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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

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

   آلمان و فرانسهیها  به تالشبلر یواکنش تون
   استیخی اشتباه تارکی رانیمصالحه با ا

  ٢٠٠۶ سپتامبر ١١ - ١٣٨۵ وری شهر٢٠دوشنبه  
 نی اداتی گرفتن تهددهی و نادرانیمصالحه با ا« شد که ی مدعسي انگلری بلر نخست وزیتون: آفتاب

 حاتي گسترش تسلرانی اتي نرسد ی که به نظر می مخصوصًا در هنگاملي اسرائی نابودیکشور برا
 از ی غربیها ی شد که خبرگزاراني اظهارات پس از آن بنیا. » استیخی اشتباه تارکی است یا هسته
 رانیبا ا» مصالحه آبرومندانه «کی ی برای راهی خبر دادند که فرانسه و آلمان در جستجوترزیجمله رو

     .  آغاز خواهد شدی سازی غنقي از تعلشيهستند که بر اساس آن، مذاکره با تهران پ
 دی دچار تردرانی ایا  هسته ورد برنامه واشنگتن اگر چه در میی اروپانی کرده است، متحددي تاکترزیرو

 از آنها یاري باعث شده تا بسا،ي عرضه کننده نفت دنني کردن چهارمی منزوجیهستند اما ترس از نتا
  .هند دحي ترجگری دیها حل  را به راهرانی آبرومندانه با ایا  به مصالحهیابی دست 
 به ی قبل از ورود ویص که متن آن ساعات هاآرتیلي در مصاحبه با روزنامه اسرائسي انگلری وزنخست

 دي تاکتلري غرب با آدولف ه1930 بودن توافق عدم حمله سال حاصل ی منتشر شد با اشاره به بروتيب
  .  استیخی اشتباه تارکی رانیکرد که از نظر او مصالحه با ا

 در مورد حذف رانی مانند ای جمهور کشور قدرتمندسي که رئیهنگام:  جنگ طلبانه گفتی در اظهاراتبلر
  .  نداردی منظورني او چنمي احمقانه است که فرض کناري بسکند ی از نقشه جهان صحبت ملياسرائ
 خود را از دست داده تي محبوبلي چون و چرا از اسرائی بیها تی حمالي که اعتراف کرده است به دلبلر

 یا بدست آوردن سالح هسته ی برانژاد ی که احمدیهنگام:  شده استیدر ادامه اظهارات خود مدع
 ما گر اکنم ی هشدار کامًال شفاف هستند، من فکر میها  که نشانهکنم ی من فکر مکند یتالش م

 از نقشه جهان صحبت گری کشور دکی که در مورد حذف ی کشورکی جمهور سينگران اظهارات رئ
 ندهی آني مورخمی نشو،کند ی تالش میا  هستهیها   آوردن سالح  بدستی و در همان حال براکند یم

  . دي ما و نحوه قضاوت ما خواهند پرس  در موردییها سوال
  . خود روبروستتي بحران محبوبنی هم اکنون با بزرگترايتانی بری و دولت کارگربلر
  

   نداردیادی فرصت زرانیا: یالبرادع
  ٢٠٠۶ سپتامبر ١١ - ١٣٨۵ وری شهر٢٠دوشنبه 
 و شش قدرت بزرگ جهان رانی از ای اتمی انرژیالملل نيانس ب کل آژري دب،یمحمد البرادع:  آفتاب

 تالش رانی ایا  در مورد پرونده هستهزي آم  مسالمتیحل  راه افتنی ی براتر عیخواست که هر چه سر
 خواست یسالم ایو از از جمهور»  استدهي به سر رسرانیمهلت ا« کرد که دي حال تاکنياو در ع. کنند
وگو در مورد   و گفتردی را بپذومي اورانیساز ی غنقي کشور، تعلنی اهي علمی تحر از اعمالیري جلوگیبرا

