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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
  

يي ايران به  ي هسته برنامه هاي جهاني درگير در ي انگليس اعالم آرد آه قدرت وزير امور خارجه
شان به سر  ي پيشنهادي تهران به مجموعه در حالي آه در انتظار پاسخ" ي مذاآرات ربارهمذاآرات د"

  .برند، آشيده نخواهند شد مي
  ٢٠٠۶ ژوئن 30  - ١٣٨۵ تير 9ه  جمع

از خبرگزاري رويتر، مارگارت بكت، وزير امور  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هايي وجود دارد مبني بر اين آه  به نظرم نگراني: آشور گفت پارلمان ايني انگليس در برابر  خارجه

  .ي مذاآرات وارد شويم مذاآرات درباره اي از ممكن است به دوره
يي ايران فقط در  ي هسته ي برنامه مذاآرات درباره پيشنهاد ارايه شده به تهران در اين آه: وي افزود

  .رفته خواهد شد، روشن استسرگ سازي در تهران از صورت تعليق غني
خصوصي گفته است ابهاماتي را در پيشنهاد شاهد  بكت با اشاره به اين آه تهران به صورت علني و

  .شود يابيم آه هرگونه ابهامي حل مي ما تمايل داريم اطمينان: است، افزود
 سياست خارجي ديگري ميان خاوير سوالنا، رييس ما دولت ايران را براي برگزاري نشست: بكت گفت
شوراي عالي امنيت ملي ايران تحت فشار گذاشته و خواهيم  ي اروپا و علي الريجاني، دبير اتحاديه

  .ي نزديك برگزار شود در آينده گذاشت و اميدواريم اين نشست
ي گروه هشت روز پنجشنبه  وزيران امور خارجه شود آه اظهارات اين مقام انگليسي در حالي بيان مي

 5+1انتظار دارند ايران ظرف چند روز آينده به پيشنهاد گروه  پترزبورگ اعالم آردند آه ي در سندر اجالس
  .بدهد" خير"يا " بله"اش پاسخ  يي هسته ي ي برنامه درباره

پاسخ رسمي از سوي ايران به اين پيشنهاد مثبت  ما از نبود يك: ي اين وزيران آمده است در بيانيه
ميان وزيران )  تير14چهارشنبه، (نشستي آه قرار است پنج ژوئيه  تظار داريم درما ان. ايم نااميد شده

يي ايران برگزار شود، پاسخي شفاف و حقيقي از  ي هسته اروپا و مذاآره آننده ي ي اتحاديه خارجه
  .دريافت آنيم سوي ايران

االجلي براي  رگونه ضربي آشورمان با رد وجود ه خارجه اين در حالي بود آه منوچهر متكي، وزير امور
ي  ي برنامه ي پيشنهادي غرب درباره عه پيش از ماه اوت به مجمو ايران تاآيد آرده است آه تهران

  .نخواهد داد اش پاسخ يي هسته
  

ي  تا تاريخي را براي ارايه بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، سرگي ايوانف از ايران خواست
  .يي اين آشور مشخص آند ي هسته برنامه ي  درباره5+1موسوم به پاسخ نهايي به پيشنهاد گروه 

  ٢٠٠۶ ژوئن 30  - ١٣٨۵ تير 9ه  جمع
از خبرگزاري آسوشيتدپرس، خاوير سوالنا، رييس  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ريجاني، دبير شوراي با علي ال)  تيرماه14(روز پنجم ژوييه  ي اروپا قرار است سياست خارجي اتحاديه
يي  ي هسته ي برنامه المللي درباره ي مجموعه پيشنهادي بين ديدار آند تا درباره عالي امنيت ملي ايران

  .گو داشته باشد و با وي گفت ايران
يي  ي هسته دخيل در مذاآرات بر سر برنامه سرگي ايوانف، وزير دفاع روسيه با اشاره به شش آشور

درباره اين مساله آه ايران چه زماني حاضر است پاسخش  ام، آه من متوجه شدهآن طور : ايران گفت
) در بروآسل(دقيق و بدون ابهام تدوين آند، در تاريخ پنجم ژوييه  به پيشنهاد شش آشور را به صورت

  .مذاآره خواهد شد
اي از  بيانيهپترزبورگ در  در نشست خود در سن ي گروه هشت روز پنجشنبه گذشته وزيران امور خارجه

  . پاسخ منفي يا مثتبش را ارايه دهد5+1صريح به پيشنهاد  ي آينده به طور تهران خواستند ظرف هفته
  .اساسي ايران به اين پيشنهادات را بشنويم انتظار داريم پاسخ روشن و: در اين بيانيه آمده است

ت پروگرس اوکراين در مدعي شد که شرک از سوي ديگر، معاون نخست وزير و وزير دفاع روسيه
 چين و ايران شش فروند موشک بالدار دوربرد  ميالدي به هر يك از کشورهاي2001-2000هاي  سال

