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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

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

هاي پيشنهادي عليه تهران بار  ي تحريم آلمان درباره نشست مقدماتي پنج عضو دايم شوراي امنيت و 
  . بدون نتيجه پايان يافتديگر 

  ٢٠٠۶  نوامبر14 -١٣٨۵  آبان23ه سه شنب
، خبرگزاري فرانسه گزارش داد، انگليس، فرانسه، آلمان، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نويس قطعنامه  ي پيش هاي غيررسمي درباره چين ، روسيه و آمريكا روز دوشنبه دور ديگري از نشست
  . در محل نمايندگي فرانسه در سازمان ملل واقع در نيويورك برگزار آردندعليه ايران را 

 تبادل  :يي به خبرنگاران گفت  دقيقه90وانگ گوانگيا، سفير چين نزد سازمان ملل پس از اين نشست 
ي برخي مسايل مهم مشكل داشتيم و توافق آرديم آه آارشناسان بررسي آنند آيا  نظري آلي درباره

  . ها برسيم يا خير ه توافق براي روشن آردن آن حوزهتوانيم ب مي
پيش نويس قطعنامه آه از سوي انگليس، فرانسه و آلمان تدوين شده اعمال ممنوعيت سفر و 

يي و موشكي ايران را شامل  هاي هسته محدوديات مالي عليه دانشمندان ايراني درگير در برنامه
  . دانند  را غيرسازنده مياين در حالي است آه روسيه و چين آن. شود مي

ي  جان بولتون، سفير آمريكا نزد سازمان ملل گفت آه مذاآرات روز دوشنبه بر توضيحات روسيه درباره
آوري موشكي و گروه  ي فهرست موارد ممنوعه تحت رژيم آنترل فن شان درباره هاي پيشنهادي اصالحيه

  . يي متمرآز بود تامين آنندگان هسته
يي و  ي هسته هاي مربوط به برنامه ي تحريم يي حوزه حات روسيه به طور قبال مالحظهوي افزود آه اصال

  . دهد موشكي را آاهش مي
هاي مربوطه پيش از نشست  در نتيجه آارشناسان شش آشور در نيويورك و در پايتخت: بولتون گفت
  . هايي را به عمل خواهند آورد ي آن مسايل فني بررسي بعدي درباره

ي پيش نويس آه  ا گفتند آه انتظار مذاآرات طوالني را دارند؛ زيرا چانه زني سخت دربارهه ديپلمات
  . موضوع چندين نشست غير رسمي شش آشور بوده هنوز آغاز نشده است

  .  روز پنجشنبه برگزار شده بود5+1آخرين دور نشست 
يكي از رژيم آنترل فن يي و موشكي خطرناك آه  براساس گزارش رويتر، دو فهرست از تجهيزات هسته

ي  يي تدوين آردند، موضوع مذاآرات روز دوشنبه آنندگان هسته آوري موشكي و ديگري را گروه تامين
  . ميان گروه شش بود

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
  نشست اعضاي گروه مطالعات عراق با بوش براي تغيير استراژي جنگ

  ٢٠٠۶ مبر نوا14 -١٣٨۵  آبان23ه سه شنب
درخصوص همكاري با اآثريت  وگو با اعضاي گروه مطالعات عراق، جورج بوش ضمن تبادل نظر و گفت

مشترك وعده داد؛ در عين حال بار  ي آشورش در جهت دستيابي به اهداف نمايندگان دموآرات آنگره
  .آردنظاميان آمريكايي از عراق مخالفت  ديگر با تعيين هر گونه جدول زماني براي خروج

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، همزمان با ديدار  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گروه مطالعات درخصوص عراق آه با هدف بازنگري در خصوص  جمهور آمريكا با اعضاي جورج بوش، رييس

ات آه قرار است ي حزب دموآر تشكيل شده، سناتور آارل لوين، نماينده استراتژي جنگ در اين آشور
ي آمريكا را برعهده گيرد، اظهار داشت آه دولت بوش  نيروهاي مسلح سناي آنگره ي رياست آميته