  .ردي آنها را از سر بگیکی و تکنولوژی اقتصادیها  و مشوقکای اروپا و آمرهی اتحادیشنهاديبسته پ
 ی انرژی المللني حکام آژانس بی نشست شورای همزمان با برگزاری البرادعتدپرس،يبه گزارش آسوش

  . نداردیريگ مي تصمی برای فرصت چندانرانیا:  گفتنی در ویاهسته 
 و ردی را بپذومي اورانیساز ی غنقي تعلنکهی روبرو خواهد بود مگر امی با احتمال اعمال تحررانیا:  افزوداو

 آنها را از یکی و تکنولوژی اقتصادیها  و مشوقکای اروپا و آمرهی اتحادیشنهاديوگوها در مورد بسته پ گفت
  . ردي بگسر

او . انجامدي بی مثبتجی اروپا به نتاهی و اتحادرانی اندهی کرد که مذاکرات هفته آیدواري اظهار امیالبرادع
 پس از گذشت سه سال م،ي برسانانی پرونده را به پانی زمان ممکن انیتر عی در سرميخواه یافزود ما م

  . به سر آمده استرانی گفت مهلت اتوان یم
 سوالنا ریوگو با خاو  پس از گفتیجانی الری امروز نوشت که علنیزنامه چاپ و روکی حال ني عدر

) به مدت دو ماه( موقت قي احتماًال با تعلرانی اروپا گفته است که اهی اتحادی خارجاستيمسئول س
  . موافقت خواهد کرد

 ی هسته ایرژ انی المللني در آژانس برانی امی داندهی نماهي اصغر سلطانی است که علی در حالنیا
  .ردیپذ ی را نمومي اورانی سازی غنقي تعلرانی خبر گفت انی ابیضمن تکذ

  
  و سوالنایابراز رضايت واشنگتن از مذاکرات الريجان
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  اخيری اعالم کرده واشنتگتن از نتايج بدست آمده در مذاکرات هسته ای مقام آمريکاييک:بی بی سی
موضوع '  آفرينینگران 'یاست، اما در صورت متوقف نشدن فعاليت ها' خشنود'در وين، پايتخت اتريش، 

 . گيردی میتحريم را پ
 سپتامبر به 11 روز دوشنبه ،ی اتمی انرژی شولت، نماينده آمريکا در آژانس بين المللیگريگور

 حاصل شده، ما یيشرفت هاي است که در اين گفتگوها پیباعث اميدوار: "خبرنگاران گفته است
 تحريم است، مگر ی که ما داريم حرکت به سویتصوير] اما[اميدواريم که اين پيشرفت ادامه بيابد، 

 ."  آفرين را به حال تعليق درآوردی نگرانیاينکه ايران فعاليت ها
 یج ايران، و خاوير سوالنا، مسئول سياست خاری سرپرست مذاکرات هسته ا،ی الريجانی علپيشتر

 یاتحاديه اروپا، در پايان مذاکرات دو روزه خود ضمن ابراز رضايت از روند گفتگوها اعالم کردند که برخ
 '.سوء تفاهمات رفع شده است'
 گزارش ی آسوشيتد پرس به نقل از يک ديپلمات اروپايی دنبال ابراز رضايت طرفين از مذاکرات، خبرگزاربه

 يک يا دو ماه موافقت کند؛ اما نماينده ايران در آژانس یلبانه براداد که ايران ممکن است با تعليق داوط
 بر تعليق دو ماهه ی مبنیهادهيچ پيشن" اين موضوع را رد کرد و گفت کشورش ی اتمی انرژیبين الملل

 ."ارايه نکرده است
موضوع تعليق دو ماهه را ممکن است ' گويد ی م،ی سی بی صبا، تحليلگر مسائل ايران در بصادق

 ی اين گفتگو ها مطرح کرده اند تا ببينند واکنش کشورهای و گذرا در طیقامات ايران به طور غير رسمم
 ' . چيستیغرب
 که در گفتگو با ،ی اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی ديگر، روز دوشنبه محمد البرادعی سواز

