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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
  
  
 ی عالی شوراري دبیجانی الری نشست امروز خود با دکتر علهي روستي امنی شوراري دبوانفیگورایا

 . را آغاز کرد رانیا ی ملتيامن
  ٢٠٠۶  نوامبر10 -١٣٨۵   آبان19  هجمع
 دنتی نشست رو در روهتل پرزنی ای محل برگزارتارتاس،ی ای مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . مسکواعالم شده است
 درباره موضوع هسته هي روسرامورخارجهی الوروف وزی نشست با سرگئنی از اشي پیجانی الریدکترعل

 .  و تبادل نظر کرد داری دی غربی کشورهایشنهادي  ومسائل مربوط به آن از جمله قطعنامه پرانی ایا
 خاطرنشان کرد م،ي هسترانی ای ما آماده گفتگو درباره برنامه هسته انکهی ااني با بهي خارجه روسریوز

 کند و مسکو ی متی حمارانی ای موجود برنامه هسته اتيزوضعي همواره ازحل مسالمت آمهيکه روس
  . مي کنشرفتي پنهي زمنی درامي توانی است که چقدرمیدرحال بررس

 در اکثر مسائل هي و روسرانی خاطر نشان کرد که انهي زمنی درازي نرانی ای ملتي امنی عالیرشورايدب
 .  کنند ی می دارند، همکاری و همسانکی که مواضع نزدی و منطقه ای المللنيب

 ی برایلي خاطر نشان کرد که دلتارتاسی روزگذشته درگفتگو با اهي در روسرانیراي سفی انصارغالمرضا
 .ندي بی بوشهرنمی هسته اروگاهيتوقف احداث ن

 هي از روسیالدي می در سال جاریجانی است که دکترالری بارني سومنی ای گزارش منابع خبربراساس
 . کندی مدارید

 یجانی و الروانفی است ؛  اهي روستي امنیرشوراي دبوانفیگورای در مذاکرات ، ایجانی الری اصلطرف
  . کردند داری باردر تهران با هم دنیچند

  
   ی به مسکو و مواضع مقامات روسیجانیسفر الر

  ٢٠٠۶  نوامبر11 -١٣٨۵  آبان20ه شنب
 را ی انتظار تحوالت مثبتهي به روسرانی ای ملتي امنی عالی شوراري از سفر دبی روساستمدارانيس

  . شود ی روشن میی  که مواضع تهران در قبال مساله هستهکنند ید، اما فکر مندارن
 سیي مارگلوف، رلیيخاي گزارش داد، می نووستیخبرگزار) سنایا (رانی اانی دانشجوی گزارش خبرگزاربه
 ی عالی شوراري دب،یجانی الری معتقد است که سفر علوني فدراسی شورای المللني امور بتهيکم
 یی  جهت روشن کردن موضعش در مورد مساله هستهرانی ای برای به مسکو شانسرانی ای ملتيامن

  .  سازمان ملل استتي امنی ها در شورایزنیقبل از را
 را رانی عنوان انصراف اچي اما به هد،ي خواهد انجامرانی ای قطعنامه عمال به انزواسینو شي گفت که پیو

  .  ضمانت نخواهد کردخواند" یی  هستهیها یپرواز بلند" از آنچه
 هي صرف نظر نکند، روسومي اورانی سازیتر و از غن  را شفافیی  برنامه هستهرانی اگر ا،ی اعتقاد وبه
  .  داردی آمادگتر نيتر و مع  نرماري اعمال فشار بر تهران اما در شکل بسیبرا

 ومي اورانی سازی غنی خود برای دوباره بر آمادگهيروس:  حال خاطر نشان ساختني در عمارگلوف
 ی انرژنهي در زمی همکارني در خاک خود و همچنرانی ای برق اتمی هاروگاهيجهت استفاده در ن

  . کند ی مدي تاکیی هسته
 زمان ای آنکهی است و ادهي هنوز فرا نرسدی شدماتیدر رابطه با تهران زمان اعمال تحر:  در ادامه گفتیو

