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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

زمان آن فرا رسيده است آه ديپلماسي : المللي انرژي اتمي گفت ي آمريكا در آژانس بين نماينده
  . هاي سازمان ملل حمايت شود يي ايران با تحريم ي هسته رنامهي ب درباره
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ي  ي پنينسوال نوشت، گرگوري شولتي، نماينده روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ار با شيخ حمد بن جاسم المللي انرژي اتمي در آنفرانس خبري در دوحه پس از ديد آمريكا در آژانس بين

ي   مشاورات بسياري خوبي درباره :بن جبور الثاني، وزير امور خارجه و معاون اول نخست وزير قطر گفت
ي منع  ي جهاني از جمله در حوزه قطر نقشي مهم را در صحنه. ي دو طرف داشتيم مسايل مورد عالقه

دار   را عهده در شوراي امنيت نقش ويژهآند و اآنون با عضويت  يي ايفا مي ي تسليحات هسته اشاعه
  . است

يي آار  وي در پاسخ به اين سوال آه آيا آمريكا دليلي براي اثبات اينكه ايران بر روي سالح هسته
المللي انرژي اتمي اشاره  آند دارد ادعا آرد آه گزارشات محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين مي
ي دسترسي به اطالعات افراد و نهادهاي  تهران از دادن اجازهگويند  آند آه يكي پس از ديگري مي مي

  . ضروري خودداري آرده است
يي ايران وجود  وي بدون اشاره به اين آه البرادعي تاآيد آرده آه مدرآي دال بر انحراف برنامه هسته

آميز  ييد صلح ي برنامه ايران هنوز قادر به تا مديرآل پس از سه سال تحقيق فشرده درباره: ندارد افزود
  . بودن ماهيت آن نيست

گفت آه » ي رهبران ايران گزينه: يي ديپلماسي هسته« شولتي همچنين در يك سخنراني با عنوان 
  . هدف از اعمال تحريم ايران مجازات ملت ايران نيست

آنند آه عدم  وي افزود آه مقامات ايراني دو گزينه دارند آه يكي مسيري است آه اآنون طي مي
ي بين المللي است و ديگري مسير  كاري با آژانس و برنداشتن گام درست اعتمادسازي در جامعههم

المللي است و  ي بين هايي آه باعث نگراني جامعه شفاف بودن و همكاري با آژانس، تعليق فعاليت
  . پذيرش پيشنهاد پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان است

  
اي را عليه ايران به   آرد آه شوراي امنيت سازمان ملل فورا قطعنامهنخست وزير فرانسه ابراز اميدواري

  . پردازد تصويب برساند آه به اعمال تحريم تهران به علت خودداريش از تعليق غني سازي اورانيوم مي
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يس گزارش داد، دومينيك دوويلپن، خبرگزاري شينهوا از پار) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تنها هدف ما : ي آنگره جهاني يهوديان گفت نخست وزير فرانسه روز يكشنبه در نشست هيات مديره

المللي را تاييد آند؛ زيرا يك ايران مسلح  اين است آه به ايران گوشزد آنيم تعهدش در برابر جامعه بين
  . يي غيرقابل پذيرش است به سالح هسته

  . آند هاي تدريجي هدفمند و برگشت پذير عليه تهران حمايت مي د آرد آه فرانسه از تحريموي تاآي
المللي خواست در صورتي آه تهران از متعهد آردن خود به تعليق غني  دوويلپن هم چنين از جامعه بين

  . آند خودداري آند با يكديگر متحد بماند سازي اورانيوم آن طور آه سازمان ملل در خواست مي
هاي احتمالي  انگليس، فرانسه، آلمانف روسيه، چين و آمريكا امروز دوشنبه مذاآرات درباره اعمال تحريم

  . عليه ايران را از سر خواهند گرفت
يي ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار  هاي هسته اين در حالي است آه آليه فعاليت
ه تاآيد آرده است آه مدرآي دال بر انحراف برنامه صلح آميز دارد و اين نهاد بين المللي هموار

