
  ٢٠٠۵ مى 21 -١٣٨۴ ارديبهشت 31ه شنب - ) 660(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http    

   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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

از : سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه بدون اشاره به عدم پايبندي طرف اروپايي به تعهداتش، گفت
 ميالدي در اين شهر منعقد 2004آه در نوامبر خواهيم آه همچنان ملزم به معاهده پاريس  ايران مي
 . شد، بماند

  ٢٠٠۵ مى 20 -١٣٨۴ ارديبهشت 30ه جمع
، روزنامه الراي چاپ اردن با انتشار اين خبر به نقل از جان )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي  ست آه فعاليتدر اين معاهده آمده ا: باتيست ماتيه، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه ادعا آرد
 . يي مربوط به غني سازي، پردازش و تبديل اورانيوم ايران بايد معلق بماند هسته

اين روزنامه افزود آه باتيست ماتيه به طور مستقيم صحبتهاي حسين موسويان، يكي از مذاآره 
 . يي آه با خبرگزاري فرانسه انجام شد را رد نكرد آنندگان طرف ايراني در مذاآره هسته

  
خبرگزاري فرانسه به نقل از حسين موسويان نوشت، تصميم ايران براي ازسرگيري بخشي از 

 . اش حتي با وجود خطر ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل تغيير ناپذير خواند يي هاي هسته فعاليت
ي سياست خارجي  ، حسين موسويان، دبير آميته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وگو با اين خبرگزاري فرانسوي  در گفت) پنجشنبه(راي عالي امنيت ملي آشورمان روز گذشته شو
 . ي آينده انجام پذيرد تصريح آرد آه مشخص نيست مذاآرات ميان ايران و سه آشور اروپايي حتما هفته

يي آه براي وي گفت، برگزاري مذاآرات منوط به آن بود آه آارشناسان دو طرف در روزهاي آينده به مبنا
 . طرفين قابل پذيرش باشد، دست يابند

شان را روز دوشنبه برگزار آنند و  بر اساس اين گزارش، آارشناسان دو طرف قرار است مذاآرات رسمي
ي  شنبه با سه وزير امور خارجه حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان روز سه

ي اروپا مذاآره   سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديهانگليس، آلمان و فرانسه و هم چنين خاوير
 . داشته باشد

اگر دو طرف نتوانند به توافق برسند، امكان دارد فرآوري : در اين گزارش آمده است آه موسويان گفت
 . اورانيوم در تاسيسات اصفهان پيش از انتخابات رياست جمهوري در ايران از سر گرفته شود

 . ها در اصفهان تغيير ناپذير است  ازسرگيري فعاليت تصميم: وي تصريح آرد
براي آن آه جلسه برگزار : رييس آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان افزود

شود، بايد آارشناسان به مبنايي از توافقي آه براي دو طرف قابل پذيرش باشند برسند تا فرصتي براي 
 . محقق نشده استاين تاآنون . حل باشد يافتن يك راه

هاي غني سازي در  تواند تعليق فعاليت اين خبرگزاري ادامه داد آه اگر توافقي حاصل شود، ايران مي
 . نطنز را براي چند ماه ديگر حفظ آند

وي پيشنهادات اروپا براي دسترسي ايران به قطعات يدآي هواپيماهاي مسافربري را جوك توصيف آرد 
 . اند ها چيز مقبولي به ما ارايه نكرده وپاييهاي اخير ار در ماه: و گفت

تواند   نيروگاه داده شود، مي10هايي نظير آن آه به ايران  موسويان تصريح آرد، پيشرفت بر سر مشوق
 . مبنايي جدي براي مذاآرات را ايجاد آند

  
گ نخواهد آمريكا ناچار است دست ايران را زير سنگ بگذارد و دست ايران هم زير سن: آقامحمدي گفت

 . رفت
  ٢٠٠۵ مى 19 -١٣٨۴ ارديبهشت 29ه پنج شنب

، علي آقامحمدي، دبير آميته ارتباطات و )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي نيست  بحث تداخالت و ايجاد نفاق در ايران بحث تازه: اطالع رساني شوراي عالي امنيت ملي افزود

