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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
  

 رایزنی سوالنا با اعضای دائم شورای امنيت و آلمان درباره ایران
  ٢٠٠۶ سپتامبر  30 -١٣٨۵  مهر7شنبه 
ی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که وزاری امور خارجه پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان سخنگو

امروز شنبه با مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا درباره اقدامات بعدی در جهت متوقف کردن برنامه 
 .هسته ای ایران رایزنی خواهند کرد

یک گفتگو در سطح وزرا ، : رمک اظهارداشت به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، شون مک کو
دقيقا درباره آنچه که آقای سوالنا از الریجانی شنيده است و چگونگی برآورده شدن یا نشدن 

 . برداشتهایی که از آغاز راه تا کنون حاصل شده ، وجود خواهد داشت 
 چه خواهد بود، گفتگو خواهند آنها درباره آنچه که آقای الریجانی گفت و اینکه اقدامات بعدی: وی افزود 

 . کرد
مک کورمک همچنين خاطر نشان کرد که کاندوليزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگوی سوالنا 

 . با الریجانی با وی گفتگو کرد، اما جزئيات آن را فاش نکرد 
ما : خاطرنشان کرد  "زمان اندکی باقی مانده است،" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بيان اینکه 

 .ترجيح می دهيم که ایران باب ورود به یک راه حل مسالمت آميز را باز کند
) تحریمها(ما کامال آماده پيمودن مسير دیگری : وی همچنين درادامه تهدیدات کشورش بيان داشت 

 . هستيم 
س ، فرانسه ، آلمان ، روسيه بنابراین گزارش ، کنفرانس تلفنی سوالنا با وزرای امورخارجه آمریکا ، انگلي

 . و چين خواهد بود 
خاویرسوالنا مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته در برلين با علی الریجانی دبير شورای 

 .عالی امنيت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد 
 اورانيوم همانطور دیپلماتها درباره دیدار طرفين خاطر نشان کردند که ایران همچنان از تعليق غنی سازی

 . که غرب درخواست کرده است، خودداری می کند
سوالنا درآخرین دیدار خود با الریجانی اعالم کرد که وی دور دیگری از مذاکرات را با ایران برگزارخواهد 

  .کرد 
  

يي احترام بگذارد و در  ي هسته نخست وزير فرانسه گفت آه ايران بايد به تعهداتش در خصوص برنامه
  . ي جهاني بيكار نخواهد نشست ير اين صورت جامعهغ

  ٢٠٠۶ سپتامبر  29 -١٣٨۵  مهر7ه جمع
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، دومينيك دوويلپن، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اش  ليالمل توانيم بپذيريم آه ايران به تعهدات بين اما نمي: گفت) جمعه (نخست وزير فرانسه امروز 
  . اش احترام نگذارد يي ي هسته ي برنامه درباره

ها سوال برانگيز  هرچند آارآيي تحريم: آرد، افزود فرانسه صحبت مي"  اينفو-س .ام.آر "وي آه با راديو 
  . تواند بدون اينكه آاري انجام دهد، بنشيند المللي نمي ي بين است؛ با اين حال جامعه

  . بست خارج شويم بايد تالش آرد آه از اين بن: ره اشاره نكرد و تنها گفتدوويلپن به جزيياتي در اين با
تواند بنشيند و کاري نکند، بايد  المللي نمي دوويلپن با تاآيد بر ادامه روند گفتگوها، گفت آه جامعه بين

سال و به اين مساله فکر کنيم آه در چارچوب سازمان ملل پيامهاي آامال واضح و مناسبي را به ايران ار
  . اين کشور را متقاعد کنيم

دوويلپن با تاکيد مجدد بر قابل قبول نبودن غني سازي ابراز اميدواري کرد که ايران دست دوستي را که 
  . از سوي فرانسه دراز شده است بفشارد

ي  اين در حالي است آه علي الريجاني روز گذشته از پيشرفت مذاآرات با خاوير سوالنا درباره پرونده
  . اميدوارم تداوم اين ديدارها به آغاز مذاآرات اصلي منجر شود: يي ايران خبر داد و گفت تههس

ي تلويزيوني الجزيره، علي الريجاني، دبير شوراي امنيت ملي  به گزارش ايسنا به نقل از شبكه
رلين به ي اروپا به ب آشورمان آه براي انجام مذاآرات با خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه

تا به امروز چهار : ي خود با سوالنا در جمع خبرنگاران اظهار داشت برد، پس از ديدار روز پنجشنبه سر مي
هاي مختلفي شده است آه در هر زمينه به نتايج خوبي دست  ايم و بحث دور مذاآره با سوالنا داشته

  . ايم يافته
ده بود، نتايج ديدارش را با سوالنا مثبت ارزيابي وي همچنين با بيان اين آه اين مذاآرات طوالني و سازن

  . آرد
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هاي رو به  يي ايران در اين ديدار گام ي هسته سوالنا نيز تاآيد آرد به رغم عدم توافق درباره پرونده
ي مذاآرات و رسيدن به راه حل سياسي براي حل و فصل  تواند به ادامه جلويي برداشته شده آه مي

  . اين پرونده منجر شود
  . ي آينده نيز ادامه خواهد داشت وي تاآيد آرد آه مذاآراتش با الريجاني هفته

يي ايران همچنان ادامه  ي هسته سوالنا تصريح آرد آه تالش براي رسيدن به راه حل ديپلماتيك پرونده
  . ها به طور نهايي با شكست رو به رو شده است توان گفت آه اين تالش دارد و نمي

الريجاني، دبير شوراي امنيت ملي آشورمان و خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي در حالي آه علي 
هايي در مذاآراتشان حاصل شده است، با اين حال خبرگزاري  ي اروپا تاآيد دارند آه پيشرفت اتحاديه

  . اي پايان يافت فرانسه گزارش داد آه اين مذاآرات بدون دستيابي به نتيجه
خاوير سوالنا با بيان اين آه نتوانسته با علي الريجاني به توافقي برسد گفته رويتر نيز گزارش داد آه 

  . است آه به زودي دور ديگري از مذاآرات را برگزار با طرف ايراني خواهد آرد
فرصتي : ي اينتر نشنال هرالد تريبيون، الريجاني پس از ديدار با سوالنا گفت بر اساس گزارش روزنامه
  . عت آنارهم باشيم و به همراه يكديگر با تالش زياد آار آنيمداشتيم تا چندين سا

تواند  ي برخي عناصر مربوط به اينكه مذاآرات چگونه مي هاي مهم را در باره برخي پيشرفت: وي افزود
  . انجام گيرد، حاصل آرديم

دداري اين گزارش به نقل از يك ديپلمات اروپايي آه به علت حساس بودن موضوع از افشاي نامش خو
  . ي سلسله مراتب مطرح است آرد افزود آه اآنون مساله

ي غني  شود آه ايران به طور خاص با اينكه چه زماني برنامه وي گفت آه اين مساله به آن مربوط مي
  . سازي اورانيوم را تعليق خواهد آرد، موافقت آند

