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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
  

  ترديد آمريكا براى تشديد تحريم ها عليه ايران
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ساله ١٠ بوش پيشنهاد سناى آمريكا را براى تمديد اعمال تحريم هاى دولت جورج:  شرقگروه سياسى
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس اين تحريم ها عليه سرمايه گذارى شرآت   .عليه ايران، تاييد آرد

اين درحالى است آه مباحثات در آميته بانكدارى .هاى خارجى در بخش انرژى ايران وضع شده است
آن بود آه برخى از سناتورهاى آمريكايى بر اين باورند آه اعمال تحريم هاى سناى آمريكا حاآى از 

نيكالس برنز مدير آل وزارت خارجه آمريكا هم از اين آميته حمايت .آنونى عليه ايران بايد تقويت شود
استدالل برنز اين بود آه .آرد و خواست نحوه وضع تحريم  ها عليه ايران به همين حالت باقى بماند

يد تحريم هاى بين المللى عليه تهران مى تواند ائتالف بين  المللى عليه ايران را مورد تضعيف قرار تشد
نيكالس برنز در همين زمينه به آميته بانكدارى سنا گفت چون امكان مذاآره با مقامات ايران در .دهد

ن حال بعد از اين اظهارات با اي.مورد موضوع هسته اى وجود دارد، نبايد تحريم ها عليه ايران تشديد شود
برنز به خبرگزارى رويترز توضيح داد آه منظورش اين نبوده آه مذاآرات با تهران قريب الوقوع بوده و 

با اين همه برنز تاآيد آرد آه در شرايط آنونى بايد .گشايشى در مورد مشكالت موجود پديد آمده است
برنز و پت اوبرين آه يك عضو .المللى واشينگتنفشارها را بر ايران افزايش داد نه بر متحدان بين 

دپارتمان خزانه د ارى است عقيده دارند آه فشارها و مالحظات بين المللى در مورد فعاليت هاى ايران 
بانك ها و شرآت هاى آمريكايى در ماه   هاى اخير به .اخيرًا به محاسبات اقتصادى تغيير يافته است

عاليت هاى خود در ايران را به شدت آاهش و در مواردى حتى دليل وجود ريسك سياسى موجود، ف
عالقه خارجى ها براى سرمايه گذارى در ايران آاهش «: برنز در همين مورد مى گويد.متوقف آرده اند

 UBSاوبرين هم در همين مورد مى گويد در سطح بانك هاى جهان، بانك ».يافته و شدت نگرفته است
 متوقف آرده، بانك آرديت درسيس قراردادهاى جديدى را وضع نكرده و بانك فعاليت هاى خود در ايران را

  . قراردادهاى خود با ايرانى  ها راآاهش داده اندHSBCو » ابن آرمو«هاى 
  بخش انرژى• 

اين در حالى است آه شرآت   هاى بزرگ انرژى ازجمله بيكر هيوز، آونوآو فيليپ و بريتيش پتروليوم در 
اوبرين در اين مورد مى گويد . اردادهاى خود با ايران را به حالت تعليق درآورده اندماه  مه گذشته قر

آاهش اعتبار رسمى در ايران، رتبه سرمايه گذارى در اين آشور را تا سطح آشورهايى مانند سريالنكا 
وى ادامه مى دهد ديگر موسسه . و آلمبيا آه شورشيان در آنجا فعاليت مى آنند، آاهش مى دهد

اياالت . ى معتبر در سراسر جهان هم بدون سروصدا در حال قطع قراردادهاى خود با ايران هستندها
 به ايران پيشنهادى ارائه - خردادماه ١۶ - ماه ژوئن ۶متحده، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان روز 

 ابتدا بايد همه آردند آه شامل دستيابى تهران به فناورى پيشرفته هسته اى مى شود، اما تهران
تهران هم پس از ارائه اين پيشنهاد، نشانه .فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم را متوقف آند

اما محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى ايران روز . هايى مثبت را براى پذيرش آن بروز داده است
نهاد غرب پاسخ مى دهد؛  آگوست به پيش٢٢چهارشنبه گذشته اعالم آرد آه اواخر ماه مرداد يعنى 

آنها معتقدند آه زمانى حدود دو ماه براى . مدت زمانى آه با مخالفت غرب مواجه شده است
شرآت هايى آه با ايران همكارى مى آنند، » ايلسا«براساس قانون . پاسخگويى بسيار طوالنى است