  . يي ايران وجود ندارد هسته
  

 ی شرط آغاز گفتگوهاشي پی سازی غنقي کرد که تعلدي همچنان تاککای جمهور آمرسي بوش رئجرج
 . استرانی با اميمستق
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 ی هاتي فعالقي کرد که تعلدي تاکني جرج بوش همچنتدپرس،يآسوش مهر به نقل از ی گزارش خبرگزاربه
 ی انرژی المللني آژانس بی که ازسوردی صورت پذی به گونه ادی بارانی ای از سوی سازیحساس غن

 . باشددي و تائیی آزمای سازمان ملل قابل راستیاتم
 ی با انزوانکهی اایند و  خود را متوقف کی سازی غنی برنامه هادی باای رانی گفت که اني همچنیو

 . شودی ملي تحمی المللني جامعه بی روبه رو خواهد شد که از سویاقتصاد
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 ی در جمع خبرنگاران صحبت میستيوني صهمی رژری اولمرت نخست وزهودی خود با اداری که پس از دبوش
 خود ی گامها که اگر شما بهدی بگورانی مهم است تا متحد شود و به ااري جهان بسیکرد گفت که برا

 . شددي با انزوا رو به رو خواهديادامه بده
 ی اعالم کرد که گفتگوکای در آمردي کاخ سفیسخنگو"  اسنویتون "شي پی رابطه لحظاتني همدر

 ی هاتي ابتدا فعالدی بارانی کرد که ادي تاکزي نی وگری صورت نخواهد گرفت و بار درانی با ایميمستق
 . درآوردقيتعل حساس خود را به حال یهسته ا
 در سي انگلرینخست وز"  بلریتون" که روز گذشته ردي گی پس از آن صورت مییکای مقامهات آمراظهارات

 کمک هی و سوررانی از اانهي صلح در خاورمندی فراشرفتي خواست تا به منظور پی المللنيلندن از جامعه ب
 .رنديبگ
 در آنچه که لندن و سي و انگلکای متحد آمرگری داي استرالرینخست وز" جان هاوارد" رابطه، ني همدر

 ثبات در ني به منظور تامهی و سوررانی کنند از گفتگو با ای مادی سمیواشنگتن از آن به مبارزه با ترور
 امور ریوز" کري بمزيج "داری که روزنامه واشنگتن پست از دستي در حالنی استقبال کرد و اانهيخاورم

 در رانی اندهینما" فیمحمد جواد ظر" دولت بوش با یکننده گزارش عراق برا هي و تهکایخارجه اسبق آمر
 . خبر دادورکیويسازمان ملل متحد در ن

 یی تماس هاگر،ی دی چند جانبه و طرفهای در قالب نشست هارانی در ادامه گفت که کشورش با ااسنو
  . وجود نداردیی شود تماس هایدارد و اشاره کرد که آن گونه که گفته م

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 خروج حزب اهللا از دولت لبنان 
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 کشور گفته است نی از دولت اعهي شری پنج وزی استعفالی دالحیحزب اهللا لبنان در تشر:بی بی سی

 . کردی کشور را منعکس نمنی ایاسي صحنه سري اخراتيي لبنان، تغری نخست وزنوره،يکه دولت فواد س
دو تن از آنها عضو .  عضو شيعه طرفدار سوريه در کابينه لبنان روز گذشته از مقام خود استعفا دادندپنج

 .حزب اهللا و دو نفر عضو جنبش امل، متحد حزب اهللا بودند
ه بود تا  خود در دولت شدی های چند جانبه با ساير احزاب خواستار افزايش کرسی اهللا در گفتگوهاحزب

 . مصوبات دولت را داشته باشد اما گروه اکثريت در پارلمان لبنان اين درخواست را رد کردیقدرت وتو
 کند، ی می اين پنج نفر خودداری سينيوره، نخست وزير لبنان گفته است که او از پذيرش استعفافواد

 گروه در نی گفته است که ازي ن مقام حزب اهللا لبنانکی. اما آنها گفتند از تصميم خود برنخواهند گشت
 .خواهد بود است" قاطع و موثر" خود که ی اقدام آتیحال بررس
 دولت درباره پيش نويس يک سند سازمان ملل ی اين افراد تنها دو روز پيش از آغاز گفتگوهایاستعفا