ي اروپا با دبير  ارجي اتحاديهرويتر به نقل از چند ديپلمات غربي آه از نتايج ديدار رييس سياست خ
سازي  چنان از پذيرفتن تعليق غني اند آه ايران هم اند گفته شوراي امنيت ملي آشورمان مطلع شده

  . آند و الريجاني را به تالش براي طوالني آردن مذاآرات متهم آردند اورانيوم خودداري مي
با الريجاني ضمن ابراز اميدواري نسبت به با اين حال اين خبرگزاري به نقل از سوالنا پس از ديدارش 

ما به : ي آينده با دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان گزارش داد تماس ديگري در اواسط هفته
  . اند ايم، اما هنوز مسايلي هستند آه بسته نشده  يافته هايي دست پيشرفت

اي قريب الوقوع در شوراي  قطعنامهبه گزارش رويتر، اظهارات سوالنا بيانگر آن است آه دورنماي صدور 
  . باشد امنيت سازمان ملل تيره و تار مي

به گزارش خبرگزاري فرانسه، سوالنا درباره ديدارش با الريجاني با بيان اين آه اين مذاآرات سازنده بوده 
وگو خواهد آرد، اما  ي آينده با دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تلفني گفت گفت آه هفته

  . اي نكرد آه آيا مذاآراتي رو در رو نيز انجام خواهد شد يا خير ارهاش
ي تلويزيوني الجزيره، دور اول اين مذاآرات عصر روز چهارشنبه به پايان  به گزارش ايسنا به نقل از شبكه

  . رسيد، اما مطلبي از جزئيات آن به دليل عدم مشارآت طرفين در آنفرانس مطبوعاتي منتشر نشد
 خبرگزاري فرانسه، سوالنا پس از ديدار با الريجاني، به شش آشور درباره ديدارش با به گزارش

  . الريجاني گزارش خواهد داد
از سوي ديگر به گزارش خبرگزاري فرانسه، علي الريجاني بعد از ظهر روز پنجشنبه با فرانك والتر 

  . ي آلمان در برلين ديدار آرد اشتاين ماير، وزير امور خارجه
ماير آه در ديدار سوالنا و الريجاني شرآت نداشت گفت آه نسبت به حصول پيشرفت در اين  يناشتا

  . بين بوده است مذاآرات خوش
هاي اقتصادي، سياسي  يي ايران و نيز گسترش همکاري ي هسته ي برنامه دو طرف در اين ديدار درباره

  . وگو آردند يي گفت و منطقه
يي آشورمان تاآيد  ي هسته ار بر ضرورت تداوم گفتگوها درباره مسالهي آلمان در اين ديد وزير خارجه

  . آرد
ماير، سوالنا را در جريان ديدارش با الريجاني خواهد  يك سخنگوي وزارت خارجه آلمان گفت آه اشتاين

  . ماير خودداري آرد گذاشت اما از ارايه جزئيات ديدار الريجاني و اشتاين
آمريكا گفت آه ايران هنوز با تعليق غني سازي اورانيوم موافقت نكرده ي  سخنگوي وزارت امور خارجه

  . است
ي  به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويتر، با اين حال شان مك آورمك، سخنگوي وزارت امور خارجه

ي علي الريجاني، دبير شوراي امنيت ملي آشورمان با خاوير سوالنا،  آمريكا آه پس از ديدار دو روزه
هاي  گفت افزود، نه آمريكا و نه ديگر قدرت ي اروپا در برلين سخن مي ييس سياست خارجي اتحاديهر

  . بزرگ جهان خواستار تحريم ايران نيستند
سازي اعالم  اش را نسبت به تعليق غني آورمك در پاسخ به اين سوال آه آيا ايران به سوالنا پايبندي مك

ما به اميدمان براي پاسخي مثبت از . اند نكرده) شان را اعالم يها پايبند ايراني(نه : آرده است گفت
  . ها نيست هيچكس خواستار در پيش گرفتن راه تحريم. دهيم سوي ايران ادامه مي

براي دنبال ) هاي بزرگ ديگر قدرت(اما ما همراه با : ي آمريكا با اين حال گفت سخنگوي وزارت امور خارجه
  . ايم ها بخواهند اين در را باز آنند آماده رانيآردن اين راه در صورتي آه اي

وي گفت آه آونداليزا رايس، وزير خارجه آمريكا روز چهارشنبه با سوالنا تلفني صحبت آرده و قرار است 
  .  سوالنا نيز با وي دوباره تماس بگيرد-پس ديدار الريجاني 
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ي آمريكا پيش از انجام اين  وزير امور خارجهخبرنگار الجزيره در برلين نيز تاآيد آرد آه آاندوليزا رايس، 
سازي در  مذاآرات، در تماس تلفني با سوالنا به وي تاآيد آرده بود آه آمريكا خواهان تعليق دائمي غني

  . ايران است
اي شوراي امنيت را  اش آه در حال حاضر رياست دوره ي آمريكا در ديدار با همتاي يوناني وزير امور خارجه

انجامد و  مذاآرات چندان به طول نمي: رد، در واآنش به ديدار الريجاني و سوالنا عنوان داشتبر عهده دا
  . اميدواريم آه سوالنا در مذاآراتش موفق شود

  . سازي اورانيوم را بپذيرد، مذاآرات از سر گرفته خواهد شد چه ايران تعليق غني چنان: وي افزود
  . سازي را نخواهد پذيرفت آرده است آه تعليق غنياين در حاليست آه آشورمان بارها تصريح 

آنند،  آه سوالنا و الريجاني در اروپا ديدار مي ي آشورمان نيز با بيان اين پيش از اين وزير امور خارجه
گوها وجود داشته، تهران  و گفته بود آه با توجه به فضاي تفاهم و درك متقابلي آه در دور قبلي اين گفت

  . وگوها خوشبين است اين گفتي  نسبت به نتيجه
رسد اروپا در اين آه راه حل ديپلماتيك را در قبال  چنين اظهار داشت آه اآنون به نظر مي متكي هم

يي ايران دنبال آند، يكپارچه شده و ما نيز معتقديم تصميم آنان مبني بر تاآيد  آميز هسته ي صلح برنامه
  . وده استبينانه ب ي مذاآرات، منطقي و واقع بر ادامه

ي آمريكا پس از ديدار اخير علي الريجاني،  اما در حالي آه شان مك آورمك، سخنگوي وزارت امور خارجه
ي اروپا در برلين ادعا  دبير شوراي امنيت ملي آشورمان با خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه

ايران نيستند، آنگره آمريكا با تصويب هاي بزرگ جهان خواستار تحريم  آرد آه نه آمريكا و نه ديگر قدرت
آنند،  هايي آه با اين آشور تجارت مي ها عليه ايران و شرآت اي در راستاي بسط و تشديد تحريم اليحه

  . حرآت آرد
هدف از اين اليحه آه از طريق : به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، خبرگزاري رويتر گزارش داد

برد، بستن  ندگان آمريكا تصويب شد و در انتظار اقدام سنا به سر ميگيري شفاهي در مجلس نماي راي
خوانده شد آمك آند و نيز " يي سالح هسته"تواند به ايران در توسعه آنچه  هايي است آه مي سرمايه