 ژاپن و چين قراردادهايى به با اين حال اما هم اآنون شرآت هايى از اروپا،. با تحريم مواجه مى شوند
ارزش ميلياردها دالر با ايران امضا آرده اند آه البته هيچ آدام از آنان با تحريم واشينگتن مواجه نشده 

اما بوش .اين قانون به رئيس جمهور اين اجازه را داده است تا در مورد تحريم ها گزينشى عمل آند. اند
ن فعلى شد و آن را ابزارى مفيد براى تحت فشار قرار دادن رئيس جمهورى آمريكا خواستار تمديد قانو

واشينگتن همواره تهران را متهم به تالش براى دستيابى به سالح اتمى آرده است، .ايران قلمداد آرد
با وجود مخالفت دولت بوش با تغيير قانون . اتهامى آه با تكذيب هميشگى ايران مواجه شده است

معتقد است آه اين قانون برندگى الزم را براى » رابرت منندز«رسى فعلى، سناتور دموآرات نيوج
تاثيرگذارى در اختيار ندارد؛ چرا آه شرآت هاى سرمايه گذار در ايران از متحدان ايران هستند و اين 

يك مذاآره آننده نزديك به موضوع معتقد است آه با وجود .باعث مى شود اين شرآت  ها تحريم نشوند
، احتمال )ILSA(براى تشديد قانون ايلسا ) آنگره(حظه مجلس سنا و مجلس نمايندگان حمايت قابل مال

  .چنين اتفاقى بسيار زياد است
  

  .مذاآرات با وي را سازنده خواند اش، ي ايران پس از ديدار با همتاي آلماني وزير امور خارجه
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از خبرگزاري آسوشيتدپرس، منوچهر متكي امروز  به نقل) ايسنا(ان به گزارش خبرگزاري دانشجويان اير
  .اش ديدار آند والتر اشتاين ماير، همتاي آلماني به آلمان سفر آرد تا با فرانك) شنبه(

يي ايران را آه در مهمانسراي دولتي برلين واقع در  هسته ي ي مساله ماير درباره وي مذاآرات با اشتاين
  .خواند  سازندهانجام شد،»داهلم« 

اي تعيين آننده قرار  اظهار آرد آه دو طرف در دوره ي آلمان نيز بر اساس اين گزارش، وزير امورخارجه
آند و يا ما اين فرصت و راه را براي همكاري جامع با ايران  پيدا مي يا درگيري ادامه: دارند و افزود

  .يابيم درمي
آرد  ماير در جمع خبرنگاران صحبت مي ديدار با اشتاين پس ازخبرگزاري فرانسه نيز به نقل از متكي آه 

شرطي  اش بدون هرگونه پيش يي مذاآرات درباره برنامه هسته خواهد گزارش داد آه تهران مي
  .ازسرگيرد

  .براي دنبال آردن غني سازي اورانيوم منزوي نيست متكي تاآيد آرد آه ايران به هيچ وجه در تمايلش
خواهد مذاآرات با شش آشور  بايد در صورتي آه مي ايران:  وزير خارجه آلمان نوشترويتر به نقل از
  .سازي اورانيوم را متوقف آند آند غني هاي پيشنهادي را آغاز درباره مشوق

ايران بخواهم آه به سرعت تعليق غني سازي را محقق  توانم بار ديگر تكرار آنم و از فقط مي: وي گفت
  .ت ممكن شودسازد تا آغاز مذاآرا

  .آنيم مي ما از مذاآرات بدون پيش شرط استقبال: متكي گفت
نكات مثبت را در مجموعه پيشنهادي شاهد  آسوشيتدپرس نيز به نقل از متكي گزارش داد آه ايران

  .هايي درباره اين مجموعه دارد است، اما پرسش
اضر به وسيله ايران در حال بررسي پيشنهادي در حال ح مجموعه: وزير امور خارجه ايران اظهار داشت

بينيم و به موازات آن چيزهايي وجود دارد آه نامشخص است و ما  مي ما نكات مثبتي را در آن. است
  .داريم سواالتي درباره آن

  
   : رانی مذاکره کننده پارلمان اروپا با اتي هئسيرئ

 راه حل را نی بهتری المللنيعه بجام/  برنده داشته باشد کی تواند فقط ی نمرانی ای هسته امسئله
  انتخاب کند 
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 ی توانند برندگان مناقشه هسته ای نمکای و نه آمررانی مذاکره کننده پارلمان اروپا گفت نه اتي هئسيرئ