 کرد که ی ابراز اميدواررسانه ها شرکت داشت گفت که از ادامه گفتگو بين دو طرف دلگرم شده و
 . از راه مذاکره فراهم آيدی حل اختالفات کنونیشرايط مناسب برا

 ی برگزار شد که با به سر رسيدن مهلت سازمان ملل برای و سوالنا در حالی آقايان الريجانمذاکرات
ب  امنيت با تصويی اياالت متحده خواسته بود شورا،ی سازی مربوط به غنیتوقف کليه فعاليت ها

 . قرار دهدی بين المللی ايران را مشمول تنبيه ها،یقطعنامه ديگر
 ی سازی امنيت را رد کرده و گفته اند تعليق غنیشورا) 1669( مکررا اين قطعنامه ی ايرانی هامقام

 . پذيرندی مذاکره نمیاورانيوم را به عنوان پيش شرط از سرگير
 دو روزه مقامات ی گويد که بعد از گفتگو های می سی بی عين حال تحليلگر مسائل ايران در بدر
 آورند که ی را به زبان می شنبه و يکشنبه هر دو طرف سخنانی و اتحاديه اروپا در وين در روزهایايران

  . در راه استی دهد گويا مصالحه اینشان م
  

يي  هستهي مواد  ي جديد ديگري درباره هيچ يافته: محمد البرداعي در نشست امروز شوراي حكام گفت
  . اعالم شده در ايران وجود ندارد

  ٢٠٠۶ سپتامبر ١١ - ١٣٨۵ وری شهر٢٠دوشنبه 
المللي انرژي  به نقل از پايگاه اينترنتي آژانس بين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ن ها در جمهوري اسالمي ايرا يي محمد البرادعي، مديرآل اين آژانس در خصوص اجراي پادمان هسته
 را تصويب آرد آه در آن از ايران 1696ي   شوراي امنيت قطعنامه2006ي   ژوئيه31گفت آه در تاريخ 
  .  را بردارد2006 فوريه 4ي  هاي مورد درخواست شوراي حكام در قطعنامه خواسته شد گام

مربوط ي  ها ضرورت تداوم آار آژانس براي روشن ساختن تمامي مسايل باقي مانده اين گام: وي افزود
هاي مربوط به  ي فعاليت ي تعليق آامل و پايدار همه يي ايران و برقراري دوباره ي هسته به برنامه

  . شد سازي و بازفرآوري را شامل مي غني
 درخواست شد، شما در برابرتان گزارشي را 1696ي  همان طور آه در قطعنامه: البرادعي ادامه داد

 اجراي آامل مطالبات  وازي به شوراي حكام و شوراي امنيت درباره ماه اوت به طور م31داريد آه من در 
  . آن قطعنامه در ايران ارسال آردم

سازي را تعليق نكرده  هاي مربوط به غني بينيد ايران فعاليت همان طور آه در گزارش مي: وي اضافه آرد
ز آمي و آيفي اندآي هاي بازرسان نشان داد ساخت و سا است؛ بايد خاطر نشان آنم آه اگرچه يافته

سازي ايران در نطنز انجام گرفته است، به علت عدم اجراي پروتكل الحاقي آژانس قادر  در قابليت غني
سازي ايران از جمله توليد احتمالي سانتريفوژها و  ي مربوط به غني هاي تحقيق و توسعه نيست فعاليت

  . تجهيزات مربوطه را به طور آامل ارزيابي آند
يي اعالم شده  ي مواد هسته همان طور آه در گذشته خاطرنشان آردم همه: چنين گفت همالبرادعي 

از سوي ايران به آژانس مورد بررسي قرار گرفته است و به غير از مقادير اندآي آه پيشتر به شورا 
  . يي اعالم شده در ايران وجود ندارد ي مواد هسته ي جديد ديگري درباره گزارش داد هيچ يافته

اما همان طور آه پيشتر نيز گفتم، هم چنان در آگاهي آژانس در رابطه با دامنه و ماهيت :  افزودوي
به همين دليل و . هايي وجود دارد سازي از طريق سانتريفيوژ آنوني و گذشته ايران شكاف ي غني برنامه

