  ارائه پيشنهادي اساسي درباره همكاري تحقيق و توسع-
اي و تحقيقات اوليه در توليد  تحقيقاتي آب سبك خصوصا در زمينه توليد راديوايزوتوپ، آاربردهاي هسته

  . دارو و آشاورزي
  

  تضمين درباره سوخت 
  : آور به ايران بر اساس اي سوخت الزام هاي چنداليه ارائه تضمين

ي را UF6المللي در روسيه آه همه  اي بين رآز چرخه سوخت هسته حضور به عنوان يك شريك در م0
  آند؛   مي آه در مرآز اصفهان توليد شده، غني

شده براي نگهداري ذخيره حدود پنج سال سوخت  انبار محافظت/ بانك سوخت/  ايجاد تاسيسات0
  المللي انرژي اتمي؛  اي مخصوص ايران با مشارآت و تحت نظارت آژانس بين هسته

  ). اي سوخت هسته(اي مكانيسم تامين  آمريكا براي تضمين چنداليه/اجراي نظر فرانسه 0
  

  بازنگري در مهلت قانوني 
المللي از جمله استفاده از عبارتي  توافق درازمدت با توجه به تالشهاي مشترك براي ايجاد اعتماد بين

  : هاي آن به شرح زير است براي بازنگري در توافق در همه جنبه
هاي  المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه همه مسائل باقيمانده و ديگر نگراني تاييد آژانس بين -

نشده يا  اي اعالم آند هيچ فعاليت هسته گيري مي المللي حل شده و اين موضعي است آه نتيجه بين
  اي در اين آشور وجود نداشته است؛  نشده در ايران يا انحراف از مواد هسته مواد اعالم

اي از سوي ايران با منطق اقتصادي معتبر و در   اينكه اعالم هرگونه فعاليت جديد در زمينه هسته-
  حمايت از برنامه فعلي غيرنظامي اين آشور باشد؛ 

گيري از سوي شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل آه همه تعهدات ايران اجرا   و تصميم-
اي غيرنظامي ايران بار ديگر احيا  آميز برنامه هسته  ماهيت آامال صلحالمللي به شده و اينكه اعتماد بين

  . شده است
  سياسي 

  اي  همكاري امنيتي منطقه
نفع به منظور   دولتي شامل آشورهاي منطقه و ديگر آشورهاي ذي اي بين حمايت از اجتماع منطقه
ره با هدف ايجاد ترتيبات امنيتي وگو در زمينه مسائل امنيتي در خليج فارس و غي ارتقاي همكاري و گفت

هايي براي حفظ تماميت ارضي و  اي شامل تضمين و روابط همكاري در مسائل امنيتي مهم منطقه
  . حاآميت سياسي

  منطقه عاري از تسليحات آشتار جمعي در خاورميانه 
  . در خاورميانهاي عاري از تسليحات آشتار جمعي و راههاي انتقال آنها  حمايت از هدف ايجاد خاورميانه

  
  : اقدامات احتمالي در صورتي آه ايران همكاري نكند

دهيم آه از ميان  در صورتي آه ايران با جامعه جهاني همكاري نكند، ما اقدامات مناسب را انجام مي
هنگامي آه مناسب باشد، . شود فهرست زير به منظور موثر بودن تصميمات جامعه جهاني انتخاب مي

  : شود  فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام مي41اساس ماده اين اقدامات بر 
  

  شود  اي ايران انجام مي اقداماتي آه عليه برنامه موشكي و هسته
  . ها هاي مربوط به اين برنامه تحريم صدور آاال و فناوري) الف
 اين آننده در يا اشخاص شرآت/ها و ها و ممنوعيت تبادل اقتصادي سازمان مسدود آردن دارايي) ب

  . ها برنامه
  . ها ويزا براي اشخاص مربوط به اين برنامه/ممنوعيت مسافرت) ج
  . المللي انرژي اتمي تعليق همكاري فني با آژانس بين) د
  . گذاري عليه نهادهاي مربوط به اين صنايع ممنوعيت سرمايه) ه
  . اي ستههاي مربوط به توسعه فناوري موشكي و ه ممنوعيت تحصيل ايرانيها در رشته) و
  