  .  کندداي راه ممکن را پنی بهتردی بای المللنيباشند بلکه جامعه ب
 در گفتگو با رانی مذاکره کننده پارلمان اروپا با اتي هئسيرئ"  بر کايآنجل "  مهر ،ی گزارش خبرگزاربه
 را رانی شرط گفتگو با اشي پنيي خواهم که بدون تعیاز غرب م:  کرد حی تصرني آلمان همچنینفوی اویراد

   . ردياز سر گ
 انجام ني در حدیبا رانی ای امرني نکته ضرورت دارد که در صورت تحقق چننی اانيالبته ب:  افزود یو

  .  کند ی خود را متوقف کرده و از آن چشم پوشی سازی غنتيگفتگوها فعال
  .  امر را به صراحت مطرح کند نی ادی بارانیا: در ادامه اظهار داشت " بر " 
 با انتقاد تونگی خود با روزنامه نت ساري اخی در گفتگورانی مذاکره کننده پارلمان اروپا با اتي هئسيرئ

 کشور نی اهي علمی و اعمال تحررانی به ای بر حمله نظامی مبنکای آمری در پی پیدهای از تهددیشد
  .   کردی خودداردیا کشور بنی حمله به ای در راستارانی اهي ائتالف عللياز تشک: خاطرنشان کرد 

 کای و نه آمرانرینه ا:  برنده داشته باشد، افزودکی که تنها ستي نی مسئله به گونه انکهی ااني با بیو
 گرفتن شي با در پدی است که بای المللني جامعه بنی مناقشه باشند، بلکه انی توانند برندگان اینم
  .  را از آن خود کند تي ممکن موفقوهي شنیبهتر
 ی کنونتي خروج از وضعی از راههایکی:  گفت انی در پارانی مذاکره کننده پارلمان اروپا با اتي هئسيرئ

  .  کشور است نی ای بر سر برنامه هسته اکای و آمررانی امي مستقیگفتگو
  

 مصلحت نظام صي مجمع تشخسيرئ:  به سبد مشوق هایی اعالم پاسخ نهاخیکشمکش ها بر سر تار
  هشدار داد »  تشنجیفضا«نسبت به بازگشت دوباره به 
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 خی امور خارجه آلمان کشمکش ها بر سر تارری وزرینمایر اشتا با فرانک والتی منوچهر متکداری ددرآستانه

 ی برخضياظهارات ضد و نق. افتی شی به سبد مشوق ها افزای اسالمی جمهورییاعالم پاسخ نها
 یديجواد وع.  را بدنبال داشتیی های سردرگمزي شش کشور نیشنهادهاي پراموني پرانی ایمقامها

 نی خود با انيشي پی با رد گفته های اسالمی جمهوری ملتين امیعالی الملل شورانيمعاون امور ب
 ی سازی توقف غنی اسالمی نشده است، گفت جمهورتی دقت رعاشیاستدالل که در ترجمه گفته ها

 مع مجسي رئی رفسنجانیاکبر هاشم.  آنجهي داند و نه نتی شرط مذاکره مشي را نه پومياوران
 شي پطی از شرای نماز جمعه با ابراز خوشوقتیم مراسم رسی مصلحت نظام در خطبه هاصيتشخ

  . باز گشت»  تشنجیفضا« به »دهينسنج« با اقدامات دی مذاکره هشدار داد که نبایآمده برا
 با فرانک ی اسالمی امور خارجه جمهورری وزیقرار است امروز منوچهر متک):  فرداویراد( زرنگار دونیفر

 امور خارجه مساله ری دو وزی موضوع گفتگونیمهمتر.  کنددارین د امور خارجه آلماری وزرینمایوالتر اشتا
 از ی متکی آقادارید.  باشدی ارائه شده، مرانی که به اییشنهادهاي و پی اسالمی جمهوریهسته ا
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 به سبد ی اسالمی جمهوریی اعالم پاسخ نهاخی که بر سر تاریی همزمان است با کشمکش هانيبرل
  .  و آلمان بروز کرده استتي امنی شورایئم دای اعضایشنهادهايمجموعه پ

 شش یشنهادهاي به پی اسالمی جمهوری و رسمیی منتظر اعالم پاسخ نهای جامعه جهانکهي حالدر
 مردادماه پاسخ خود را به انی از پاشي تا پرانی حکومت انکهی نژاد با اعالم ایکشور است، محمود احمد

 از ی غربیا و کشورهکایآمر.  دامن زده استیی هاینگران به گری غرب نخواهد داد، بار دیشنهادهايپ
 خود را به ماه ها بعد موکول نکند بلکه هرچه زودتر با پاسخ مثبت ی خواستند که اعالم پاسخ هارانیا