آمريكا در تضاد با مصلحت ايران به هر آاري . لها پيش مدنظر سران غرب بوده استها سا و اين توطئه
دست زد تا دست ايران را زير سنگ بگذارد تا ايران مشغول خودش بماند و نتواند آاري بكند آه 

 . خوشبختانه موفق نشد
هاي آقامحمدي در هفتمين همايش سراسري مسووالن شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و ستاد

بحث انرژي اتمي به قصد مداخله در امور آشورمان به وجود آمد و در : تابعه در مشهد مقدس گفت
ها پس از رفتن صدام تمام اهداف آمريكا آه تقابل شيعيان در حوزه نجف و قم بود با  ادامه اين توطئه

 . درايت مراجع نظام به بن بست رسيد
امروز برخالف بعضي افكار نه تنها :  عالي امنيت ملي افزوددبير آميته ارتباطات و اطالع رساني شوراي

 . عراق بلكه افغانستان هم تحت سلطه آمريكا نيست
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نه تنها از فعاليتهاي تروريستي القاعده : هاي آمريكا از القاعده تاآيد آرد وي همچنين با اشاره به حمايت
 . يكا استجلوگيري نشده بلكه تكثير نيز شده و اين نشان دهنده ضعف آمر
جاي نگراني از اين نيست آه چه : آقامحمدي در خصوص نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت

شخصي انتخاب شود بلكه طبق بيانات مقام معظم رهبري انتخاب معيارها بايد براي ما ارزشمند باشد و 
تبليغات همچنين بايد جلب مشارآت حداآثري مدنظر همه ارگانها به خصوص شوراي هماهنگي 

 . اسالمي به عنوان هماهنگ آننده نهادها باشد
اي  دبير آميته ارتباطات و اطالع رساني شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اهميت فعاليتهاي هسته

اي ما  تواند مهمتر از انتخابات باشد و پرونده هسته اي حتي مي فعاليتهاي هسته: ايران خاطرنشان آرد
اهد آمد و جمهوري اسالمي ايران همچنان در راستاي اهداف عالي و هم به اين آساني فرود نخو

 . متعالي خود پيش خواهد رفت و هيچ آس نخواهد توانست اين انقالب عظيم را شكست دهد
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 .  خبر داداهللا العظمي سيستاني در شهرك صدر ي آيت الوطن از ترور نماينده
  ٢٠٠۵ مى 20 -١٣٨۴ ارديبهشت 30ه جمع

 محمد - چاپ عربستان -ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اهللا العظمي سيستاني در شهرك صدر به دست افراد ناشناس ترور شد و بعد از  ي آيت العالق نماينده

 .  شهرك صدر اجرا شده استاين حادثه تدابير امنيتي شديدي در
اي از مجروح شدن يك سرباز بر اثر انفجار يك بمب در مسير  نيروهاي آمريكايي نيز با صدور بيانيه

 . هاي آمريكا خبر دادند گشتي
ارتش هلند نيز از مجروح شدن دو سرباز هلندي بر اثر انفجار بمب در مسير آاروان نظامي اين نيروها 

 . ادبين حله و بغداد خبر د
هاي انجام شده بين وزارت دفاع و  ي وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد، به دنبال توافق يك مقام بلندپايه

 . آشور و نيروهاي چند مليتي، طرح امنيتي جديدي در عراق اجرا خواهد شد
وهاي دولت عراق در تالش است تا با استفاده از آارشناسان اطالعاتي، امنيتي و با آمك نير: وي افزود

 . چندمليتي، اين طرح را به اجرا در آورد
اين در حالي است آه گروه ابومصعب الزرقاوي، رهبر تشكيالت القاعده در عراق نيز به نيروهاي امنيتي 

 . ي اقداماتشان هشدار داد در اين آشور در خصوص ادامه
 مدارس عراق نصب شد، به هاي دولتي و اي آه از سوي اين گروه منتشر و به ديوار ساختمان در بيانيه