  .اي در حال فرو رفتن در اعماق يك گودال است آه آشور به طور فزاينده بيند نمي
ان ضمن درخواست براي خروج فوري نظامي سناتور لوين و ساير نمايندگان حزب دموآرات آمريكا

هاي امنيتي مضاعف اعمال  بغداد جهت تقبل مسووليت اند آه به دولت آشورشان از عراق اعالم آرده
ها در انتخابات   روز از زمان پيروزي دموآرات7با گذشت آمتر از  اين در حاليست آه. فشار خواهند آرد

ش در واآنش به الشعاع جنگ در عراق برگزار شد، بو آمريكا آه اساسا تحت يي آنگره ميان دوره
 وي در واآنش به پيشنهادهاي لوين و ساير. ها اظهارات قاطع و جدي بيان داشت دموآرات درخواست

است آه  به اعتقاد من بسيار مهم: يي نظاميان آمريكاي گفت اعضاي حزب دموآرات جهت خروج مرحله
نظامي به شرايط  هايپيشنهاد دهندگان اين موضوع را به رسميت بشناسند آه اتخاذ بهترين راهكار

  .موجود در ميدان جنگ بستگي دارد
سريعتر نظاميان آشورشان از عراق اتفاق نظر  ها درخصوص چارچوب آلي خروج هرچه اگر چه دموآرات

ي  با يكديگر اختالفاتي دارند، به طور مثال جان مورتا، نماينده دارند اما نسبت به جزئيات اين امر همچنان
دگان آمريكا آه به احراز مقام رهبري اآثريت مجلس نمايندگان چشم دوخته نماين دموآرات مجلس
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 آند اما آارل لوين و برخي ديگراز ي سربازان آشورش حمايت مي نشيني فوري آليه طرح عقب است، از
تعيين جدول زماني  يي و تدريجي نظاميان آمريكايي را خواستاراند و همواره با ها خروج مرحله دموآرات
  .اند نشيني مخالفت آرده راي عقبمشخص ب

ها در عراق مادامي آه نظاميان آمريكايي  خشونت مورتا و برخي از نمايندگان حزب دموآرات معتقدند آه
اند آه هر گونه  بود اما سناتور لوين و برخي ديگر هشدار داده در اين آشور حضور دارند، پابرجا خواهد

دف جلوگيري از بروز هرج و مرج و نبود امنيت در اين آشور اجرا عراق بايد با ه نشيني از ي عقب برنامه
  .شود

ي سابق آمريكا و لي هميلتون،  وزير خارجه آميسيون مطالعات درخصوص عراق به رياست جيمز بيكر،
ها و پيشنهادات  ي روز گذشته برنامه در جلسه ي اين آشوراز حزب دموآرات عضو سابق آنگره

اين آميسيون همچنين در راستاي تعيين يا عدم تعيين جدول زماني  .يابي قرار دادها را مورد ارز دموآرات
ها از جمله درخواست  نظاميان آمريكايي از عراق در حال تجزيه و تحليل ساير گزينه مشخص براي خروج

  .ايران و سوريه جهت انجام گفت و گو است از
. ميسيون دو حزبي ديدار و گفت و گو آردآ  عضو اين10جورج بوش روز گذشته بيش از يك ساعت با 

آاخ سفيد و استفن هادلي، مشاور امنيت ملي آمريكا  ديك چني، معاون بوش، جاش بولتن، رييس دفتر
تر پاي   عضوي براي انجام نشستي طوالني10سپس اين هيات  .نيز در مباحثات مذآور حضور داشتند

اي تيم امنيت ملي بوش نظير آاندوليزا رايس، وزير ادامه با ديگر اعض ميز مذاآرات باقي مانده و در
  .پرداختند گيري اين آشور به بحث و تبادل نظر دونالد رامسفلد، وزير دفاع در حال آناره ي آمريكا و خارجه