  .  آغاز گفتگوها را فراهم کندهيخود، زمن
 یور سردرگم شش کشیشنهادهاي پراموني پرانی ای مقامهای برخضي اظهارات ضد و نقاني منی ادر
 ی اسالمی جمهوری ملتي امنیعالی الملل شوراني معاون امور بیديجواد وع.  را بدنبال داشتییها

 اشد، مذاکرات بجهي تواند نتی می سازی توقف غنطی شرانی گفته بود در بهترنیکه روز پنجشنبه در و
 رانی ادی گوینشده است، م تی دقت رعاشی استدالل که در ترجمه گفته هانیاکنون با رد گفته خود با ا

  .  آنجهي داند و نه نتی شرط مذاکره مشي را نه پومي اورانی سازیتوقف غن
 ی مجموعه مشوق هانی در مصاحبه با روزنامه گاردی ملتي امنیعالی شوراري دبیجانی الری علهمزمان

 مصلحت صي مجمع تشخسي رئی رفسنجانی اکبر هاشمرانیدر ا.  موعظه خواندکی غرب را یشنهاديپ
 دی نباکه مذاکره هشدار داد ی آمده براشي پطی از شرای نماز جمعه با ابراز خوشوقتینظام در خطبه ها

  . اقدامات نام نبردنی از ای رفسنجانیآقا.  تشنج باز گشتی به فضادهيبا اقدامات به گفته او نسنج
 هم ی عالئمی شده ول فراهمی مذاکرات واقعی برایخوشبختنانه مقدمات: ی رفسنجانی هاشماکبر

 خوب را بهم بزنند و دوباره برگردند به ی فضانی ممکن است ادهي خورد که با اقدامات نسنجیبچشم م
و ...  از دوطرفی که با مذاکره و اعتمادسازنستي کنم که راه درست همی مديمن تاک.  تشنجیفضا
 ها مساعد نهيزم. دی آیهم بوجود م مذاکره و تفاهیدر سا. دی آی بوجود نمیري درگهی اعتماد در سانیا

 پرونده سخت را نی امي بتوانی و جهانی و احساس تعهد انسانستهی شاتیریانشاء اهللا با مد. تر شده
 و خود ما هم ند از کشورها هم نگران هستیلي مطرح شده و خاي نقاط دننیکه امروز در حساس تر

 دندانها لی شود باز کرد، تحویلوم شد با دست م که معی گرهنی انشاء اهللا بتوانند عاقالنه امينگران
  . ندهند

 ی خود با کوفداری گفت در دی اسالمی جمهوری دولتونیزی در تلوی منوچهر متکگری دیاز سو: ز.ف
 ی از برگزارشي تا پشنهادهاي به پرانی سازمان ملل متحد در ژنو به او گفته است که پاسخ ارکليعنان دب

  .  استرممکني غینشست سران هشت کشور صنعت
 که مي را با هم داشتی سازمان ملل متحد در ژنو مالقات خوبرکلي عنان دبی کوفیآقا: ی متکمنوچهر

 قبل از یی پاسخگونی انکهی بود که امکان اني او همی مالقات مطرح کرد که تلقنی هم بعد از اشانیا
 نی در ادی باه کیبه ضرورت تامل در سن پترزبورگ وجود ندارد با توجه ردياجالس گروه هشت صورت بگ

  .  باشدیبررس
 با سفر به تهران شي به سه هفته پکی اروپا نزدهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سریخاو: ز.ف

 خی بر سر تاری توافقچي هی ارائه داد و به گفته منوچهر متکرانی را به ا5+1 یشنهاديرسما سبد پ
  .نا صورت نگرفته است سوالری با خاوشنهادهاي به پرانیپاسخ ا

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
 استان عراق 10 ی شوراهای اعضاماتومياولت / ییکای آمری شدن سه نظامکشته عراق؛یتيتحوالت امن

 کایبه آمر
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢4 - ١٣٨۵ تير 3شنبه 
 ییکای آمراني استان عراق به نظام10 یها شورای اعضاماتومي اولت،ییکای آمری شدن سه نظامکشته

 شدن دهها تن ی و زخمی عراق8 کربال،کشته شدن ی استانداری شوراسي رئیدر مورد ضرورت آزاد
 نیا کشور تا نی ایتي تحوالت امننی مختلف عراق از آخری در شهرهایی وقوع انفجارهاانی در جرگرید

