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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
  

   شودی مباي دارد ناشکی المللني درک کرده باشد که جامعه بدی بای اسالمیجمهور: یمحمد البرادع
  ٢٠٠۶ ژوئيه 7  - ١٣٨۵ر  تي16ه  جمع

 از قصور حکومت ی جهانییباي گفت شکی اتمی انرژی المللني آژانس بسي رئی البرادعمحمد:رادیو فردا
 یرانی ای روز پنجشنبه در آنکارا گفت مقامهایو. دی آی غرب بسر میشنهادهاي در پاسخ دادن به پرانیا

 ری وزخست اردوغان نبي با رجب طداری دی در پیو.  دارندازي پاسخ دادن به وقت نیبه او گفته اند برا
 باي دارد ناشکی المللني درک کرده باشد که جامعه بدی بارانی کنم ای به خبرنگاران گفت فکر مهيترک
 دواري گفت امیالبرادع.  کندداری دیجانی الری سوالنا با علریاواخر روز پنجشنبه قرار است خاو.  شودیم

 مالحظات لي که بدلهي روسیجمهور سي رئني پوتريمیوالد.  مثبت باشدهاشنهادي به پرانیاست پاسخ ا
 ی براگرانی را گرفته روز پنجشنبه گفت در انتظار گذاشتن درانی جانب ای در پرونده هسته ایاقتصاد

.  آورد و از آن بدتر به بن بست کشاندن مساله استی عکس ببار مجهيپاسخ به مدت نامحدود نت
 امور خارجه ری وزسی رازايکاندول. ستمي نرانی ای آماده گفتگو درباره مجازات ها سبب من هنوزنيبهم
 سران هشت داری از دشي پدی پاسخ بانی بدهد و ای و جدی پاسخ اساسکی دی بارانی گفت ازي نکایآمر

  . داده شودهي جهان در روسیکشور صنعت
  
    شدی غربی کشورهاشنهادي به پرانی اعی خواستار پاسخ سرنيپوت

  ٢٠٠۶ ژوئيه 6  - ١٣٨۵ تير 15شنبه  پنج 
 ی از تکنولوژی بهره برداری برارانی بر حق ادي با تاکیی در گفتگوهي جمهور روسسيرئ" ني پوتريمیوالد"

  .  غرب پاسخ دهدشنهادي تر به پعی مدرن، از تهران خواست تا سریهسته ا
 ی واکنشرانی تا امیما دوست دار: دیگو ی شبکه منی در گفتگو با اني، پوت"مهر "ی گزارش خبرگزاربه
  . شروع شود و سازنده باشدشنهادهاي پنی بر اساس ادی بدهد و گفتگوها باشنهادي پنی به ایفور
 اروپا به هی خارجه اتحاداستيمسئول س"  سوالناریخاو "یاز سو)  خرداد16( ژوئن6 در شنهادي پنیا

 نی ارائه شد،اما تاکنون تهران به ارانیوه آلمان به ا به عالتي امنی کشور عضو دائم شورا5 از یندگینما
 به دقت دی است که بایات ابهامی داراشنهادي پنی باور است که انی نداده و تهران بر ای پاسخشنهاديپ

  . شودیبررس
  

 ریمعاون وز"  برنزکالسين "ی از سوشتري که پکای آمری از سوهي ژوئ12 خی تارنيي درخواست و تعگرچه
 ی مهي کشور مطرح شده بود سه روز قبل از آغاز نشست سران گروه هشت در روسنیجه اامور خار

 نشست ز اشي احتمال را که تهران بتواند پنی اهي جمهور روسسي رئنيرپوتيمی والدشتريباشد، اما پ
  . دانستدي گروه پاسخ دهد، بعنیسران ا
 ی غن،یتي و ظاهرًا امنی اقتصادازاتي امتی برخافتی خواسته است تا در قبال دررانی از ا5+1 گروه
  .  را متوقف کندیساز
سازنده نخواهد ) رانی پاسخ از اافتی دریبرا( باور است که انتظار نامحدود نی بر اهي جمهور روسسيرئ

  . به اوضاع نخواهد کردی کمکزي روند به مرحله بن بست برسد ننی اگر ایبود اما به گفته و
  
 نی است که در انی کنم ای صحبت نممی در حال حاضر درباره تحرنکهی اليدل: دی گوی مني همچنیو

