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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
   استهي آماده مصالحه درباره طرح روسرانی گفت ای اسالمی امور خارجه جمهورریوز

  ٢٠٠۶ فوريه ٢3 -  ١٣٨۴ اسفند 4شنبه پنج 
 ی از آمادگی سفرش به اندونزانی در جری اسالمی امور خارجه جمهورریوز ی متکمنوچهر:رادیو فردا

 سازمان سي رئنکوی ی کری سرگئکشنبهیقرار است روز .  خبر دادهي مصالحه درباره طرح روسی برارانیا
 شناخته تي گفت در صورت به رسمی متکیآقا.  کندداری بوشهر دی اتمروگاهي از نهي روسی اتمیانرژ

 از سرگرفته ی فعلتي وضعی و برمبنازي با اهداف صلح آمی هسته ای از تکنولوژرانیده ا حق استفاشدن
 رانی گفت ایو.  توافق استکی به دني آماده رسی اسالمی جمهورران،ی ای هسته اقاتيشدن تحق

 انی پایشخص مجهي بدون نتهي و روسرانی هفته انیمذاکرات ا.  مصالحه برودکی ی بسودیباور دارد که با
 مسکو هم بحث ی درباره پشنهاد هسته اای آرانی به انکوی ی سفر کرانی در جرستي و معلوم نافتی

 به ني امور خارجه چری الوقوع معاون وزبی با اشاره به سفر قرزي نني چیرسانه ها.  نهایخواهد شد 
.  حل شودی اتمی انرژیالملل ني آژانس بقی مساله از طرنیتهران از قول او نوشتند هنوز جا دارد که ا

 به ی مطالعات راهبردهی نشری اسالمی و رهبر جمهورسي رئری ناپذی حال در کنار مواضع آشتنيدر هم
  . ماستی های کاری نوشت تمام مشکل از مخفینقل از حسن روحان

  
 مثبت ی اجهي به نتمي بتوانمیدواري روند، اما امی نمشي پی به آسانی اسالمی با جمهوریمذاکرات اتم

   نيپوت: ميابیدست 
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 اما واکنش د،ي رسانی به پارانی اومي اورانی سازی بر سر غنهي و روسی اسالمی دوروزه جمهورمذاکرات

 ريمیوالد.  و مبهم بودضي و چه مسئوالن روس ضد و نقی اسالمی جمهوری مقام هایها چه از سو
 جهيم به نتي بتوانمیدواري روند، اما امی نمشي پیمذاکرات به آسان:  گفتهي روسی جمهورسي رئنيپوت
 مذاکرات را مثبت هي در روسرانی ای مذاکراتاتي هسي تاش رئیني حسیعل. ميابی مثبت دست یا

:  که نامش فاش نشد، نوشتندیرانی مقام اکی از قول ی روسی که روزنامه های کرد، در حالفيتوص
 ی اسالمی مذاکرات، جمهورانیدر جر:  مقام گفتنیا.  را نداردهي روسهاداتشني پرشی پذی آمادگرانیا

 یعل. ابدی تنها سه تا پنج سال ادامه ه،ي در روسرانی اازي مورد نومي اورانی سازیخواسته است طرح غن
  مذاکرات خود را از سرندهی هفته آلی در اواهي و روسرانیا:  گفتی ملتي امنی عالی شوراري دبیجانیالر

  خواهند گرفت
روز سه شنبه مذاکرات دوروزه جمهوری اسالمی و روسيه به پایان رسيد، اما واکنش ها چه از سوی مقام 

والدیمير پوتين امروز چهارشنبه . های ایران و چه از جانب مسئوالن روس ضد و نقيض و مبهم بوده است
رئيس آژانس سرگئی کری ینکو، رئيس جمهوری روسيه مذاکرات را مشکل توصيف کرد، اما در هر حال 

 . اتمی روسيه روز جمعه راهی تهران خواهد شد تا مذاکرات را با مقام های ایرانی ادامه دهد
 در حالی که مذاکرات دو روزه ایران و روسيه بر سر برنامه های غنی سازی ):رادیو فردا(فریبا مودت 