 یام م نخست وزير سابق لبنان که سال گذشته رخ داد، انج،ی محاکمه مظنونان قتل رفيق حريریبرا
 .شود

  تنشافزايش
 محاکمه مظنونان قتل ی زمان جنگ حزب اهللا و اسرائيل در تابستان و در آستانه تشکيل محکمه برااز

 . تنش در لبنان درحال افزايش بوده است،یحرير
 اين پنج عضو کابينه کم و بيش ی گويد که استعفای در بيروت، می سی بی غطاس، خبرنگار بکيم

 . رفت که گفتگوها در مورد تقسيم قدرت در آينده ادامه يابدیا اميد مغيرمنتظره بود زير
 صلوخ وزير خارجه، یفوز:  که بدين ترتيب خروج خود را از دولت لبنان اعالم کردند عبارتند ازیوزيران

 و طراد ی حسن خليل وزير کشاورزیمحمد فنيش وزير نيرو، محمد جواد خليفه وزير بهداشت، عل
 .حماده وزير کار

 . وزير کابينه استعفا دهند8 آنکه دولت سقوط کند بايد بيش از یبرا
 سينيوره که مورد ی آقای تواند کار را برای گويد که اقدام اين پنج وزير می اين حال خبرنگار ما مبا

 .حمايت غرب است به شدت دشوار سازد
 ید اما اين کار از لحاظ سياس تواند پنج وزير ديگر شيعه را برگزينی سينيوره می گويد که آقای میو

 ی اکثريت پارلمانی هوادار سوريه و ائتالف مخالف سوريه که دارایباعث افزايش تنش ميان گروه ها
 .است خواهد شد

 اهللا دولت لبنان را متهم به شکست در کار خود کرده و خود را به عنوان طرف پيروز نبرد با اسرائيل حزب
 .اعالم کرده است

 و حق وتخواستار
 پنج وزير شيعه از دولت لبنان انجاميد به درخواست حزب اهللا ی که شکست آن به استعفایمذاکرات

 . تعداد وزيران شيعه در اين دولت جريان داشتشی افزایبرا
 داشته باشد و شيخ اري سوم دولت را در اختکی اهللا خواهان آن است که به همراه متحدان خود، حزب

 که به خواسته اش نرسد، اعتراضات ی کرده بود که در صورتدی تهدشتريه پحسن نصراهللا، رهبر آن گرو
 . خواهد دادبي ترتیابانيخ

 نيشي پری نخست وزیری حرقي پسر رف،یری در مجلس لبنان، از جمله سعد حرتی جناح اکثررهبران
 . ورزيدندی درخواست حزب اهللا مخالفت منی با ای فعلری نخست وزنوره،يلبنان و فؤاد س
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 ی هامي تصمی خواهد که حق وتوی است و می دولت وحدت مللي اهللا همچنين خواهان تشکبحز
 .مهم دولت را داشته باشد

 شود که سازمان ملل ی المللني بی دادگاهلي تشکبی تواند مانع تصوی اهللا لبنان با حق وتو محزب
 . لبنان شده استنيشي پری نخست وز،یری حرقي به ترور رفی رسيدگیمتحد خواهان تشکيل آن برا

 شود ابراز نورهي تواند منجر به سقوط دولت فؤاد سی در لبنان که می ثباتی از ادامه بکای آمردولت
  . کرده استینگران

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
ها را به خود   مغناطيسي است آه تروريست حضور ما در عراق به مثابه: رييس مجلس نمايندگان آمريكا

  آند جذب مي
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آمريكا را در صد و نهمين   آه رهبري اقليت مجلس نمايندگان1940 مارس 26نانسي پلوسي متولد 
ي حزب دموآرات از ايالت  نماينده  تاآنون به عنوان1987آنگره اين آشور بر عهده داشت، از سال 
ها از نردبان قدرت در انتخابات ميان  دموآرات با صعود.  استآاليفرنيا به فعاليت سياسي مشغول بوده

 رسما به عنوان نخستين 2007نوامبر برگزار شد، وي از ژانويه  يي آنگره آمريكا آه در تاريخ هفتم دوره
ي اياالت متحده،  آشورش آغاز به آار خواهد آرد تا يكصد و دهمين آنگره رهبر زن مجلس نمايندگان