K55 (فروخته است) هاي شوروي سابق موشک.  
مطبوعاتي در خبرگزاري نووستي روسيه سخن  به گزارش ايسنا، ايوانف آه امروز جمعه در کنفرانسي

ي اوکراسپتس  هاي زيرمجموعه که يکي از شرکت اوکرايني پروگرسگفت، ادعا کرد آه شرکت  مي
ها را آه قابليت نصب بر روي هواپيما را داشته و  موشك شود، در آن سال اين اکسپورت، محسوب مي

شوند را به چين و شش فروند ديگر از همين نوع را به ايران  محسوب مي هاي دوربرد جزو کالس موشک
هاي ذيربط  هايي نيز آغاز گشته و ارگان اي تشکيل شده و بررسي ابطه پروندهاين ر تحويل داده که در

  .اند رسما در جريان قرار گرفته هم
  .شود هاي موشکي محسوب مي آوري فن چنين افزود آه اين نقض علني رژيم کنترل ايوانوف هم
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  که گروه هشت تعيين کرده را رد کردیايران فرصت
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٩  - ١٣٨۵ تير ٨شنبه   پنج

 را که وزيران خارجه هشت کشور بزرگ ی وزير امورخارجه ايران موعدی متکمنوچهر:بی بی سی
 ايران پاسخ دهد ی حل مسئله اتمی ايران تعيين کرده اند تا به پيشنهاد اروپاييها برای جهان برایصنعت
 . رد کرد
 در مسکو پايتخت روسيه  جهان، معروف به گروه هشت کهی خارجه هشت کشور بزرگ صنعتوزيران

 ی عالیکه دبير شورا) چهاردهم تير( از ايران خواستند تا پنجم ژوئيه یگردآمده اند با صدور بيانيه ا
" یاساسصريح و  "ی اتحاديه اروپا ديدار خواهد کرد پاسخی ايران با مسئول سياست خارجیامنيت مل

 .  خود بدهدی حل مسئله اتمیبه پيشنهاد اروپاييها برا
 برد در جمع خبرنگاران گفته که ی که در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک به سر می متکی آقاماا

همان گونه که رئيس جمهور ايران اعالم کرده، تاريخ اعالم پاسخ ايران به پيشنهاد اروپاييها در ماه اوت 
 .خواهد بود

 ی اشترن چاپ شد که آقایلمان از هفته نامه آی است که در همين روز، شماره تازه ای در حالاين
 از آغاز شي اروپاييها را تا پشنهادي در مصاحبه با آن گفته که امکان دارد کشورش پاسخ خود به پیمتک

 .نشست سران گروه هشت مشخص کند
در سن پترزبورگ، )  تير26 تا 24( سران گروه هشت قرار است از پانزدهم تا هفدهم ژوئيه نشست

 .برگزار شوددومين شهر عمده روسيه 
 از ی که وزيران خارجه گروه هشت خواهان دريافت پاسخ صريح ايران در مورد آنند مجموعه ایپيشنهاد

 .امتيازهاست که بريتانيا، فرانسه و آلمان مطرح کرده و به تأييد آمريکا، روسيه و چين رسانده اند
"  ابهامیدارا"اما " سازنده"و " جلو به یگام" استقبال کرده و آن را ی از بسته پيشنهادی ايرانیمقامها

 اين پيشنهادها و اعالم نظر در مورد آنها تعيين کرده اند که با اعتراض ی بررسی برایخوانده و فرصت
 . اش مواجه شده استیآمريکا و متحدان اروپاي

 ايران به آن تعيين نشده، اما پس از آنکه رئيس ی پاسخگويی برای هيچ تاريخی بسته پيشنهاددر
 اعالم ی اعالم پاسخ دولت خود در مورد بسته پيشنهادیرا برا) نيمه دوم اوت(مهور ايران اواخر مرداد ج

 نيز پيشتر گفته ی اروپايیخواند و مقامها" بيش از حد دير" را یکرد، رئيس جمهور آمريکا چنين موعد
ن پاسخ خود را  جهای نشست سران هشت کشور بزرگ صنعتیبودند که ايران بايد تا هنگام برگزار

 .اعالم کند
 ی مقامهای برخی هنوز رسمًا مشخص نيست اما آن گونه که از اظهارنظرهای بسته پيشنهادیمحتوا
 در صنعت نفت و گاز ايران، فروش ی همچون سرمايه گذاری آيد، مسائلی بر می و اروپايیايران