  .  داردی به مسکو بستگیجانی الریر عل سفجی به نتاشتري نه؟ بای ديآن خواهد رس
 انتظار زي مجلس دوما نیتي امور امنتهي کمسیي معاون اول رشانکوف،ی گرلیيخاي گزارش، منی اساس ابر

  .  به مسکو نداردرانی ای ملتي امنی عالی شوراري سفر دبانی را در جری جدی به توافقاتیابيدست
  . دی سفر بدست آنی اانی در جری که توافقات جدکنم یفکر نم:  گفتیو
  . شود یمحسوب م" یپلماسیمعجزه د "رانی مقام روس انی گفته ابه
 بدهند و بالفاصله و یدواري امیآنها قادرند که به همه شرکت کنندگان روند مذاکرات:  گفتشانکوفیگر

  .  دهندريي که بدست آمده را تغی آن توافقاتبای زیبه شکل
 دهد و ضمن حفظ منافع خود اوضاع را ی را انجام میا  ماهرانهاري بسیپلماسی مبارزه درانیا:  گفتیو

  .  رساندی نمی به نقطه بحرانیدر روند مذاکرات
 باشگاه ی ندارد که بر تعداد اعضالی به طور حتم تماهيروس.  کار کندرانی با ادی باهي روسی اعتقاد وبه

  . زوده شود هستند افیی  سالح هستهی که دارایی کشورهایعنی یی هسته
  .  ادامه خواهد دادیی  هستهی از توسعه انرژتی به حماهي گفت که البته روسیو
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 ري دبداری معتقد است که دزي مجلس دوما نی المللني امور بتهي کمسیي معاون اول ر،ی اسلوتسکديلئون
بال  در قرانی ااستي در سی ممکن است موجب رفع دوگانگهي از روسرانی ای ملتي امنی عالیشورا

  .  شودیی مساله هسته
 قي به ارتباطات عمگری کند و از طرف دی پنهان نمی المللني خود را از جامعه بی از طرفرانیا:  گفتیو

  .  دهدی زمان را هدر مبي ترتنی دهد و به ایتن در نم
 نراموي پی کاهش دادن تشنج های و هم برارانی و اهي روابط روسی هم برادارهای دنی ای اعتقاد وبه

  .  باشندی مدي مفرانی ایی پرنده هسته
 ري معتقد است که دبهي معاصر در روسرانی عامل مرکز مطالعات اری راستا رجب صفروف، مدني همدر

 را جلب کند هي روستی سفر خود به مسکو قصد دارد که حماانی در جررانی ای ملتي امنی عالیشورا
   . کندیري کشورش جلوگهي علمیکه تا از اعمال تحر

 لغو هي را به روسرانی امور خارجه اری وز،ی سفر منوچهر متکیرانی مقامات اراي کرد که اخدي تاکصفروف
 نشان دهنده آنست که نی آمد؛ اهي به روسرانی ای ملتي امنی عالی شوراري دبی ویکردند و به جا

  .  استدواري اماري بسني معجی بر نتایابي به دستیرانیطرف ا
 مسکو را در تی تهران الزم است که حداکثر حمای جهت برانی از ارانی اندهینما سفر ی اعتقاد وبه

  .  اعمال کند، جلب کندرانی اهي علیماتی ممکن است تحرتي امنی که شورایطیشرا
 ريي نگران تغاري بسیرانیطرف ا.  دشوار خواهد بوداريبه نظر من مذاکرات در مسکو بس:  کرددي تاکیو

 یرانی که طرف استي نبي است و عجتي امنی در شورارانیر مورد مساله ا دهياوضاع و موضع روس
  .  باشندیقي ممکن است که کامال حقمیکامال آگاه است که تحر

 تي امنی عالی شوراري دب،یجانی الری در آستانه ورود علزين" استيس "ادي بنسیي رکونف،ي نچسالویو
 لی حال تماني و در عابدی دست یی  به سالح هستهانری ندارد که الی تماهي گفته بود که روسرانی ایمل

 رانی اهي در استفاده از زور علهي کند که ممکن است به عنوان موافقت روسشنهادي را پیريندارد تداب
  .  شوندريتعب
 را یجانی و الرهي روستي امنی شوراري دبوانف،ی اگوری اداری در دی خاصشرفتي کرد که انتظار پدي تاکیو