مذاکرات : نبه والدیمير پوتين رئيس جمهوری روسيه گفتاورانيوم مورد نياز ایران به پایان رسيده، امروز چهارش
  . به آسانی پيش نمی رود
 در ارتباط با مذاکرات مسکو در مورد مساله برنامه های هسته ای ایران، می توانم :صدای والدیمير پوتين

 خوشبينيمان بگویم مذاکرات به آسانی پيش نمی روند، اما اميدواریم بتوانيم به نتيجه ای مثبت دست یابيم و
فعال در مذاکرات وقفه افتاده تا هيات مذاکره کننده ایرانی با رهبران سياسيشان . را از دست نمی دهيم

  . مشورت کنند
هنوز زود : از این هم محتاطانه تر اظهار نظر کرده و گفتسرگئی الورف  وزیر امور خارجه روسيه :م. ف 

اما در این ميان واکنش ها .  شکست یا موفق استفاده شوداست در مورد مذاکرات دو روزه مسکو از عبارات
  . از سوی ایران ضد و نقيض بوده است

 رئيس هيات مذاکراتی ایران در روسيه مذاکرات را مثبت توصيف کرد، در حالی که علی حسينی تاش
پيشنهادات ایران آمادگی پذیرش : روزنامه های روسی از قول یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده، نوشتند

در جریان مذاکرات، ایران خواسته است طرح غنی سازی اورانيوم مورد نياز : این مقام گفت. روسيه را ندارد
ایران در روسيه، تنها سه تا پنج سال ادامه یابد، اما ظاهرا روسيه می خواهد ایران فعاليت های محدود غنی 

تمی مورد نيازش را از روسيه خریداری نماید و سازیش را که ماه پيش از سر گرفت، متوقف کند و سوخت ا
  . نيز هر نوع همکاری در مورد غنی سازی به شرط توفق کامل فعاليت های هسته ای ایران است

ایران و روسيه در اوایل هفته : دبير شورای عالی امنيت ملی گفتعلی الریجانی عليرغم اینها همه امروز 
قرار است سرگئی کری ینکو رئيس آژانس اتمی روسيه جمعه . رفتآینده مذاکرات خود را از سر خواهند گ

شب وارد تهران شود و روز یکشنبه به اتفاق همتای ایرانيش غالمرضا آقازاده نتيجه مذاکرات را به اطالع 
  .همگان برساند
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رداد در این ميان در گرماگرم به گفته برخی کارشناسان بين المللی، عجله ایران و چين در امضای یک قرا
عمده نفتی قبل از تحریم های احتمالی شورای امنيت عليه ایران، امروز وزیر امور خارجه آلمان وارد چين شد 
تا در ميان سایر مسائل، در مورد برنامه های هسته ای ایران و نيز همکاری های روافزون سوختی ميان ایران 

  .و چين مذاکره کند
  

  اي موثر در آينده عراقدولت آينده  و نيروه،عراق رويدادهاي 
  

  کشته برجا گذاشت 100 عراق ی فرقه ایخشونتها
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 ی کشته بر جا100 عراق در واکنش به انفجار حرم سامره بيش از ی فرقه ایخشونتها:بی بی سی
زرگترين حزب اهل  مهار بحران بدون شرکت بی مختلف برایهمزمان مذاکرات گروهها. گذاشته است

 .سنت ادامه دارد
 فوريه، ادامه 23 گزارش منابع پليس عراق، واکنش خشونت آميز عليه سنيان عراق در روز پنجشنبه، به

 نفر ديگر يافت شده که با 50داشته و در خالل ساعات شب قبل تنها در شهر بغداد، پايتخت، اجساد 
 حمله قرار د مختلف، مساجد سنيان موریدر شهرهاشليک رگبار گلوله به قتل رسيده اند در حاليکه 