 یا تضمينهیور و احتماًال برخ بوئينگ به اين کشی ايرباس و قطعات هواپيماهای مسافربریهواپيماها
 . در آن مطرح شده استیامنيت
 که ی اورانيوم را تا زمانی سازی دريافت اين امتيازها غنی خواهند که در ازای دولتها از ايران ماين
 . ايران رفع شود متوقف سازدی آمريکا و متحدانش از فعاليت اتمینگران
 بدهد یم در ايران به اين کشور توان توليد سالح هسته ا اورانيوی سازی و متحدانش از اينکه غنآمريکا

 مرتبط با آن در ی اورانيوم و کليه فعاليتهای سازی غن،ینگرانند و خواهان آنند که تا زمان رفع اين نگران
 اورانيوم توليد سوخت ی سازینايران متوقف شود، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش از غ

  . استی هسته ایگاههامورد نياز نيرو
  

   ی اسالمیبه جمهور» ٨گروه «فرصت شش روزه 
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٩  - ١٣٨۵ تير ٨شنبه   پنج
 در رانی کردند ایدواري ابراز امیا هيانيبا انتشار ب" گروه هشت "ی صنعتی امور خارجه کشورهارانی وز
 یشنهادي به بسته پیني و عقيپاسخ دق"  سوالناریخاو"و " یجانی الریعل "ندهی هفته آداری دانیجر

  . بدهد١+۵گروه   
 خارجه گروه هشت در مسکو رانی که روز پنجشنبه در خاتمه اجالس وزهياني بنی در ارنا،ی گزارش ابه

 و اسیخوانده شده، ابراز "  مثبت گروهشنهادي به پرانی ایعدم واکنش رسم"صادر شد، از آنچه که 
  . شده استیدلسرد

 و سوالنا در یجانی الرداری در د١+۵ گروه یشنهادي به بسته پرانی انتظار پاسخ اما: دیافزا ی مهيانيب
  .میها را دار  بحثنی شدن ایی نهازيو ن)  ماهري ت١۴ (یپنجم جوال

 داری در د١+۵ گروه یشنهادي امور خارجه گروه هشت خاطرنشان شده است بسته پرانی وزهياني بدر
 نی فرانسه و آلمان در وس،ين،انگلي چکا،ی آمره،ي روسیها وزارت امور خارجه کشوریاسي سرانیمد

  .مورد توافق قرار گرفته است
 ني براساس احترام متقابل و تامرانی به توافق جامع و دراز مدت با ایابي دستشنهادي پنیهدف از ارائه ا"

  " کشور استنی ایا  هستهیها  برنامهزيآم  صلحتي در مورد ماهیالملل ني بیها نيتضم
 شرفتهي پیا  هستهیهای فناوردی امکان استفاده از فوای توافقنيچن:  کردنددي گروه هشت تاکرانیوز
 کشور به ارمغان نی ای درازمدت برایاسي و سی اقتصادازاتي و امتسازد ی را فراهم مرانی مردم ایبرا
  .آورد یم

www.iran-archive.com 



 هی اتحادی خارجاستي سیعال ندهی و نما١+۵ امور خارجه گروه رانیوز:  آمده استهياني بنی اانی پادر
  . مورد اعالم خواهند کردنی نظر خود را در ایاروپا تا اواسط ماه جوال

  . گروه هشت روز پنجشنبه در مسکو برگزار شدی صنعتی امور خارجه کشورهارانی وزاجالس
 ری وززيلمان و ن فرانسه و آس،ي انگلا،يتالی کانادا، ژاپن، اکا،ی آمره،ي امور خارجه روسرانی اجالس وزنی ادر

  . اروپا شرکت کردندهی اتحادندهی به عنوان نماشیامور خارجه اتر
   

   غرب شد   یشنهادهاي به پرانی اعی خواستار پاسخ سر٨گروه :  آلمانیصدا
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٩  - ١٣٨۵ تير ٨شنبه   پنج

) هي روسی  به اضافهی صنعتشتازي کشور پ٧متشکل از  (٨ گروه ی کشورهای  خارجهرانی وزنشست
 پنج یشنهادهاي پاسخ هر چه زودتر به پی را برارانی کشورها فشار بر انیا. امروز در مسکو برگذار شد

  . دادندشی آلمان افزای  سازمان ملل به اضافهتي امنی شورایکشورعضو دائم
 اتخاذ کند و تا »ی و ماهوروشن«ی خواستند که موضعرانی هشت کشور از ای  خارجهرانیوز

 را تا کنون رانی ای رسمیده آنان عدم پاسخ.  پاسخ دهدشنهادهاي به پندهی آی  هفتهی هچهارشنب
 ازظهر خود که بعدی هياني گروه هشت، در بی  خارجهرانی وزترز،ی رویبه گزارش خبرگزار.  خواندندآور اسی