 .ساعت است
 بر اثر ی امروز از کشته شدن دو نظامکای فرانسه ، ارتش آمری مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . خبر دادی نظامري در حادثه غگری دی نظامکیانفجار بمب و مرگ 
 در عراق به دو هزار و ییکای درعراق شمار کشته شدگان آمرییکای مری سه نظامنی کشته شدن ابا

 .د رسی تن م2003 تن از سال 15پانصد و 
 ژوئن تاکنون به 16 و کشته شدن آنها در ی از زمان ربوده شدن دو نظامکای تلفات ارتش آمربي ترتنی ابه
 .دي تن رس14
 هفته کی  استان عراق امروز اعالم کردند 10 ی شوراهای از آن است که اعضای از عراق حاکگری دخبر

 کربال را آزاد کنند ی استانداری شوراسي رئیدي الزبلي عقخي دهند که شی مهلت مییکای آمرانيبه نظام
 . اشغالگر قطع خواهند کردیروهاي صورت روابط خود را با ننی اريدر غ
 مي و تمیالی نجف ، بصره، بغداد ، واسط، ده،ی ناصرسان،ي ، مهيوانی بابل، دی استانداری شوراهایاعضا

 . شدندیدي الزبیخواستار آزاد
 مختلف عراق ی در شهرهایی هایري وقوع درگیدر پ: الم کردند عراق امروز اعیتي منابع امننيهمچن

 . بودندسي پلیروهاي ها از نی تن از زخم4  شدند که ی زخمگری کشته و ده ها تن دی عراق8دست کم 
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 که در ی بمبی انفجاری شهر درپنی ای سازمان اطالعاتسيدر شهر کرکوک رئ:  عراق اعالم کردسيپل
 . کشته شد او کارگذاشته بود ،یخودرو

 5 وقوع حمالت مختلف ی در پزيدربعقوبه ن. وستي درمرکز کرکوک به وقوع پنیيدی حادثه درمنطقه حدنیا
 . شدندی دانشجو زخمکی تن از جمله 2تن کشته و 

 در گری دیدر حادثه ا.  دستگاه اتوبوس را ترور کردندکی شهر افراد مسلح ناشناس راننده نی درانيهمچن
 . مجروح شدگری تن دکی کشته و یامرنظي غکی شهر نیا

 8 را هدف قرار داده بود، سي پلیروهاي نی گشتکی که ی انفجاری درپزي درمرکز بغداد نهی ری وزدرمنطقه
 . بودندسي تن از آنان از افراد پل4 شدند که یتن زخم
 یروهاين که به ضرب گلوله کشته شد، توسط یرنظامي غکی جسد زي در مرکز بغداد نی الصناعدرمنطقه

  . شدداي عراق پیگشت
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   تير3:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢4 - ١٣٨۵ تير 3شنبه 

روزنامه های امروز تهران در صدر اخبار خود از کشمکش ايران و کشورهای اروپايی و :بی بی سی
اظهار نظرهايی درباره دولت . ته پيشنهادی اروپا خبر داده اندآمريکا بر سر زمان پاسخگويی تهران به بس

به مناسبت اولين سالگرد انتخابات رياست جمهوری که به انتخاب محمود احمدی نژاد انجاميد، انعکاس 
موافقت ها و مخالفت ها با برکناری رييس فدراسيون فوتبال ايران و گزارش هايی درباره گرانی کاال از 

  .لب اين روزنامه هاستجمله ديگر مطا
در حالی که روزنامه های هوادار دولت از برکناری رييس فدراسيون فوتبال بعد از پايان سومين مسابقه 

 به گمانه زنی درباره جانشين آقای دادکان پرداخته و از جمله اعتمادتيم ايران در آلمان خبر داده اند، 
  . استمحمد مايلی کهن را از جمله نامزدها توصيف کرده 

 در سرمقاله خود برکناری رييس فدراسيون فوتبال را فرار بزرگ ترها از مسووليت خود اعتماد ملیاما 
 گريز   برای  است  شده تر راهی  پايين  مديران  خصوص  به رسد انتقاد از ديگران  نظر می به: خوانده و نوشته

  بدون.  نخواهد بود  ممکن پذيری ز مسووليت با گريز ا  و بهبودی  اصالح  هيچ  که از مسووليت در حالی
  . کرد  آنها را برطرف  تا بتوان  يافت  دست  از مشکالت  واقعی  توصيفی  به توان  نمی  مسووليت پذيرش
صرف حضور در مرحله نهايی جام جهانی برای فوتبال هر کشوری يک :  در سرمقاله خود نوشتهکيهان