. ي مشترآي صادر آردند پايان نشست مذآور بيانيه بيكر و هميلتون به عنوان روساي اين آميسيون در
ديدار با مقامات ارشد دولت خرسنديم و اميدواريم آه مذاآراتمان با  ما امروز از: استدر اين بيانيه آمده 
 ها و ما با سرعت در حال تكميل گزارش. شنبه انجام گيرد حزب دموآرات در روز سه نمايندگان ارشد

نشستي  در پايان نشست اعضاي گروه مطالعات عراق، بوش در جريان. هاي ارايه شده هستيم توصيه
  .آرد  خبرنگاران در آاخ سفيد در خصوص نتايج ديدارش با اعضاي اين گروه اظهارنظربا

اعضاي آميسيون دو حزبي (ها  گرفته بودم، آن هايي آه مطرح شد تحت تاثير قرار از پرسش: وي گفت
عراق موفق شويم، درست مثل من آه خواهان آسب  خواهند آه در از ما مي) مطالعات عراق

  .را پشت سر گذاشتيم ا ما مذاآرات مثبت و خوبيلذ. ام پيروزي
ي اين آشور قرار گرفته، اظهار  قدرت در آنگره بوش درخصوص حزب دموآرات آمريكا آه اينك در راس هرم

ها در حال درك اين مطلبند آه به دنبال آسب پيروزي  دموآرات ي جالب توجه اينجاست آه نكته: داشت
  .ها در جهت آسب اهداف مشترآم تاق همكاري با دموآراتمن مش پذير بود و بايد مسووليت

درخصوص اوضاع عراق را مذاآرات عمومي  در همين حال سخنگوي آاخ سفيد نشست گروه مطالعات
رود اين گروه پيشنهاد و يا  براي آنچه گمان مي اي درخصوص اوضاع اين آشور توصيف آرد تا مقدمه

  .توصيه آند
هايي  آه اعضاي اين گروه از بوش سوال يد در اين باره بيان داشتتوني اسنو، سخنگوي آاخ سف

مطرح آرد اما هيچ آس قصد پيش داوري و يا اعمال  هايي را جمهور نيز متقابال پرسش پرسيدند و رييس
  .نداشت فشار براي انجام يكسري امور را

توانسته در عراق به  ارتش آمريكا آنچه مي از سوي ديگر سناتور لوين طي آنفرانس خبري گفت آه
هستند آه بايد به اجماع نظر در خصوص مسايل  انجام رساند واآنون اين سياستمداران عراقي

  .آشورشان نايل شوند
در اين ميان هري ريد، رهبر . خودشان نجات دهيم ها را از دست توانيم عراقي ما نمي: وي تصريح آرد

ر استراتژي جنگ در عراق حمايت آرد اما طرح تغيي هاي سناي آمريكا بار ديگر از دموآرات
پاسخ نگذاشته و در واآنش گفتند آه با هر گونه جدول زماني  بي خواهان اين درخواست را جمهوري

 مخالفت خواهند آرد چرا آه چنين امري عراق را به لحاظ امنيتي به مرز فروپاشي و براي خروج از عراق
  .اضمحالل خواهد رساند

ي نيروهاي مسلح سناي  گيري آميته در حال آناره از جمله سناتور جان وارنر، رييسمخالفان طرح لوين 
بايد منتظر گزارش پاياني آميسيون دو حزبي بيكر و هميلتون  ي آشورش آمريكا معتقد است آه آنگره

  .در خصوص عراق باشد
ري المالكي نخست وزير نيروهاي مرآزي آمريكا با نو ي روز گذشته همچنين ژنرال جان ابي زيد، فرمانده

  .عراق ديدار و گفت و گو آرد
  

گذاري شده در بازاري در  خودروي بمب يك مقام امنيتي عراق اعالم آرد آه بر اثر انفجار يك دستگاه
  .شدند  تن ديگر زخمي25 تن آشته و 10مرآز بغداد، حداقل 

  ٢٠٠۶  نوامبر14 -١٣٨۵  آبان23ه سه شنب
ي اين مقام  ي تلويزيوني الجزيره، به گفته از شبكه به نقل) ايسنا(ان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجوي

تقاطع االمين در بازار تجاري و شلوغ الشورجه منفجر شد آه طي  امنيتي، خودروي مذآور در نزديكي
  .زخمي شدند  تن آشته و35آن بيش از 

ود آه تا به حال چندين بار مورد حمله ر به شمار مي اين بازار يكي از بازارهاي اصلي تجاري در آل عراق
  .قرار گرفته است
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شده در مرآز شهر تكريت در شمال بغداد خبر  گذاري چنين از انفجار يك خودروي بمب پليس عراق هم
  .يك گشتي عراقي به وقوع پيوست، پنج تن زخمي شدند بر اثر اين انفجار آه در مسير: داد و گفت
بنزيني در مرآز تكريت پارك شده بود، زمان عبور  آور آه در نزديكي پمپي شاهدان، خودروي مذ به گفته

زخمي شدن يك تن از عناصر پليس موجب زخمي شدن  گشتي پليس عراق منفجر شد آه عالوه بر
به تعدادي از خودروهايي آه در صف پمپ بنزين بودند و  چنين خساراتي هم. چهار غيرنظامي نيز شد

  .شدهاي اطراف وارد  ساختمان
 تن 20منطقه الشعله در بغداد، شش تن آشته و  هاي نيروهاي آمريكايي در چنين بر اثر بمباران هم

  .ديگر زخمي شدند
  .گرفت اين حمله مورد تاييد وزارت آشور عراق نيز قرار

المهدي در همين منطقه، شش تن ديگر آشته  همچنين در درگيري نيروهاي آمريكايي و شبه نظاميان
  . نيز زخمي شدند تن13و 

  .در اين منطقه ويران شد ها چند منزل نيز به گفته پليس، بر اثر اين درگيري
هاي ويژه آموزش نيروهاي  تواند برنامه برلين مي از سوي ديگر، سخنگوي دولت آلمان اعالم آرد آه

  .هاي بيشتر را ارايه دهد عراق بايد رسما درخواست آمك مرزي عراق را گسترش دهد؛ اما دولت
  .اي نكرد اشاره وي به مساله اعزام نيروهاي آلماني به عراق

آارمندان پزشكي اظهار داشتند آه دست آم  پليس و: چنين خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد هم
  .اي آمريكايي آشته شدنده نيروهاي زميني و جنگنده  عراقي امروز در رمادي در جريان حمالت20

ي  افراد آشته شده غيرنظامياني بودند آه هدف گلوله :يكي از آارمندان بيمارستان رمادي اظهار داشت
  .تانكهاي آمريكا قرار گرفتند

  .درگيري در رمادي ندارد ي اين ارتش آمريكا اعالم آرد آه هيچ اطالعي درباره
سوار ميني بوسي بودند نزديك مندلي در مرز ايران   را آهدر تحولي ديگر، مهاجمان امروز هفت مسافر

  .آشتند
  .گذاري شده نزديك يك رستوران آشته شد بمب در بغداد نيز يك تن در اثر انفجار خودروي

 تن از 150عالي اين آشور از ربوده شدن حدود  ي رويدادهاي عراق، سخنگوي وزارت آموزش در ادامه
  .مرآز شهر بغداد خبر داد وزارتخانه درآارمندان و مراجعان به اين 

هاي آماندوهاي  ناشناس با پوشيدن لباس به گفته سخنگوي وزارت آموزش عالي عراق، افراد مسلح
  .امروز در مرآز شهر بغداد ربودند  فرد شيعه و سني را150 تا 100پليس عراق بين 

ژوهشي وزارتخانه در الكراده يورش ساختمان اداره پ افراد مسلح با خودروهاي سواري به: وي افزود
اين افراد همچنين . مرد دستور دادند تا وارد يك اتاق شوند برده و سپس به تمامي آارمندان زن و