  . اعمال فشار بر جمهوري اسالمي در اين زمان حساس است
اين : آرد گفت يب اين اليحه اعمال فشار ميايليانا لتينن، يك جمهوريخواه اهل فلوريدا آه براي تصو

اليحه ابزارهاي الزم را براي جلوگيري از دستيابي ايران به آمك فني، منابع مالي و مشروعيت سياسي 
خوانده در اختيار مقامات آمريكايي قرار " يي و حمايت از تروريسم سالح هسته"براي توليد آنچه 

  . دهد مي
المللي را با هدف قرار دادن  تواند ديپلماسي بين چنين اقدامي ميمنتقدين اين اليحه گفتند آه 

يي  ي هسته آشورهايي آه آمريكا به عنوان متحد در مبارزه براي متقاعد ساختن متحدان به ترك برنامه
  . نياز دارد بسيار مشكل سازد
  .  خواهد داشتهايي آه از سوي يك آشور اعمال شود به ندرت آارايي آنها هم چنين گفتند آه تحريم

هاي  قانون تحريم"هاي اقتصادي عليه تهران را آه تحت عنوان  بر اساس گزارش رويتر، اين اليحه تحريم
رسيد پنج سال ديگر  شناخته شده است و تا چند روز ديگر مدتش به پايان مي) ILSA" ( ليبي-ايران 

  . يران منصرف آندگذاري در بخش انرژي در ا ها را از سرمايه آند تا شرآت تمديد مي
آند آه هر گونه آاال  هايي اعمال مي هاي اقتصادي الزامي را عليه شرآت اين اليحه هم چنين تحريم

يي شيميايي يا بيولوژيكي به آار  هاي تسليحاتي هسته تواند در برنامه هايي را آه مي خدمات يا فناوري
  . گرفته شود براي ايران فراهم آنند

اتورهاي حامي اين اليحه براي رسيدن به توافق به اتفاق آرا براي تصويب آن در بر اساس اين گزارش سن
سنا و ارسال آن براي امضاي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا پيش از تعطيلي آنگره در چند روز آينده 

  . آنند تالش مي
ي راديو ها هاي حقوق بشري و حامي دموآراسي و سازمان گروه"اين اليحه هم چنين آمك به آنچه 

  . سازد خوانده را مجاز مي" تلويزيوني مستقل
ي مذآور را  با استقبال از اين اقدام اليحه) آيپك(اين گزارش حاآي است، بانفوذترين البي صهيونيستي 

  . گامي مهمي در منزوي ساختن تهران خواند
يي متهم   سالح هستهاز سوي ديگر نخست وزير رژيم صهيونيستي بار ديگر ايران را به تالش براي توليد

  . آرد
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، ايهود اولمرت، نخست وزير رژيم صهيونيستي روز پنجشنبه به 
ها و  راديو رژيم صهيونيستي گفت، در حالي آه رژيم متبوعش براي متوقف آردن بن بست با فلسطيني

  . گيرد يران را يك اولويت در نظر ميآند، اما همچنان ا مسايل مربوط به جنگ اخير در لبنان تالش مي
دهيم، اين تهديدي است آه  اي انجام مي العاده ما براي پرداختن به تهديد ايران تالش فوق: وي افزود

  . توان آن را ناديده گرفت نمي
خواند با " يي در ايران توليد سالح هسته"اولمرت گفت آه رژيم متبوعش بايد براي جلوگيري از آنچه وي 

  . نش همكاري آندمتحدا
  . هايي را رهبري آند با اين حال وي افزود آه آمريكا و نه رژيم صهيونيستي بايد چنين تالش

ي اين مساله تماس مستقيم دارم و  جمهور آمريكا درباره با رييس: نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت
  . آنم آه آمريكا به اين مساله متعهد است تضمين مي
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ما هرگز حقمان براي دفاع از خود را در : ي دفاع از خود است، گفت  اين رژيم آمادهوي با اظهار اين آه
  . هيچ موقعيتي رها نكرده و نخواهيم آرد

  
ي زمان بيشتر به اروپايي ها براي متقاعد ساختن ايران به رها آردن غني  جورج بوش گفت آه با ارايه

  .  آه اين زمان آوتاه باشدسازي اورانيوم موافق است ودرعين حال خواستار آن شد
  ٢٠٠۶ سپتامبر  29 -١٣٨۵  مهر7ه جمع

رييس جمهور  جورج بوش،: خبرگزاري فرانسه گزارش داد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در پاسخ به اين سوال آه ضرب االجل ماه اوت " وال استريت ژورنال"ي  گويي با روزنامه و آمريكا در گفت

به سر رسيد و اآنون ضرب االجل اآتبر مطرح شده است با اين حال آيا درپايان اآتبر نيز با براي ايران 
  . اميدوارم آه اينطور نباشد:چنين وضعي روبرو نخواهيم بود گفت

ي اين مساله صحبت آردم و او نيز با  در واقع با آاندوليزا رايس، وزيرامور خارجه درباره: بوش ادامه داد 
ي تعليق قابل  ها درباره  موافق است آه بايد به اروپايي ها زمان بدهيم تا ببينيم آيا ايرانيمن در اين باره

  . راستي آزمايي انتخابي مناسب را خواهند داشت يا خير
به من اطمينان داد آه به همراه آنها براي اينكه اطمينان حاصل شود " وي افزود آه رايس در عين حال 

  ." نخواهد آشيد، همكاري ميكنداين روند براي هميشه طول 
  

  شروط ایران برای موافقت با توقف غنی سازی اورانيوم : روزنامه الحيات
  ٢٠٠۶ سپتامبر  29 -١٣٨۵  مهر7ه جمع

روزنامه عرب زبان الحيات درخبری به نقل از آنچه منابع آگاه درتهران ناميد، مدعی شد که ایران برای 
  .  مطرح کردموافقت با توقف غنی سازی شروطی را

رئيس جمهوری ایران با " محمود احمدی نژاد"موضع : به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحيات نوشت 
مسئول سياست " خاویرسوالنا"دبيرشورای عالی امنيت ملی ایران و " علی الریجانی"روح مذاکرات بين 

وری ایران برای غنی سازی خارجه اتحادیه اروپا مخالفتی ندارد، بلکه اصرار و پافشاری رئيس جمه
مسئله ای که با غنی سازی صنعتی کامال تفاوت . اورانيوم برای اهداف و پژوهش های علمی است

  .دارد
تهران نيازبه زمان زیادی دارد تا بتواند وارد دایره : این منابع آگاه همچنين به این روزنامه چاپ لندن گفتند

 دستگاه سانتری 164 یک دستگاه آبشاری متشکل از درحالی که ایران فقط. غنی سازی صنعتی شود
  .فيوژدراختياردارد

الحيات به نقل از منابع آگاه خود نوشت که طرف ایرانی درخالل مذاکراتش با سوالنا شروطی را درمقابل 
حذف شرط توقف :  مورد به آن اشاره کرد؛ اول 4موافقت با توقف غنی سازی ارائه کرد که می توان در