  . تجربه آندرا ي پلوسي دوره
نامه تايم چند روز پس از برگزاري اين انتخابات  ، هفته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اي انجام  به رهبري بوش انجاميد، با پلوسي مصاحبه سرنوشت ساز آه به شكست جمهوري خواهان
  .داده آه در ذيل مشروح آن آمده است

  بار توسط يك زن به چه معناست؟ گان براي نخستينآسب مقام رياست مجلس نمايند: تايم
آيند و به هر آجا  ها به سمت من مي آار خيابان زنان از گوشه و. اي دارم العاده احساس فوق: پلوسي
آسب اين مقام براي ما و بسياري از مردم منبع الهام به شمار  .شوند روم بسيار هيجان زده مي آه مي
ترين معيارهاي اخالقي پرداخته و   بايد به حفظ و پشتيباني از عاليآه اين بدان معناست. آيد مي

اي  گونه آنهم به. ي ظهور برسانيم ي آمريكا مبتني بر اصل همكاري دو حزبي را به منصه آنگره آزادترين
نمايندگان آشور  آه زنان احساس افتخار و غرور آنند تا به زودي زن ديگري به عنوان رييس مجلس

  .برگزيده شود
  ي همكاري با جورج بوش به وي اعتماد آنند؟ زمينه توانند به قدر آافي در ها مي آيا دموآرات: تايم

توانيم روي موضوعاتي  ما مي. آغاز به آار آنيم ي من ما بايد از سطح اعتمادسازي به عقيده: پلوسي
وي آن موضوعات بنا هاي اعتمادسازي را ر همكاري آرده و پل آه بر سر آنها اجماع نظر حاصل شده

  .آنيم
از بكار بردن اين الفاظ در توصيف جورج بوش  آيا شما. آفايت، خطرناك فراموشكار، غافل، بي: تايم

  پشيمان و نادم نيستيد؟
  خير: پلوسي

آمريكايي از عراق تا سال آينده امري الزامي   هزار سرباز30آيا به نظر شما خروج دست آم : تايم
  است؟
به سربازان آشور . نظاميان آشور از عراق خارج شوند اميدوارم آه دست آم اين تعداد ازبله : پلوسي

شود، لذا به حضور ما در عراق به منزله مغناطيسي براي  نگريسته مي ي نيروهاي اشغالگر ما به ديده
  .شود تلقي مي ها جذب تروريست

آرد، آيا شما امروز در اين جايگاه  ر بر آنار ميپيش از آا اگر پرزيدنت بوش دونالد رامسفلد را دو ماه: تايم
  گرفتيد؟ قرار مي
اين رييس جمهور اياالت متحده است . آارمند است يك) وزير دفاع آمريكا(دونالد رامسفلد . بله: پلوسي

و وي هر چه بيشتر به مبارزات انتخاباتي پرداخت ما  پردازد هاي آشور مي آه به ترسيم سياست
  .گذاشتيم  از خود به نمايشعملكرد بهتري را

ايد را وتو  در مجلس نمايندگان به تصويب رسانده چنانچه بوش يك يا دو مورد از لوايحي آه شما: تايم
  ها نيست؟ ي همكاري با دموآرات آه وي آماده آند، آيا اين به منزله آن خواهد بود

  . با ما موافق نيستدارد آه وي خير وتوي اين لوايح تنها بر اين مطلب داللت: پلوسي
  ها خواهند بود؟ ها شاهد افزايش ماليات دموآرات ي زمامداري ها در دوره آيا آمريكايي: تايم

اقشار متوسط جامعه هستند، شاهد آاهش نرخ  هاي آمريكايي آه جزو آن دسته از خانواده: پلوسي
  .پرداخت ماليات خواهند بود

نمايندگان آمريكا به اين معنا و مفهوم است آه هيالري  لسآيا عملكرد شما به عنوان رييس مج: تايم
   به موفقيت برسد؟2008اش در انتخابات رياست جمهوري  آانديدايي تواند در آلينتون هم مي