 .در بغداد نيز افراد مسلح به يک مسجد اهل سنت حمله کرده اند. گرفته اند
  العربيهی تيم خبرقتل
 العربيه، ی شبکه تلويزيونی دو روز گذشته، قتل سه روزنامه نگار عراقی ميان قربانيان خشونتهادر

ش انفجار در حرم سامره به اين شهر رفته بودند، تکان دهنده بوده  تهيه گزاری که برا،یمستقر در دوب
 .است

 ی تهيه گزارش همراه او بودند در نزديکی پنجشنبه، اجساد اطوار بهجت و دو همکارش که براسحرگاه
 .سامره يافت شد

 ی جنگ داخلخطر
 . هشدار داده اندی عراق نسبت به خطر وقوع جنگ داخلرهبران
 به منظور ی در جلسه ا،ی رييس جمهور،ی به دعوت جالل طالبانیختلف سياس می گروه هارهبران

 سنيان عراق، در ی شرکت کرده اند اما جبهه وفاق، بزرگترين گروه سياسیخاتمه دادن به تشنج جار
 ی خوانده از شرکت در اين جلسه خودداری از اين اقليت مذهبیاعتراض به آنچه که حفاظت نا کاف

 . شودی نيز خارج می تشکيل دولت ائتالفی برایت از مذاکرات جارورزيده و گفته اس
 هستيم که وحدت عراق را هدف گرفته یما مواجه با توطئه ا: " رئيس جمهور عراق گفتی طالبانجالل
 ."است

 ."  بايستيمیبايد دست در دست يکديگر در مقابل خطر جنگ داخل"
 ی کردن آيت اهللا سيستانمتهم
 اهل سنت است ی اصلی مسلمين که از نهادهایاظهار نظر نادر، مجمع علما همين حال در يک در

 .  پردازدی را متهم کرد که به تحريک خشونت ها میمرجع شيعيان آيت اهللا سيستان
 از جانب او ی از شيعيان خواسته است به مساجد سنيان حمله نکنند اما سخنگويی اهللا سيستانآيت

 .ا مهار کرد توان مردم خشمگين ریگفت مشکل م
 صدر، از رهبران تندرو شيعه، خواسته ی عراق از مقتدی از روحانيون بلند پايه سنی ديگر، يکی سواز

 . کندی همکاری فرونشاندن تشنج کنونیاست تا برا
  کارگر کارخانه47 قتل
 سال 50 تا 20قربانيان که بين .  نفر از کارگران يک کارخانه در نهروان در خارج از بغداد به قتل رسيدند47

 رفتند با يک راه بند روبرو شدند و پس از اينکه به ی که با اتوبوس از خانه به کارخانه میداشتند در حال
 .زور از اتوبوس پياده شدند هدف رگبار گلوله قرار گرفتند

 از اعمال شورشيان است يا به حادثه انفجار در حرم سامره مربوط ی نيست که اين حادثه بخشروشن
 .است
  در بصرهی سنی زندان11 قتل

 در شهر بصره، که از نقاط عمدتا شيعه نشين عراق است، افراد مسلح در پوشش ماموران پيشتر،
 در ميان آنان بودند و به ظن دست داشتن در ی اتباع خارجی را، که تعدادی سنیپليس يازده زندان
 واقع وبه،به قتل رساندند و در شهر بعق در بازداشت بودند، ربودند و با شليک گلوله یعمليات تروريست

 .در شمال بغداد، افراد ناشناس يک مسجد اهل سنت را به گلوله بستند و يک نفر را کشتند
 ی اهل سنت نيز از جمله قربانيان خشونت های ها، دست کم سه روحانی خبرگزاری گفته برخبه
 . هستندیجار
  پشت حمالت است؟ی کسچه

 یسقوط رژيم صدام حسين، رهبر سابق عراق، حمالت مسلحانه و بمب گذار پس از ی کوتاه مدتگرچه
 ی شيعيان از جمله هدف های درنقاط مختلف عراق آغاز شد و مراکز و اجتماعات دينیو عمليات انتحار