 که یجانی الریا و عل سوالنری در مالقات خاومیما انتظار دار"اند   کردهدي تاکافت،یامروز در مسکو انتشار 
  ."می غرب بشنویشنهادهاي به پی روشن و واقعی شده، پاسخیزیر  برنامههي پنجم ماه ژوئیبرا
 نشست سران ی از برگزارشي پدی فرانسه گفت که تهران بای  خارجهری وزی دوست بالزپيليف

 نکهی از ایو. دهد حق وتو و آلمان پاسخ ی پنج کشور دارایشنهادهاي ، به مجموعه پ٨ گروه یکشورها
 ی اتفاق نظر دارند، ابراز خرسندرانی ای اتمی  در امر مربوط به برنامههي و روسی صنعتشتازي کشور پ٧

 است و ی استوار در مقابل تهران ضروریکردی که اتخاذ رومیا رفتهی را پذدهی انی ما ای کرد و افزود که همه
 ی  خارجهری الوروف وزی سرگئی  به گفتهنيهمچن. بالغ کند اانيرانی ما را به اامي سوالنا پریقرار است خاو

  .ها هستند  به مشوقرانی اعتری در انتظار پاسخ هر چه سر٨ گروه ی   کشورهاه،يروس
 در سن پترزبورگ برگذار خواهد هیي ژو١٧ تا ١۵ ني ب٨ گروه ی شد که نشست سران کشورهاادآوری دیبا

 ی با علندهی آی  هفتهی  اروپا اعالم کرد که چهارشنبهی هیحاد اتی سوالنا مسئول روابط خارجریخاو. شد
 گرفته خواهد شد که ميصم و گفتگوها تداری دنی ای جهيبر اساس نت.  و گفتگو خواهد کردداری دیجانیالر
  .ري خای است ی ضرورگری دی و گفتگوداری دکی ایآ

 از آن شياما پ. صورت خواهد گرفت احتماال در بروکسل یجانی او با الرداری اعالم کرد که دسوالنا
.  ذکر کرده بوداي را اسپانداری دنی محل ایجانی از قول الررنای ارانی ای اسالمی جمهوری رسمیخبرگزار

 آلمان، وابسته ی  اضافهبه حق وتو ی دارایها  قدرتیشنهادهاي با توجه به پرانی گفته بود که ایجانیالر
  .ستي نیني معخیبه تار
 را به عنوان ومي اورانیساز ی خواست تا توقف غنرانی از اگری پنجشنبه دولت آلمان بار د موازات آن،به
 پنج کشور شنهاداتي دولت آلمان گفت که پی سخنگولهلمی وشیاولر.  سازدی مذاکرات عملشرط شيپ

 خود، وميران اویساز ی با متوقف کردن غندی بارانی حق وتو و آلمان همچنان معتبر است و ایدارا
 چيگانه ه  ششی موضع کشورهانی افزود که در ایو.  مذاکرات را فراهم آوردیري از سرگشرط شيپ
  . داده نشده استیرييتغ
 کرده بود که غرب پس از جادی انهي زمنی در اییها   دفاع آلمان، گمانری وزونگی وزفی فرانتس روزید

 دست به ومي اورانیساز یسر غن حاضر است بر نکی اران،ی با ای اتمی جهينت یها مذاکرات ب سال
 بازرسان سازمان ظر نری زتواند ی مرانی خاطرنشان ساخته بود که اتری با رویی در گفتگویو. مصالحه بزند
  . کندی غنزيآم  مقاصد صلحی را براوميملل، اوران

 در  کشورنی دفاع اری دولت آلمان اعالم کرد که اظهارات وزی سخنان، امروز سخنگونی بر خالف ااما
 پس از انتشار روزی دزي نکای آمری وزارت خارجه.  غلط واقع شده استري احتماال مورد تفستریمصاحبه با رو

 که مصاحبه نادرست است داده بود که دولت آلمان به اطالع آن وزارتخانه رسانده حي مصاحبه توضنیا
  .است

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
جاري ميالدي از اآثر شهرهاي عراق  ي معاون رييس جمهور عراق نيروهاي بيگانه تا اواخر سال ه گفتهب

  .خارج خواهند شد
  ٢٠٠۶ ژوئن 30  - ١٣٨۵ تير 9ه  جمع

وگو  عبدالمهدي، معاون رييس جمهور عراق، در گفت عادل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
: ي جدول عقب نشيني نيروهاي بيگانه از عراق گفت  درباره-لندن   چاپ-سط ي الشرق االو با روزنامه

ترين  شدن تعدادي از شرايط بستگي دارد، چرا آه در حال حاضر خالء امنيتي مهم اين مساله به فراهم
  .تواند با آن مواجه شود است آه عراق مي مشكلي

شرط : مين منافع عراق را خواستار شد و گفتو تض گرايي در برخورد با اين مساله وي در ادامه واقعيت
  .عراق براي حفظ امنيت است اول در اين باره توانايي سازمان امنيت