 حضور در جمع بهترين های فوتبال جهان، خواه و ناخواه گويای افتخار به حساب می آيد، ضمن اينکه
کارآمدی سيستم های حکومتی نيز هست، دشمنان از حضور فوتبال ايران در چنين ميدانی خوشحال 

  . نبودند و همه کار کردند تا تيم ايران ندرخشد
، رسالت. صاص داده اندروزنامه های متعدد امروز سرمقاله خود را به سالگرد انتخاب احمدی نژاد اخت

  .  از آن جمله اندهمبستگی و کارگزاران، جوان
هايی  گرچه در يک سال دولت تالش:  از قول غالمعباس توسلی جامعه شناس نوشتههمبستگی

.  های اجرايی کارها نتيجه عکس داده است انجام داده ولی به دليل نبود تجربه کافی مديران دستگاه
وب نيست به دليل شرايط بين المللی کشوری خارجی حاضر به وضعيت اقتصاد و صنعت مطل

گذاری در ايران نيست و بدون شک هر روز شاهد افت اقتصاد و صنعت، رشد تورم، افزايش  سرمايه
  . ها و اخراج کارگران خواهيم بود قيمت

عی نيز ها و اخراج کارگران از نظر اجتما با افزايش قيمت: اين فعال سياسی نتيجه گيری کرده که
پس می توان گفت عالوه بر سياست خارجی ايران از نظر اجتماعی و . شود وضعيت جامعه دگرگون می

  .اقتصادی در يک سال گذشته وضعيت مطلوبی نداشته است
 خبر داده که عبداهللا گل، وزير خارجه دولت اسالمگرای ترکيه امروز قبل از سفر به آمريکا با آفتاب يزد

  .  می آيدپيام مهمی به تهران
رييس ديپلماسی ترکيه انکار احتمال ميانجيگری ترکيه بين ايران و آمريکا را رد : به نوشته اين روزنامه

  .کرده و در عين حال گفته حامل پيام کشور ثالثی برای ايرانيان نيست
 های سفر خاوير سوالنا به ايران که گفته می شود در هفته جاری اتفاق خواهد افتاد از ديد روزنامه

کميسر خارجی اتحاديه اروپا در حقيقت :  نوشته آفتاب يزدامروز تهران با اهميت ديده شده چنان که
نماينده آمريکا و کشورهای عضو شورای امنيت و آلمان خواهد بود و چنان که خود اعالم داشته است 

 مثبت به بسته نظر اين کشورها را منقل می کند وقتی می گويد ايران بهترست هر چه زودتر جواب
  .پيشنهادی را به اطالع جهان برساند

 از قول کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل هم نوشته اميدواريم ايرانی ها تا دير نشده پاسخ آفتاب يزد
  . بدهند

   بهانه  يک  فقط  هسته ای مساله: از زبان علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی نوشتهجام جم 
  .  جلو خواهند آمد  نباشد آمريکا با چيز ديگری  مطرح ای  هسته اگر موضوع.  است
 آمريکا با   خصومت  چاپ لندن گفته  گاردين  وگو با روزنامه ، آقای الريجانی در گفت جام جم نوشته  به

  .  است تر شده  مدام مستحکم ايران
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ادهای دانشجويی و مدافع يک ماه بعد از دستگيری دو دانشجوی دانشگاه اميرکبير که با اعتراض نه
 ياشار قاجار   پدراناعتمادحقوق بشر هنوز به وکالی آنها اجازه ديدارشان داده نشده است، به نوشته 

  . کنند  خود مالقات  توانستند با فرزندان و عابد توانچه
  همين روزنامه يک روز بعد از دستگيری اسماعيل جمشيدی نويسنده و روزنامه نگار خبر داده که

   از سوی  از اين  پيش  که  ايران  نويسندگان ، عضو کانون  جمشيدی  اسماعيل  تعزيری  حبس  ماه١۶  کمح
  .  بود، به اجرا در آمده است  صادر شده  تهران  انقالب  دادگاه٢۶  شعبه

ه  شد ک  منتقل  زندان  و به  در حالی بازداشت فرزند اسماعيل جمشيدی گفته پدرم: اعتمادبه نوشته 
   نقدی  و جزای  را تحمل  آن  محکوميت  بود که  شده  نيز محکوم  نقدی  و جزای  شالق  تحمل  به  از اين پيش