پيش ازآغاز مذاکرات و به نوشته الحيات تهران تا کنون توانسته است این موضوع را به غنی سازی 
 سال به طوری که 5برآورده شدن نيازایران به سوخت هسته ای برای : دوم . صورت نسبی برآورده کند

 سوخت موجود درمخازن ایران ، سوخت مورد نياز برای راه اندازی مرکزهسته ای بوشهر را تضمين کند
وهمچنين درصورتی که کشورهای غربی از فراهم کردن سوخت هسته ای برای ایران شانه خالی 

  .کردند، این سوخت، نياز ایران را برطرف کند
شامل به رسميت شناختن حق ایران درغنی سازی : به نوشته الحيات، اما دوشرط سوم و چهارم 

رای امنيت و ارجاع آن به آژانس بين علمی است وهمچنين خارج کردن موضوع هسته ای ایران ازشو
  .المللی انرژی اتمی به منظورآماده کردن جدول کاری آژانس وشورای حکام می شود

  
  چهارشنبه آتی در پارلمان اروپا ؛ سوالنا درباره مذاکرات هسته ای با الریجانی توضيح می دهد 

  ٢٠٠۶ سپتامبر  29 -١٣٨۵  مهر7ه جمع
اروپا، به درخواست جمعی از اعضای کميته روابط خارجه اتحادیه اروپا مسئول سياست خارجه اتحادیه 

  . چهارشنبه آتی در مورد موضوع هسته ای ایران در پارلمان اروپا به ایراد سخن می پردازد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، مسئول سياست خارجه اتحادیه اروپا امروزاعالم 

رنشست پارلمان اروپا درمورد مذاکراتش با طرف ایرانی درمورد موضوع هسته ای چهارشنبه آتی د: کرد
  .ایران شرح و توضيحات کاملی ارائه خواهد داد

این توضيحات را درپی درخواست اعضایی از کميته روابط خارجی پارلمان اروپا که عالقه " خاویرسوالنا"
وپا و ایران درمورد موضوع هسته ای این کشور مند به آگاهی از آخرین مذاکرات جاری بين اتحادیه ار

  .بودند، ارائه می دهد
دبيرشورای عالی امنيت " علی الریجانی"دو روزپيش دربرلين با " خاویر سوالنا"این درحالی است که 

  .ملی ایران دیدارکرد و پس ازاین دیداردو طرف از پيشرفت های حاصله در روند  مذاکرات خود خبردادند
  .هفته آتی از سرگرفته شود" الریجانی"راست مذاکرات اتحادیه اروپا با همچنين قرا

  
 آمریکا تالش برای تحریم ایران را به تعویق می اندازد

  ٢٠٠۶ سپتامبر  28 -١٣٨۵  مهر6شنبه پنج 
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همزمان با گفتگوهای خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا با علی :بی بی سی
ی عالی امنيت ملی ایران، دولت آمریکا اعالم کرده حاضر است تالش های خود الریجانی، دبير شورا

 . برای اعمال تحریم عليه ایران را به تعویق اندازد
شان مک کورمک، سخنگوی وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت واشنگتن حاضر است به منظور 

 اعمال تحریم عليه ایران را برای کمک به تالش های دیپلماتيک خاویر سوالنا کوشش های خود جهت
 .مدتی به تعویق اندازد

وی گفت خاویر سوالنا در یک تماس تلفنی با کاندوليزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، گفته است شاید اگر 
 ."زمان و فضای اندکی بدهيم گشایشی حاصل شود و آنها جواب مثبت بدهند"به ایرانی ها 

پاسخ ما این بود که اگر : "کا با این درخواست موافقت کرده استبه گفته شان مک کورمک دولت آمری
طی چند روز و یا چند هفته آینده امکان گشایشی در مذاکرات و یافتن راه حلی وجود دارد قطعا 

 ."حاضریم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر ایران را متهم به وقت کشی و عدم موضع گيری صریح در 

 . ازی اورانيوم کردمورد توقف غنی س
ما قطعا می خواهيم که از : "اما او گفت که آمریکا مصمم است از کليه راه های دیپلماتيک استفاده کند

 ."چون ما صد در صد متعهد به دیپلماسی و مذاکره هستيم. هر فرصتی برای موفقيت استفاده کنيم
ه است که یک مقام ارشد وزارت دولت آمریکا در حالی به درخواست خاویر سوالنا جواب مثبت داد

خارجه این کشور روز سه شنبه به بی بی سی گفته بود اگر ایران تا اوایل هفته آینده حاضر به توقف 
غنی سازی اورانيوم نشود واشنگتن برای اعمال تحریم عليه تهران بر شورای امنيت سازمان ملل متحد 

 . فشار خواهد آورد
ر مقابل درخواست های متحدان اروپايی اش برای دادن فرصت ديگری اين نشان می دهد دولت آمريکا د

 .به مذاکرات کوتاه آمده است
خاوير سوالنا و علی الريجانی چهارشنبه بعد از ظهر برای پنج ساعت در برلين مالقات کردند که 

 .توصيف شد" بسيار فشرده"گفتگوهای آنها از سوی سخنگوی آقای سوالنا 
 .به صبح اين گفتگوها را از سر گيرندآنها قرار است پنجشن

هدف از اين مذاکرات شکستن بن بست موجود در تالش های ديپلماتيک برای يافتن راه حلی مسالمت 
 .آميز برای مناقشه بر سر برنامه اتمی ايران است

نخستين دور مذاکرات علی الريجانی و . اين دومين دور مذاکرات اين دو مقام طی يک ماه اخير است
 سپتامبر در 10 و 9اوير سوالنا در مورد پاسخ جمهوری اسالمی به پيشنهادهای اتحاديه اروپا روزهای خ

 .وين، پايتخت اتريش، برگزار شده بود
 آمريکا، بريتانيا، چين، روسيه، -آقای سوالنا به نمايندگی از سوی پنج کشور عضو دايم شورای امنيت 

 .در اين مذاکرات شرکت دارد 5+1 و آلمان، موسوم به گروه -فرانسه 
 پيشنهادی را برای حل بحران هسته ای ايران تسليم 5+1اتحاديه اروپا در ماه ژوئن به نمايندگی از گروه 

رابر اين کشور کرد که حاوی درخواست از جمهوری اسالمی برای تعليق غنی سازی اورانيوم در ب
پاسخ ايران به بسته پيشنهادی که نزديک به سه ماه بعد . دريافت برخی امتيازات اقتصادی و فنی بود

 .عرضه شد پيشنهاددهندگان را راضی نکرده است
 اوت بی 31به عالوه ضرب االجل شورای امنيت برای ايران جهت تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم روز 

  .به سر آمدآنکه تهران به آن اعتنا کند 
  

  سوالنا گفت بعد از دو روز مذاکره با الريجانی، توافقی حاصل نشد
  ٢٠٠۶ سپتامبر  28 -١٣٨۵  مهر6شنبه پنج 