  . شدمي بحران و بن بست با مشکل مواجه خواهنی خروج از ایصورت ما برا
 گفتگو اعالم کرده اند و تا اوت پاسخ را خواهند داد ی خود را برای آمادگرانیرهبران ا:  گفتني همچنیو

  . را انجام خواهند داد اقدامنیاما به نظر من آنها زودتر ا
  . از نشست سران گروه هشت پاسخ را بدهدشي پرانی افزود که دوست دارد تا انيپوت
 حق دارد رانی باور اسنت که انی بر اهي کرد و گفت که روسدي بر موضع کشورش تاکگری بار دني همچنیو

 یارت و کنترل سازمانها تحت نظدی بای هسته ای مدرن استفاده کند و توسعه تکنولوژیتا از تکنولوژ
   رد فراهم آوی کشتار جمعحاتي توسعه تسلی برایدی تهددی و نباردي صورت گی المللنيب
  
 شی و آزمای در پاسخ به سؤاالت مربوط به کره شمالیگری در بخش دني همچنهي روسی جمهورسيرئ
  . کردفي همه طرف ها توصی کشور، آن را سبب نگراننی ای موشکرياخ
  
 به ازي ها به او گفته اند که نیرانی عنوان کرد که ایی در گفتگوی اتمی انرژی المللنيانس ب کل آژریمد

  .  پاسخ دهندشنهاديزمان دارند تا به پ
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 ی گفته اند که برای به ویرانی مقامات  ا،ی به گفته البرادعترز،ی مهربه نقل از روی گزارش خبرگزاربه
  . به زمان دارندازي وآلمان نتي امنی پنج عضو دائم شوراشنهادي به پیپاسخگو

  
 ی کنم که آنها میمن فکر م:  کرد اظهار داشت ی که در آنکارا و در جمع خبرنگاران صحبت میو

 صبر و ی بدانند که جامعه جهاندوارمي مسئول هستند اما امرانی بدهند که همه در انانيخواهند اطم
  . همه بهتر باشدی تواند برای دهد و پاسخ زودهنگام آنها میود را از دست م خییبايشک

 دی کند اما اضافه کرد که پاسخ تهران بای را مطالعه مشنهادي پرانی اظهار داشت که اني همچنیالبرادع
  . را منعکس کندرانی از دولت ایاجماع

  
 خارجه استيمسئول س"  سوالناریوخا "یاز سو)  خرداد16( ژوئن6 در شنهادي پنی گزارش مهر، ابه

 ارائه شد اما رانی به عالوه آلمان به اتي امنی کشورعضو دائم شورا5 از یندگی اروپا به نماهیاتحاد
 است که یابهامات ی داراشنهادي پنی باور است که انی نداده وبرای پاسخشنهادي پنیتاکنون تهران به ا

  . شودی به دقت بررسدیبا
 امروز و سه داری دی خارجی های در گفتگو با خبرگزاریرانی از مقامات ای برخگری دی ازسونيهمچن
 ابهامات نه دادن نی رفع ای با سوالنا را در راستارانی ای ملتي امنی شوراريدب" یجانی الریعل"شنبه 

  . عنوان کرده اندی به وی و رسمیپاسخ قطع
 روشن شود دی از مسائل وجود دارد که بایپر واضح است که برخ:  باره گفت نی دراني همچنیالبرادع
 رانی کرده است که ایدواري کل آژانس ابراز امریمد. که طرف ها گفتگوها را شروع کنندمیدوارياما ام
  . بدهدشنهادي پنی و مثبت و سازنده به ای فوریپاسخ

 برد - بردوهي شنرای ای راه حل را در خصوص موضوع هسته انی بر گفتگو ، ادي با تاکگری بار دني همچنیو
  . تمام طرفها دانستیبرا
  
 از آغاز شي سه روز پیعنی  ی جوال12 تا رانی دارند که ادي تاکنشی و متحدکای آمرژهی غرب به وکهي حالدر

 به تي امنی کشور عضو دائم شورا5 خارجه ینشست سران گروه هشت و همزمان با نشست وزرا
 اعالم خی در تاررانی احتمال پاسخ اهي جمهور روسسي رئنيپوت ريمی پاسخ دهد والدس،یعالئه آلمان در پار

 از شي خواستار گفتگو با تهران پی سی بی در گفتگو با بزي نشي پی دانسته است و لحظاتديشده را بع
  .نشست گروه هشت شد

