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چاپ کنید بفرستید نظر بدھید

انتخابات

حملھ بھ ستاد میر حسین موسوی در قیطریھ
TU 17:54 12/06/2009  تاریخ انتشار مقالھ  12/06/2009 بھ روز شده

 

ساعت حدود پنح و نیم بعد از ظھر بھ وقت تھران، تعدادی
مأمور لباس شخصی بھ ستاد میر حسین موسوی در قیطریھ کھ

ساختمانی بزرگ و پنج طبقھ است، وارد شده و تلویزیون
اینترنتی این ستاد را در طبقۀ پنجم قطع کردند.

درھمین حال تعدادی کامپیوتر را شکستھ و با استفاده ازگاز
اشک آور ، شوکر و باتوم برقی بھ حاضران حملھ کردند.

شماری از ھنرمندان از جملھ خانم ھا منیژۀ حکمت ، کارگردان،
اللھ اسکندری و مریال زارعی ، ھنرپیشھ، از شدت استنشاق گاز اشک آور صدمھ دیدند. ھمچنین

محمد رضا جالیی پور ، فرزند حمید رضا جالیی پور یکی از سران طیف اصالح طلب، زخمی و
روانۀ بیمارستان شد.

شماری از شخصیت ھای اصالح طلب حاضر در ساختمان درب ھای ساختمان را بستند و از لباس
شخصی ھا خواستند کھ حکم تفتیش یا تجسس از ساختمان را بھ آن ھا نشان دھند. آن ھا در پاسخ گفتند

کھ از جانب قاضی مرتضوی حکم شفاھی دارند. مسئوالن ستاد میر حسین موسوی تلفنی پلیس ضد
شورش را خبر کردند کھ پس از بستن خیابان قیطریھ و پلمب کردن ستاد، لباس شخصی ھا را از محل

دور کردند.

خبر

پناھجویان افغان

دستگیری پنج نفر در یونان
پنج تن قاچاقچی کھ میخواستند پانزده تن افغان را با ھواپیما بھ شمال ایتالیا ببرند، در فرودگاه

کاواال دستگیر شدند.
TU 10/01/201115:07

فرانسھ / خاور میانھ

سارکوزی طرح پاکسازی دینی را محکوم کرد
متعاقب حمالتی کھ بر ضد مسیحیان در عراق و در مصر صورت گرفت، نیکوال سارکوزی،

رئیس جمھور فرانسھ، بر ضد خطر پاکسازی دینی ھشدار داد.
TU 07/01/201117:33

افغانستان / پاکستان

مجلس جدیدی برای صلح
حکومت پاکستان امروز اعالن کرد کھ با یک ھیئت افغانی کھ بھ قصد راه اندازی مذاکره با

طالبان بھ این کشور رفتھ اند، تفاھم حاصل کرده اند، تا در ماه ھای آینده، با طالبان یک مجلس
صلح برگزار کنند.

TU 06/01/201116:31

افغانستان / اجتماعی

عروسی ھای کمر شکن در افغانستان
حکومت افغانستان میخواھد ازدواج ھای مجلل، و با شرکت صد ھا تن مھمان را، کھ در این

اواخر در افغانستان بسیار مرسوم شده است، ممنوع کند. اولین قربانی این مراسم پر شکوه، خود
خانواده ھا استند.

TU 05/01/201115:38

افغانستان

تبعیض در اردوی ملی
آژانس فرانس پرس گزارشی تھیھ کرده است از اوضاع و روحیات اردوی ملی افغانستان در

موسی قلعھ. عالوه بر ترس از حمالت احتمالی طالبان و شکایت ھای دیگر، سربازان غیر پشتون
از مشکالت قومی ھم شکایت داردند.

TU 04/01/201116:00

پاکستان

خطر سقوط حکومت
متعاقب خروج مھمترین حزب ائتالف، حکومت پاکستان در خطر سقوط قرار دارد و یوسف

رضا گیالنی تالش دارد تا برای جلوگیری از سقوط حکومت، با مسئولین احزاب مخالف مذاکره
کند.

TU 03/01/201116:25
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افغانستان / فرانسھ

شکایت خانوادۀ گروگانان از عملکرد و طرز برخورد حکومت فرانسھ
بستگان گروگانان فرانسوی در افغانستان، کھ از مدتھا بھ اینسو، بھ درخواست حکومت سکوت

اختیار کرده بودند و از خویشتن داری کار میگرفتند، اینبار در گفتگویی با آژانس فرانس پرس،
از عملکرد و طرز برخورد حکومت فرانسھ شکایت کرده اند.

TU 28/12/201015:35

افغانستان / فرانسھ

پیگیری ماجرای گروگانان توسط حکومت فرانسھ
از دفاتر کاخ ریاست جمھوری فرانسھ تا کوه ھای افغانستان، دولت فرانسھ ساعت بھ ساعت،

ماجرای ربوده شدن ستفان تاپونیھ و اروه گیکیر، گروگانان فرانسوی در افغانستان را کھ یک سال
قبل در کاپیسا ربوده شدند، پیگیری میکند.

TU 27/12/201015:18

افغانستان / فرانسھ

سفر وزیر دفاع جدید فرانسھ بھ کابل
وزیر دفاع فرانسھ، الن ژوپھ، صبح امروز، برای یک بازدید از سربازان فرانسوی، بھ مناسبت

جشن نوئل (کریستمس) وارد کابل شد.
TU 25/12/201015:44

افغانستان

تنش ھای قبل از بھبود اوضاع
ستافان میستورا، نمایندۀ سابق سازمان ملل در افغانستان، با قدر دانی از انتخابتی کھ صورت

گرفت، اعالن کرده است کھ طالبان برای حمالت شدید و پر سر و صدا آمادگی میگیرند.
TU 23/12/201014:57

http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13120.asp
http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13120.asp
http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13116.asp
http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13116.asp
http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13112.asp
http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13112.asp
http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13106.asp
http://www1.rfi.fr/actufa/articles/132/article_13106.asp