 خود داراناين حمالت بوده اند، اما تا کنون رهبران شيعه توانسته بودند از واکنش مشابه اکثر طرف
 . کنندیجلوگير
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 به همراه نداشت، ی فوريه در حرم امامان شيعه در سامره تلفات جان22 روز ی وجود اينکه بمب گذاربا
 شيعيان ظاهرا به آرامش سه ساله آنان در برابر خشونت خاتمه یاما تخريب اين مکان بسيار مقدس برا

 .داده است
گرفته، اما حمالت مسلحانه و  در حرم سامره را برعهده نی مسئوليت بمب گذاری گروه و سازمانهيچ

 شود از حمايت ی نسبت داده شده است که گفته می عراق عمدتا به گروه هايی هایبمب گذار
 عضويت ی از اين گروه های نيز در برخی تندرو برخوردار هستند و اسالمگرايان تندرو خارجی هایسن

 . آنها را در دست گرفته اندیدارند و يا رهبر
 را ی سنيان و کسانی مذهبی اهانت به حرم سامره، مکان هایخشمگين به تالف نتيجه، شيعيان در

 را ايجاد کرده اند که ممکن است ی دانند هدف حمله قرار داده و اين نگرانیکه هوادار اين گروه ها م
اين اقدامات نه تنها باعث ارعاب سنيان و قطع حمايت آنان از اين گروه ها نشود بلکه واکنش شديد 

 ی ثباتی را به همراه آورد و عراق و منطقه را دستخوش بی و تشديد خشونت فرقه ای سنیهاگروه 
 .بيشتر کند
  آمريکاهشدار

 عراق، ی ائتالف شيعيان در انتخابات پارلمانی پيروزی گيرد که در پی صورت می تحوالت در حالاين
 ،ی با شرکت رهبران سنی دولت شيعه تحت فشار اياالت متحده قرار دارند تا با تشکيلیرهبران سياس
 . در اداره امور فراهم آورندی و مذهبی قومی گروه های مشارکت تمامیزمينه را برا

 هشدار ی آمريکا، با صدور بيانيه ای سامره، جورج بوش، رييس جمهوری واکنش نسبت به بمب گذاردر
 آنان را عوامل شبکه ی و آمريکايی بيفتند که مقامات عراقیداد که مردم عراق نبايد به دام کسان

 . دانندیالقاعده م
 یخشونت تنها به تحقق هدف مورد نظر تروريست ها کمک م" بوش در پيام خود گفته است که یآقا
 ."کند
 در سامره را محکوم کرده و هدف از ی مختلف انفجار در حرم عسگری ايران نيز مقامات و سازمان هادر

 اين اقدام را به ،ی نژاد، رييس جمهوریمسلمانان دانسته اند و محمود احمدآن را ايجاد تفرقه در ميان 
  . نسبت داده که آنان را دشمنان اسالم خوانده استیکسان

  
ي آردستان عراق نيجروان بارزاني را به عنوان نخست وزير اين منطقه و عمر فتاح را به  پارلمان منطقه

  . عنوان معاون وي انتخاب آرد
  ٢٠٠۶ فوريه ٢٢ -  ١٣٨۴سفند  ا٣چهارشنبه 

به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، پارلمان آردستان امروز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آيلومتري شمال بغداد نيجروان بارزاني از رهبران 220طي نشستي در شهر اربيل واقع در ) چهارشنبه(

ي آردستان عراق و  ي را به عنوان نخست وزير منطقهحزب دموآرات آردستان به رهبري مسعود بارزان
ي ميهني آردستان به رهبري جالل طالباني را به عنوان معاون وي انتخاب  عمر فتاح از رهبران اتحاديه

  . ي شهرهاي سليمانيه و اربيل برداشته شد ها در جهت متحد آردن اداره آرد آه به اين ترتيب اولين گام
ي آردستان عراق، پارلمان درخواستي را به  ن نخست وزير و معاون منطقهچنين به همراه تعيي هم

مسعود بارزاني ارايه داد آه طي آن دولت جديد بايد طي چهار ماه آينده و حداآثر تا مدت يك سال 
  . ي جديد را تشكيل دهد آابينه