  
 و ظاهرًا ی اقتصادازاتي امتی برخافتی خواسته است تا در قبال دررانی از ای غربی کشورهاگروه
  .  را متوقف کندی سازی غن،یتيامن

 را ی سازی غنرانی باورند که اگر انی بر اپلماتهای که دسدی نوی خبر منی با مخابره ازي پرس نتديآسوش
 کشور برقرار نی اهي علییمهای موافقت نکند ممکن است تحری جوال12متوقف نکند و با گفتگوها تا 

  .شود
 انهي اظهار داشت که خاورمرانیاسخ زودهنگام  از طرف ا به پیدواري ضمن ابراز امني همچنیالبرادع

 دادن هر چه انی پای برایاسي سی راه حلافتنی بر دی باشد و تالش ها باگری دی تواند شاهد بحرانینم
  . متمرکز شودرانی ای به بحران مربوط به موضوع هسته اعتریسر

  
 ' شودی عازم مالقات با سوالنا میالريجان'

  ٢٠٠۶ ژوئيه 6  - ١٣٨۵ر  تي15شنبه  پنج 
 اتحاديه اروپا عازم ی با مسئول سياست خارجی ديداری ايران برای مذاکرات هسته اسرپرست

 آنان عنوان شده ی دليل لغو مالقات قبلی شود در حاليکه مالحظات امنيتیبروکسل، پايتخت بلژيک، م
 .است

 ی امنيت ملی عالی دبير شورا،یجان الريی گزارش کرده است که عل- ايرنا - ايران ی دولتیخبرگزار
 6 اين کشور را برعهده دارد، شامگاه پنجشنه، ی مذاکرات هسته ای که سرپرستی اسالمیجمهور

 . کندی اتحاديه اروپا شرکت می با خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجیژوئيه، در يک شام کار
ا نيمه شب پنجشنبه با هيات همراه خود  پس از مالقات با خاوير سوالنی الريجانی گزارش ايرنا، آقابه

 . شودیوارد مادريد، پايتخت اسپانيا م
 . و سوالنا را گزارش نکرده استی دستور کار ديدار آقايان الريجانی خبرگزاراين
 اروپاييان مذاکره کنند ی بود اين دو نفر روز چهارشنبه در بروکسل مالقات و در مورد بسته پيشنهادقرار

 به ی الريجانی اعالم داشتند که سفر آقای اين جلسه، مقامات ايرانی از برگزار قبلیاما ساعات
 . بدهندی آنکه در مورد علت آن توضيحیبروکسل را لغو کرده اند ب

 ی الريجانیگزارش کرد که دليل لغو سفر آقا" يک منبع آگاه" ايرنا از قول ی روز چهارشنبه خبرگزاراواخر
 .در بروکسل بوده است" یت ايران نسبت به حفظ جان هياینگران"
 ترور وابسته به یجوخه ها "ی در مورد حضور آنچه که وی نوشته ايرنا، اين منبع آگاه گفت که اخباربه
باعث "  شوندی حمايت می اروپايی دولت های اسرائيل و برخی که از سوی تروريستی گروه هایبرخ

 بروکسل به کنند و سفر هيات ی ابراز نگرانی نسبت به حفظ جان هيات ايرانیشد تا مسئوالن امنيت
 .لغو شود
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 به ،ی اسالمی مخالف جمهوری ايران، از گروه های مقاومت ملی رهبر شورا،ی چهارشنبه مريم رجوروز
 . کردی از نمايندگان پارلمان اروپا در مقر اين پارلمان در استراسبورگ سخنرانیدعوت تعداد

 . داندی می يک سازمان تروريست رای مقاومت ملی شورای اسالمیجمهور
  با اروپاييانی هسته امذاکرات

 را باعث لطمه خوردن ی گزارش ايرنا، همين منبع آگاه گفت که خاوير سوالنا لغو سفر هيات ايرانبه
 خود، در ی درخواست کرد تا در مسير سفر اروپايی الريجانیموقعيت اتحاديه اروپا دانست و از آقا

 . پذيرفترا نشان دادن حسن نيت خود، اين درخواست ی نيز برایکه طرف ايرانبروکسل هم توقف کند 
 از مادريد عازم برن، ی انجامد و وی به اسپانيا يک روز به طول می الريجانی گزارش ايرنا، سفر آقابه