مردم آمريكا نسبت به توانايي زنان در آسب  آنم اين نكته حايز اهميت است آه تصور مي: پلوسي
آنم هيالري آلينتون به هيچ گونه  فكر نمي. قدرت آگاه شوند هاي ترين قله قدرت و موفقيت آنان در بلند
او سناتوري با تجربه، فصيح و نيرويي مستقل . زن ديگري نيازمند باشد تصديق يا تاييدي از سوي هر

 .شود محسوب مي
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  بغدادی انتحاراتيمل در عنيتلفات سنگ

  ٢٠٠۶  نوامبر12 -١٣٨۵  آبان21ه یکشنب
 شدن ی نفر و زخم35 در غرب بغداد منجر به کشته شدن ی دو بمبگذار انتحاراتيعمل:بی بی سی

 . رخ داده استسي مرکز استخدام پلکی انفجارها در نیا.  شده استگری نفر د60 از شيب
 تجمع سي دفتر پلکی نی در برابر ایتي استخدام در مراکز امنی برای از داوطلبان جوان عراقیادی زتعداد

 . افراد شدندنی از ایادی با منفجر کردن خود باعث کشته شدن تعداد زیکرده بودند که دو بمبگذار انتحار
 مورد حمله خمپاره سي مرکز پلنی ا،ی بمبگذاران انتحاراتي از عملشي گفته است که پترزی رویخبرگزار

 .ه بود قرار گرفتیا
 از یاري حادثه به علت وخامت حال بسنی رود آمار تلفات ای بغداد گفته اند که انتظار مسي پلمنابع

 .ابدی شیمجروحان افزا
 کای آمرتی دولت عراق که تحت حمایتي امنیروهاي به طور مرتب به مراکز استخدام نی سنانيشورش

 . کنندیهستند حمله م
 کی یکیانفجار در نزد.  گذاشته استی بر جای زخم10 کشته و 4 زي در شمال بغداد نگری انفجار دکی

 . شده استی نظامري شهروندان غنی باعث کشته شدن اسيخودرو پل
 و کشتار در جنوب بغداد یی عوامل آدم رباافتنی ی در حال جستجو براسي است که پلی در حالنیا

 .است
 بوس در جنوب بغداد، ی زدن به چندين مين گفته پليس عراق مردان مسلح، روز شنبه با شبيه خونبه

 . نفر را کشته و ده ها نفر ديگر را ربودند12پايتخت، حداقل 
 ی در نزديکی ساختگی بوس ها در يک ايست بازرسی اتفاق افتاد که مينی حمالت ظاهرا زماناين

 . متوقف شدند،ی شورشيان سنیشهر يوسفيه، از پايگاه ها
 خشونت ها در چند سال اخير بوده یاين منطقه صحنه اصل. رگ قرار دارد در مثلث به اصطالح ميوسفيه
 .است
 نفر 30 در يک بازار شلوغ در مرکز بغداد هشت نفر کشته و بيش از ی در اثر وقوع دو انفجار پياپپيشتر

 . مجروح شدند
 . بوده استی عمده فروشان شورجه صحنه حمالت مرگبار زيادبازار
 يافتن يک سرباز ربوده شده اين کشور ی برای هزار دالر50 یتش آمريکا جايزه ا جداگانه اری حادثه ادر

 .پيشنهاد کرده است
 ی به آمريکا مهاجرت کرده بود به عنوان نيروی قسيع الطيه که اصال متولد عراق است و در جواناحمد

اده همسرش محل  ديدار خانوی که برای اکتبر درحال23 روز یو.  کردیذخيره در ارتش آمريکا خدمت م
  .خدمت را ترک کرده بود توسط مردان مسلح ربوده شد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   آبان21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر12 -١٣٨۵  آبان21ه یکشنب
ييس روزنامه های صبح امروز تهران از ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی ايران با ر:بی بی سی

جمهوری روسيه نوشته و از توافق های تازه ای بين تهران و مسکو بر سر پرونده هسته ای ايران خبر 
انفجارهائی در اهواز، تغييراتی در نحوه شمارش بيکاران در سرشماری کشور، ادامه اختالف . داده اند

ديگر مطالب اين روزنامه مقامات ورزشی ایران سه روز مانده به مهلت فدراسيون بين المللی فوتبال از 
  .هاست