  اقدامات سياسي و اقتصادي 
  . مسدود آردن ارتباطات دوجانبه/ آاهش) ز
  . سفر مقامات بلندپايه و اشخاص خاص/ممنوعيت ويزا) ح
  . تحريم تسليحاتي عليه ايران) ط
  . به ايران) شده مثال محصوالت گاز و نفت پااليش(هاي خاص  تحريم صدور فناوري) ي
  . راي عضويت در سازمان تجارت جهانيخاتمه حمايت از ايران ب) ك
  . هاي خاصي در ايران گذاري در بخش سرمايه/ممنوعيت همكاري) ل
  . هاي نهادهاي اقتصادي ايران مسدود آردن آلي دارايي) م
  . آاهش حمايت دولتي از تضمين اعتبار صادرات و تجارت در ايران) ن
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ل آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين به الزم به ذآر است پنج آشور عضو دائم شوراي امنيت شام
شنبه نشستي را در وين برگزار آرده و درباره ارائه پيشنهادهاي خود به ايران به  همراه آلمان روز پنج

  .توافق رسيدند
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

نوان وزير آشور، عبدالقادر محمد جاسم را به عنوان وزير پارلمان عراق به اتفاق آرا جواد البوالني را به ع
  . دفاع و شيروان الوائلي را به عنوان وزيرامنيت ملي انتخاب آرد

  ٢٠٠۶  ژوئن8 – ١٣٨۵ خرداد 18شنبه پنج 
ي خبري الجزيره، پارلمان عراق در  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

 راي اعضاي پارلمان با سپردن وزارت 198 راي موافق از مجموع 182خود با )  نبهپنجش(ي امروز جلسه
ي عراق و عضو سابق مجمع ملي  آشور به جواد البوالني، ازمسلمانان شيعه و از اعضاي ارتش منحله

  . اين آشور موافقت آرد
 142ي نيروهاي دريايي عراق، با  جاسم، از مسلمانان اهل تسنن و فرماندهچنين عبدالقادر محمد  هم

 راي موافق به عنوان وزير امنيت ملي 160راي موافق به عنوان وزيردفاع و شيروان الوائلي از شيعيان با 
  . معرفي شدند

  جا آوردند  اين سه وزير مراسم سوگند را در پارلمان به
  

   رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در
  

   خرداد18:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  ژوئن8 – ١٣٨۵ خرداد 18شنبه پنج 

روزنامه های امروز صبح تهران بر اساس خبر يک شبکه آمريکايی متن بسته پيشنهادی :بی بی سی
اره تشنج در اروپا را منتشر کرده و به اظهار نظر درباره آن پرداخته اند در حاليکه ادامه واکنش ها درب

جريان سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم، آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال و احضار و محاکمه چند 
  .تن از فعاالن سياسی از جمله ديگر گزارش های روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران است

 چند روزنامه تهران نوان اصلیآغاز مسابقات جهانی فوتبال که تيم ملی ايران نيز در آن شرکت دارد ع
  . است

 با چاپ عکسی از پله و کينزمان، قهرمانان برزيلی و آلمانی، از اهميت مسابقات جهانی کارگزاران
نوشته و در سرمقاله خود اين فرصت را آغاز مسابقات را لحظه ای خوانده که ميليون ها نفر در جهان به 

  .نقطه ای خيره می شوند
مات غربی قول داده بودند تا زمان نهايی شدن بررسی بسته پيشنهادی  نوشته در حالی که مقاکيهان

آنها از جانب ايران متن آن را منتشر نکنند، شبکه خبری ای بی سی نيوز آمريکا ديروز جزييات اين 
  . پيشنهاد را تحت عنوان ، عناصر احتمالی پيشنهاد به ايران منتشر ساخت

ک از مقام های رسمی داخل و خارج از ايران درباره اينکه آيا  تاکنون هيچ ي کيهاندر حاليکه به نوشته
آنچه که ای بی سی نيوز منتشر ساخته همان بسته ای است که سوالنا روز دوشنبه به تهران آورد يا 

نه، اظهارنظر نکرده اند، روزنامه های تهران با عنوان متن کامل بسته پيشنهادی اروپا خبر شبکه 
  . ه و به تحليل آن نيز پرداخته اندآمريکايی را موثق شمرد

  . در سرمقاله خود بر اساس همين خبر بسته پيشنهادی اروپا را بی ارزش خوانده استجوانروزنامه 
 نيز از قول منابع موثق نوشته هيچ کدام از مشوق های وعده داده شده به ايران نقد نيست و کيهان