  . ندارد
 را رانی حرکت کند و تالش دارد که ایزي کند که بر لبه تی تالش مهي روسیپلماسید "ی گفته وهب

 ی سازی موسسه مشترک غنسي در خصوص تاسهي روسشنهادي به پیمتقاعد سازد که واکنش مثبت
  .  نشان دهدهي در خاک روسومياوران
  . ردیذ را بپهي روسشنهادي پرانی که امیدواريام:  کرد دي تاککونوفين
 که پنج کند ی مشنهادي پکای نوشت، آمرکيپلماتی به نقل از منابع دودوي کی خبرگزاراني منی ادر

  .  منصوب شوندرانی اهي سازمان ملل علیشنهادي پیها می تحری نظارت بر اجرایکارشناس برا
 واشنگتن ی هي که اصالحیا  براساس نسخهی خبرگزارنیا) سنایا (رانی اانی دانشجوی گزارش خبرگزاربه

 درصدد است کایاند نوشت که آمر  کردهنی تدوسي که آلمان، فرانسه و انگلیا  قطعنامهسی نوشي پ درباره
را ! رانی ایی  هستهیحاتي تسلیها  برنامهتي امنی لحاظ شود که شوراسی نوشي مساله در پنیا

  . داند ی مالملل ني بتي صلح و امنی روشن برایدیتهد
 بر محدود کردن ی مبنهي روسشنهادي مقابله با پی براکای آمریشنهادياصالحات پ: ند شده گفتادی منابع
  .  شده استنی اعمال آنها تدوی سه ماهه برای  و دورهها می تحرفيط
 است و ی اهداف نظامی دارارانی ایی  برنامه هستهدیگو ی مکای آمریشنهادي منابع متن پنی گفته ابه
  .  بودن اهدافش استزي بر صلح آمی مبنرانی ای هياني با بریمغا

 یها  مربوط به برنامهیها هی مسدود کردن سرمای عالوه بر درخواست از سازمان ملل براکای آمرهياصالح
 برنامه از نی در اري درگیرانی دانشمندان ای بر سفرهاتي و اعمال ممنوعرانی ایی  و هستهیموشک

 هجده یا  دورهی براها می تحری نظارت بر اجرایرا پنج کارشناس را بخواهد ی سازمان ملل مرکليدب
  .  قطعنامه به بعد منصوب کندبیماهه از زمان تصو

 را ییها هي کنند و توصقي تحقارهاي نقض مع  هر گونهی  دربارهخواهد ی از آن کارشناسان مییکای آمرمتن
 کنند ی ملي را تسهها می که هرگونه نقض تحرییها  افراد و شرکتیی آنها و شناسای اجراتی تقویبرا
  .  دهندهیارا
 یرانی سفر مقامات اتي ممنوعرانی اهي علارهاي خواهان آن است که معهي است که روسی در حالنیا

 یها  افراد و شرکتی مالیها هی مسدود کردن سرمازي و نی و موشکیی  هستهیها مربوط به برنامه
  .  برنامه ها را شامل نشودنی در اريدرگ
 به تواند ی که می از انتقال همه موادخواهد ی از کشورها مسی نوشي پیمتن اصل که ی حالدر

 نی اکند ی مشنهادي به عمل آورند، مسکو پیري منجر شود جلوگرانی ایی  و هستهی موشکیها برنامه
 کتور و ساخت رای و بازفرآوری سازی مربوط به غنیها تي که به فعالیاقدام محدودتر شده فقط اقدام

  .ردي مربوطند را در بر گیی  هستهیحاتي تسلی پرتابیها ستمي و توسعه سنيآب سنگ
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
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آنسولگري آمريكا در عراق خبر داد و  يي افراد مسلح به ي خمپاره يك مقام امنيتي عراقي از حمله
يي در جنوب بغداد اصابت آرد آه  هآمريكا در منطق ي خمپاره به مقر آنسولگري  گلوله10تعداد : گفت

  .ها معلوم نيست هنوز ميزان خسارت
  ٢٠٠۶  نوامبر11 -١٣٨۵  آبان20ه شنب

از خبرگزاري آسوشيتدپرس،پليس عراق ضمن  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
دومين حمله به اين . از اين ساختمان خبر داد هايي اعالم اين خبر از وقوع آتش سوزي در بخش