  . بود  داده  حکم  در اجرای  دستور توقف  قضاييه  قوه ، رييس  وی  کرد اما در مورد حبس آن را پرداخت
  . ای دولتی آن را اعالم دارندنان گران شده است بدون آن که دستگاهه:  گزارش داده کهقدس

خبر افزايش بيست در صدی قيمت نان را يک اتحاديه نانوايان تهران اعالم کرد اما به :  قدسبه نوشته
دليل حساسيت مردم به سرعت در جامعه تسری يافت و در همان روز موج تکذيبها عليه آن نيز به راه 

  .افتاد
ظاهرًا افزايشی نداشته اما به نظر می رسد که طی دو سال گذشته قيمت نان : قدسبه نوشته 

برخی نانوايان اين عدم افزايش قيمت نان را طوری ديگر جبران کرده اند و عمًال قيمت نان را به سبک و 
  .سياق ديگری افزايش داده اند با کاهش وزن

  
  دوم تير:  ايرانیهفته نامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئن 23 - ١٣٨۵ تير 2ه جمع
ه ها در گزارشها و تحليلهايی به بررسی شکست تيم فوتبال ايران در مسابقات هفته نام:بی بی سی

جام جهانی پرداخته و ضمن انعکاس نامه پنجاه استاد اقتصاد دانشگاهها به رئيس جمهور در باره وضع 
نابسامان اقتصاد کشور بعد از گذشت يک سال از انتخابش به اين سمت، قانون اجاره رحم را نيز 

  .ه اندبررسی کرد
شکست تيم فوتبال ايران در مسابقات جام جهانی و حذف اين تيم در مرحله اول اين مسابقات همچنان 

  .موضوع بحث رسانه های داخلی است
 در صفحه اول خود از آنچه خوشباوری خوانده و انتقادهايی که نسبت به اعضای تيم ملی اميد جوان

  ." ايران شايسته سرزنش نيستندفرزندان:" شده ابراز نارضايتی کرده و نوشته
:  ارگان حزب مؤتلفه نيز در ياداشتی حمايت مردم از فوتبال را فراتر از بازی با توپ دانسته و نوشتهشما

ميليونها ايرانی در داخل و خارج با تعطيل فعاليتهای خود چشم انتظار بازهای ايرانی بودند و حمايت "
  ."خود را از اين موضوع ملی اعالم کردند

به عقيده نويسنده ارگان مؤتلفه، حمايت همه جانبه مردم از فوتبال، همان ذخيره ای است که در طول 
  .سالهای گذشته برای حل مشکالت ملی مورد بهره برداری قرار گرفته است

 با اشاره به غم و اندوه ناشی از شکست تيم ملی و شادی مردم در زمان ورود اين تيم به جام شما
اينها برای ما پيغامهايی دارد که از درون روح جمعی اين ملت می توان بمبهای هسته : "هجهانی نوشت

  ."ای اعتقاد و ايمان را بيرون کشيد و زلزله رستاخيزی در کل عالم به وجود آورد
از رئيس فدراسيون فوتبال و مربی تيم ملی انتقاد " فقط برای خنده" نيز در مطلبی با عنوان يالثارات
ما از باختهای تيم ملی هم کلی خوشحال شديم چراکه در صورت پيروزی تيم ملی : "نوشتهکرده و 

خيابانهای مملکت جوالنگاه الواط و اوباشی می شد که به بهانه جشن پيروزی، رقص مختلط و کشف 
  ."حجاب بر پا می کردند

 از مسابقات بسيار  نيز در گزارشی نقش تلويزيون دولتی ايران را در کنترل هيجانهای ناشیسالمت
مهم توصيف کرده و با اشاره به شوک ناشی از شکست ايران در مسابقات جام جهانی، از قول 

القای انتظار بيهوده و انتظار دائمی برد از ايران در جام جهانی از طرف اين رسانه : "کارشناسان نوشته
  ". به همراه داردباعث شکل گرفتن هيجانات کاذب شده که عواقب روحی وخيمی برای مردم

  منتقدان اقتصادی
 نامه پنجاه استاد اقتصاد دانشگاههای ايران را در عنوان اصلی خود چاپ کرده که نسبت به صدا

عملکرد دولت و وضعيت اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند که ادامه اين سياستها به 
  . را گسترش خواهد دادعقبماندگی بيشتر کشور منجر شده، فقر و نابرابری