سوالنا بعد از دومين روز مذاکرات خود در برلين با علی الريجانی، فرستاده جمهوری :رادیو آمریکا
يات به خبرنگاران گفت هنوز اختالفاتی اسالمی، در وزارت امورخارجه برلين،  بدون وارد شدن به جزئ

ميان طرفين باقی است که دسترسی به توافق را مشکل ساخته است  وی گفت اميدوار است تماس 
  . با مقامات حکومت ايران ظرف جند روز آينده از سر گرفته شود

لی کريستيا گاالک، سخنگوی مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، مذاکرات خاوير سوالنا با ع
دومين روز آن آغاز ) امروز(الريجاني، صدر هيات مذاکرات اتمی جمهوری اسالمی را که روز پنجشنبه 

  .توصيف کرد» بسيار سخت«شد، 
سوالنا و الريجانی که  صبح امروز هنگام ورود به ساختمان وزارت امورخارجه آلمان در برلين از صحبت با 

  .به مدت پنج ساعت مذاکره کردند) روزدي(خبرنگاران امتناع کردند، روز چهارشنبه 
های اروپائی اين مذاکرات را آخرين فرصت حکومت ايران برای بازگشت به مذاکره اتمی و پرهيز  ديپلمات
  .اند های سازمان ملل توصيف کرده تحريم

ما افزود کند ا در واشنگتن، وزير امورخارجه آمريکا، کاندوليزا رايس، گفت آمريکا از اين مذاکرات حمايت مي
  .تواند مدت بيشتری ادامه يابد که مذاکره با حکومت ايران به مرحله تصميم رسيده است و نمي

نژاد، رئيس جمهوری اسالمي، بار ديگر تاکيد ورزيد که حکومت ايران از آنچه  در تهران، محمود احمدي
سازی  توقف غنيوی تاکيد غرب بر لزوم . داند، دست برنخواهد داشت سازی اورانيوم مي حق غني

  .قلمداد کرد» تبليغاتي«اورانيوم را 
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/ نتيجه مذاکرات مثبت بود : الریجانی : در پایان مذاکرات مقامهای اروپایی و ایرانی در برلين اعالم شد 
  مذاکرات هفته آینده ادامه خواهد داشت : سوالنا 

  ٢٠٠۶ سپتامبر  28 -١٣٨۵  مهر6شنبه پنج 
ی ایران و مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو های امروز خود را دبير شورای عالی امنيت مل

  . مثبت ارزیابی کردند و از برخی پيشرفتها در گفتگو های خود خبر دادند 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،علی الریجانی مذاکرات امروز خود  با خاویر سوالنا 

   . دربرلين را مثبت ارزیابی کرد
  . خاویر سوالنا نيز ازادامه مذاکرات با ایران در هفته آینده خبرداد 

ما :"وی پس از گفتگو با علی الریجانی در ویالی دولت آلمان دربرلين در جمع خبرنگاران اظهارداشت 
  ". اواسط هفته آینده تماسهای جدیدی خواهيم داشت 

دراین گفتگوها پيشرفتهایی حاصل :" کرد مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا همچنين خاطر نشان
  "شد 

  
هيچ مانعی /  نيست NPTساخت نيروگاه هسته ای بوشهر ناقض :رئيس سازمان انرژی اتمی روسيه 

 در برابر همکاری بيشتر با ایران وجود ندارد
  ٢٠٠۶ سپتامبر  28 -١٣٨۵  مهر6شنبه پنج 

روگاه اتمی بوشهر با شرایط و قوانين بين رئيس سازمان انرژی اتمی روسيه اعالم کرد که احداث ني
 .المللی از جمله معاهده منع گسترش سالحهای هسته ای تطابق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاینترفکس، سرگئی کرینکو امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که به 
رژی و احداث نيروگاه مناسبت روز صنعت انرژی هسته ای در مسکو برگزارشد،با اشاره به طرحهای ان

 ". من هيچ موانعی برسر راه همکاری بيشتر با ایران نمی بينم:"اتمی بوشهر اظهارداشت
احداث نيروگاه هسته ای بوشهرقطعا درراستای تمام مقتضيات و قوانين بين المللی است و :"وی افزود 

 ". احداث این نيروگاه نقض رژیم عدم گسترش نيست 
رای امنيت روسيه روز سه شنبه در مذاکرات خود با غالمرضا آقازاده رئيس سازمان ایگور ایوانف دبير شو

یک طرح ویژه برای احداث نيروگاه هسته ای بوشهر طراحی :" انرژی اتمی ایران  در کاخ کرملين گفت 
 . "شده است

" فصل گرددموضوع هسته ای ایران می تواند تنها از طریق مذاکرات حل و :"وی درادامه سخنانش افزود 
 . 

ما با روسيه بر سر شرایط نهایی تحویل سوخت برای نيروگاه بوشهر :"آقازاده نيزدردیداربا ایوانف گفت 
 ".به توافق رسيدیم 

رئيس سازمان انرژی اتمی و معاون رئيس جمهوری ایران همچنين تاکيد کرد که ما دررابطه با اتمام 
کو رئيس سازمان انرژی اتمی به نتایج خوبی دست احداث نيروگاه هسته ای بوشهر با سرگئی کرین

 .یافتيم و بر سر زمان خاص تحویل سوخت هسته ای به ایران نيز به توافق رسيدیم 
توافقنامه ای را امضا کردند که طبق آن نيروگاه هسته )  سپتامبر26( مهر4روسيه و ایران روز سه شنبه 
  .د شد راه اندازی خواه2007ای بوشهر در سپتامبر سال 

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
حجم ارزيابي شده ذخاير اورانيوم در : به خبرنگاران گفت) روس اتم(رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه 

  . باشد  هزار تن مي615روسيه در حدود 
  ٢٠٠۶ سپتامبر  29 -١٣٨۵  مهر7ه جمع

 آسياي ميانه به نقل از وستي، سرگئي در) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 
استخراج اورانيوم از معادن روسيه سودآور : افزود) روس اتم(کرينکو، رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه 

  . شده است
 40به گفته وي قبال اين عمل سوددهي نداشت، چرا آه بهاي متوسط يک کيلوگرم اورانيوم در حدود 

 دالر رسيده آه استخراج آن را در روسيه مقرون به 100وگرم اورانيوم به دالر بود، اما امروزه بهاي هر کيل
  . صرفه آرده است

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  .  مجروح برجاي گذاشت30عفر دو آشته و  ي انتحاري در مرآز ايست و بازرسي ارتش عراق در تل حمله

  ٢٠٠۶ سپتامبر  30 -١٣٨۵  مهر7شنبه 
عفر تاآيد آرد  به نقل از خبرگزاري رويتر، رييس پليس تل) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 

  . آه اين حمله توسط يك عامل انتحاري صورت گرفته است
پليس اسكندريه در جنوب بغداد نيز از انفجار يك بمب در اين منطقه خبر داد آه به آشته شدن دو تن و 