 . ي آنها را خواهند آشت ي اين روند همه نيروهاي امنيتي هشدار داده شده آه در صورت ادامه
فواز الجربا، از نمايندگان سني پارلمان عراق نيز اعالم آرد، از عمليات ترور در موصل آه منجر به آشته 

 شدن سه تن ديگر شد، جان سالم به در ي وي و محافظانش و مجروح شدن هفت تن از اعضاي خانواده
 . برده است

ي ميهني  نيروهاي پيش مرگ آردستان عراق نيز اعالم آردند آه عمليات انفجار در مقر حزب اتحاديه
 . آردستان عراق در موصل نيز با تالش اين نيرو با شكست مواجه شد

ي آمريكا با برخي از   وزير امور خارجهيك مقام سفارت آمريكا در بغداد نيز از ديدار روبرت زوليك معاون
 . مقامات عراقي در بغداد خبر داد

زوليك مذاآراتي را با حاجم الحسني، رييس مجمع ملي عراق انجام داد و قرار است به زودي : وي افزود
 . با ابراهيم الجعفري، نخست وزير عراق ديدار آند

 
 با حضور وزير امور خارجه ايران در عراق ؛ 

  مطبوعاتي مشترك جمهوري اسالمي ايران و دولت انتقالي عراق منعقد شد بيانيه
  ٢٠٠۵ مى 19 -١٣٨۴ ارديبهشت 29ه پنج شنب

دآتر " به منظور توسعه و تعميق روابط برادرانه فيمابين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق ، 
 27 دولت انتقالي عراق از تاريخ ، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران ، بنا به دعوت" آمال خرازي

 ميالدي در راس يك هيات بلند پايه از آشور عراق 2005 مي 17-19 برابر 1384 ارديبهشت ماه 29الي 
ديدار رسمي بعمل آورده و در فضايي آآنده از روح دوستي و برادري ، گفتگوهاي سودمندي را با 

 . رد موافقت قرار دادندمقامات عالي رتبه اين آشور انجام و موارد ذيل را مو
 

به گزارش ايلنا ، طرفين با برخورداري از روابط ديرينه تاريخي ، فرهنگي و مذهبي دو ملت بر توسعه و 
تعميق روابط فيمابين و ارتقاء سطح روابط و همكاري هاي سياسي ، امنيتي ، اقتصادي فيمابين تاآيد 

، معاون اول " دآتر عارف"ك دو آشور به رياست نموده و در اين راستا با تشكيل آميسيون عالي مشتر
، نخست وزير دولت انتقالي عراق ، توافق "دآتر ابراهيم جعفري" رييس جمهور اسالمي ايران، و 

 .نمودند
جمهوري اسالمي ايران و دولت انتقالي عراق ضمن تاآيد بر وحدت ملي ، تماميت ارضي ، حاآميت ، 

حوالت مثبت سياسي اخير اين آشور از جمله برگزاري انتخابات ثبات و استقالل سياسي عراق ، از ت
سراسري ، تشكيل مجمع ملي و دولت انتقالي استقبال نموده و آنرا گام هاي مستحكمي در جهت 
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پيشرفت و ثبات عراق و منطقه دانسته و از تداوم روند سياسي و دمكراسي در عراق بر اساس 
 .مودندقطعنامه هاي سازمان ملل متحد حمايت ن

جمهوري اسالمي ايران از تالش هاي دولت انتقالي عراق در دعوت از همه طيف ها ، گروه ها و اقوام 
اين آشور به مشارآت در حاآميت ، حفظ وحدت ، وفاق ملي و هوشياري در مقابل برخي توطئه ها آه 

ده و براي موفقيت هر به دنبال ايجاد اختالفات قومي و طائفه اي در اين آشور مي باشند ، حمايت نمو
 .خواستار همكاري و حمايت آشورهاي منطقه شد  چه بيشتر اين تالشها ،

طرفين ضمن محكوميت تمامي اقدامات تروريستي در عراق ، تالش هايي را آه براي پيوند پديده 
 و تروريسم به اسالم و مسلمين صورت مي گيرد را مردود دانسته و تاآيد نمودند آه تروريسم با اصول