" مذاکره"نقدا به ايران داده خواهد شد فقط آنچه در صورت پذيرش تعليق غنی سازی توسط ايران 
  .است
اگر :  اين سخن علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی را به عنوان تيتر اول خود برگزيده اعتماد

  . آمريکا روش خود را تغيير دهد آماده مذاکره هستيم
يجانی و جورج بوش رييس  در صفحه اول خود خبر داده با چراغ قرمزهايی که توسط علی الرکارگزاران

  .جمهور آمريکا روشن شده دو طرف آماده مذاکره می شوند
امضای يک قرارداد سه ميليارد دالری بين وزارت نفت و سپاه پاسداران برای کشيدن خط لوله گاز در 

  .  است شرقداخل کشور عنوان اصلی روزنامه 
 شدن خط لوله هفتم سراسری گاز به  نيز همين خبر را با اهميت ديده و نوشته با سپردهسرمايه

  . شود های نفتی و گازی بيش از پيش پررنگ می  سپاه پاسداران، حضور اين نيرو در پروژه
 فرمانده سپاه پاسداران در مراسم انعقاد قرارداد با وزير نفت گفته است که سپاه شرقبه نوشته 

 که از نظر امنيتی مشکل وجود پاسداران مزاحم بخش خصوصی و پيمانکاران نيست بلکه در جايی
  . داشته باشد با قيمت کمتر سپاه وارد صحنه می شود

 با چاپ عکسی در صفحه اول خود خبر داده که کويت استحصال گاز از منطقه آرش را که در آفتاب يزد
  .مورد تعيين محدوده آن با ايران اختالف دارد شروع کرد

ن چند بار برای تعيين محدوده مرزهای آبی خود به گفتگو به نوشته اين روزنامه ايران و کويت تاکنو
  . نشسته اند اما تا کنون به توافق نرسيده اند
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 به آن است که به گزارش روزنامه ها در مناطق مشترک ديگر با کشورهای آفتاب يزداهميت خبر 
لی همسايگان جنوبی خليج فارس نيز هنوز ايران موفق به راه اندازی تاسيسات استحصال گاز نشده و

  .به صدور گاز مشغولند
   دادگاه۶   در شعبه  خرداد ماه٢٢،   احضاريه ای  دريافت  دنبال  به  اميرانتظام  خبر داده که عباساعتماد
شود و لطف اهللا ميثمی مدير نشريه چشم انداز ايران نيز به دليل چاپ برخی مطالب   حاضر می  انقالب

  . در آن نشريه محاکمه خواهد شد
خبر ديگر همين روزنامه حاکی است که رجبعلی مرزوعی نماينده سابق مجلس در برابر دادگاهی که 

  .به شکايت چند نفر از وی رسيدگی می کند دفاعيات خود را بيان کرده است
   که  به زنانی   پليس در شيراز   مخصوص  تا اول تيرماه واحدهای  شنبه  خبر داده که از صبحاعتماد ملی

 زرد خواهند داد و پس از آن در مورد کسانی که رعايت نکنند   نکنند کارت  را رعايت  اسالمی اتشئون
  .کارت قرمز داده می شود و از پانزده تير ماه با آنان برخورد قانونی خواهد شد

 و   با پسران  برخوردی  مرحله  گفت در ايناعتماد ملی به نوشته   فارس  استان  نيروی انتظامی فرمانده
  .  نخواهد گرفت  هستند صورت  مو و صورت  خاص  آرايش  دارای  که مردانی

  
   خرداد17:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن7 – ١٣٨۵ خرداد 17شنبه چهار 
روزنامه های امروز صبح تهران بسته پيشنهادی اروپا و مذاکرات خاوير سوالنا در تهران را با :بی بی سی

د ديده و در عنوان های اصلی خود نقل کرده و در گزارش ها و مقاالتی به گمانه اهميت ترين خبر خو
زنی درباره اين بسته پرداخته اند و در کنار آن، واکنش به بروز تشنج در جريان سحنرانی هاشمی 

در رفسنجانی در قم، افزايش تعداد مبتاليان به ايدز در کشور و گزارش دولت درباره افزايش بيکاری را نيز 
  .عناوين اصلی خود منعکس کرده اند