 . شودیپايتخت سوييس م
 پنج کشور یته پيشنهاد ايران و بسی به مادريد گفتگو در باره پرونده هسته ای از سفر هيات ايرانهدف

 ی گزارش شده است و قرار است آقا- 5+1 موسوم به گروه - امنيت و آلمان یعضو دايم شورا
 .  با وزير خارجه اسپانيا ديدار کندیالريجان
 در تهران مالقات و بسته ،ی الريجانی از جمله عل،ی ماه گذشته، خاوير سوالنا با مقامات ايراناوايل

 .ليم آنان کرد را تس5+1 یپيشنهاد
 ضمن رد هر ،ی خواستار پاسخ سريع ايران به اين پيشنهادها بوده اند اما مقامات ايرانی غربیکشورها

 . دارندی در اين زمينه، گفته اند که اين پيشنهادها را در دست بررسینوع ضرب االجل
 با مسئول یان الريجی آقای رود که در مذاکرات رسمی گويد که انتظار نمی می سی بی بخبرنگار

 ايران در رد يا قبول ی رود هفته آينده برگزار شود، جواب نهايی اروپا، که انتظار میسياست خارج
 . يابندیاه آگی اميدوارند دست کم از گرايش مقامات ايرانیپيشنهادها ارايه شود اما مقامات اروپاي

د با به تعويق انداختن پاسخ  در صدد باشی اسالمی گفته اند که ممکن است جمهوری منابع غربیبرخ
 امنيت در صورت رد بسته ی در شورای تصميم گيری ايران برای خطر ارجاع پرونده هسته ایخود به نحو
  . را فعال مرتفع کندیپيشنهاد

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
 نی شد ای ، مدعرانی عراق در اهیسا همی نشست کشورهای در آستانه برگزارکای آمری جمهورسيرئ

  .  در عراق هستندی دمکراسی در راه برقراری سنگ اندازیکشورها در تالش برا
  ٢٠٠۶ ژوئيه 7  - ١٣٨۵ تير 16ه  جمع
 روزگذشته پس کای آمری جمهورسي فرانسه ، جرج بوش رئی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 عراق هی همسایکشورها:  شدی مدعدي در عراق درکاخ سفکای آمرري سفلزادي خلی با زلمادارشیاز د

  . در عراق هستندی دمکراسی دربرابر برقراری سنگ اندازیدر تالش برا
  

 توانند ی عراق مهی همسای از کشورهای برخرایم،زيقطعا ما نگران هست:  کردحی تصرني همچنبوش
 ی روند تالش منی توقف ای شود و ما برای م مای امر سبب نگراننی آزاد شوند  و ای عراقليمانع تشک

  .ميکن
 نی ازاشي است که پی درحالنی نام نبرد و ای کشورچي سخنان ازهنی دراییکای آمری جمهورسيرئ

 کشور نی دهد ، از ای عراق ارائه نماني مقابله شورشی برای بهانه که دمشق تالش کافنی با اهیسور
  .انتقاد کرد

 است و یعراق همچنان مکان خطرناک:  مسئله اعتراف کرد نیه ا بني سخنان همچننی درابوش
  . به تالش فراوان داردازي همچنان نسي پلیروهاي نليتشک
 ی امورخارجه کشورهای کرد که قرار است از فردا نشست وزرارادی را ایی ادعاهاني بوش چنیدرحال
  . آغاز شودرانی عراق در اهیهمسا
 سي رئمي حکزی عبدالعزدي با سی مشترک خبرشتردرنشستي پرانی امور خارجه اری وزی متکمنوچهر
 عراق در تهران گفت گانی امور خارجه همسای وزرای پارلمان عراق، درباره نشست آتتی اکثرونيفراکس

 ی آقاا بزي نشست ننی اخیشرکت خواهد کرد و در مورد تار) به عنوان ناظر(زي نشست مصر ننیدر ا: 
 ی خارجه کشورهای وزرای را برایی و دعوت نامه هامیدي به توافق رسرماهي ت18 و 17 خی تاری برایباریز

 ارسال کردم و در ی کل سازمان کنفرانس اسالمري عرب و دبهی کل اتحادري عراق، مصر، دبهیهمسا
 الزم انجام ی هایاهنگ همزي خارجه عربستان نری داشت، با وزرانی به اراي اخصلي که سعود الفیسفر
  .شد