  .  تن ديگر منجر شد4مجروح شدن 
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چنين اعالم آردند شبه نظاميان ناشناس يك مترجم عراقي آه با نيروهاي  نيروهاي امنيتي عراق هم
  . آرد را در جنوب حله ربوده و وي را به قتل رساندند آمريكايي همكاري مي

شبه نظاميان ناشناس يك پدر و پسر عراقي را در يكي از بازارهاي : يك مقام امنيتي عراق نيز اعالم آرد
  . هر بعقوبه مورد هدف قرارداده و آشتندش

بر اساس اين گزارش سه غير نظامي عراقي و دو نيروي پليس عراق نيز درحوادث جداگانه در شهر 
  . بعقوبه آشته شدند

نيروهاي مشترك ارتش عراق و نيروهاي چند مليتي با همكاري : اين مقام امنيتي عراق تاآيد آرد
 مظنون تروريست را آه در بين آنها يك مظنون 130ر بعقوبه حمله آرده و ي المعلمين د يكديگر به منطقه
  . چنين مقاديري اسلحه ومهمات را مصادره آردند شود، دستگير آرده و هم مصري ديده مي

عبدالقادر الحمداني، رييس پليس استان نينوا صبح روز شنبه از : نيروي پليس نينوا نيز اعالم آرد
  .  بدر بردي ترور جان سالم حادثه

يك بمب در مسير خودروي حامل الحمداني به سمت شهر موصل منفجر شد آه براثر : وي تاآيد آرد
  . اين حادثه يكي از محافظان وي مجروح شده و خساراتي نيز به خودرو وارد آمد

انفجار يك بمب در مسير گشتي نيروهاي آمريكا در موصل نيز به مجروح شدن دو غير نظامي عراقي 
  . ر شدمنج

درگيري بين نيروهاي عراقي و شبه نظاميان ناشناس در شرق فلوجه نيز به آشته شدن سه نيروي 
  . پليس عراق و يك شبه نظامي منجر شد

ي الكرامه در شرق فلوجه خبر داد آه  يك مقام پليس فلوجه نيز از آشف سه جسد ناشناس در منطقه
  . شود آثار شكنجه بر اين اجساد مشاهده مي

  
در بعقوبه واقع در شمال شرق  ي الكاطون  فرد مسلح در منطقه33روهاي امنيتي عراق از دستگيري ني

  .بغداد خبر دادند
  ٢٠٠۶ سپتامبر  29 -١٣٨۵  مهر7ه جمع

از خبرگزاري آويت، اين منبع اعالم آرد نيروهاي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 فرد مسلح مقادير زيادي سالح 33ي الكاطون به همراه اين  منطقه ازرسي درامنيتي عراق در عمليات ب
  .آردند و مواد منفجره نيز آشف

 صبح تا سه بعد از ظهر روزهاي 11از ساعت  در عين حال نيروهاي امنيتي از منع آمدوشد خودروها
  .جمعه در سراسر عراق خبر دادند

ي ماه ژوين  در ضمن طرح امنيتي آه دولت از نيمه  و شد راي منابع امنيتي قانون منع آمد بنا به گفته
مساجد در زمان برگزاري نماز جمعه به اجرا گذاشته، اعالم  گذشته در جلوگيري از حمالتي آه عليه

  .اند آرده
الهويه را در مناطق  ل عراق هشت جسد مجهو خودروهاي گشت پليس: خبرگزاري شينهوا نيز اعالم آرد

  .جسد يك زن نيز مشاهده شده است در ميان اين اجساد.  آردندشرقي بغداد آشف
بسته بوده و آثار گلوله در بدن آنها قابل  به گزارش اين خبرگزاري، اين اجساد چشم بسته و دست

  .مشاهده است
  .بغداد در روز پنجشنبه خبر داد الهويه در ل  جسد مجهو40چنين از آشف  پليس عراق هم

علي آاظم عبدالحسين، همسر خواهر قاضي  افراد مسلح ناشناس: اعالم آردخبرگزاري آويت نيز 
  .مورد هدف قرار داده و آشتند ي الغزاليه محمد عريبي و فرزندانش را در منطقه

  .ي االنفال است در قضيه قاضي محمد عريبي، قاضي دادگاه صدام و همدستان وي
ي المرسومي را در  يكي از سران عشيره چنين شيخ ترآي عبدالجبار آل طايف، افراد مسلح هم

  .ي الدوره واقع در جنوب بغداد ترور آردند منطقه
ي الكراده واقع در  گيري در منطقه بمب در مرآز سوخت در اثر انفجار دو: خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد

  .تن ديگر زخمي شدند 11 مرآز بغداد يك افسر پليس آشته و
مسلح آه در ميان آنها فردي آه اقدام به آواره   فرد60اق نيز از دستگيري سخنگوي نيروهاي مسلح عر

  .آرده بود، خبر داد هاي استان ديالي ساختن اجباري خانواده
  .القاعده اعالم جنگ آردند الدين عليه سران عشاير استان االنبار و صالح

: ي العالم تاآيد آرد گو با شبكهو الجنديه در گفت ي ماجد الساري، مشاور وزير دفاع عراق در منطقه
هاي مردم عراق در احياي حاآميت ملي و  هيچ تناقضي با خواسته هاي امنيتي و نظامي عراق سازمان

  .ندارند خروج نيروهاي چند مليتي
  .اند منجر به تشنجاتي در عراق شده حضور نيروهاي خارجي در عراق: وي خاطر نشان آرد

ها در عراق، نشانگر شكست در طرح مبارزه با  خشونت ساله آه افزايشمشاور وزير دفاع عراق اين م
  .تروريسم است را رد آرد

گروه مجلس شوراي مجاهدين را به همراه  نيروهاي ارتش عراق رهبر: يك منبع در ارتش عراق گفت
  .معاونش در موصل دستگير آردند
ا تمام تالش خود را براي متوقف خواست ت ي آويت از دولت عراق شيخ محمد الصباح، وزير خارجه

  .عراق صورت دهد ها در مرز آويت و ها و ناامني ساختن خشونت
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خواهيم تالش بيشتري  رو است، اما مي روبه هاي بسياري دانيم آه عراق با چالش ما مي: وي گفت
  .براي تامين امنيت مرزها اعمال آند

ريكا در امور خاورميانه و زلماي خليل زاد، سفير آم ي وي به ديدارش با ديويد ولش، معاون وزير خارجه
در اين ديدار به بررسي همكاري نيروهاي ائتالف و نيروهاي عراقي در  :آمريكا در عراق اشاره آرد و گفت

  .مرزهاي عراق به ويژه مرزهاي مشترك با آويت پرداختيم راستاي حمايت از
 هزار عراقي طي هفت ماه 250در ماه رمضان،  تي افزايش حمال  در بحبوحه براساس اطالعات منتشره،

  .اند عنوان پناهنده ثبت نام آرده يي گريخته و به هاي فرقه گذشته از خشونت
 هزار 40پناهندگان ثبت نام شده براي تقاضاي آمك  شمار: خبرگزاري رويتر در گزاذشي اعالم آرد