افزايش بی رويه واردات، نا امنی فضای کسب و کار، سياستهای انبساطی پولی و مالی دولت، 
نابسامانی در نظام بانکی و وضعيت بحرانی بازار سرمايه از مهمترين انتقادهای استادان اقتصاد 

  .دانشگاههاست
ست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه آشکارا به عقيده اين اقتصاددانان عملکرد دولت با چشم انداز بي

  .در تعارض است
 ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله اين شماره، نامه اقتصاددانان را بهانه ای برای تضعيف رئيس يالثارات

در حالی که تمام شاخصهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نشانگر :"جمهور ارزيابی کرده و نوشته
ست امروزه کسانی با عناوين پرطمطراق اقتصاددان يا عضو هيئت علمی دانشگاه قوت عملکرد دولت ا

  ."از برنامه های دولت انتقاد می کنند
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آنهايی که امروز از :"  در ادامه منتقدان را متهم کرده که به دنبال منافع شخصی اندو نوشتهيالثارات
اهی اعتراض می کنند و آنهايی که از سياستهای اقتصادی دولت انتقاد می کنند به تعطيل شدن رانتخو

متوقف شدن فعاليتهای اقتصادی در دولت جديد سخن می گويند از تعطيلی ويژه خواری ناراحتند واال 
  "چه اتفاقی افتاده است؟

 امضاکنندگان نامه را کسانی توصيف کرده که به شعارهای عدالتگرايانه تمايل  اميدجواندر مقابل،
  . نوشتند و انتظاری از دولت نداشتنددارند و گرنه نامه نمی

اين نشريه انتقاد اصلی نويسندگان نامه را فراتر از مباحث اقتصادی ارزيابی می کند و می 
نخبگان احساس تحقير و انزوا می کنند و هيچ دولتی تا اين اندازه خود را بی نياز از تئوريسين و :"نويسد

  ." نظريه پرداز نشان نداده است
  اباتسالگرد انتخ

سالگرد انتخابات رياست جمهوری و پيروزی محمود احمدی نژاد بازتاب چندانی در رسانه ها نيافته و 
 که از طرفداران دولت به حساب می آيند، مطالبی در اين زمينه چاپ کرده پرتوسخن و يالثاراتتنها 
  .اند

کسانی غافل شد که همه  با دفاع از عملکرد دولت هشدار داده که نبايد از مکر و حيله پرتو سخن
سرمايه مادی و معنوی خود را برای جلوگيری از راهيابی آقای احمدی نژاد به نهاد رياست جمهوری به 

  .کار گرفتند
در مسير تضعيف دولت و نا " متملقانی که در پوشش همراهی و خيرخواهی"اين نشريه در عين حال از 

  .و از دولت خواسته است بدون تعارف، آنها را کنار بگذارداميد کردن مردم گام بر می دارند، انتقاد کرده 
  مادران اجاره ای

 در گزارشی تبعات قانون اجاره رحم را بررسی کرده که به نوشته اين نشريه برای اولين بار در سالمت
  .تاريخ قضايی کشور اجرا شده است

روری است که قادر به نگهداری جنين اجاره رحم که در مراکز درمان ناباروری اجرا می شود برای زنان نابا
در رحم خود نيستند و بعد از پرورش نطفه در آزمايشگاه، با پرداخت مبلغی به عنوان اجاره رحم، نطفه را 

  .در رحم زن ديگری پرورش می دهند
 گفته زنی که سالمتدکتر ناصر مجردی رئيس هيئت مديره متخصصان باروری و ناباروری به هفته نامه 

ليلی توان پرورش جنين را در رحم خودش ندارد می تواند فرزند خود را بعد از گذشت سه روز از به هر د
  .عمر نطفه در شرايط آزمايشگاهی، به رحم زن ديگری منتقل کند

به گفته کارشناسان، مادران اجاره ای بايد از لحاظ جسمی سالم باشند و يک بار تجربه بارداری داشته 
برای زنانی که همسر دارند اين طرح مشکلی به وجود نمی آورد اما :"  می گويدباشند اما دکتر مجردی

برای مادران اجاره ای بدون همسر، محدويتهای فرهنگی زيادی وجود دارد و کسی باور نمی کند که اين 
  ."زنان شغلشان به دنيا آوردن بچه است آن هم به شکل قانونی که با شرع منافاتی ندارد

جردی اين زنان چون هيچ نقش ژنتيکی روی جنين ندارند، مادر وی محسوب نمی شوند به گفته دکتر م
  .اما برخی از کارشناسان نگرانند که مادران اجاره ای دچار آسيب روحی و روانی شوند
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