  
هاي مسلحي آه خواهان پيوستن به روند سياسي عراق براساس  گروه:  وزير عراق اعالم آردنخست

  . هاي سياسي خود را اعالم آنند طرح صلح ملي هستند، بايد صراحتا برنامه
  ٢٠٠۶ ژوئيه 7  - ١٣٨۵ تير 16ه  جمع

مالكي نخست وزير به نقل از خبرگزاري آويت، نوري ال) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي خليج فارس در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد  عراق، بعد از پايان سفرهايش به آشورهاي حاشيه

ها در ليست مظنونان عنوان شده است، تحت تعقيب قرار   تن را آه اسامي آن41دولت عراق : گفت
  . خواهد داد
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اند، بايد   عراق ارتباط برقرار آردههايي با دولت هاي متعددي آه از طريق واسطه گروه: مالكي افزود
هاي سياسي خود به دولت و  ي برنامه هويت خود را با صراحت بيان آنند و نمايندگاني را براي ارايه

  . بررسي آن بفرستند
ها  زنند و با تروريست تمام آساني آه دست به آشتار مردم مي: نخست وزير عراق عنوان داشت

  . گيرند تحت تعقيب قرار ميآنند، از سوي دولت  همكاري مي
اين طرح با توافق تمام : وي وجود برخي اخبار مبني بر تغييراتي در طرح صلح ملي را رد آرد و افزود

  . هاي سياسي صورت گرفته و هيچ گونه تغييري در آن صورت نگرفته است گروه
ي، اقتصادي ي خليج فارس به بررسي مسايل سياس در سفرهايم به آشورهاي حاشيه: مالكي گفت

ي خليج فارس به عراق پرداختم آه در اين زمينه رهبران  و امنيتي و نيز اعزام سفراي آشورهاي حاشيه
گذاري اين آشورها در  سازي سرمايه ي اقتصادي نيز به بررسي فعال در زمينه. اند هايي داده عرب قول

  . عراق پرداختم
ررسي حمايت از پزشكان و دانشمندان عراقي در آابينه به ب: وي به نشست آابينه اشاره آرد و گفت

  . برابر حمالت اسراييل پرداخت
هاي حزبي و سياسي در  ي عراق مانع از برپايي هر گونه تظاهرات و فعاليت ي مالكي، آابينه به گفته

  . زند شود چرا آه اين مساله به خشونت دامن مي دانشگاه مي
ي حفاظت از  چنين به بررسي اقدامات نيروهاي ويژه ي وزرا هم آابينه: نخست وزير عراق افزود

 هزار عراقي مسوول حفاظت از تاسيسات عراق به 160تاسيسات عراق پرداخت؛ چراآه در حال حاضر 
  . آنند  نمي طور مناسب فعاليت

  
دولت به بررسي مسايل زندانيان عراقي و افزايش امكانات شهري از جمله : مالكي در ادامه بيان داشت

  . گي به بحران سوخت و برق پرداخترسيد
مالكي با بين اين آه ما درصدد يافتن راهي براي رويارويي با اقدامات نيروهاي آمريكايي در عراق 

اي را براي بررسي اقدامات سربازان آمريكايي در محموديه تعيين  هايي ويژه ما گروه: هستيم گفت
  . خواهيم آرد

ها  اقدامات آن: هاي گروهي را متهم آرد و گفت زيوني و رسانههاي تلوي نخست وزير عراق برخي شبكه
آنند، البته قانون مبارزه با  ها حقايق را تحريف مي بيش از يك اقدام تروريستي است چرا آه اين رسانه

هايي را آه براساس منافع برخي عمل  تروريسم اين مساله را حل خواهد آرد و اقدامات تمام شبكه
  .اهد آردآنند پيگيري خو مي

  
ي خودمختار آردستان عراق از مشارآت هيات ائتالف آردستان عراق در  مسوول دفتر رييس منطقه

  . آنفرانس مقدماتي طرح صلح ملي عراق خبر داد
  ٢٠٠۶ ژوئيه 7  - ١٣٨۵ تير 16ه  جمع

تر به نقل از خبرگزاري آويت، فواد حسين مسوول دف) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ائتالف آردستان عراق در آنفرانس : ي خودمختار آردستان عراق به اين خبرگزاري گفت رييس منطقه