آشور بر آمادگي خود جهت اجرايي نمودن آن و ارائه تسهيالت الزم . ارزش هاي اسالمي مغايرت دارد 
در اسرع وقت ممكن ، به منظور اعزام زوار عتبات مقدسه و تردد تجار و ساير اتباع دو آشور تاآيد 

 .نمودند
 ثبات و امنيت در اين آشور از طرفين با تاآيد بر ضرورت آمك به ملت و دولت عراق ، به منظور برقراري

گسترش همكاري هاي امنيتي دو آشور استقبال و اهميت برگزاري اجالس دوم وزراي آشور همسايه 
عراق ، جهت گسترش همكاري هاي متقابل مرزي ، به ويژه در زمينه منع عبور خرابكاران ، قاچاق 

و امنيتي اين آشور تاآيد نموده و اين اسلحه ، مواد مخدر و همچنين تجهيز و آموزش نيروهاي انتظامي 
اقدام را در راستاي واگذاري امور به نيروهاي عراق و تسريع در خروج نيروهاي چند مليتي بر اساس 

 .قطعنامه هاي سازمان ملل متحد دانستند
طرفين توافق آردند تا دولت انتقالي عراق بر اساس دستورات نخست وزير اين آشور ، نسبت به آزادي 

 .رين ايراني عتبات مقدسه، بازداشتي در زندان هاي اين آشور در اسرع وقت ممكن اقدام نمايدزائ
طرفين توافق آردند تا سرآنسولگريهاي دو آشور جمهوري اسالمي ايران و عراق ، در شهرهاي بصره و 

بدين منظور . زگشايي آنند آربال و همچنين در شهرهاي خرمشهر و آرمانشاه را ظرف مدت دو ماه با
هياتي از جمهوري عراق ملي دو هفته آينده به تهران اعزام خواهد شد تا مذاآرات الزم جهت نهايي 

ضمنا طرفين براي تاسيس سرآنسولگريهاي جديد، . شدن اين توافق را با طرف ايراني انجام دهد 
 . آردپيشنهادات خود را ظرف مدت سه ماه به طرف مقابل ارائه خواهند

طرفين همچنين بر ضرورت محاآمه سران رژيم سابق عراق در يك دادگاه عادالنه به واسطه ارتكاب 
جنايات جنگي ، جنايات ضدبشري و تجاوز نظامي به ملت هاي عراق جمهوري اسالمي ايران و آويت 

 .تاآيد آردند
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ارديبشت30: ران ايیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵ مى 20 -١٣٨۴ ارديبهشت 30ه جمع

کمتر از يک ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری، هفته نامه ها به ارزيابی صف بندی ها :بی بی سی
  .و آرايش جناح های سياسی پرداخته و از آينده مذاکرات هسته ای با اروپا ابراز نگرانی کرده اند

ح های سياسی کشور را سردرگم توصيف کرده که فاقد يک تئوری و هدف  در عنوان اصلی خود جناصدا
قوی هستند و نمی توانند همبستگی ايجاد کنند چون شخص مقبولی در ميان کانديداها وجود ندارد 

  .بنابر اين دو مرحله ای شدن انتخات دور از انتظار نيست
شورای نگهبان دست به اقدام غير  به تحليل صف بندی های جديد پرداخته و نوشته اگر اميد جوان

  .خواهيم بود" شاهد مرز بندی شده ترين انتخابات در سال های بعد از انقالب"منتظره ای نزند 
 عملگرايان، اصالح طلبان -اين نشريه نامزدهای انتخابات را يک پنج ضلعی تصوير کرده که از مصلحت 

کاران تشکيل شده که به ترتيب از اکبر سنتی، اصالح طلبان پيشرو، محافظه کاران و نومحافظه 
هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معين، علی الريجانی و محمد باقر قاليباف يا محمود 

  .احمدنژاد حمايت می کنند
 اين معادله تنها در صورتی که صالحيت ابراهيم يزدی دبير کل اميد جوان،به عقيده ياداشت نويس 