روزنامه کيهان خبر داده که استانداری خوزستان خبر انفجار بمب در اهواز را تائيد و اعالم کرده که بمب 
 بوده که در پوشش TNTصوتی منفجر شده در شامگاه روز جمعه در منطقه کيان پارس، از جنس 

 به گزارش کيهان اين انفجار باعث شکستن .پالستيک زباله در کنار جدول خيابان جاسازی شده بود
کيهان نوشته در همان زمان هم . شيشه چند واحد مسکونی شده اما تلفات جانی در بر نداشته است

  .يک بمب دست ساز صوتی به طرف سوپرمارکتی در اهواز پرتاب شد که باز تلفات جانی نداشت
 اظهارنظرهای تازه دبير شورای عالی گزارش" غنی سازی در روسيه"مردم ساالری با عنوان بزرگ 

امنيت ملی و وزير خارجه را منعکس کرده و نوشته منوچهر متکی و علی الريجانی موافقت ايران با 
  . غنی سازی اورانيوم در خاک روسيه را منتفی ندانسته اند

راه وجود دارد منوچهر متکی وزير خارجه به نوشته آفتاب يزد گفته است اکنون برای پرونده هسته ای دو 
يکی غنی سازی اورانيوم توسط شرکتی مشترک در ايران و ديگری طرح روسيه که بررسی همه اين 

گفتنی است که پيش از اين مقامات ايرانی اعالم داشته بودند با غنی . طرح ها را منتفی نمی دانيم
  .سازی در خارج از مرزهای ايران موافقت نخواهند کرد

زدهای اصالح طلبان در شهرستان ها موضوع اعتراض احزاب و گروه های اصالح رد صالحيت بيش تر نام
. طلب است که در عين حال از اين که اکثر نامزدهايشان در تهران پذيرفته شده اند ابراز تعجب کرده اند

طلبان را چنان اميدوار کرده بود  اعتماد ملی در گزارشی نوشته اعالم تائيد صالحيت های تهران اصالح
نويسنده . گيری است ها نيز اتفاقاتی شبيه به تهران در حال شکل کردند در شهرستان که تصور می
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مانند اما  ها عمال از رقابت باز می طلبان در برخی از استان اعتماد ملی تاکيد کرده با وجود آن که اصالح
غيرقانونی انجام شده را های  های نظارت رد صالحيت به ادامه کار اميدوارند و انتظار دارند که هيات

  .اصالح کنند
سرمايه از قول يک استاد دانشگاه فاش کرده که در سرشماری که اين روزها در حال اجراست جمعيت 

شاغل چنان تعريف شده است که اگر کسی يک ساعت کار کند هم بيکار خوانده نخواهد شد و در 
  .دنتيجه نرخ بيکاری در حد شش تا هفت در صد اعالم خواهد ش

شناس گفته اين روش تعيين نرخ بيکاری و تعيين  به نوشته اين روزنامه اقتصادی، محمد عليزاده، جمعيت
ای يک ساعت در هفته اشتباه مطلق است و حداقل هفته ای شانزده کار در  ميزان افراد شاغل با هفته

  .هفته الزم است تا کسی شاغل به حساب آيد
ه به نزديک شدن پايان مهلت فدراسيون فوتبال ايران و محروميت آن از روزنامه های مختلف تهران با اشار

مسابقات جهانی توسط فدراسيون بين المللی فوتبال ، از اين که رييس سابق فدراسيون فوتبال و 
  . مديران ورزش ايران از لجاجت دست برنمی دارند، انتقاد کرده اند

دان ايرانی خطاب به رييس فدراسيون بين المللی فوتبال روزنامه ايران از نامه ای خبر داده که يک حقوق
نوشته و وی را متهم کرده که به خاطر منافع شخصی به حقوق هفتاد ميليون ايرانی بی احترامی کرده 

  . است
اعتماد ملی در گزارشی در همين باره نوشته اگر در فرصت باقيمانده بندی از اساسنامه فدراسيون 

س را از وظايف رييس سازمان تربيت بدنی می داند حذف شود اغلب مشکالت فوتبال که برکناری ريي
  شود  حل می