  . هزار خانوار بود27اين رقم در ماه ژوئيه  است آه)  هزار تن240حدود (خانوار 
اند،  هايشان را ترك آرده بدون تقاضاي آمك خانه هايي آه ي عراقي اين آمار شامل تعداد شمرده نشده

  .نيست
افزايش اين است آه اوضاع امنيتي در برخي  دليل اين: سخنگوي وزارت مهاجرت عراق اعالم آرد

هايشان   آن داشته تا از ترس جانشان خانهو مردم را بر  شده است ها به طرز قابل توجهي وخيم استان
  .را ترك آنند

اند و اعالم  ماه گذشته به بغداد معطوف آرده هايشان را طي دو گويند تالش فرماندهان آمريكايي مي
ي اين منطقه آاهش يافته است؛ اما قاتالن به سوي مناطق  حومه يي در هاي فرقه آردند آه تعداد قتل

  .به طور آامل در اين شهر فروآش نكرده است تديگر حرآت آرده و خشون
هاي مرگ به  جوخه: نشود به خبرنگاران گفت ي آمريكايي آه خواست نامش فاش يك مقام عالي رتبه

ي  اند چرا آه پليس اجازه بازگشته) غزاليه(بودند  ها پاآسازي آرده يكي از مناطقي آه آمريكايي
  .بازگشت اين قاتالن را داده است

  
   اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل

  
   مهرماه6: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶ سپتامبر  28 -١٣٨۵  مهر6شنبه پنج 
روزنامه های صبح امروز تهران پيامدهای عزل وزير رفاه، معرفی معاون جديد وزارت کشور، :بی بی سی

آورده و به گمانه زنی درباره نتايج اعتراف رييس مجلس به افزايش گرانی ها را در صدر اخبار خود 
  . مذاکرات هسته ای پرداخته و از مقاله تازه رامين جهانبگو خبر داده اند

 رييس مجلس هم از آن اعتمادملیبحث روز بيش تر روزنامه های آخر هفته گرانی است که به نوشته 
  .ناليده است 
نگرانی خود را نسبت   آورده که  سخن غالمعلی حدادعادل را در راس گزارش های خبریهمبستگی

    .ها را کنترل کند م کرده و گفته دولت قول داده که قيمت ها اعال به افزايش لجام گسيخته قيمت
 بر اين خبر افزوده گويی هنوز رييس مجلس باور نکرده است که اقتصاد دستوری در هيچ همبستگی

  . کارساز نيستکجای دنيا پاسخگو نيست و قول دولت برای کنترل قيمت ها
ثمره در   با عنوان دست راست احمدی نژاد به وزارت کشور رفت نوشته مجتبی هاشمی اعتماد ملی

شود که همچنان مشاور و  حالی از صبح امروز راهی طبقه هفدهم ساختمان وزارت کشور می 
د زيرا که اين انتصاب شايد کمی غيرطبيعی باش.  نژاد باقی خواهد ماند نزديکترين فرد به احمدی

توانست در شمار يکی از مهمترين وزيران او قرار  نژاد می اش با احمدی ثمره با وجود نزديکی  هاشمی 
های وی   گيری   نژاد و در پشت صحنه تصميم گيرد اما تاکنون ترجيح داده بود همچنان همراه احمدی

  . اری کندباقی بماند و از گرفتن پست اجرايی و ظاهر شدن در انظار عمومی خودد
ثمره در معاونت سياسی وزارت کشور و به تبع آن نقش موثر او   حضور هاشمیاعتماد ملیبه نوشته 

 ترين فرد خود را در ستاد  در برگزاری انتخابات شايد از آن رو است که رييس دولت نهم بنا دارد امين
ها را نيز به طور  ستانداریانتخابات وزارت کشور مستقر کند و در عين حال با اين انتصاب عملکرد ا

  . مستقيم زير نظر داشته باشد
 برای دومين روز بدون هيچ تفسيری خبرهای مربوط به گفتگوهای هسته ای ايران و اروپا را کيهان

منعکس کرده و از جمله به عنوان ادعای مقامات آمريکايی نوشته توافق ها تعليق غنی سازی اورانيوم 
يران خواهان آن است که اين توافق شرطی را مبنی بر سری نگهداشتن را هم شامل می شود، اما ا
  . تعليق موقت شامل شود

 روزنامه های آمريکايی در زمانی از امکان موافقت ايران با تعليق نود روزه غنی سازی کيهانبه نوشته 
آينده مطرح می نويسند که معاون سازمان انرژی اتمی گفته است اينها نکاتی نيستند که در مذاکرات 

  . همان طور که آقای الريجانی مطرح کرده اند. می شود
 در پايان خبر خود نوشته تا لحظه تنظيم اين خبر، گزارشی از محتوای اين ديدار منتشر نشده کيهان
  . است
 نظر رييس جمهور را منعکس کرده که گفته است غربی ها به جايی رسيده اند که به ما می جوان

تعليق کنيد تا با شما مذاکره کنيم و حرفی بزنيد که دنيا فکر کند ايران تعليق را پذيرفته گويند تظاهر به 
  .است
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نوشته در جريان بازرسی از مخفيگاه زرقاوی اسنادی در زمينه اقدامات " گفته می شود" با قيد جوان
يد تالش کند تا القاعده با: آتی القاعده در عراق به دست آمده است که مهمترين محور آن اين هاست 

. جبهه ديگری عليه آمريکا در منطقه بگشايد تا از فشار عليه گروه های مقاومت عراق کاسته شود
  . بهترين گزينه، راه اندازی جنگ بين ايران وآمريکاست

 بخش های ديگر از اسناد زرقاوی هم تاکيد بر ايجاد بحران بين آمريکا و شيعيان خصوصا جوانبه نوشته 
 اهللا سيستانی، تالش برای درگيری ميان گروه عبدالعزيز حکيم و گروه مقتدی صدر و تالش پيروان آيت

  .برای استقالل يافتن سنی های ايران از حکومت شيعه است
 در صدر اخبار خود با خبر رای نمايندگان مجلس به يک فوريت ادغام وزارت رفاه در وزارت آينده نو

منعکس کرده و نظريات مخالف و موافق نمايندگان "  مجلس و دولترويارويی جديد"بهداشت را با عنوان 
دولت و مجلس را با حذف وزارت رفاه آورده است که يک روز بعد از برکناری وزير آن توسط محمود 

  . احمدی نژاد صورت گرفت
 با چاپ عکسی از هواپيمای تشريفاتی دولت نوشته که اين هواپيما در اختيار مقامات آفتاب يزد

  . خلی و خارجی قرار گرفته استدا
 از آن رو اهميت دارد که يک سال قبل همزمان با روی کارآمدن دولت جديد، رييس آفتاب يزدتوضيح 

جمهوری ضمن اعالم اين که دولت وی اهل تشريفات نيست در نامه ای به وزير راه از وی خواست 
اما اخبار تازه نشان می دهد که . شدهواپيمای تشريفاتی را که دولت سابق خريداری کرده است بفرو

عالوه بر ميهمانان خارجی هيات مذاکره کننده هسته ای و مقامات ايرانی هم در سفرهای خارجی خود 
  .از همين هواپيما استفاده می کنند