ي اتهاماتي آه عليه تهران اعالم  آمريكا در سايه ي روابط ايران و ي عراقي درباره اين مقام برجسته
هستيم آه با خود و سايرين در صلح باشد، سياست ما ايجاد  ما درصدد ايجاد عراقي: شود، گفت مي
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چنين  هم. خواهيم آه اقدامي عليه ايران در خاك آشورمان انجام شود نمي دوستي با همگان است و
  .هايش با آمريكا استفاده آند اي براي تسويه حساب ايران از عراق به عنوان عرصه خواهيم نمي

از عراق به عنوان ميداني جهت اعمال فشار عليه  دهيم آه اجازه نميهرگز به آمريكا : وي تصريح آرد
گوييم آه هر اقدام  گوييم، به ايران مي به صراحت به طرفين مي ما اين مساله را. ايران استفاده آند

 گوييم آه باب مذاآره با ها هم مي اندازد و به آمريكايي منافع ما را به خطر مي ضدآمريكايي در خاك عراق
  .ها را باز آنند، چرا آه اين مساله به نفع خودشان، ما، ايران و منطقه است انياير

گري ميان تهران و واشنگتن بر سر  ميانيجي عبدالمهدي در ادامه به نقش عراق به ويژه خودش در
هاي تهران و سه آشور اروپايي و سايرين به  آردن ديدگاه چنين نزديك يي ايران و هم ي هسته پرونده
  .ها تاآيد آرد طرف ان آانال ارتباطي ميان اينعنو

چنان از خاك  هاي تحت تعقيب هم از عراقي بسياري: ي سوريه گفت چنين در رابطه با مساله وي هم
اولين چيزي آه از دمشق انتظار . ها است گذرگاه تروريست اين آشور همواره. آنند سوريه استفاده مي

 .ق آه در انتخابات مشخص شده، احترام بگذاردملت عرا داريم اين است آه به خواست
  

  شدندی نفر در مناطق مختلف عراق کشته و زخمدهها امروز عراق؛یتي تحوالت امننیآخر
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٩  - ١٣٨۵ تير ٨شنبه   پنج

 گذشته صحنه حمالت افراد مسلح،کشف اجساد و بمب ی همانند روزهازي عراق امروز پنجشنبه نکشور
 . شدندی نفر کشته و زخمنی حمالت چندنی اانیدر جر بود که یگذار
 عراق گزارش سي پلیروهاي و فرانسه، نترزی روی هایبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 از گری را به همراه دو تن دسي  پلعی واکنش سری محلیروهايدادند که افراد مسلح فرمانده ن
 .بغداد به قتل رساندنددر شمال " خرنبات "یهمراهانش در روستا

 دستگاه اطالعات سي پلکی شهر مقدس کربال گفتند که افراد مسلح سي پلیروهاي حال، نني همدر
 . شهر کشتندنی عراق را در مرکز اییجنا
 در رودخانه دجله در جنوب بغداد خبر داد که به ی از کشف جسد هفت عراقني عراق امروز همچنسيپل

 . شدی اجساد آنها آثار شکنجه مشاهده میو بر روضرب گلوله کشته شده بودند 
 و ستی مرکز اکی عراق گزارش داد  بر اثر اصابت چند گلوله خمپاره به سي که پلستي درحالنیا

 . شدی زخمگری نفر دکی کشته و ی ارتش عراق در شهر فلوجه، دو نظامیبازرس
 ارتش در شهرک ی عبور گشتريس بمب در مکی گفتند که براثر انفجار ني عراق همچنسي پلیروهاين
 . شدندی زخمگری کشته و هفت نفر دی سرباز عراقکی در غرب کرکوک اضیالر
 جسد کی و بي عراق  از کشف دو جسد در رودخانه فرات در شهر المسسي حال، منابع پلني همدر
 . در جنوب بغداد خبر دادندلی در جاده شهر المحاوگرید
 کشور عراق گزارش داد براثر انفجار بمب در محله الصحه در منطقه  منبع وزارتکی که ستي درحالنیا

 . شدندی کودک شش ساله کشته و مادر و دو برادرش زخمکیالدوره در جنوب بغداد، 
 سي پلی گشتکی  افراد مسلح با یري در درگسي پلیروي شدن سه نی از زخمزي عراق نسي منبع پلکی

 .دنددر منطقه المنصور در غرب بغداد خبر دا
 در جاده انيرنظامي اتوبوس حامل غکی گزارش داد که انفجار بمب در داخل زي نسي پلگری منبع دکی

 تن کی شدن ی و زخمیرنظامي غکی در جنوب بغداد منجر به کشته شدن دي منطقه پادگان الرشیاصل
 . شدگرید
خبر "  خيالصل"قه  در منطسي پلی گشتري عراق از انفجار بمب در مسسي پلیروهاي حال، نني همدر