هايش  در تالشآژانس قادر نيست پيشرفت بيشتري  به دليل عدم آمادگي ايران براي حل اين مسايل،
. يي اعالم نشده در ايران ارايه دهد هاي هسته هاي نسبت به نبود مواد و فعاليت ي تضمين براي ارايه

  . اين هم چنان موضوعي براي نگراني جدي است
وگوي جاري با  بايد بار ديگر تكرار آنم آه براي ايران ربط دادن همكاريش با آژانس به گفت: وي ادعا آرد
همكاري و شفافيت فزاينده براي رفع اين . ي و ديگر شرآا اقدامي غير سازنده استشرآاي اروپاي
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ناپذير است و در فايق آمدن  يي گذشته ايران امري اجتناب ي هسته ها در آگاهي نسبت به برنامه شكاف
  . يي ايران آمك بزرگي را خواهد آرد ي هسته ها در رابطه با برنامه بر نگراني

يي و امنيت راستي  يي، ايمني هسته آوري هسته مسايل مربوط به فن: عالم آردالبرادعي همچنين ا
هاي فني و مسايل مديريتي از موضوعات دستور آار نشست  يي، همكاري ي هسته آزمايي منع اشاعه

  . جاري شوراي حكام است
  . شود يي بررسي مي ي هسته آزمايي منع اشاعه يي ايران در بخش راستي ي هسته مساله
هاي  هاي فزاينده در تمامي حوزه آژانس همچنان به پذيرش مسووليت گيري آرد آه   همچنين نتيجهوي

  . آاريش ادامه خواهد داد و به حمايت اعضاي شوراي حكام براي موفقيت در اين آارها اميدوار است
يكي از مسايل مهم در نشست جاري : چنين پيش از نشست شوراي حكام گفت محمد البرادعي هم

ي پايبندي ايران به مطالبات شوراي حكام و  شوراي حكام گزارش من به شورا و شوراي امنيت درباره
  . شوراي امنيت سازمان ملل است

هاي شورا و شوراي امنيت براي اتخاذ  قصد دارم به شورا گزارش دهم آه ايران به درخواست: وي افزود
ربوط به غني سازي و بازفراوري اورانيوم به عنوان هاي م ي تعليق فعاليت معيارهايي به ويژه در زمينه
  . اي از زمان به طور آامل پايبند نبوده است معياري اعتماد ساز در دوره

ي مهم را آه نزديك به سه  چنين قرار بوده است مسايل به تعويق افتاده آژانس هم: البرادعي ادامه داد
راني جدي من است؛ زيرا ما بايد بتوانيم اين مساله باعث نگ. سال است وجود دارند روشن سازد

  . توانيم پايان دهيم ي راستي آزمايي را در سريعترين زماني آه مي مساله
از نظر من پس از گذشت سه سال براي اين آار : يي ادامه داد المللي انرژي هسته مديرآل آژانس بين

  . خيلي دير شده است
ي اروپا  گوهايي ميان ايران با اتحاديه و ام آه گفت لگرم شدهدر عين حال از اين مساله د: البرادعي افزود

هاي شوراي حكام و  گيرد آه هدف از آن واداشتن ايران به پايبندي به درخواست و ديگر شرآا انجام مي
ها بر سر مذاآرات و يافتن راه حلي بلند  ي طرف شوراي امنيت و نيز ايجاد شرايطي براي بازگشت همه

يي ايران است آه يكي از پيچيده ترين مسايلي است آه داراي ابعاد  ي هسته مدت براي مساله
  امنيتي، سياسي و اقتصادي است 

شان را براي بازگشت به ميز  ي تالش ها قادر باشند همه ي طرف اميدوارم آه همه: وي ادامه داد
  . مذاآرات انجام دهند

حلي بادوام براي اين مساله  چنان بهترين گزينه براي يافتن راه معتقدم آه مذاآرات هم: البرادعي گفت
  . است