  
   مهر8: روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶ سپتامبر  30 -١٣٨۵  مهر7شنبه 
اخبار خود بازگشايی راز پايان جنگ پس از افشای نامه روزنامه های امروز تهران در صدر :بی بی سی

بنيانگذار جمهوری اسالمی توسط دفتر هاشمی رفسنجانی، و ديدار کميسر خارجی اتحاديه اروپا و دبير 
ابهام در تصميم مجلس درباره واردات بنزين، بازگشت . شورای عالی امنيت ملی ايران را آورده اند

ارش های تازه ای از گرانی در کشور و آينده وزارت رفاه از ديگر مطالب اين فضانورد ايرانی به زمين، گز
  .روزنامه هاست

 بازگشايی راز پايان کارگزاران و آينده نو، آفتاب يزد ،اعتمادملی، اعتماددر حالی که روزنامه های 
رد گفته های تازه جنگ هشت ساله ايران و عراق را در صدر اخبار خود آورده و گزارش داده اند که بعد از 

هاشمی رفسنجانی در خاطرات وی از جنگ با عراق، دفتر رييس مچمع تشخيص مصلجت نظام پس از 
هجده سال نامه ای را منتشر کرد که در آن آيت اهللا خمينی با نقل جمالتی از نامه فرمانده وقت سپاه 

يان جنگ را اعالم داشته علت تصميم به پا] که تائيد گفته های هاشمی رفسنجانی است[ پاسداران 
  . است
امسال در بيست و ششمين سالروز آغاز جنگ تحميلی و هجدهمين :  در نقل اين ماجرا نوشتهکيهان

 در محافل سياسی و ۵٩٨سال پايان آن، بحث داغی درباره علت آغاز جنگ و داليل پذيرش قطعنامه 
ری تازگی داشت ولی شايد بتوان مطبوعاتی جريان داشت و به طرح مطالبی انجاميد که برای بسيا

گفت مطلع اين مباحث خطبه دو جمعه پيش حجت االسالم والمسلمين هاشمی رفسنجانی و ختام آن 
  . نامه ای بود که دفتر وی منتشر کرد

 توسط بنيادگذار جمهوری اسالمی منتشر شد را نقل ۶٧ به دنبال اين مقدمه پيامی که در سال کيهان
وان خود خواست تا از چند و چون درباره پذيرش قطعنامه خودداری نمايند تا کرده که در آن از پير

ناچار نشوند اسراری را مطرح کنند که سبب سوء استفاده دشمن » مسئوالن دلسوز نظام و کشور«
  .شده و به وحدت داخلی کشور صدمه وارد کند

با : کرات ادامه می دهيم نوشته با عنوان الريجانی با تعليق موافقت نمی کنيم، سوالنا به مذاکيهان
هايی  وجود آنکه خاوير سوالنا نتوانسته با علی الريجانی به توافقی برسد، گفته است ما به پيشرفت

  . اند ايم، اما هنوز مسايلی هستند که روشن نشده يافته دست
 با واردات مجلس ناچار به موافقت:  اظهارات نايب رييس مجلس را در صدر اخبار خود آورده کهخراسان

  . بنزين است
نوشته در حالی که اليحه واردات " اما و اگرهای مجلس برای تصويب واردات بنزين" با عنوان جواناما 

بنزين بيش از يک ماه است که به مجلس ارسال گرديده است اما اخبار رسيده حاکی از آن است که 
فته های الياس نادران، نماينده تهران را نقل اين روزنامه گ. نمايندگان چندان رغبتی به تصويب آن ندارند

کرده که تاکيد کرده است مسئوالن دولتی برای عدم اجرای مصوبه مجلس بايد استيضاح شوند و 
مجلس به هيچ شکلی نبايد با اختصاص بيش از پنج ميليارد دالر ديگر برای واردات بنزين موافقت داشته 

  . باشد
د از قول يکی از اعضای کميسيون برنامه مجلس از شرط اين  در گزارش اصلی خواقتصاد دنيای 

به نوشته اين روزنامه مرتضی تمدن گفته است اگر . کميسيون برای تصويب اليحه دولت خبر داده است
شده عرضه شود و يارانه دولت به  قرار بر واردات باشد، بايد بنزين حداقل از سال آينده با قيمت تمام

  . گيرد، اختصاص يابد  ديگری که دست مردم فقير را میهای جای بنزين به بخش
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 الياس نادران، اقتصاددان تاثيرگذار مجلس نيز ضمن مخالفت با واردات بنزين همبستگیبه نوشته 
های گذشته ادامه خواهد داد و باعث  اعالم کرده است که اليحه واردات بنزين به سيکل باطل سال

  .  دالر هزينه غيرضروری به کشور تحميل شودميليارد٢٠سال آينده ٣خواهد شد در 
 از قول رييس کميسيون اقتصادی مجلس نوشته افزايش قيمت برخی از سرمايهروزنامه اقتصادی 

ها است، زيرا هيچ يک از  کاالها در ماه مبارک رمضان تنها ناشی از ضعف مديريتی برخی دستگاه
  . اند های اقتصادی با رشد مواجه نبوده شاخص
ها دارد چرا بايد   شاهی عربلو گفته وقتی دولت ابزارهای الزم را برای کنترل گرانیسرمايهشته به نو

  . باشيم...يی به مناسبت هر اتفاق همانند سال نو يا ماه رمضان و يا  ها شاهد چنين گرانی
 در گزارش اصلی خود نوشته وقتی با مردم صحبت می کنی و پای درد دل آنها می نشينی، خراسان

بسياری از آنها از گرانی ها و تورم شکايت دارند، بعضی از آنها که سن و سال بيشتری دارند از خاطرات 
 بسياری از مردم خراسانبه نوشته . گذشته خود می گويند که يادش به خير گوشت چقدر ارزان بود

ست های دولت معرفی می کنند و معتقدند که تصميمات و سيا" دولت"عامل گرانی و افزايش قيمت را 
که بعضا از پشتوانه همه جانبه نگری و کارشناسی کافی برخوردار نيست، مسبب گرانی برخی کاالها 

  .است
 گزارش اصلی خود را به روز موسيقی اختصاص داده و نوشته چند سالی است که در کشور کارگزاران

در » انه موسيقیجشن خ«و » روز ملی موسيقی«، »روز جهانی موسيقی«ما عنوان هايی مانند 
روزهای ابتدايی پاييز شنيده می شود که گاهی نيز همه اينها مترادف با هم و به عنوان يک روز واحد به 

  . کار گرفته می شوند
 آنچه به عنوان جشن سالگرد خانه موسيقی مطرح شده است، يک روز پيش از کارگزارانبه نوشته 

ار است به دليل تولد ابونصر فارابی، معلم ثانی به روز جهانی موسيقی اتفاق می افتد، روزی که قر
عنوان روز ملی موسيقی در کشور ما شناخته شود، اما هنوز جوابی از شورای انقالب فرهنگی برای 

  .نامگذاری قطعی اين روز در تقويم های رسمی دريافت نشده است
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