  .  در عنوان بزرگ خود از قول صاحب نظران نوشته بسته را باز نکنيد، پيشنهاد اروپا عملی نيستکيهان
 سه تن از نمايندگان محافظه کار مجلس گفته اند که هر پيشنهادی که در آن غنی کيهاندر گزارش 

  . شد قابل طرح نيستسازی اورانيوم توسط ايران پيش بينی نشده با
همين روزنامه در سرمقاله خود نوشته در بسته پيشنهادی اروپا از تهديد خبری نيست چون آنها فهميده 

  . اند که از تهديد در مقابل ايران کاری ساخته نيست
 کشور عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل ۵ نوشته بسته پيشنهادی جمهوری اسالمیاما روزنامه 
توسط خاوير سوالنا به تهران آورده و ديروز صبح باز شد حاوی يک خواسته، يک تهديد و چند و آلمان که 

  . وعده است 
اين روزنامه در توضيح خبر خود می نويسد که خواسته، توقف فعاليت های غنی سازی است، تهديد 

دی، ساخت همان تحريم است و آن چند وعده هم مثل وعده های گذشته عبارتند از امتيازات اقتصا
  . نيروگاه، تامين سوخت اتمی و اموری که به قول آقای الريجانی آب نبات در برابر در غلتان هستند

 گزارش اصلی خود را به سفر سوالنا به تهران اختصاص داده و با عنوان گام مثبت اما ابهام نوشته جوان
نجام دو شنبه شب به تهران بسته هسته ای پرسر و صدای اروپا پس از چند هفته بحث و مذاکره سرا

رسيد و گفته می شود آمريکايی ها هم برخی پيشنهادهای به اصطالح تشويقی خود را به آخرين 
  . نسخه اين طرح اضافه کرده اند

 در تحليلی پيرامون بسته پيشنهادی اروپا و آمريکا اين سئوال را مطرح کرده که آيا به راستی جام جم
ان تغيير کرده است؟ اگر اين گونه است، چرا در حاليکه يک مقام دولتی آمريکا رويکرد آمريکا در قبال اير

می گويد توقف غنی سازی را پيش شرط مذاکره می داند، سخنگوی وزارت خارجه امريکا اعالم کرد که 
واشنگتن به دنبال توقف غنی سازی اورانيوم در ايران نيست بلکه می خواهد غنی سازی در حين 

  .الت تعليق درآيدمذاکرات به ح
 معاون سياسی امنيتی استانداری قم گفته در جريان حادثه تشنج در مراسم قدسبه نوشته روزنامه 

 خرداد قم، پنج نفر دستگير شده اند که چون همگی روحانی هستند برای بررسی، تحويل دادگاه ١۵
  . ويژه روحانيت قم شده اند

ان سخنرانی هاشمی رفسنجانی از قول آيت اهللا  در گزارشی از پيامدهای تشنج در جرياعتماد
   رفسنجانی  و هاشمی موسوی تبريزی نوشته موضوع اصلی نزديک بودن انتخابات مجلس خبرگان است

   برای  فضايی  افراطی های  معموال گروه  شرايطی ، لذا در چنين  است  آن  احتمالی  از کانديداهای يکی
  .  کنند  سياسی برداری  از فضا بهره   افراطی  کنند با برخوردهای ی م يابند و سعی  می   کشيدن نفس

   آينده  در ماههای  اينکه به نوشته همين روزنامه حسين مرعشی، از حزب کارگرازان سازندگی، با بيان
   که  هاشمی  چون  هايی  شخصيت  خواهد شد، گفته است که تخريب  مواجه  جدی های  با بحران ايران
  .   کشور است  واقعی  پشتوانه  کردن  خالی  معنای ها را دارند، به  بحران  حل یتواناي

 دبيرکل جامعه زينب درباره اغتشاش در مراسم سخنرانی جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
هاشمی رفسنجانی در قم گفته است که اين اعمال به دست افراد عادی انجام نمی شود بلکه 

  . يجاد نا آرامی و اغتشاش در تمام جامعه هستند در پس اين حرکات قرار دارندکسانی که به دنبال ا
خانم مريم بهروزی درباره وابستگی اغتشاش گران به پژوهشکده امام خمينی تحت نظر آيت اهللا مصباح 