هايي  با الريجاني و سوالنا در روز گذشته تماس: يي اظهار آرد المللي انرژي هسته مديرآل آژانس بين
ي آينده آه با  بيابند و اميدوارم هفتهاي را براي توافق  آنند تا حوزه دانم آه هر دو تالش مي داشتم و مي

  . آنند قادر باشيم شاهد توافقي براي بازگشت بر سر ميز مذاآرات باشيم يكديگر ديدار مي
  . ي فرصت چندان بزرگ نيست با اين حال پنجره: وي گفت

هاي شوراي حكام و  المللي نسبت به عدم پايبندي ايران به درخواست ي بين جامعه: البرادعي گفت
خواهد در اين زمينه پيشرفت را شاهد باشد؛ پيشرفتي آه براساس  شوراي امنيت نگران است و مي

 و پاسخ ايران به 5+1ي پيشنهادي  ي مجموعه ها بر سر ميز مذاآرات بنشينند و درباره ي طرف آن همه
  . گو آنند و آن گفت

توانيم انجام دهيم تا به روشن  من و آژانسم آمادگي داريم هرچه را آه مي: البرادعي در پايان گفت
  . ها بر سر ميز آمك آنيم ي ايران و بازگرداندن طرف ساختن برنامه

يي، درحالي امروز گزارش محمد البرادعي  المللي انرژي هسته  عضو شوراي حكام آژانس بين35
  . تخاذ آنندي آن تصميمي ا رود درباره شنيدند آه انتظار نمي يي ايران را  ي هسته ي برنامه درباره

يي نوشت  المللي انرژي هسته خبرگزاري فرانسه در گزارشي به نقل از يك ديپلمات نزديك به آژانس بين
يي ايران   هسته آه هيچ آس انتظار جار و جنجال در اين باره را ندارد؛ زيرا اقدام سياسي بر روي برنامه

  . گيرد در جاي ديگري انجام مي
ي  ي برنامه يي نزديك به سه سال است بر روي اتهامات آمريكا درباره هالمللي انرژي هست آژانس بين
  . يي ايران آار آرده است هسته

چنين مواردي  شورا هم: ي شوراي حكام گفت پيتر ريك وود، سخنگوي آژانس درباره نشست اين دوره
  .  آشور در سراسر جهان را بررسي خواهد آرد200نظير اين بسته و همكاري فني در 

هايي آليدي را  در حالي آه در گذشته شوراي حكام گام:  گزارش خبرگزاري فرانسه آمده استدر
تي خواند، اآنون، اين آار در .پ.ي گذشته آه تهران را ناقض ان داشت، نظير فوريه ي ايران برمي درباره

  . گيرد شوراي امنيت انجام مي
 گفت آه هر گونه گام عملي در وين ممكن المللي انرژي اتمي نيز يك ديپلمات نزديك به آژانس بين

است بر مذاآرات نيويورك تاثير بگذارد؛ حتي با وجودي آه آژانس از بازگرداندن مجدد ايران به وضعيتي 
  . آه بازرسان پيش از ماه فوريه داشتند، نااميد است

هايي  ماراتننشست شوراي حكام حدود سه روز به طول خواهد انجاميد، به رغم : ديپلمات ديگري گفت
ها نزديك به يك هفته به طول  شد، نشست آه در زمان بررسي پرونده ايران در آژانس انجام مي

  . انجامد مي
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ي  دهد و برنامه يي امروز در وين تشكيل جلسه مي المللي انرژي هسته شوراي حكام آژانس بين
  . يي ايران يكي از موضوعات مورد بحث اين نشست خواهد بود هسته
المللي انرژي اتمي از  ي آمريكا در آژانس بين اري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد آه نمايندهخبرگز

گيرد، استقبال آرد و در عين  يي ايران انجام مي ي هسته پيشرفت در مذاآراتي آه با هدف حل برنامه
رآت چنان قصد دارد در صورت عدم اجراي تعليق در ايران به سوي جلو ح حال گفت شوراي امنيت هم