يي مشتمل بر دفاتر دولتي  مايلي جنوب بغداد آه منطقه 60 ي حله، در هاي آمريكا در منطقه آنسولگري
  .و ديپلماتيك است، مي باشد

  .به داخل اين مجتمع اصابت آرده است ي شليك شده  خمپاره10 خمپاره از 9ي پليس  به گفته
آمريكايي و عراقي اين منطقه را محاصره  نيروهاي: مثني خالد علي، از افسران پليس عراق گفت

  .اند آرده
. نينوا بر اثر تيراندازي افراد مسلح آشته شد ي شهر موصل در استان چنين امام و خطيب جمعه هم

  .موصل تيراندازي آرده و وي را آشتند ي افراد مسلح به مالسعيد، خطيب جمعه
گذاري شده در مرآز بازار شورجه در  خودروي بمب فجار دوي منابع وزارت آشور عراق در اثر ان به گفته

  .ديگر زخمي شدند  تن38بغداد دست آم هشت تن آشته و 
  .يابد احتماال افزايش مي ي منابع پليس تعداد قربانيان اين انفجار به گفته

  .در مناطق مختلف بغداد خبر داد الهويه خبرگزاري شينهوا نيز از آشف هفت جسد مجهول
شد و تمام  اين اجساد آثار گلوله مشاهده مي بر روي: افسر پليس عراق به خبرگزاري رويتر گفتيك 

  .اند اجساد چشم و دست بسته بوده
اي غيرمسلحانه در استان  تفنگداران آمريكايي در حادثه اي از مرگ يكي از ارتش آمريكا نيز در بيانيه

  .االنبار خبر داد
 را به بيش از 2003آمريكا در عراق از بهار سال  ي اد سربازان آشته شدهمرگ اين نيروي آمريكايي تعد

  . تن رساند2840
نيروهاي آمريكايي هفت : شهر فلوجه اعالم آرد چنين به نقل از يك منبع پليس خبرگزاري شينهوا هم

در نزديكي شهر فلوجه، واقع در غرب بغداد بودند، هدف  فرد مسلح را آه در حال آار گذاشتن بمب
  .آوردند گلوله قرار دادند و از پاي در

واقع در جنوب فلوجه پنج تن از ساآنان اين منطقه  ي الحصي، در عملياتي در منطقه: اين مسوول افزود
  .دستگير شدند

، از افسران سازمان تحسين علي محمود افراد مسلح ناشناس: يك مقام پليس عراق اعالم آرد
  .جنوب غرب بغداد ترور آردند ي البياع واقع در اطالعات جديد عراق را در منطقه

اين عمليات جستجو . مظنون دستگير شدند ي تل عفر نيز دو در عمليات جستجوي شبانه در منطقه
  .م شدسرباز عراقي را به آام مرگ فرستاد، انجا پس از عمليات انتحاري در اين منطقه آه شش
 حمله چندين نارنجك دستي و چندين قبضه تفنگ در اين: نجم الجبوري، از افسران پليس عراق گفت

AK-47جعلي، شماره تلفن و نفربر آشف و مصادره شد  ، چندين آارت شناسايي و پاسپورت.  
 منفجر ي زقانيه را در پاسگاه پليس در منطقه گذاري شده چنين يك عامل انتحاري يك خودروي بمب هم

چهار خودرو در آتش سوختند و خسارات سنگيني به  آرد آه در نتيجه رييس پليس منطقه آشته و
  .ساختمان پاسگاه وارد شد

  .هدف قرار داده و آشتند مردان مسلح ناشناس يك مهندس آشاورزي را در بعقوبه
  

 گيري از دولت  ي وفاق به آناره هشدار جبهه
  ارد دالر هزينه برداشته است ميلي٤   فساد دولتي در عراق

  ٢٠٠۶  نوامبر10 -١٣٨۵   آبان19  هجمع
العاده براي سي  يي در اين آشور با تمديد حالت فوق هاي فرقه پارلمان عراق به دنبال افزايش خشونت