  . منجر شدیرنظامي شدن دو غیدادند که به زخم
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  ري ت9: رانی ایمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئن 30  - ١٣٨۵ تير 9ه  جمع

گرانی کاالها و جيره بندی بنزین، مشکالت اقتصادی و واکنش مدافعان دولت به نامه :بی بی سی
تصاددانان، انتقاد از عملکرد قوه قضائيه و کاهش تنش در پرونده هسته ای مهمترین مطالب هفته اق

  .نامه های چاپ تهران است
  .گرانی کاالها و بنزین کوپنی یکی از موضوعاتی است که هر روز ابعاد تازه ای می گيرد

سرانه : "نسته و نوشته در صفحه اول خود افزایش قيمت لبنات را با کاهش سالمت مرتبط داسالمت
  ."مصرف لبنيات در کشور نصف ميزان استاندارد جهانی است

 ليتر 160 ليتر است در حالی حداقل استاندارد برای مصرف لبنيات 85مصرف لبنيات در ایران سالی 
  .است

 کمبود مصرف مواد لبنی باعث مشکالت استخوانی در ميان زنان و مردان ایرانی سالمت،به نوشته 
و پيش بينی می شود با افزایش قيمت این مواد، اقشار کم درآمد با مشکالت بيشتری مواجه شده 
  .شوند

 درصد مردم ما از مصرف لبنيات و به ویژه شير بی 30:" این نشریه با استناد به آمار رسمی اضافه کرده
  ."بهره اند
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وليد کنندگان خواست تا قيمت با افزایش قيمت لبنيات، وزارت بازرگانی بخشنامه ای صادر کرد و از ت
توليد کنندگان لزوم بازگشت کارخانه  "اميد جوانهای خود را به نرخ سابق برگردانند اما به نوشته 

های لبنيات به قيمت های قبل را به هيچ انگاشتند و گفتند یا تعطيل می کنيم یا تن به اجرای آن 
  ."نخواهيم داد و دولت نيز پذیرفت

بنزین یکی از فراورده های مهم : "درباره کوپنی شدن بنزین در آینده نزدیک نوشته همچنين اميد جوان
که از سوی آقای احمدی ( نفتی است و سهميه بندی یا گران شدن آن، شعار پول نفت بر سر سفره را

  ."به چالش می کشد) نژاد در انتخابات مطرح شده بود
  حمله به اقتصاددانان

ن کشور در باره وضعيت اقتصادی کشور بعد از چند هفته هنوز موضوع اصلی  نفر از اقتصاددانا50هشدار 
  .نشریات هفتگی است

هيچ شرایط غيرعادی : " در عنوان اصلی خود گفته های محمود احمدی نژاد را نقل کرده که گفتهصدا
  ."در اقتصاد کشور نداریم

 به اقتصادانان دانسته که  بخشی از سخنان آقای احمدی نژاد در همدان را پاسخ مستقيم ویصدا
بعضی توقع دارند این دولت نيز در فرهنگ، سياست داخلی و سياست خارجی همانند آنان :" گفته بود

فکر کند، تصميم بگيرد و عمل کند و انتظار دارند همان تئوری هایی که چندین سال در این کشور اجرا 
ر قرار بود چنين باشد پس چه نيازی بود که کردند توسط این دولت نيز اجرا شود اما ما می گویيم اگ

  ."مردم دولت را انتخاب کنند
 کم نيستند کسانی که بر این باورند سياست های اقتصادی دولت عوام گرایانه و با صدا،به نوشته 

هدف تامين و تضمين محبوبيت رئيس جمهور و دولت است و پيامدهای اقتصادی ناگواری برای آینده 
  .نداقتصاد کشور دار

پنجاه نفر از استادان اقتصاد دانشگاه ها با صدور بيانيه ای با ابراز نگرانی از وضعيت اقتصادی کشور 
  .هشدار داده بودند که سياست های اقتصاد دولت موجب توقف رشد اقتصادی می شود

 کرده این نامه با واکنش تند طرفداران رئيس جمهور مواجه شده و آن را در جهت تضعيف دولت ارزیابی
  .اند

 که از مدافعان دولت به حساب می آید در عنوان اصلی خود، نامه اقتصاددانان به رئيس پرتو سخن
  "ناکارآمدی ليبراليسم در عرصه اقتصاد کشور:" جمهور را بررسی کرده و تيتر زده

تهم این نشریه که از سوی شاگردان آیت اهللا مصباح یزدی در قم منتشر می شود اقتصاد دانان را م
کرده که به جریانات سياسی کشور وابستگی دارند و چون در انتخابات ریاست جمهوری شکست 

خورده اند نامه ای به ریيس جمهور نوشته و سعی کرده اند شرایطی غير عادی و بحرانی برای اقتصاد 
  .ایران ترسيم کنند