، آار و امور هاي وزارت آشور، دادگستري، آموزش، بهداشت بر اساس توافق دو حزب اصلي آرد پست
ي ميهني آردستان و  اجتماعي، اوقاف، آب، حمل و نقل، بازسازي، برنامه ريزي و حقوق بشر به اتحاديه

ها،  هاي دارايي، پيشمرگ، آموزش عالي، آشاورزي، فرهنگ، برق، منابع طبيعي، شهرداري وزارت خانه
ها نيز به ساير  ي وزارتخانه قيهيي امور آردستان به حزب دموآرات و ب ورزش و جوانان و وزارت منطقه
  . احزاب آردستان واگذار شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند4:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه ٢3 -  ١٣٨۴ اسفند 4شنبه پنج 
امامان روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هايی از حرم ويران شده 

شيعه در سامره ه با جمالت احساسی خبر از انفجار در آن شهر و عزاداری شيعيان داده اند و متن 
روايت حسن . اعالميه مراجع دينی و گروه های سياسی در مجکوم کردن اين انفجار را منتشر کرده اند

گيری گفتگوها با روحانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی، از پرونده هسته ای، احتمال از سر
روسيه، دستور رييس قوه قضاييه برای لعو مرخصی اشرار زندانی از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز 

  .صبح است
 در مقاالتی دشمنان اسالم را عامل انفجار سامره اعالم و جمهوری اسالمی و  ايران،کيهان

  . مسلمانان را مبرا از آن اعالم داشته اند
اله خود بدون اشاره به منبع و دليل خود صهيونيسم را در جريان انفجار سامره مقصر  در سرمقخراسان

آميز از  ای بر محروم کردن ايران از حق استفاده صلح  اعالم داشته و نوشته تاکيد قدرت های هسته 
  .ای نيز درراستای همان هدف است انرژی هسته
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 ها دستور داده از هر نوع مرخصی در ايام نوروز  رييس قوه قضاييه به اداره زندانهمبستگیبه نوشته 
اين دستور از بيستم اسفند تا بيست فروردين . به اشرار و بر هم زنندگان نظم عمومی خودداری شود

  .اجرا می شود و اين گونه زندانی ها از مرخصی نوروزی از زندان محروم خواهند بود
 کرده که در آن نسبت به عواقب اجرای بودجه  متن اطالعيه حزب کارگزاران سازندگی را منتشرشرق

  . ساالنه ای که دولت به مجلس داده است ابراز نگرانی شده است
 کارگزاران سازندگی نوشته اند که اين بودجه عالوه بر اين که در شرايط حساس شرقبه نوشته 

اين جهت هم قابل انتفاد پرونده هسته ای معادل شانزده ميليارد از صندوق ذخيره ارزی را هزينه کرده از 
کارگزاران سند چشم انداز بيست ساله و . است که با قانون های باالدستی بی اعتنا مانده است

برنامه چهارم کشور را نام برده اند که از تصويب مجلس گذشته و رهبر جمهوری اسالمی آن را برای 
  . اجرا تنفيذ کرده است

از يک ماه بحث و بررسی در کميسيون های تخصصی مجلس دو روز ديگر اليحه بودجه سال آينده پس 
  . به صحن می آيد تا بازتاب تغييرات کميسيون تلفيق مجلس در اليحه دولت آشکار شود

 گزارش داده که ممکن است گزارش کميسيون ايراندو روز مانده به بررسی بودجه در مجلس ، روزنامه 
صويب مجلس نرسد و نمايندگان همان اليحه دولت را به تلفيق که از حجم بودجه سال آينده کاسته به ت

  .تصويب برسانند
 که تغييرات کميسيون را جنجال برانگيز خوانده، از موج مخالف نمايندگان خبر ايرانگزارشگر روزنامه 

 ميليارد دالر از درآمدهای ارزی دولت را اولين ١٠داده و نوشته منابع پارلمانی که پيش از اين کاهش 
 خوانده بودند، ديروز پيش بينی کردند با آغاز بررسی اين اليحه در صحن ٨۵ اليحه بودجه سال شگفتی