 عراقي در حمالت مختلف در 66اين در حالي است آه طي روز چهارشنبه بيش از . روز ديگر موافقت آرد
 . شور آشته شدند و اجساد زيادي در اين آشور آشف شدسراسر اين آ

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، قانونگذاران عراقي در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نشستي آه پشت درهاي بسته و با حضور نوري المالكي، نخست وزير عراق روز پنجشنبه برگزار شد 

 . العاده موافقت آردند فوقبه اتفاق آراء با تمديد حالت 
شود و بر اين اساس مقررات منع آمد و شد   هر ماه تمديد مي2004العاده در عراق از نوامبر  حالت فوق

شود و به دولت اختيارات بيشتري براي دستگيري بدون اخطار و انجام  شبانه در اين آشور اجرا مي
 . شود هاي نظامي و سياسي داده مي عمليات

 تن ديگر را 48هاي مختلف آشته و   مظنون را در عمليات14ل ارتش آمريكا نيز اعالم آرد در همين حا
 مايلي شمال 60ي عراقي را در مقداديه واقع در  دستگير آرده و توانسته است يك پليس ربوده شده

 . بغداد نجات دهد
 آه نوري المالكي از اين درحالي است.  جسد در خيابان هاي بغداد خبر داد3پليس عراق نيز از آشف 

اظهارات جان نگرو پونته، مدير سازمان اطالعات ملي آمريكا مبني بر اين آه رهبر عراق بايد شبه 
 . هاي مرگ را تا پايان سال جاري نابود آند، به شدت انتقاد آرد نظاميان را منحل آند و جوخه
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ر به صراحت اعالم داشته آه  نخست وزي : گفت يكي از مشاوران مالكي آه نخواست نامش فاش شود،
 . پذير نخواهد بود انجام اين اقدام تا سال آينده امكان

هاي  ي وفاق عراق براي ديگر گروه جبهه: گذاران اهل تسنن عراق نيز اعالم آرد سليم عبداهللا، از قانون
ه سياسي اين آشور با ارسال پيامي هشدار داده است آه اگر تعادل در آشور برقرار نشود و شب

 . گيري خواهد آرد نظاميان منحل نشود، از دولت آناره
  ها اجرا نشود، ما از سياست آناره ما تحت فشار سياسي هستيم و اگر اين درخواست: عبداهللا گفت

سالح به دست بگيريم و آن وقت جنگ داخلي : ماند گيريم و به اين ترتيب براي ما تنها يك راه مي مي
 . آنيم ما با جنگ داخلي موافق نيستيم  با صراحت اعالم ميآغاز خواهد شد، با اين حال

يك مقام آمريكايي ناظردر بازسازي عراق نيزاعالم آرد فساد در درون دولت عراق تا آنون ميلياردها دالر 
 . براي اين آشورهزينه دربرداشته است 

بي سي  ي خبري بي  شبكهوگو با هاي آمريكايي ناظر بر بازسازي عراق در گفت استوارت بوئن، از مقام
عراق به دليل فساد و سوء مديريت در درون دولت با دومين حمالت شورشي مواجه : اظهار داشت

 . است
 درصد بيشتر از درآمد 10دارد آه   ميليارد دالر در سال هزينه بر مي4ي وي فساد دولت عراق  به گفته

 . ملي اين آشور است
هاي دزديده  لت فاقد مهارت الزم براي مديريت در امورهستند و پولبسياري از آارمندان اين دو: وي گفت

گذاري شورشيان و جنايتكاران  ها گاه براي سرمايه رود بلكه اين پول شده فقط به جيب جنايتكاران نمي
 . شود آه به معني از دست رفتن زندگي سربازان آمريكايي است، مصرف مي

عدم مهارت آارمندان دولت يكي ديگر از مشكالت : ست گفتي بازسازي عراق ا بوئن آه سربازرس ويژه
ي عراق را صرف خود   ميليارد دالر از بودجه10 تا 8اين فقدان مهارت . اساسي در بازسازي عراق است

 . آند مي
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آبان20:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ نوامبر 11 -١٣٨۵  آبان20ه شنب