شود مشارآت  ي عرب اواسط ماه جاري در قاهره برگزار مي طرح صلح ملي آه تحت نظارت اتحاديه
  . خواهد آرد
 و مشارآت در روند هاي مشارآت آننده در آنفرانس خواست تا با ايمان به عراقي جديد وي از گروه

  . ي دموآراسي در عراق تالش آنند سياسي در راستاي موفقيت تجربه
  . زنند تاآيد آرد ها مي هايي آه دست به اقدامات تروريستي عليه عراقي وي بر عدم مشارآت گروه

  
   عراق شد ی ارضتي به تمامهي خواستار احترام گذاشتن ترکیباریز

  ٢٠٠۶يه  ژوئ6  - ١٣٨۵ تير 15شنبه  پنج 
 انتظار دارد در هيکشورش از ترک: است، اظهار داشتونانی از داری امور خارجه عراق که سرگرم دریوز

  .  عراق احترام بگذاردی ارضتي طلب کرد به تمامییمقابله با عناصر جدا
 درمورد یدرپاسخ به سوال" یباریارزيهوش"  فرانسه،ی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 حی کرد، تصراني قرار دادن شورشگردي به خاک عراق با هدف تحت پهي ارتش ترکیروهايل ورود ناحتما
  . عراق نقض نشده است ی درخطه شمالی تاکنون خطوط مرزدهيبراساس گزارشها واطالعات رس: کرد
 گانشی و تمام همساهي دارد روابط مستحکم با ترکلی تماشهيعراق هم:  امورخارجه عراق گفت ریوز
 که افتندی داشته باشد و همه کشورها درگریکدی یراساس احترام متقابل وعدم دخالت درامور داخلب
  . کشورها احترام بگذارندری ساتي به حاکمدیبا
:  کردلی مسئله را درسفر روز دوشنبه اش به آنکارا مطرح کرده است، ابراز تمانی انکهی ااني با بیباریز

 کرد مستقر در اني مقابله با شورشی را برای دوجانبه ای نشست هاکایبغداد وآنکارا با مشارکت آمر
  .رندي شمال عراق ازسربگیکوها

 کتاتورصدامی دمی رژی از زمان سرنگونونانی سطح به نی در ای عراقهی مسئول بلند پاکیداری دني اولنیا
  . شودی جمهور مخلوع عراق محسوب مسيرئ
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:  کرد حی خود تصری عراقی با همتای و گفتگوداری پس از دونانی رخارجهیوز" یانیدورا باکو "گری دیازسو
 تالش کنند تا از نقض دی کشور بانی ای وارد خاک عراق شوند، مقامهاهي ارتش ترکیروهاي نندهیاگر در آ

  . کنندیري جلوگیخطوط مرز
 جادی ایرا دولت عراق بی کند و تالشهای متی عراق حمای ارضتي از ثبات و حاکمونانی:  کرددي تاکیو
  . استی شرط اول توسعه اقتصادتيامن
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  روزنامه های امروز صبح تهران
  ٢٠٠۶ ژوئيه 6  - ١٣٨۵ تير 15شنبه  پنج 

روزنامه های امروز صبح تهران تعويق ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی و کميسر :بی بی سی
 و آزمايش موشکی کره شمالی را با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده اند خارجی اتحاديه اروپا

و در مطالب ديگر، ادامه بحث های کارشناسی درباره بها و وضعيت توزيع بنزين در کشور و نقد گرانی و 
  .تورم را با اهميت ديده و آنها را منعکس کرده اند

 توسط کره شمالی را در بين خبرهای مهم خود نقل  آزمايش موشک دوربردکارگزاران و آفتاب يزد
  .کرده و از ناکام بودن اين آزمايش و واکنش تند آمريکا نسبت به آن خبر داده اند

 در يک صفحه کامل گزارش ها و مقاالتی در اين باره با عنوان آغاز انزوای کره شمالی چاپ کارگزاران
روزنامه نوشته کره شمالی به علت ناکارآمدی کرده است و محمود صدری در يکی از مقاالت اين 

  . اقتصادی در صدد تقويت نظامی برآمده است تا ژاپن و کره جنوبی را وادار به کمک به خود کند
 تعويق اين کيهانهمزمان با اعالم به تعويق افتادن ديدار دبير شورای عالی امنيت ايران و خاوير سوالنا 