انتخابات به يک هم پرسی تبديل می "د، تغيير می کند و در آن صورت نهضت آزادی تائيد صالحيت شو
  ." شود

  رکورد داوطلب
 که در قم منتشر می شود در سرمقاله اين شماره از وزارت کشور برای نام نويسی بيش از پرتو سخن

ام دليل و هزار نفر انتقاد کرده و نوشته اين وزارتخانه بايد به افکار عمومی پاسخ بدهد که بر اساس کد
مدرک از اين همه آدم ثبت نام کرده است، مگر تشخيص رجال مذهبی و سياسی برای مسئوالن وزارت 

  کشور مشکل است؟
 سال گذشته نوشته کسانی در اين دوران تحت عنوان ١۶ با اشاره به پرتو سخنسرمقاله نويس 

ه ارمغان آورده اند بنابر اين  فقر و تبعيض را برای قشر عظيمی از مردم ب توسعه اقتصادی و سياسی،
  .اعضای شورای نگهبان نبايد اجازه دهند يک بار ديگر اين افراد بر جان و مال و دين مردم مسلط شوند

 ارگان انصار حزب اهللا نيز در عنوان اصلی خود به نقل از مهدی کوچک زاده نماينده تهران تيتر يالثارات
  ."ارگزاران تکرار خواهد شدمصيبت های مردم در دوران حاکميت ک: "زده
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در سايه جريان : آقای کوچک زاده که درگيری وی با خبرنگار شرق در راهروی مجلس جنجال آفريد، گفته
کارگزاران مستضعفين له شدند و کسانی که با برج سازی به پول های باد آورده رسيده اند هم اکنون 

  .می خواهند برای ما رئيس جمهور تعيين کنند
  دوم خردادفراموشی 
 در ياداشتی به مناسبت دوم خرداد از اصالح طلبان انتقاد کرده که سال ها بر موج دوم خرداد يالثارات

  .سواری کرده و بهره ها برده اند اما االن هيچ عالقه ای ندارند سخنی از پيام دوم خرداد به ميان آورند
امش را نيز به جبهه اصالحات تغيير داده و ياداشت نويس ارگان انصار حزب اهللا نوشته جبهه دوم خرداد ن

هيچ کانديدايی هم حاضر نيست خود را تداوم دهنده شعارهای دوم خرداد و پايبند به استراتژی های "
  ."جبهه دوم خرداد معرفی کند

به نوشته اين نشريه، چهره های برجسته و صاحب نام دوم خرداد پنهانی برای بيعت با اکبر هاشمی 
انه ستاد انتخاباتی وی شده اند در حالی که تا چندی پيش او را با تندترين الفاظ مورد رفسنجانی رو

  .تبديل شده است" منجی افسانه ای"به " عاليجناب سرخ پوش"حمله قرار می دادند ولی حاال 
  بحران هسته ای

عيت پرونده  وض ايران جمعهدر حالی که اکثر هفته نامه ها به گمانی زنی درباره انتخابات مشغولند
بحرانی ترين اوضاع درآينده کشور اين روزهای در : "هسته ای ايران را نامناسب توصيف کرده و نوشته

  ." حال رقم خوردن است
تصميم ايران به از سر گيری غنی سازی و تهديد اروپا به ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت و 

بحث  "ايران جمعهه ای ايجاد کرده و به نوشته شورای حکام آژانس، وضعيت مبهمی در پرونده هست
کداميک را انتخاب می . پرونده هسته ای حد وسط ندارد يا اوضاع به سوی بهبود پيش می رود يا بحران

  ."کنيم هنوز مشخص نيست
:  همچنين به ارزيابی رابطه ايران با روسيه در زمينه ساخت نيروگاه اتمی پرداخته و نوشتهايران جمعه

ات ايران با برخی کشورها بيش از آن که به نفع ايران تمام شده باشد به نفع بسياری از اختالف
  .کشورهای ديگر تمام شده تا حاشيه امنيت خوبی برای خود دست و پا کنند