يزدی گفته است بنده تصور نمی کنم که آقای مصباح يزدی عليه شخصيتی مانند آقای هاشمی 
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نه انجام دهند، آيت اهللا مصباح يزدی اغتشاش گر نيستند و لزومی هم ندارد که به اين اقداماتی اينگو
  . مسايل دست بزنند
 رييس دفتر آيت اهللا مصباح يزدی در پاسخ به اين سئوال که آيا عاملين تشنج جوانبه نوشته روزنامه 

التی ميان موسسه هيچ ارتباط تشکي: قم از دانشجويان موسسه امام خمينی هستند يا خير، گفت
  . امام خمينی و تشنج آفرينان وجود ندارد، ولی احتمال دانشجو بودن آن ها در موسسه وجود دارد

  . وی تاکيد کرده است که روز حادثه نه وی و نه آيت اهللا در قم نبوده اند
 قم  نوشته که آقای جاللی خاطرنشان کرده است هيچ برنامه ريزی ای برای جريان روز دوشنبهجوان

  .وجود نداشته و ارتباط سازمان يافته هم ميان ما و تشنج آفرينان وجود ندارد
 اعتمادملی است و آفتاب يزدآمار وزارت کار درباره افزايش ميزان بيکاری در ايران عنوان اصلی روزنامه 

  . هم همين گزارش را در صدر اخبار خود آورده اندکارگزارانو 
 تهران، خبر داده که در فاصله بيست و شش سال گذشته دستمزد ، روزنامه اقتصادی صبحسرمايه

  . واقعی کارگران سی و چهار در صد کاهش يافته است
 ريال بوده، آمده است و ۵۶٧ معادل ۵٨اين روزنامه با اعالم اينکه حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال 

 در ٢۶اما از آنجا که تورم در اين فاصله ساالنه  هزار ريال رسيده ۴٠در حالی که اين رقم اينک به باالتر از 
  . ريال کاهش يافته است٣٧٨صد رشد کرده در نتيجه دستمزد واقعی کارگران به 

 می افزايد اين آمار از آن جا اهميت دارد که افزايش اخير دستمزدها توسط دولت به بيکار سرمايه
  .شدن عده زيادی از کارگران انجاميده است

 سازمان ملل متحد در HIVهمچنين از قول کريستين ساالزار، رييس گروه موضوعی ايدز و اين روزنامه 
ايران نوشته بيماری ايدز به دختران و زنان بيشترين آسيب را می رساند و جوانان و نوجوانان، معتادان 

  .دهند  پذير اين بيماری را تشکيل می   فروشان گروه آسيب  بازها و تن تزريقی، همجنس
 اين مقام سازمان ملل گفته ايران در مورد ايدز تا به حال همه تمرکز خود را روی سرمايهنوشته به 

دهی را به  دهی به معتادان تزريقی قرار داده اما بايد به سرعت اين سرويس  پوشش و سرويس 
  .های ديگر اين گروه اختصاص دهد بخش

  
   سال۴٣اعالم اسامى شوراى مرآزى حزب موتلفه اسالمى پس از 

  پرويز سلطانى
  ٢٠٠۶  ژوئن8 – ١٣٨۵ خرداد 18شنبه پنج 
 سال براى نخستين بار اسامى شوراى مرآزى حزب موتلفه اسالمى درحالى اعالم ۴٣پس از :شرق

شد آه ترقى رئيس مرآز سياسى اين حزب پس از مجمع عمومى اعالم آرده بود عدم انتشار اسامى 
 ٢٠حزب موتلفه اسالمى آه اسامى و تصاوير .منيتى استشوراى مرآزى اين حزب به علت مسائل ا

 در تمامى -آه اغلب آنها در حمالت مخالفان به شهادت رسيده اند_ شهيد شوراى مرآزى خود را 
طبقات و در مقابل در دفتر ورودى خود نصب آرده است تا ناخودآگاه دليل اين همه نگرانى خود را در 

 منجر به شهادت يكى از چهره ٧٧ آه آخرين آنها در اول شهريورماه ذهن مخاطبانش القا آند؛ ترورهايى
اگرچه پس از آن نيز خبرهاى ترورهاى . هاى پرنفوذ و از موسسان اين حزب، سيداسداهللا الجوردى شد

  .ناموفقى از قبيل حميدرضا ترقى و محسن رفيق دوست در روزنامه ها درج شد
  خروج از فعاليت هاى زيرزمينى• 