ی صریح و قاطع به  بخشی از سخنان آقای احمدی نژاد در همدان را به عنوان پاسخپرتو سخن
برخی با پخش اخبار غير واقعی به دنبال این : "اقتصاددانان به عنوان شاهد مثال آورده که گفته است

هستند که نا آرامی را به فضای اقتصادی کشور القا کنند، ولی بورس اقتصادی و بازار فعال است و ما 
  ."هيچ شرایط غير عادی در اقتصاد کشور نداریم

  يهنقد قوه قضائ
 ارگان انصار حزب اهللا با چند نماینده مجلس که عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه یالثارات

در طول ساليان گذشته چند صد :" هستند گفتگو کرده و به نقل از سعيد ابوطالب نماینده تهران نوشته
ناکارآمدی و فساد را هزار نفر سرو کارشان به قوه قضائيه افتاده است و بی عدالتی و ظلم و تبعيض و 

  ."در آن به چشم دیده اند
دست "مهدی کوچک زاده دیگر نماینده مجلس قوه قضائيه را متهم کرده که جرات الزم را در برخورد با 

  .ندارد" های کثيف
به گفته این نماینده مجلس، قوه قضائيه با این حرکات هيچ خدمتی به پایداری حکومت اسالمی نمی 

  .ضربه بيشتری می زندکند بلکه هر روز 
  ."ما هيچ اميدی به این قوه قضائيه نداریم:" این نماینده مجلس اضافه کرده

 همچنين در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا عملکرد قوه قضائيه را بررسی کرده و به نقل از یالثارات
ها خراب دادگستری : "علی دوانی که این نشریه از وی به عنوان پژوهشگر یاد کرده، نوشته است

قضات خوب هم کم و بيش داریم و خيلی . است و تا آباد نشود مملکت روز به روز بدتر خواهد شد
  ."قانونی بگذارید و به حساب اینها برسيد. قاضی های نا عادل و رشوه گير داریم

  سرنوشت پرونده هسته ای
حث در باره بحران بعد از پيشنهاد تشویقی غرب و واکنش هایی مثبت مقامات دولتی تا حدودی ب

تعبير کرده " هوشمندی دولت" ارگان حزب موتلفه اسالمی آن را به شماهسته ای فروکش کرده و 
  .است

اداره و مدیریت پرونده : "ارگان حزب موتلفه به نقل از محمد نبی حبيبی دبير کل این تشکل نوشته
  ."تهسته ای به گونه ای است که اکنون دیگر سخن از تهدید و تحریم نيس

 نيز با اشاره به تغيير لحن مقامات دولتی در باره پرونده هسته ای و پيشنهادهای غرب اميد جوان
اکنون لحن ها دیپلماتيک تر شده است و ادبيات خاص آقای احمدی نژاد تنها در سفرهای : نوشته

  .استانی به کار می رود و تيم مذاکره کننده با زبان دیپلماسی سخن می گوید
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   تيرماه7:  تهرانیزنامه هامرور رو

  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٨ - ١٣٨۵ تير ٧چهارشنبه 
اشاره رييس جمهوری روسيه به اين که آن کشور در تعيين مهلت و ضرب االجل برای ايران :بی بی سی

شرکت ندارد عنوان بزرگ چند روزنامه تهران است که مطالب اساسی ديگر خود را به تصميم هايی 
  .، گرانی کاال و همچنين شدت گرما و کمبود آب و برق اختصاص داده انددرباره جيره بندی بنزين

 در ميان گزارش های خود خبر از تشنج در مجلس داده و نوشته جلسه ديروز مجلس با قطع شرق
  . تريبون يک نماينده به نا آرامی کشيده شد و به دنبال آن چند تن از نمايندگان با هم درگير شدند

ه تبريز و عضو فراکسيون اقليت در حال تذکر آئين نامه ای و اعتراض به رويکرد خبری اکبر اعلمی نمايند
صدا و سيما در قبال اخبار مجلس بود که محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس با اين استدالل که اين 

  . تذکر ربطی به هيات رييسه مجلس ندارد، ميکروفون اعلمی را قطع کرد
 اعلمی در شرايطی صورت گرفته که اين نماينده مجلس اصرار داشت به نوشته شرق قطع ميکروفون

تذکر آئين نامه ای خود را تمام کند و معتقد بود که صدا و سيما مداحی را جايگزين برنامه های انتقادی 
  .کرده و اخبار نمايندگان منتقد در مجلس را به هيچ وجه پخش نمی کند

يندگان بخش خصوصی از رفتار دولت در برخورد با بخش  در صدر اخبار خود از قول نماکارگزاران
خصوصی انتقاد کرده و چندروزنامه ديگر نيز اخبار و گزارش های اقتصادی را با اهميت ديده و در صفحات 