 نبود رابطه بين ايران و آمريکا را نقطه ضعف آمريکا دانسته که باعث شده ايران جمعه،ياداشت نويس 
همکاری با ايران را انتخاب کند تا در فرصتی مناسب با اهرم " بانه ترين شکل ممکنفرصت طل"روسيه با 

  .ايران در مناقشات منطقه ای با آمريکا به تفاهم برسد
 با چاپ ياداشتی عامل شکست را اروپايی ها و مقامات ايران دانسته و نوشته اروپايی ها با رد صدا

اکرات را به سمت شکست هدايت کرده اند و مقامات ايرانی پيشنهاد ايران و بستن راه مذاکره، اين مذ
  .نيز به دليل اين که زودتر با امريکا وارد مذاکره نشدند، عامل شکست به حساب می آيند

اگر مذاکرات تا اين لحظه شکست نخورده باشد به مرز شکست : "صدابه عقيده سرمقاله نويس 
  ."نزديک شده است

  ممنوعيت تبليغ در مدارس
يغ نامزدهای انتخابات تا زمان معرفی کانديداهای صالحيت دار از سوی شورای نگهبان ممنوع اعالم تبل

 به صورت غير مستقيم به تبليغ مردم و داور،اعتدال و توسعه،اقتصادشده اما هفته نامه های 
  .برخی کانديداها پرداخته اند

ر مدارس خبر داده و به نقل از  از ممنوعيت تبليغات انتخاباتی دهمشهری جواندر همين حال، 
هر نوع تبليغ سياسی در مراکز آموزشی غير قانونی بوده و با : شورای عالی آموزش و پرورش نوشته

  .متخلفان برخورد می شود
به نوشته اين هفته نامه، شورای عالی آموزش و پرورش تربيت سياسی دانش آموزان را وظيفه اصلی 

کرده مدارس اجازه تبليغ سياسی به نفع نامزد مشخص، حزب يا گروه آموزش و پرورش دانسته و اعالم 
  .خاصی را در هيچ انتخاباتی از جمله انتخابات رياست جمهوری ندارند

 
  ارديبهشت29:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ مى 19 -١٣٨۴ ارديبهشت 29ه پنج شنب
خارجه را به عراق مهم ديده و در روزنامه های صبح آخرين روز هفته در تهران سفر وزير :بی بی سی

صدر اخبار خود نقل کرده و ضمن انتشار نامه رييس سابق مجلس به هاشمی رفسنجانی، از چاپ نامه 
ای در يکی از روزنامه های جناح راست عليه هاشمی رفسنجانی خبر داده و از تشنج در جلسه 

 از خبرنگاران و داغ شدن فضای رقابت مجلس بر سر رفتار يکی از نمايندگان جناح محافظه کار با يکی
  .های انتخاباتی نوشته اند

 در صدر اخبار خود ديدار کمال خرازی را از عراق، که نخستين ديدار يک مقام بلند پايه دولت از آن شرق
کشور بعد از اشغال توسط نيروی های نظامی تحت رهبری آمريکاست، با اهميت ديده و نوشته جالل 

هور موقت عراق گفته است ايران در روزهای سياه و سخت در کنار ما بود و اين طالبانی رييس جم
  . پيروزی ثمره شيرين تالش و حمايت ايران در گذشته است

 خبر داده که خرازی در جريان سفر به بغداد گفته است ما به تروريست ها اجازه نخواهيم ايرانروزنامه 
مرزهای مان را تحت کنترل خواهيم داشت . ستفاده کنندداد از سرزمين مان برای دسترسی به عراق ا

  .و افرادی را که قصد عبور از مرزها دارند، دستگير خواهيم کرد
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، هشيار زيباری، وزير خارجه عراق، ضمن استقبال از اظهارات خرازی گفت ايرانبه نوشته روزنامه 
  . ابومصعب زرقاوی، رهبر القاعده در عراق، دشمن هر دو کشور است

آقای زيباری افزوده است که در اين مرحله به کمک برادران مان در کشورهای همسايه برای محدود 
  .کردن تروريسم نيازمنديم