به نوشته اعتماد ملی با اين ترتيب هيچ احتياجی به استعفای صوری آقای دادکان رييس فدراسيون 
فوتبال نيست اما از آنجايی که دو طرف دعوا تالش دارند طرف مقابل را محکوم کرده و همديگر را نزد 

  .فکار عمومی مقصر جلوه دهند، کار به اينجا کشيده شده استا
آينده نو با عنوان بزرگ تعقيب جنايتکاران اينترنتی خبر داده که سه شبکه تهيه کننده فيلمهای 

مستهجن از دختران دانش آموز متالشی شده و پليس اقدامات گسترده ای برای شناسان عوامل 
  .استپحش تصاوير غير اخالقی آغاز کرده 

  
   آبان22دوشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر13 -١٣٨۵  آبان22ه دوشنب
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از حمايت رهبر جمهوری اسالمی :بی بی سی

ش از دولت و اعتراض اصالح طلبان به رد صالحيت نامزدهای انتخابات شوراها خبر داده ان و در گزار
هائی به پرونده هسته ای، درخواست جلب قضات آرژانتی توسط دادستان کل کشور و افشای انجام 

  .عمليات بانکی توسط موسسات غيرمجاز هم پرداخته اند
حمايت آيت اهللا خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد و انتقاد وی از مطبوعات منتقد که به گفته رهبر 

کنند عنوان اصلی روزنامه های هوادار دولت است که از زبان رهبر جمهوری اسالمی بی انصافی می 
  . جمهوری اسالمی نوشته اند دست بيگانگان در فرهنگ، رسانه ها و تبليغات کشور ديده می شود

 اضافه کرده است ايرانرهبر جمهوری اسالمی با اشاره به گفته های پيشين خود به نوشته روزنامه 
اشاره آيت اهللا . گانگان در زمينه فرهنگی خبر داده بودم که بعدا ثابت شدکه سال ها قبل از دست بي

خامنه ای به سخنرانی شش سال پيش خود در مصالی تهران است که در آن به وجود پايگاه دشمن در 
مطبوعات اشاره شده بود و به دنبال آن دادگستری تهران در فاصله يک هفته هفده روزنامه اصالح طلب 

رد و رييس اين اداره اعالم داشت که با توجه به تحليل رهبر جمهوری اسالمی به وظيفه خود را توقيف ک
  .عمل کرده است
المللی انرژی اتمی خواست به ايمنی   از قول يک منبع آگاه خبر داده که ايران از آژانس بيناعتماد ملی

  . سايت تحقيقات هسته ای اراک کمک کند
نام وی را ذکر نکرده گفته است همه کشورهای دنيا برای رآکتورهای  اعتماد ملیاين مقام آگاه که 

کنند که ايران نيز در مورد رآکتور تحقيقاتی   های ايمنی درخواست می   ای خود از آژانس کمک هسته
اراک چنين درخواستی داشته است و آژانس مطابق اساسنامه خود موظف به پذيرفتن درخواست ايران 

  . است
 به مسکو با  علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، پس از سفر سه روزه نوشته رسالت

هرگونه صدور قطعنامه عليه ما :  شورای امنيت عليه ايران تاکيد کرد اشاره به تصويب احتمالی قطعنامه
  .  است  هسته از سنخ آنچه که در حال حاضر مطرح است به معنای تغيير مسير حل و فصل مساله

 آقای الريجانی گفته صدور قطعنامه در شرايط فعلی به معنای عدم پايبندی به مسير رسالته به نوشت
 دهند که شما مسير  آميز مساله است که با اين رفتار آنها به ما اين عالمت را می حل و فصل مسالمت 

  . رويم خودتان را برويد ما هم مسير خودمان را می 
حيت نامزدهای انتخابات شوراها از سوی مراکز اجرايی از  در گزارشی درباره رد صالصاحب قلم

اعتراض شديد اصالح طلبان اصفهان خبر داده که به نوشته اين روزنامه در يک مصاحبه مطبوعاتی که 
رهبران هجده تشکل سياسی در آن شرکت داشتند نمونه هايی از گسترده ترين رد صالحيت ها را 