  .خود به آن پرداخته اند
از ،   بنزين  بهينه  و مصرف  جويی  صرفه  ضرورت  به  وزير کشور با اشارهشرقدر همين حال به نوشته 

  .  کنند  آماده  رياضت  کوتاه  دوره  يک  خود را برای  که  خواست  و مردم دولت
 فوايد   رياضت  اين  تحمل  اينکه  کرده و با بيان  بينی  پيش  سال۵ تا ۴ را   کوتاه  دوره پورمحمدی که اين

   آسان  بعدی  سال٣، ٢  ل شود، تحم  طی  با موفقيت  کرده که اگر اين دوره  دارد، خاطرنشان بسيار بزرگی
  . تر خواهد شد

،   کنيم  مصرف  ليتر بنزين  ميليون٧٠ تا ۶۵ بايد   امسال  اينکه  به  با اشاره  پورمحمدیشرقبه نوشته 
 شود   می  هزار ميليارد تومان١٣   بنزين  ميزان  اين هزينه:   کرد و گفت  اعالم  تومان۵٠٠ را   بنزين  پايه قيمت
   رفاه تواند صرف  می  التفاوت  مابه  اين  که فروشيم  می   مردم  به  هزار ميليارد تومان٢   قيمت  را به  ما آن که

  .  شود مردم
 درجه سانتی گراد و در برخی شهرهای ۴٠ خبر داده که با گذشت دمای هوای پايتخت از مرز جوان

ز حد گروهی کودکان و سالمندان را  درجه، گرمای شديد همراه با آلودگی بيش ا۵٠جنوبی به آستانه 
  . تهديد می کند

به نوشته اين روزناه، توصيه می شود اين گروه های سنی در ساعات ميانی روز، دور از گرما به سر 
  . ببرند

به نوشته روزنامه ها در برنامه های تلويزيونی سيمای جمهوری اسالمی راه های مقابل با آلودگی و 
  .  شودگرمازدگی آموزش داده می

 از قول يک مقام کارشناسی نوشته هر خودرو در پايتخت ساالنه يک تن آالينده در فضای اطراف جوان
 هزار خودرو در سطح تهران در حال تردد است که با محاسبه ۶٠٠ ميليون و ٢توليد و پخش می کند و 

 ناشی از تردد خودروها در اينکه هر کدام از آنها يک تن آالينده در سال توليد می کند پخش آالينده های
  . هزار تن می شود۶٠٠ ميليون و ٢سطح تهران در سال 

 نوشته دو روز بعد از رد شدن طرح تبديل صندوق ذخيره ارزی به حساب ذخيره ارزی، عده ای سرمايه
از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادی مجلس در صدد ارايه طرحی هستند که از طريق ايجاد يک بانک 

  .ذاری همان هدف را تامين کند و برداشت از ذخاير ارزی کشور را امکانپذير تر می سازدسرمايه گ
 طرح جديد هنوز نهايی نشده است و توسط برخی نمايندگان اقتصاددان سرمايهبه نوشته روزنامه 

 توان پيش  های ظاهری طرح با طرح قبلی می مجلس در دست بررسی است اما با توجه به شباهت
 که مجلس همچنان به دنبال راهکاری برای قانونمند کردن برداشت از ذخيره ارزی کشور و بينی کرد 

  . رويه دولت از اين ذخيره است های بی  جلوگيری از برداشت
همزمان با بحث بيکاری و تورم در مجلس که با احضار وزير کار و رييس سازمان تامين اجتماعی دنبال 

خبر داده که نماينده دولت در نوزدهمين کنفرانس بين المللی  جمهوری اسالمیشده است روزنامه 
کار در ژنو برای راضی کردن مسئوالن کميته استاندارد به آنان گفت که ايرادهايشان در زمينه اشتغال 

زنان، نرخ باالی بيکاری زنان، عدم امکان انتصاب بدون قيد و شرط زنان در مناصب قضايی، اعمال قوانين 
 زنان مسلمان و غيرمسلمان و وضعيت اشتغال اقليت های دينی از جمله بهاييان درست حجاب در مورد

  . است و ما برای معامله آماده هستيم
 به خاطر گفتن اين اظهارات، از نماينده دولت در ژنو انتقاد کرده و نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 

 ٢٠١٠ تشکر کرد و تا پايان سال رييس جلسه به خاطر اين اظهارات از نماينده جمهوری اسالمی
ميالدی فرصت داد ايران قوانين خود را با مقاوله نامه منطبق نمايد اما هنوز مشخص نيست که هيئت 

 نفره اعزامی به کنفرانس بين المللی کار، گزارش اين اظهارات و تعهدات خالف را به مسئوالن باالتر ٢۵
  .سئوالن وزارت کار چه برخوردی با اين تخلف کرده اندوزارت کار داده اند يا نه و اگر داده اند م
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