  .گرفته و مردان را نيز در داخل ساختمان بازداشت آردند ها را هاي گروگان موبايل
  .ا اين موضوع را بررسي آند داده ت جلسه ربايي گسترده، پارلمان عراق تشكيل درپي اين آدم

اي آه وزارت آشور عراق واقع است  افراد را به منطقه ربايندگان اين: وزير آمورش عراق نيز اظهار داشت
  .بردند

ها و تمام موسسات وابسته  تدريس در دانشگاه پس از اين واقعه، وزير آموزش عالي عراق متوقف شدن
  .خواستار شد به آموزش عالي و مراآز علمي در عراق را

از آنجايي آه بسياري از : مطبوعاتي در بغداد اعالم آرد العجيلي، وزير آموزش عالي عراق در آنفرانس
ها نيروهاي امنيتي و مسلح آافي براي حمايت از اين موسسات در  دانشگاه موسسات آموزش عالي و

امروز  ي تمال پيامدهاي ناگوار حادثهها با اح ي فعاليت اين موسسات و دانشگاه لذا ادامه اختيار ندارند،
  .همراه خواهد بود

تعطيلي موسسات وابسته به آموزش عالي  ها و وي خواستار متوقف شدن تدريس در تمام دانشگاه
  .شد

تحقيقاتي را در خصوص ربوده شدن آارمندان و اعضاي وزارت  خواهيم تا ما از پارلمان مي: العجيلي افزود
  .آموزش عالي آغاز آند

ها زياد بوده  اما درهر حال از نظر ما تعداد آن تعداد دقيق افراد ربوده شده مشخص نيست،: وي گفت
  .است و اين يك فاجعه است

  .امنيتي در اين خصوص را خواستار شد العجيلي اعالم نتايج تحقيقات و تالش فوري نيروهاي
دان وزارت آموزش عالي عراق را محكوم شدن آارمن ي آموزش در پارلمان عراق نيز ربوده اعضاي آميته

  .آردند
  

 کشف دهها جسد مثله شده در بغداد
  ٢٠٠۶  نوامبر14 -١٣٨۵  آبان23ه سه شنب

 جسد مثله شده را 46 در عراق گفته اند که پليس اين کشور روز يکشنبه یمأموران امنيت:بی بی سی
 .  کرده استیاز مناطق مختلف پايتخت جمع آور

 .  شودید عالمت آزار و شکنجه ديده م بيشتر اجسایرو
 ی هستند و يا به دست باندهای فرقه ای نزاع های گفته گزارشگران کشته شدگان معموال يا قربانبه

 .  شوندی از مردم هستند، سر به نيست می که در کار اخاذیمسلح
 . ود از اجساد متعلق به يک فرمانده پليس است که تنها چند ساعت قبل ربوده شده بیيک
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 در شهرک شعب در شمال بغداد که عمده ی بوسی به مينی دوشنبه با حمله يک عامل انتحارظهر
 .  شدندی نفر زخم18 نفر کشته و 11ساکنان آن شيعه هستند، بيش از 

 .  شده بودندی نفر زخم60 نفر کشته و 35 در روز يکشنبه بيش از ی دو انفجار انتحاریط
 در بغداد و حومه آن، هشت نفر مظنون یه است که روز دوشنبه با حمالت اياالت متحده اعالم کردارتش

 .  را به قتل رسانده استیبه فعاليت تروريست
 ی نفر در عراق جان خود را از دست م100 به برآورد سازمان ملل متحد در حال حاضر روزانه حدود بنا

  .دهند
  

غداد دهها نفر را به گروگان گرفته و همراه  در بی از افراد مسلح با حمله به يک ساختمان دولتیگروه
 .خود برده اند
  ٢٠٠۶  نوامبر14 -١٣٨۵  آبان23ه سه شنب

 که اونيفورم ی نوامبر، مردان مسلح14 گزارش منابع پليس عراق، روز سه شنبه، به:بی بی سی
 وارد شدند و  اين کشوری از مراکز وابسته به وزارت آموزش عالی را بر تن داشتند به يکینظاميان عراق