پيش نام موتلفه همراه بود با ابهام هاى گوناگون آه نامشخص بودن اعضاى آن يكى از اين تا چندى 
وقتى پس از درگذشت حجت االسالم والمسلمين موحدى ساوجى آه از چهره هاى . ابهام ها بود

خبرساز مجلس شوراى اسالمى بود عضويت وى در موتلفه اسالمى اعالم شد و وقتى پس از ديدار 
در شوراى مرآزى موتلفه موجب ... فه با سيدمحمد خاتمى حضور غفورى فرد، عباسپور و موتل٨٢سال 

حيرت رسانه ها شد بسيارى معتقد بودند اين حزب بر رفتار سياسى سال هاى اوليه تاسيس خود 
اين موضوع زمانى آشكارتر شد آه به مرور . باقى است و به صورت نيمه زيرزمينى به فعاليت مى پردازد

به الى اخبار مختلف عضويت برخى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در موتلفه آشكار مى شد در ال
آه اين عضويت تا آن روز مخفى مانده بود درحالى آه از يك حزب سياسى انتظار تشكيل فراآسيون 

جواد آرين منش نايب رئيس آميسيون فرهنگى آه در ليست جديد . حزبى در داخل پارلمان مى رود
به نظر مى رسد . مرآزى اين حزب نامش اعالم شد تازه ترين مصداق براى اين موضوع استشوراى 

اعالم اسامى شوراى مرآزى گامى است از سوى اين حزب براى اسباب آشى از اتاق هاى زيرزمينى 
  آيا اين برداشت صحيح است؟. به اتاق هاى شيشه اى

  حزبى آه نمى خواست برادر بزرگتر باشد• 
اما آنچه آن را .  اسالمى در ميان احزاب اصولگرا قديمى ترين حزب به شمار مى رودحزب موتلفه

امرى آه سخنگويان حزب به . شاخص تر مى سازد محوريت اين حزب در ميان ديگر احزاب اصولگرا است
عضويت اعضاى موثر جامعه اسالمى مهندسين و جامعه اسالمى . شدت آن را آتمان مى آنند

، جامعه )دآتر عباسپور(، جامعه اسالمى فرهنگيان ...) غفورى فرد، دآتر بهاروند ودآتر(ورزشكاران 
، )مرحوم سعيد امانى و آريمى اصفهانى(، انجمن هاى اسالمى اصناف و بازار )رهبر، يزدى(زينب 

) مرحوم موحدى ساوجى(، جامعه روحانيت )شجونى(، جامعه وعاظ )واعظى آشتيانى(آبادگران جوان 
وراى مرآزى اين حزب و برگزارى جلسات متعدد اصولگرايان همچون آخرين مجمع عمومى در ش... و

جبهه پيروان خط امام و رهبرى در دفتر اين حزب و نقش موثر برخى اعضاى اين حزب در تاسيس ديگر 
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ادعايى آه از . تشكل هاى اصولگرايان اثبات آننده مدعاى قرار گرفتن موتلفه در راس اصولگرايان است
شايد عدم اعالم اعضاى شوراى مرآزى تا پيش . نتخابات مجلس هفتم تا حدى آمرنگ تر شده استا

از اين براى فاش نشدن نوع تعامل اين حزب با ديگر تشكل هاى جناح راست بود، امرى آه امروز چندان 
  .ضرورى به نظر نمى رسد

  آيا موتلفه جا خالى داده است؟• 
آزى موتلفه و از دست دادن جايگاه سال هاى گذشته شايد فاش شدن تدريجى اعضاى شوراى مر

اصلى ترين علت عدم اعالم اسامى شوراى مرآزى اين حزب بود اما گمانه زنى ديگرى نيز مطرح است، 
آيا موتلفه به جاى اسبا ب آشى به اتاق شيشه اى به اتاقى با عنوانى تازه اسباب آشى آرده 

اى هماهنگى نيروهاى انقالب اسالمى و جبهه پيروان خط است؟ به نظر مى رسد ترآيب جديد شور
شايد موتلفه ترجيح داده است آه . امام و رهبرى در تعامل با موتلفه بسيار فعال تر از گذشته است