  . آند
اينكه در مذاآرات : المللي انرژي اتمي گفت ي آمريكا در آژانس بين همچنين گرگوري شولتي، نماينده

  . پيشرفت حاصل شده، دلگرم آننده است
ها هستيم، مگر اينكه ايران تعليق را اجرا  اما ما به دنبال پيشروي در شوراي امنيت با تحريم: وي افزود

  . آند
آرد نوشت آه  از ديپلماتي آه پيش ازآغاز نشست شوراي حكام صحبت مياين گزارش به نقل 

  . يي تهيه آرده است ي هسته اش در مساله ي ايران و سرپيچي اي معتدل را درباره ي اروپا بيانيه اتحاديه
گرچه طبق . اند اي مشترك آه پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان نيز در حال بررسي بيانيه: وي افزود

هاي روسيه و چين و فرانسه آه ظاهرا تازه به آنها پيوسته است،  گزارش اين آار با توجه به مخالفتاين 
  . آار مشكلي خواهد بود

ي گروه شش را آنچه سوالنا در آنفرانس تلفني  در همين زمينه ديپلمات ديگري گفت آه لحن بيانيه
  .  خواهد گفت تعيين خواهد آرد5+1امروز به نمايندگان 

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق دادهاي عراق ،دولت آيندهروي
  

   شدن عراق یالتی صدر با اانی جرمخالفت
  ٢٠٠۶ سپتامبر ١١ - ١٣٨۵ وری شهر٢٠دوشنبه 

 لي قانون تشکسی نوشي را با پفي طنی صدر در پارلمان عراق امروز مخالفت اانی جروني فراکسسيرئ
  . ور اعالم کرد کشنی در ای فدرالستمي سی و اجراالتیا
 صدر با وني فرانسه، فالح حسن اظهار داشت که فراکسی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 تی وجود اشغال عراق مخالف است و در مقابل خواهان تقوهی در ساژهی به والتی اليطرح تشک
  . منتخب استانها استیشوراها

 رای کند، زی را رد مالتهای الي صدر طرح قانون تشکونيفراکس:  در بغداد گفت ی در کنفرانس مطبوعاتیو
 ی کشور منجر ممي و تقسهی مسئله به تجزنی ارای امکان ندارد، زی وجود اشغالگرهی در ساالتی اجادیا

  .شود
 نی انجامد و ای میعي وشی سن،ی کردالتی الي به تشکتی کشور بر اساس هوهیتجز:  افزودیو

  . ها است یح غرب کامل طریمسئله به مثابه اجرا
 ی پارلمانوني فراکسنی بزرگترسي عراق و رئی انقالب اسالمی مجلس اعالسيرئ" ميزحکیدعبدالعزيس"
 از بازگشت یري جلوگی برایني عراق تضمسمي فدرالستمي مسئله که سنی برادي کشور،با تاکنیا
  . طرح در مرکز و جنوب عراق شده استنی ای است، خواستار اجرایکتاتورید
 کشور نی در مرکز و جنوب عراق در پارلمان ای فدرالستمي سی طرح اجرای است که بررسی در حالنیا

  . موکول شد یبه هفته آت
مناقشه :  کشور اعالم کردنی ای پارلمانوني فراکسنی به عنوان بزرگترکپارچهی منبع درائتالف عراق کی

 لي تشکی برارير مورد سازو کارها وتداب ائتالف دنی که ایسی نوشي پارلمان عراق درمورد پندگانینما
  . موکول شده استندهی ارائه داد، به هفته آالتیا

 کردن عراق و ی موافق با طرح فدرالیعي احزاب شني درپارلمان بیی گذشته بحث و جدل هاپنجشنبه
  . انجام شدگری دی اهل تسنن از سویکردها و عرب ها