گزارش هايی درباره تشنج در جلسه روز چهارشنبه مجلس که برای سومين روز ادعاهای کوچک زاده و 
اخبار روزنامه های مختلف تهران نقش گفته های وی درباره روزنامه نگاران مسبب آن بوده است در صدر 

  . بسته است
 نوشته است در جلسه ای در انجمن صنفی روزنامه نگاران دبير اين انجمن با بيان اينکه شرق

برخوردهای اينچنينی امنيت شغلی و استقالل حرفه ای روزنامه نگاران را به مخاطره می اندازد، گفت 
ان تازه کار نسبت به خبرنگاران و نمايندگان افکار عمومی به رفتار ناپخته و خشمگينانه برخی نمايندگ

  .حيثيت همه نمايندگان مجلس که غالبا موافق چنين رويه هايی نيستند لطمه وارد خواهد کرد
 خبر داده که به دنبال اعتراض يکی ديگر از نمايندنگان جناح محافظه کار به گفته های ايرانروزنامه 

 و تند شدن اين گفتگوها ،عده ای از نمايندگان از مجلس خارج شدند و مجلس کوچک زاده نماينده تهران
  .از اکثريت افتاد تا نيم ساعت بعد با تذکرات رييس مجلس بار ديگر جلسه حالت عادی به خود گرفت

 نامه مهدی کروبی، نامزد انتخابات رياست چمهوری، به هاشمی رفسنجانی  ايران و روزنامهآفتاب يزد
 با امضای سياست روز به نامه ای ديگر اشاره کرده که در روزنامه کيهانرده اند و مدير را چاپ ک

جمعی از مدرسين حوزه علميه قم چاپ شده و در آن رييس جمهور سابق متهم شده است به اين که 
  . دستور انفجار هواپيمای مسافری را صادر کرده است

امه جمعی از مدرسين حوزه علميه قم از سوی عوامل  با تاکيد بر اينکه تهيه و ارسال نکيهانمدير 
موساد و سرويس های اطالعاتی آمريکا و انگليس امکان پذير است، احتمال داده که آن نامه توسط 

  .عوامل داخلی سرويس های اطالعاتی خارجی القا شده باشد
يلی، فرزند صاحب  با چاپ عکسی از سال های اول انقالب ادعا کرده که اين عکس ادواردو آنکيهان

موسسه فيات را نشان می دهد که در نماز جمعه تهران شرکت کرده و دارد آيت اهللا خامنه ای، امام 
  . جمعه وقت را می بوسد

 ادواردو آنيلی را شهيد خوانده و نوشته که اين شهروند ايتاليايی، مسلمان شده و به مذهب کيهان
فرزند جيوانی آنيلی، ميلياردر ايتاليايی و مالک کارخانجات شيعه درآمده و مهدی آنيلی نام گرفته بود، 

اتومبيل سازی فيات و باشگاه فوتبال يوونتوس چند سال پيش از درگذشت پدرش به طرز مرموزی کشته 
  .شد

 خبر داده که نگرانی و خيابان خوابی مردم کرمان ادامه دارد ومردم و حتی شماری از ايرانروزنامه 
ان با ترس و نگرانی از آنچه در آينده به وقوع می پيوندد، شب ها در خيابان و محل مسئولين استان کرم

های سر باز می خوابند و به همين جهت مشکالت روحی و روانی برای مردم کرمان ايجاد شده تا آنجا 
که خستگی، اضطراب و خواب آلودگی را می توان در چهره يکايک شهروندان، دانش آموزان و 

  .و ساير اقشار کرمان براحتی مشاهده کرددانشجويان 
 افت تحصيلی دانش آموزان در آغاز فصل امتحانات و غيبت شمار کثيری از دانش آموزان ايرانبه نوشته 

و دانشجويان کرمان در کالسهای درس و حتی جلسات امتحان گزارش شده در حاليکه شماری از 
مردم نظير چادر با قيمت هايی فراتر از نرخ واقعی سودجويان و فرصت طلبان به فروش اقالم موردنياز 

  .اقدام کرده اند
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