بع نزديک به شورای عالی امنيت ملی نوشته در ضيافت شام سوالنا را امری عادی شمرده و از قول منا
  . هم آقای الريجانی با يک روز تاخي شرکت می کند

همين روزنامه از قول ديپلمات ها و تحليلگرانی که نام آن ها برده نشده نوشته غربی ها بر اين باورند تا 
 عنصر زمان استفاده می کند، غرب چاره ای زمانی که ايران در پاسخ به پيشنهاد جامعه بين المللی از

  . جز انتظار ندارد
 از قول حدادعادل رييس مجلس نوشته تعويق ديدار علی الريجانی و خاوير سوالنان داليل آفتاب يزد

 دبير شورای عالی امنيت ملی در اعتراض به جمهوری اسالمیسياسی ندارد اما به نوشته روزنامه 
  . ی يکی از سران مجاهدين خلق سفر خود را به بروکسل به تعويق انداخت ديدار سوالنا با مريم رجو

 نوشته کميسر سياست خارجی اتحاديه اروپا که از شنيدن تعويق سفر دکتر الريجانی به کيهان
بروکسل در دقيقه آخر شگفت زده شده بود گفت همه چيز را برای مالقات روز چهارشنبه با آقای 

  . دالريجانی آماده کرده بو
 به نقل از يک مقام مسئول نوشته اعالم شده بود که در زمان سفر آقای الريحانی از حضور شرق

سرکرده گروهک منافقين در بروکسل جلوگيری شود، اما آنها دير اقدام کردند و به اين ترتيب سفر دبير 
  . شورای عالی امنيت ملی به بروکسل لغو شد

م رجوی ا مخالفان مسلح جمهوری اسالمی به دعوت  خانجمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
می نامند به بروکسل سفر کرده " دوستان ايرانی آزاد"گروهی از اعضای پارلمان اتحاديه اروپا که خود را 

  .است 
 مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران گفت برای پانزده روز ديگر بودجه رسالتبه نوشته روزنامه 
  .  وجود داردبرای واردات بنزين

  .  با اشاره به همين گفته اضافه کرده هنوز نحوه تامين بنزين مورد نياز کشور مشخص نشده استجوان
 براساس قانون دولت موظف بود پس از توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش جوانبه نوشته 

 ماه از مصوبه اتوبوس، مترو و تاکسی شهری اقدام به سهميه بندی بنزين کند اما پس از گذشت چهار
مجلس، نه تنها اقدامی در جهت گسترش حمل ونقل عمومی صورت نگرفته، بلکه سيستم کارت 

  . هوشمند بنزين نيز تا پايان شهريورماه ، آماده نمی شود
 خبر داده درحالی که اين روزها مسئوالن و تحليلگران اقتصادی سرگرم جمهوری اسالمیروزنامه 

سهميه بندی بنزين هستند، گزارش ها از قاچاق بی سروصدای مقادير انجام مباحثی درباره شيوه 
زيادی نفت بنزين هواپيما و نفت سفيد توسط يک شرکت نيمه دولتی از مرزهای شمال غربی کشور 

  . می رسد
 از قول دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته سياست های ابالغی از سوی رهبری يک خط جوان

 در سرمايه گذاری های جديد ۴۴راساس اين بند دولت حق ندارد خارج از اصل قرمز برای دولت است و ب
  . وارد شود

 هزار ميلياردتومان از مالکيت های دولت در اختيار ١٠٠به گفته آقای رضايی در سال های آينده بايد 
  .مردم قرار گيرد و تا سه سال بعد دولت تنها سياستگذار باشد

 به کمبود برق و آب در تابستان هشدار داد و گفت افزايش مصرف  نوشته وزير نيرو نسبتهمبستگی
  . برق در اثر گرما و کاهش بازدهی نيروگاه ها از چالش های جدی وزارت نيرو در فصل تابستان است

 با افزايش شديد دمای هوا و افزايش مصرف برق و آب طی هفته های اخير جوانبه نوشته روزنامه 
عيه هايی نسبت به افزايش مصرف به مشترکان هشدار داد و وزير نيرو ضمن وزارت نيرو با ارسال اطال
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تاکيد بر کمبود برق و آب صريحًا اعالم کرد اگر مصرف برق و آب به همين صورت افزايش يابد وزارت نيرو 
  .نمی تواند پاسخگوی روند افزايش مصرف باشد
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