  . ت در صد نامزدهای انتخابات شوراها رد شده اندارائه کرده اند که نشان می دهد شص
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اهللا صلواتی، عضو شورای رهبری ائتالف و   فضل به نوشته اين روزنامه در اين نشست چهار ساعته
طلبان، گفت مگر  نگاران اصفهان، با انتقاد از ردصالحيت گسترده اصالح  رييس انجمن صنفی روزنامه 

ورای تامين استان بوده رد صالحيت شود، يا يک جانباز شود فردی هشت سال سابقه رييس ش می
 وی را   درصد که اخيرا سيمای جمهوری اسالمی دو ساعت خاطرات جنگی۵٠جنگ تحميلی بيش از 

  .پخش کرد
 روزنامه اقتصادی صبح در گزارش اصلی خود خبر داده است که تعدادی از موسسات مالی سرمايه

ه، مشغول صدور چک، خلق پول، افزايش نقدينگی و جذب الحسن  های قرض  واعتباری و صندوق
  . های دولتی و خصوصی هستند های مردم با پرداخت سودی باالتر از بانک سپرده

الموحدين و صندوق   موسسه مالی و اعتباری بنياد، تعاونی اعتبار مولی سرمايهبه نوشته 
های صادر شده اين موسسات  که چکجالب اين .  اند الحسنه قوامين، اقدام به صدور چک کرده قرض

  .شود  های تجاری دولتی نيز پذيرفته می پولی و مالی توسط برخی از بانک
 انتظامی - يک روز بعد از انتشار خبر انفجارهايی در اهواز از قول معاون امنيتیصاحب قلمروزنامه 

 اين انفجارها چندان گذاری ها خبر داده و نوشته وزارت کشور از شناسايی و دستگيری عوامل بمب 
  . قابل ذکر نيست

 محمدباقر ذوالقدر گفته اين انفجارها از يک بمب صوتی بود و طبيعی است  صاحب قلمبه نوشته
  . رو بودن حادثه عظيم انتخابات، تحرکاتی از اين دست شکل بگيرد باتوجه به در پيش 
ان تهران از وی خواسته نسبت به  دادستان کل کشور در نامه ای به دادسترسالتبه نوشته روزنامه 

دستگيری و محاکمه قاضی دولت آرژانتين و قاضی سابق پرونده انفجار آمپا که مقامات جمهوری 
  . اسالمی را متهم به دست داشتن در اين انفجار کرده اند اقدام کند

می  آقای دری نجف آبادی به سعيد مرتضوی نوشته به موجب قانون مجازات اسالرسالتبه گزارش 
ايران، تبليغ عليه جمهوری اسالمی ايران جرم است و با عنايت به اينکه به موجب همين قانون هر 

بيگانه ای که درخارج ازقلمرو ايران مرتکب يکی ازمصاديق جرايم شود طبق قوانين ايران قابل تعقيب 
عقيب آلبرتو نيسمان است ودرصورت استرداد يا يافت شدن در ايران، قابل مجازات است، بايد نسبت به ت

  .وگاليانو و کليه همدستان آنها اقدام شود
گفتنی است که هفته گذشته بار ديگر قاضی فدرال آرژانتين دستور جلب آقای هاشمی رفسنجانی 

 محمد خاتمی رييس جمهور اعتماد ملیرييس جمهوری وقت ايران را صادر کرد اقدامی که به نوشته 
  . ا توطئه ای عليه ايران خواندسابق از آن انتقاد کرد و آن ر

 خبر داده که نيروی انتظامی در نامه ای به اين روزنامه اطالع داده که شرور معروف جمهوری اسالمی
  . منطقه نبرد تهران ماه گذشته سوار بر يک دستگاه وانت پيکان در محل وقوع جرم گردانده شده است

 خبر داده بود جمهوری اسالمیل روز پيش روزنامه توضيح نيروی انتظامی از آن جهت الزم آمده که چه
که شروری را که دادگاه وی را محکوم به زندان و گرداندن در منطقه وقوع جرم کرده، پليس وقتی از 

نقشه همدستان وی برای ايجاد اغتشاش با خبر شده، سوار بر بنز الگانس در خيابان ها گرداندند، با 
 شده که خودرويی که با آن شرور معروف را گردانده اند بنز الگانس توضيح جديد نيروی انتظامی آشکار

  .نبوده است
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