 تي که اقلی در عراق موافقند، در حالی فدرالستمي سی کردها با اجراتي و اقلعهي شتی اکثررهبران
  . شود، با آن به مخالفت برخاسته اندی عراق مهی طرح منجر به تجزنی بهانه که انیاهل تسنن با ا

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   شهريور20:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر ١١ - ١٣٨۵ وری شهر٢٠دوشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود خبر توافق های به دست آمده در :بی بی سی

مذاکرات هسته ای ايران و اروپا را منعکس کرده و همراه با گزارش گران شدن تدريجی بهای بنزين از 
ال صدمه امسال آغاز می شود، تذکر يکی از مراجع قم درباره مطالب کتاب های دبستانی و احتم
  .خوردن به يک سد باستانی در جريان آب گيری سد تازه ای در خوزستان منتشر کرده اند

 دو روزنامه صبح که در گذشته همواره با هر نوع توافقی بر سر تعليق جمهوری اسالمی و کيهان
ی غنی سازی اورانيوم مخالفت می کردند در عنوان های اصلی خود گزارش های خوش بينيانه خبرگزار

  .ها را نقل کرده و از توافق های ايران و اتحاديه اروپا خبر داده اند
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 در صدر اخبار خود نوشته هفت ساعت مذاکره سخت و ميليمتری خاوير سوالنا و علی جوانروزنامه 
الريجانی در دفتر صدراعظم اتريش نتايج مثبتی به همراه داشت و طرفين به توافق رسيدند که اين 

  . ينده نيز ادامه پيدا کندمذاکرات هفته آ
 ساعت بعد از دور اول مذاکرات روز شنبه الريجانی و سوالنا در وين، ٢۴به نوشته اين روزنامه کمتر از 

  .  ساعت برگزار کردند٧طرفين ظهر ديروز دومين دور مذاکرات خود را به مدت 
 اروپا را که مقدمه ای  خبر مصالحه دبير شورای عالی امنيت ملی و کميسير خارجی اتحاديهکيهان

برای توافق بر سر تعليق موقت غنی سازی اورانيوم در ايران خوانده شده به اين ترتيب گزارش کرده 
است اروپا به همراه روسيه و چين در حال آماده ساختن خود برای سامان دادن به يک مصالحه با تهران 

  .  با ايران هستندبرای صرف نظر کردن از پيش شرط تعليق برای آغاز مذاکرات
) و نه فقط اتحاديه اروپا (۵+١به نوشته کيهان خاوير سوالنا در اين گفتگوها به نمايندگی از سوی گروه 

شرکت دارد و الريجانی نيز با اختيارات کاملی به وين رفته اند و اين دور گفتگوها به رغم بی ميلی 
  . شديد اياالت متحده آغاز شده است

 ١۶٩۶ می کند که آمريکاييان عقيده دارند از آنجا که تهران به درخواست های قطعنامه اين روزنامه اظهار
را که صدور يک قطعنامه و " گام بعدی"و در صدر آنها تعليق غنی سازی اورانيوم پای بند نبوده بايد 
  .اعمال برخی تحريم های محدود عليه تهران است برداشت

و روزنامه های ديگر امروز نيز با عنوان های مانند اين از قول  با عنوان بنزين گران می شود همبستگی
يک مقام وزارت نفت نوشته اند دولت اليحه ای به مجلس خواهد داد که بنزين به صورت پلکانی و 

  . ساالنه افزايش قيمت می يابد
جاری  نوشته اليحه افزايش پلکانی قيمت بنزين طی مدت پنج سال، تا نيمه اول مهرماه سال رسالت

  . به مجلس ارائه خواهد شد
 گفته است در رسالتمحمدرضا نعمت زاده مدير عامل شرکت پخش فراورده های نفتی به نوشته 

 درصد کاهش يابد که در ٣٠بينی شده که مصرف بنزين در ايران طی مدت پنج سال  اليحه دولت پيش 
  . شود  ليتر است، قطع می  ميليون٣٠اکنون   درصد واردات بنزين کشور، که هم ٧۵اين صورت 