روزنامه های امروز در ابتدای هفته عنوان های اصلی خود را به گفته های رهبر و رييس :بی بی سی
جمهور اختصاص داده اند که شکست جمهوری خواهان را در انتخابات آمريکا پيروزی ملت ايران دانسته 

  . اند
 بانک مرکزی و بخش خصوصی بر مذاکرات مسوول پرونده هسته ای ايران در مسکو، باالگرفتن درگيری

سر دخالت اين بانک در مورد بانک های خصوصی، ابراز نگرانی درباره سرنوشت بحر خزر، گزارش تخريب 
تازه ای در بناهای تاريخی اصفهان در حفاری های مترو آن شهر که قبال کارشناسان آن را هشدار داده 

  .بودند، بخش های ديگری از مطالب اين روزنامه هاست
 است که به گزارشی  کيهانعنوان اصلی روزنامه" بوش سيلی خورد پايان شش سال ياغی گری"

  . درباره انتخابات آمريکا اختصاص دارد
 سخن رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود آورده که گفته است شکست جمهوری رسالت

  . خواهان آمريکا پيروزی ملت ايران محسوب می شود
 نشان می دهد که محمود احمدی نژاد رييس جمهوری نيز در سخنرانی برای هانکيگزارش خبری 

  . جوانان منطقه ياخچی آباد در استان تهران همين مضمون را تکرار کرده است
 بعد از آن که تعدادی سکه توسط رييس دولت بين جوانان نخبه اين منطقه تقسيم سرمايهبه نوشته 

نژاد درخواست کرد که کاپشن خود را به وی دهد،  مراسم از احمدی شد يکی از نوجوانان حاضر در اين 
  .نژاد نيز بالفاصله کاپشن خود را از تن درآورده و به آن نوجوان هديه کرد احمدی 

 واکنش بانک مرکزی را به انتقاد عضوی از اتاق بازرگانی درباره دخالت دولت  همبستگی وکارگزاران
منعکس کرده و در مقاالتی به " گذاريد آخر شاهنامه معلوم شود بعدب"در بانک های خصوصی با عنوان 

  . نقد آن پرداخته اند
 از ادبيات اطالعيه بانک مرکزی که بر خالف مرسوم اين بانک تند و جانبدارانه است ابراز کارگزاران

يامدهايش بانک مرکزی ايران هرگز نبايد خود را در وسط معرکه ای بيندازد که پ: تعجب کرده و نوشته
  . ناشناس است و می تواند وجهه علمی، کارشناسی و ملی آن را مخدوش کند

، رئيس کل بانک مرکزی می تواند نمايش گذشته بردباری و مدارا و همان ادبيات و کارگزارانبه نوشته 
رضه رفتار گذشته را ادامه دهد و به وظيفه اصلی اش که تنظيم بازار پول و اجتناب از شتاب دادن به ع

  .پول بيش از نياز بخش واقعی اقتصاد است، بپردازد
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 نيز در سرمقاله ای به قلم عال ميرمحمد صادقی، نايب رييس اتاق بازرگانی از بانک مرکزی سرمايه
خواسته قضاوت را به دادگاه ها بسپارد و به همين مناسبت موضع گيری بانک مرکزی را عجوالنه خوانده 

  .است
شناسان اقتصادی اقدام بانک مرکزی در عزل يکباره مدير عامل بانک پارسيان را  کارسرمايهبه نوشته 

  .کنند گذاری بخش خصوصی عنوان می   کردن امنيت سرمايه  موجب متزلزل
که  نيازی به اين  اصًال :" گويد به نوشته اين روزنامه، سعيد ليالز، کارشناس اقتصادی درباره اين بيانيه می

  ." به جايی ثابت کند، نيستبانک مرکزی چيزی را
های يک بام و دو هوای بانک مرکزی و اطالعيه اخير در مورد   آقای ليالز سياستسرمايهبه نوشته 

چهار موسسه اعتباری، چند سال است :" افزايد چهار موسسه اعتباری را مورد اشاره قرار داده و می
 ولی بانک مرکزی تنها به انتشار   اند ير کردهکه مجوز ندارند، اما دهها و صدها شعبه در سراسر کشور دا