 .بيش از يکصد تن از کارمندان، محافظان و مراجعان اين مرکز را همراه خود بردند
 شود و در اختيار ی می عراق نگهداری اسناد و منابع مربوط به وزارت آموزش عالی اين مرکز برخدر

 . گيردیمراجعان قرار م
اختمان حضور داشتند جدا کردند و  را که در اين سی گفته اند که مهاجمان نخست زنانی عينشاهدان

 . خود، با اتومبيل از محل دور شدندیسپس مردان را به گروگان گرفتند و همراه گروگان ها
 ندارد که عراق و به خصوص شهر بغداد شاهد آن ی فرقه ای های از گروگانگيری عمليات نشانه ااين

 .بوده است
 را به منظور استقرار امنيت و یشد اقدامات کوی دهد که دولت عراق می می حمله در حال رواين

 . به اجرا بگذاردی حمالت شورشيان و گروگانگير،ی فرقه ایخاتمه دادن به درگير
 در ی مهاجمان در ورود به يک ساختمان دولتی پروايی گويد که بی در بغداد می سی بی بخبرنگار

 در اين ی قانونیلت در مقابله با ب دوی را در باره موفقيت برنامه های جدیپايتخت عراق ترديدهاي
 . انگيزدیکشور بر م
 ی با توجه به استفاده از محافظان مسلح در اطراف چنين محل هايی در يک ساختمان دولتیگروگانگير

  . کندی در مراقبت از مراکز حساس مطرح می تشکيالت امنيتی را در مورد توانايیهمچنين سئواالت
  

   رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق در
  

   آبان23سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر14 -١٣٨۵  آبان23ه سه شنب

روزنامه های صبح امروز تهران از افشای مالقات سفير ايران در سازمان ملل با وزير خارجه :بی بی سی
لت اختالفات درونی خود سابق آمريکا خبر داده پيش بينی کرده اند که کشورهای پنج به اضافه يک به ع

  . موفق به تائيد قطعنامه ای عليه فعاليت های هسته ای ايران نمی شوند
ادامه اعتراض ها به رد صالحيت گسترده نامزدهای انتخابات شورا های شهر، بحران مالی مترو تهران، 

محکوميت از دست رفتن فرصت تاسيس شعبه بانک پارسيان در لندن به علت بالتکليفی اين بانک و 
عيسی سحرخيز به چهارسال زندان و محروميت از حقوق اجتماعی از جمله ديگر مطالب اين روزنامه 

  . هاست
مالقات ماه گذشته جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل با جيمز بيکر، وزير خارجه سابق آمريکا، که 

های مختلف تهران انعکاس وسيعی رياست کميسيون تحقيق درباره عراق را به عهده دارد در روزنامه 
  .دارد

 که اين خبر را در صدر گزارش های خبری خود آورده نوشته که روزنامه واشنگتن پست اول اعتماد ملی
  . بار اين ديدار سه ساعته را که ظريف ميزان آن بوده برمال کرده است

و آلمان ديروز در حالی  برای چندمين روز متوالی خبر داده که پنج عضو دايم شورای امنيت کيهان
مذاکرات خود را درباره پرونده هسته ای ايران از سر گرفتند که خبرها از اختالف جدی ميان آمريکا و 

  .روسيه حکايت دارد
 بر سر پيش نويس قطعنامه سه کشور اروپايی، تحريم ۵+١به نوشته اين روزنامه با وجود اختالفات بين 
ت های مالی را بر دانشمندان ايرانی درگير در برنامه هسته های سخت که ممنوعيت سفر و محدودي

  . ای و موشکی ايران شامل می شود، موضوع نشست های مقدماتی شش کشور بوده است
 گزارشی فراهم آورده از اظهار نظرهای مختلف درباره قطعنامه پنج به يک درباره فعاليت های آفتاب يزد