 قيمت بنزين هر سال ده در صد ٨٣ در گزارش اصلی خود يادآوری کرده که در حالی که تا سال جوان
افزوده می شد اما مجلس فعلی با طرح تثبيت قيمت کاالهای اساسی با اين افزايش مخالفت کرد و در 

  .نتيجه بهای سوخت ثابت ماند
 نرخ تورم به ٨۵ت قيمت ها در مجلس مدعی هستند که اگر در سال  نوشته طراحان قانون تثبيجوان
 درصد رسيده است نيز به مدد همين قانون است که مانع از باالرفتن قيمت ها شده اما با ١٠سقف 

اعالم تازه معلوم می شود گويا دولت ديگر توان تحمل تثبيت قيمت بنزين را ندارد و می خواهد با 
  . شی از هزينه مابه التفاوت قيمت فروش تا قيمت خريد را کاهش دهدافزايش قيمت آن فشار نا

 های توسعه، بهبود   با عنوان بنزين گران می شود در صدر اخبار خود نوشته برای طرحهمبستگی
 ميليون ١۴٠کيفيت و افزايش ظرفيت، قرار است طی اين مدت، توليد بنزين روزانه کشور را به بيش از 

بخش است و از سوی ديگر  ين آمار و ارقام از يک سو بسيار خوشحال کننده و مسرت ليتر در روز برسد ا
  .  گذارد افسوس و اندوهی ناخواسته را در ضمير انسان بر جای می

را   ميليون ليتر بنزين را بايد به فال نيک گرفت اما نبايد آن١۴٠ وعده توليد روزانه همبستگیبه نوشته 
توان ديد با فرض ثابت بودن آهنگ رشد مصرف  محاسبه سرانگشتی میخيلی جدی گرفت زيرا با يک 

 ١۶١ به بيش از ١٣٩۴ ميليون و در سال ٧٧ ميزان مصرف بنزين در کشور به ٨۶ درصد، در سال ١٠درحد 
  خواهيم به کجا برويم؟ با روند کنونی مصرف سوخت و بويژه بنزين می ميليون ليتر خواهد رسيد و 

 يکی از استادان حوزه علميه قم با تاکيد بر اينکه دشمنان در کتاب های  خبر داده کههمبستگی
  . ابتدايی هم رسوخ کرده اند به موادی از کتاب های درسی اعتراض کرده است

به نوشته اين روزنامه آيت اهللا مکارم شيرازی در سخنرانی برای جمعی از طالب گفته طبق اطالعاتی 
خورد مبنی بر نفوذ  ام در کتب ابتدايی مواردی به چشم می   کرده که به من رسيده و خود نيز بررسی

توان به محجبه بودن دختر سال اول  های درسی که به طور مثال می آشکار دشمنان در اين کتاب 
حجاب بودن دختر سال پنجم ابتدايی اشاره کرد که نشان می دهد دشمن همه جا نفوذ  ابتدايی و بی 

 کنند که  های مختلف حتی کتاب فرقان الحق را درست می  ها، برنامه هوارهکند، در مطبوعات، ما می
  . برای هر انسان با سوادی مسخره است

 مديرکل دفتر مقابله با ايدز سازمان ملل گفته است طالعات دقيقی درخصوص کشف شرقبه نوشته 
  . داروی ايدز در ايران نداريم و به همين دليل نمی توان اظهارنظر کرد

 دکتر محمدرضا ستايش در مورد کشف داروی ايدز که در بسياری نشريات اين هفته از شرقنوشته به 
آن به عنوان واکسن ايدز نام برده شده گفته اميدوارم اطالعات درباره اين دارو در اختيارمان قرار گيرد، اما 

پس از . يز کردبهتر است برای پيشرفت عملی، روال علمی و معمول طی شود و از شلوغ کاری پره
گذشت يک هفته از چاپ مطالبی درخصوص خبر خوش کشف داروی ايدز، دو روز پيش وزير بهداری اين 

  .خبر را تائيد کرد

www.iran-archive.com 