  ."يک بيانيه رضايت داده و برخورد با بانک پارسيان يک اقدام سياسی است
 نظر يک کارشناس اقتصادی ديگر را منعکس کرده که با اشاره به اصلی از قانون اساسی همبستگی

می کنند چون که موقعيت مديران بانک های دولتی شده در مقابل خصوصی سازی مقاومت : نوشته
  .خود را از دست می دهند

سفر دبير شورای عالی امنيت ملی و مسوول پرونده هسته ای ايران به مسکو و مالقات های وی در 
  . آن جا از مسائل پراهميت روزنامه های امروز است که در صفحه اول آنها منعکس شده است

بر سر طرح رورسيه برای مشارکت آن کشور در غنی بيشتر روزنامه ها از احتمال از سرگيری مذاکره 
  . سازی اورانيوم نوشته اند که بر اساس گفته الريجانی هنوز روی ميز است و رد نشده

 اين بخش از گفته های مسوول پرونده هسته ای را مهم ديده که گفته است اگر شورای اعتماد ملی
ران در روابط خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی امنيت به نظر روسيه در قطعنامه صادره توجه نکند اي

  . تجديد نظر خواهد کرد
 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با اشاره به تحوالت تازه در پرونده هسته سرمايهبه نوشته 

ای، تحريم ايران را جدی خوانده و نوشته تحريم جدی است، اما خطر خاصی برای کشور ايجاد نخواهد 
تر از پيش  نويس ارايه شده را قبول نخواهند کرد و متنی رقيق  هيچگاه کشورها، عين پيش کرد، چرا که 

  .رسد نويس اصلی احتماال به تصويب می  
خراسان خبر داده که امروز محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور در شورای عالی اداری حضور می يابد و 

سازمان حمايت از مصرف کنندگان و يکی از آخرين مصوبات دولت قبلی، در خصوص ادغام دو 
توليدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قيمت ها را لغو و به اين ترتيب سازمانی را برای نظارت بر 

قيمت ها احيا می کند که دولت سابق بر اساس نظرات کارشناسی آن را منحل کرده بود اما دولت 
ک کردن دولت و کاهش تصدی گری وزارت فعلی اعالم داشته که داليل دولت گذشته برای کوچ

بازرگانی را غيراصولی می داند و معتقد است که دولت برای کنترل و نظارت بر قيمت ها نياز به بازوی 
  .اجرايی قوی دارد

 درباره وضعيت فوتبال کشور در برابر تصميم های فدراسيون جهانی فوتبال ابراز آينده نو و کارگزاران
 در گزارشی از قول رييس سابق فدراسيون فوتبال که از نگاه فدراسيون مبستگیهنگرانی کرده اند و 

ديگر کاری از : جهانی برکناری وی غيرقانونی است و هنوز در سمت خود شناخته می شود، نوشته
  . دست کسی ساخته نيست

اله به  چهار روز مانده به پايان ضرب االجل تعيين شده از سوی فيفا ، اين مسهمبستگیبه نوشته 
طور جدی ادامه فعاليت های رسمی فوتبال ايران را تهديد می کند اما از قرائن و شواهد چنين برمی آيد 

از " پلتيکی"که تهديد فيفا چندان از سوی سازمان تربيت بدنی جدی انگاشته نشده و اين امر تنها 
    .تلقی می شودناحيه گروه برکنار شده فدراسيون فوتبال در جهت بازگشت به اريکه قدرت 

 در وضعيت بحرانی فوتبال فيفا اعتقاد دارد تنها مجمع عمومی فدراسيون فوتبال همبستگیبه نوشته 
است که می تواند رييس فدراسيون فوتبال را برکنار و فرد جديدی را جايگزين وی کند و اقدام سازمان 

و مغاير با مصوبات اساسنامه تربيت بدنی در برکناری رييس فدراسيون فوتبال اقدامی غيرقانونی 
سازمان تربيت بدنی اعتقاد دارد با توجه به دولتی بودن ورزش در . فدراسيون بين المللی فوتبال است

ايران و تزريق اعتبارات از ناحيه اين مرکز به بدنه فدراسيونهای ورزشی، نظارت و تصميم گيری در 
  .خصوص عملکرد فدراسيونها برعهده دولت است
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