اين شگفتی درخواست گروهی از نمايندگان . علنی مجلس، احتماًال شگفتی ديگری رقم خواهد خورد
  .برای بازگشت به اليحه دولت است

 رييس جمهوری انتقاد کرده و در جواب  يک نماينده مجلس از افزايش بودجه در اختيارشرقبه نوشته 
خبرنگاری گفته بذل و بخشش های رييس جمهوری در جريان سفرهای او به مناطق محروم تا به حال 

  . که تاثيری در زندگی آن مناطق نداشته است
 گفته است هنوز استان های محرومی شرقعماد افروغ رييس کميسيون فرهنگی مجلس به نوشته 

جمهوری بوده اند، چيزی نگرفته اند، فقط بحث آنها به رسانه ها کشيده شده بلکه که ميزبان رييس 
و هم اعتباری به آنها تعلق " محروميت زدايی شده"هم گفته می شود . آبرويشان هم رفته است

  .نگرفته است
 بر اساس گزارش های رسيده از شهرکرد خبر داده است که سرانجام رييس جمهوری به اعتماد

  . رسيدشهرکرد 
 در حالی که هواپيمای حامل احمدی نژاد رييس جمهور امکان نشستن در فرودگاه  اعتمادبه نوشته

شهرکرد را به خاطر مشکل روشنايی نداشت در اصفهان به زمين نشست و وی با ماشين و از راه 
  . زمينی به شهرکرد رفت

های جنوبی کشور لغو شد که در هفته های گذشته سه بار سفرهای محمود احمدی نژاد به استان 
  . هر بار اعالم گرديد که به علت بدی وضعيت هوا بوده است

 رييس هيات مديره کانون جهانگردی و اتومبيلرانی ايران با تشکر از دولت بخاطر کيهانبه نوشته روزنامه 
  . اختصاص بن سفر به کارمندان از بانک ها خواسته که به مردم وام سفر بدهند

ه در مراسمی مربوط به جهانگردی نايب رييس شورای شهرتهران گفته نگاه ما به گردشگر  نوشتکيهان
  . خارجی هميشه يک سويه و فقط نگاه امنيتی است

گردشگری تعامل دو طرفه است و بايد بستر مناسب برای ورود گردشگر خارجی به کشور : وی افزود
  .دشگران خارجی به کشور، آن را تسهيل کنيمفراهم شود و با پرهيز از قشری نگری درمساله ورود گر

  
  سوم اسفند:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ فوريه ٢٢ -  ١٣٨۴ اسفند ٣چهارشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود نامه مهدی کروبی به مراجع :بی بی سی

ويش قم منعکس کرده، از ادامه بزرگ روحانی را در اعتراض به حمله گروه های حزب اللهی به درا
مذاکرات هسته ای ايران و روسيه در تهران خبر داده و اخباری درباره کشف شبکه های تخلف مالی و 

  . حمله نيروی انتظامی به بازار قاچاق دارو در تهران را منتشر کرده اند
 با سفر سرگئی  در گزارش مذاکرات هسته ای ايران و روسيه خبر داده که قرار است مذاکراتشرق

  . کرينکو، رييس سازمان انرژی اتمی روسيه، به تهران ادامه يابد
 از قول خبرگزاری روسی خبر داده که سرگئی کرينکو فردا به تهران سفر می کند و در همبستگی

ديدار با مقام های ايرانی پيشنهاد هسته ای کرملين را برای خروج ايران از بن بست هسته ای مورد 
  . ار خواهند دادبررسی قر
 نوشته ديپلمات ها بر اين باورند که دو طرف بهتر است تا پيش از ششم ماه مارس يعنی روزی شرق

که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تصميم در مورد ايران در نشست عادی تشکيل 
  . جلسه می دهد به نتيجه دست يابند