ماينده سابق مجلس گفته است هيچ اميدی به اختالفات اين هسته ای ايران که در آن محسن آرمين ن
  . شش کشور نبايد بست چرا که اين اختالفات دامنه محدودی دارد و ناشی از تضاد منافع کشورهاست

 گفته است اختالفی که تاکنون بين آفتاب يزدامير محبيان نويسنده روزنامه های محافظه کار به نوشته 
 و آلمان وجود داشته نه در تفسير قانون بلکه ناشی از اختالف منافع شش کشور عضو شورای امنيت

  .شان بوده است
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 خبر داده که يک عضو هيات نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران اعالم کرده که اگر سرمايه
ليل  اند به د داوطلبانی در انتخابات شوراها از گروه موسوم به نهضت آزادی و ملی مذهبی ثبت نام کرده

  . اند ها، رد صالحيت شده  غيرقانونی بودن اين تشکل
همين روزنامه گزارش داده که حزب مشارکت با صدور بيانيه ای به رد گسترده صالحپت نامزدهای 

انتخابات شوراها توسط هيات های نظارت وزارت کشور اعتراض کرده و اعالم داشته که اين عمل بدون 
  .  يک گروه برای حذف رقيبان خود صورت پذيرفته استداليل قانونی و بر مبنای خواست

های  ای ديگر به بنيان به نوشته اين روزنامه حزب مشارکت تاکيد کرده که رد صالحيت ها را ضربه 
 کند بنابراين تمام تالش خود را در جهت  مشارکت سياسی و اجتماعی مردم و نخبگان ارزيابی می

بندد و در کنار ستاد ائتالف  اند به کار می  د صالحيت شده احقاق حق همه کسانی که بدون دليل ر
  . دهد های خود را برای بازگرداندن همه اين افراد صورت می   طلبان رايزنی  اصالح

 حزب اسالمی کار اعالم داشته که تائيد صالحيت نامزدهای اصالح طلبان در تهران آينده نوبه نوشته 
  .  شهرستان هاسرپوشی است برای رد صالحيت گسترده

 نفر وارد ١۵از تهران تنها   اعالم داشته که  آينده نواين حزب که از موتلفان اصالح طلبان است به نوشته
ها بسيار است و رد صالحيت ها چنان است که در  شوراها خواهند شد اما اين تعداد در شهرستان

  .شهری مانند شيراز حتی يک نفر از حزب کار تائيد نشده است
 در عنوان اصلی خود از زبان شهردار تهران از بحران مالی پديد آمده در مترو تهران خبر داده زارانکارگ

که ناشی از نرسيدن کمک های دولتی است که با وجود پيش بينی مجلس توسط دولت پرداخت 
  . نشده است

 پيش روی مترو  محسن هاشمی، مدير عامل شرکت مترو تهران از تنگناها و موانعکارگزارانبه نوشته 
ابراز تاسف کرده و گفته حاضرم اگر مشکالت مترو با رفتن بنده حل می شود، بروم تا به مردم مشکلی 

  . تحميل نشود
 عالوه بر اينکه شهردار تهران از تصميم های سياسی انتقاد کرده و خواستار کارگزارانبه نوشته 

ن هم از اين مسايل سياسی بر مسايل رساندن کمک به مترو شده يکی از اعضای شورای شهر تهرا
خدماتی سايه انداخته ابراز تاسف کرده و گفته در هيچ جای دنيا با تعويض دولتی اين اتفاق نمی افتد 

  .که تا آبدارچی های ادارات تغيير کند
 و اخبار اقتصادی خبر داده که دادگاه عمومی تهران عيسی سحرخيز مديرمسئول نشريه  ايرانروزنامه
 را با توجه به نظريه هيأت منصفه مطبوعات مجرم شناخت و به چهار سال حبس و پنج مه آفتابماهنا

  . سال محروميت از حقوق اجتماعی و لغو امتيار دو نشريه محکوم کرده است
 آقای سحرخيز به انتشار مطالب خالف واقع، تبليغ عليه نظام، توهين و اهانت ايرانبه گزارش روزنامه 
  .متهم شده است
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