ظاهرى هماهنگ با تعريف امروزين حزب براى خود ارائه دهد و برخى فعاليت هاى خود را ذيل عنوان 
رياست عسگراوالدى در غياب . ايى آه ظرفيت هاى جديدى را پديد آوردهاى ديگرى دنبال آند، عنوان ه

ناطق نورى بر شوراى هماهنگى، رياست وى بر جبهه پيروان خط امام و رهبرى و رياست حبيبى بر 
مجمع جبهه پيروان و حضور اعضاى موثر موتلفه با عنوان تشكل هاى گوناگون در خانه احزاب از ادله 

بنابر اعالم رئيس مرآز سياسى حزب موتلفه اسالمى .گمانه  مطرح استهايى است آه بر اين 
 عضو اصلى و پنج عضو على البدل دارد، اما ليستى آه به صورت رسمى ٣٠شوراى مرآزى اين تشكل 

اين اختالف اين سئوال را پديد مى آورد آه .  نفره است٣٣از سوى روابط عمومى اين حزب اعالم شده 
ع اعضاى اصلى و على البدل است پس دو نام باقى مانده چرا اعالم نشده و اگر  نفر مجمو٣٣اگر اين 

نفره اسامى ٣٠اگر به ليست ١تنها اسامى شوراى مرآزى است ماجراى سه نفر اضافه چيست؟
آه  -٢٣/١٠/٨٢شوراى مرآزى مجمع هفتم موتلفه اعالم شده از سوى خبرگزارى آار ايران در تاريخ 

 اعتماد آنيم نام شش نفر از اعضاى دوره -ين موتلفه مورد تائيد قرار نگرفتهيچ گاه از سوى مسئول
آل اسحاق، بادامچيان، عنايت، مقصودى، سخن سنج و نبى . پيش در اين دوره به چشم نمى خورد

آرين منش، جواليى، حائرى زاده، رخ صفت، حجت :  عضو جديد به چشم مى خورد٩و نام ) مرحوم(زاده 
اين در حالى است آه ترقى از تغيير شش ٢).خانم(صولى، فخر، قديرى و بادامچيان االسالم شجونى، 

  ؟...است يا از اعالم اسامى مستعار يا » ايلنا«عضو شورا خبر داده بود؛ آيا اين اختالف از نادرستى خبر 
  :پى نوشت ها

راى مرآزى اسامى اعضاى شوراى مرآزى دوره هشتم حزب موتلفه اسالمى آه بنا به تصويب شو -١
 منتشر شد، براساس حروف الفبا به اين شرح ٣١/٢/٨۵جديد از سوى روابط عمومى اين حزب در تاريخ 

آقايان آرين منش، آشتيانى واعظى، ميرسليم، اسالمى، اعتماديان، اآبرى، امانى، انبارلويى، : است
، حاج  حيدرى، حائرى زاده، انوارى، بادامچيان، بهاروند، پرورش، پزشكيان، ترقى، توآلى بينا، جواليى

خانم . حبيبى، خرسند، رخ صفت، زمانيان، شجونى، صولى، عباسپور، عسگراوالدى، غفورى فرد، فرخ
  .رهبر، يزدى، بادامچيان، فخر و قديرى: ها
اسامى شوراى مرآزى حزب موتلفه اسالمى دوره هفتم ) ٢٣/١٠/٨٢(به گزارش خبرگزارى آار ايران  -٢

 -۴محمدعلى غفورى فرد  -٣بادامچيان  -٢حبيب اهللا عسگراوالدى  -١: اين شرح استبه ترتيب آرا به 
 -١٠خانم رهبر  -٩محمد ترقى  -٨آل اسحاق  -٧عليرضا اسالمى  -۶ميرسليم  -۵محمدنبى حبيبى 
 -١۵حسين بادامچيان  -١۴محمدآاظم انبارلويى  -١٣دآتر عباسپور  -١٢پرورش  -١١محمدعلى امانى 

 -٢١امير واعظ آشتيانى  -٢٠خانم يزدى  -١٩عنايت  -١٨اعتماديان  -١٧حاج حيدرى  -١۶ حسين انوارى
 -٢٨نبى زاده  -٢٧بهاروند  -٢۶سخن سنج  -٢۵توآلى بينا  -٢۴مقصودى  -٢٣زمانيان  -٢٢خرسند 

  فرخ -٢٩پزشكيان 
  .فرزاد اآبرى -٣٠
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