  .  آخرين بخت تهران برای برون رفت از بن بست کنونی باشدتحليلگر شرق نوشته اين مذاکرات شايد
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 اسالمی نوشته روس ها ويژگی های طرح خود را برای تاسيس شرکت جمهوریبا اين همه روزنامه 
اول آنکه غنی سازی بطور کلی در خاک روسيه صورت می : غنی سازی با ايران چنين برشمرده اند

ازی فقط به روی دانشمندان روسی باز خواهد بود، و سوم گيرد، دوم اينکه درهای تاسيسات غنی س
  . آنکه ايران به هيچ ميزان حق غنی سازی در خاک خود نخواهد داشت

 با اشاره به سياست اعالم شده ايران پيش بينی کرده مذاکرات ايران و جمهوری اسالمیروزنامه 
  .روس در نهايت به نتيجه ای منجر نشود

ان حماس در يک جلسه سخنرانی در دانشگاه تهران در روزنامه های شرکت خالد مشعل از رهبر
  . مختلف امروز صبح واکنش وسيعی دارد

 نوشته مشعل در پاسخ دانشجوئی که از امکان پيوستن حماس به مذاکرات صلح با اسرائيل کيهان
ه و مرحله پرسيده بود گفته است قطار سازش موتورش خراب شده و قطار حماس و انتفاضه در اين بره

  . جلو خواهد رفت
. به گفته اين روزنامه، خالد مشعل افزوده است که اين قطار گنجايش همه اعراب و مسلمانان را دارد

وانگهی اين شرط . اگر شرط و شروطی تعيين کنند ما به آن پايبند نخواهيم بود زيرا ظالمانه خواهد بود
  . ها آزموده شده و شکست خورده است

با توجه به اينکه کمک های مالی حماس از " خالد مشعل در پاسخ به اين پرسش که انکيهبه نوشته 
برخی منابع قطع شده است و با توجه به تحريم پيش آمده سياست های شما در قبال مسايل مالی 

ما جايگزين . جنبش حماس کمک ها را از ملت ها دريافت می کند: جنبش چه خواهد بود؟، تاکيد کرد
  .ر امت عربی و اسالمی داريم که ما را از غرب بی نياز می سازدهای مالی د

سخنان منوچهر متکی وزير خارجه را " صالبت ايران در پارلمان اروپا" در صدر اخبار خود با عنوان کيهان
  . مهم ديده و در يادداشتی آن را کم سابقه توصيف کرده است

ارلمان اروپا و وزير ايرانی به طور مستقيم از شبکه  از اين که پرسش و پاسخ نمايندگان پايرانروزنامه 
های تلويزيونی اروپا پخش نشده انتقاد کرده و آن را نشانه نبود آزادی بيان در اروپا به حساب آورده 

  . است
 نظر چند تن از نمايندگان مجلس را نسبت به گفته های سخنگوی دولت منعکس کرده همبستگی

يکی از نمايندگان تاکيد کرده که دولت متملقان را . ده جنگ روانی نيستاست که گفته اند انتقاد سازن
  . به دوستان مشفق خود ترجيح می دهد

غالمحسين الهام سخنگوی دولت دو روز پيش در دفاع از دولت منتقدان را به برانگيختن جنگ روانی 
  .عليه دولت متهم کرده بود

 ناصر خسرو محل تجمع فروشندگان داروهای قاچاق  از حمله نيروی انتظامی به خيابانمردم ساالری
خبر داده و از قول سخنگوی قوه قضاييه نوشته اند که دو کاميون داروی غيرقانونی در اين حمله به 

  .دست آمده و هشتاد نفر دستگير شده اند
  از زبان يکی از سرداران نيروی انتظامی خبر داده که اعضای يک شرکت جعلی دستگير شدهاعتماد
 نفر دستگير شده اند و نود ميليارد ٩٢۵ هزار نفر شاکی مديران آن هستند که در نتيجه ١٧۵اند که 

  . تومان از آن ها توقيف شده است
  . کردند آوری  کالن پول های مردم را جمع   سودهای  پرداخت  اين افراد با وعدهاعتمادبه نوشته 
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