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   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

 
   روزه ميالن12اي در نشست  چشم انداز تعيين سرنوشت پيمان کيوتو براي کاهش گازهاي گلخانه

  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه 
 کشور جهان از 180 روزه اي که با شرکت چهار هزار نماينده از 12در اجالس ): ديوفردارا(علي سجادي 

امروز در ميالن کار خود را شروع کرد، سرنوشت پيمان کيوتو براي کاهش از گازهاي گلخانه اي که باعث 
ناطقي همکار ما بهنام . شوند، رقم خواهد خورد باالرفتن دماي کره زمين و تغييرات جوي دانسته مي

  . گزارش مي دهد
حاميان پروتکل کيوتو، در باره کاهش تصاعد گازهاي گلخانه اي که ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 

باعث تغييرات جوي زيان آور ناشي ازافزايش دماي زمين مي شود ، امروز در اجالس سازمان ملل در 
کنون موافقت خود را با اين پروتکل اعالم اين باره در ميالن، چشم به تصميم روسيه دوخته اند که تا

 11 و 10روزهاي .  کشور جهان در اين کنفرانس شرکت دارند180چهارهزار نماينده از . نکرده است
 وزير قرار است شرکت داشته باشند ولي قرار نيست 80دسامبر در بخش سطح باالي اين کنفرانس، 

  دف از آن صرفا تعيين سرنوشت پروتکل کيوتو استاين کنفرانس به صدور بيانيه اي منجر شود زيرا ه
  

، قائم Paula Dobrianskyخانم . رد پروتکل کيوتو، يکي از نخستين اقدامات بين المللي دولت بوش بود
هاي  تالش دولت آمريکا براي اشاعه تکنولوژي: مقام وزير امورامورخارجه آمريکا در امور جهاني، گفت

اقتصادي براي جلوگيري از افزايش دماي کره زمين است، زيرا تکنولوژي هاي تازه، تنها راه قابل قبول و 
شوند و از  اي ناشي از سوخت مواد نفتي مي جديد، از يکسو باعث کاهش از تصاعد گازهاي گلخانه

خانم دوبريانسکي پروتکل کيوتو را . کنند طرف ديگر به تداوم بهبود شرايط زندگي مردم کمک مي
  . بندد رد و گفت مقررات آن دست دولتها را از پشت ميغيرواقعي توصيف ک

  
 18، سياستي را در پيش گرفته است که هدف آن کاهش 2001آمريکا بعد از رد پروتکل کيوتو در سال 

اين درحالي است که هدف پروتکل .  از تصاعد گازهاي گلخانه اي در هر واحد است2012درصد تا سال 
د و دولت کلينتون نيز به آن راي مثبت داده بود، اين است که تا سال  تدوين ش1997کيوتو، که در سال 

 کشور 119تاکنون .  برساند1990 ، حجم گازهاي گلخانه اي را به هشت درصد حجم آنها در سال 2012
 درصد از گازهاي گلخانه اي جهان را 55اين پروتکل را امضا کرده اند اما اين کشورها در مجموع، کمتر از 

 درصد از گازهاي 55براي اينکه پروتکل کيوتو عملي شود، بايد حداقل توليدکنندگان . ي کنندتوليد م
  .گلخانه اي آن را امضاء کنند و به تصويب مجالس خود برسانند

اظهارات خانم دوبريانسکي : روزنامه فايننشال تايمز، چاپ لندن، در گزارشي در اين باره امروز نوشت
گويند بزرگترين توليد کننده گازهاي گلخانه اي حاضر نيست پديده   که ميمنتقدان سياست آمريکا را

  . افزايش دماي کره زمين را جدي بگيرد، راضي نخواهد کرد
برگزارکنندگان کنفرانس ميالن ، اميدوار بودند که روسيه پروتکل کيوتو را قبول کند اما ماه گذشته، آقاي 

 درصد کشورها هم به پروتکل کيوتو متعهد 100حتي اگر : والديمير پوتين، رئيس حکومت روسيه گفت
: شوند، اين پروتکل قادر نخواهد بود تغييري در شرايط جوي زمين ايجاد کند و مشاور اقتصادي او گفت

مطابق پيمان . پيوستن به اين پروتکل روسيه را در فقر، ضعف اقتصادي و عقب افتادگي فرو خواهد برد
 خود بيشتر گاز گلخانه اي توليد کند، ناچار خواهد بود از توليد صنعتي خود کيوتو هرکشوري که از تعهد

  . بکاهد
 کشور شرکت کننده در اين کنفرانس با توجه به اينکه پروتکل کيوتو ممکن است هرگز 180نمايندگان 

پردازند که از طريقي تعهد کشورهاي جهان را به  عملي نشود، به بحث در باره راه هاي ديگري مي
  .اي جلب کنند استن از تصاعد گازهاي گلخانهک
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شورش در خيابان سراج منطقه چهار
  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه : گزارش دريافتی پيک ايران

 تهران شاهد يكي  از بزرگترين درگيريها بين مردم و 4امروزدوشنبه دهم آذرماه خيابان سراج از منطقه 
هزاران جوان و نوجوان پس از هجوم ماموران نيروي انتظامي به منزل يكي از اهالي . نيروي انتظامي بود

براي تخليه با پرتاب سنگ و چوب به مقابله پرداختند و نيروي انتظامي را تا حدود زيادي مجبور به عقب 
ر است شروع به نشيني آردند به گفته مردم اين شخص آه از حمايت شخصيتهاي نظامي برخوردا
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بقيه عابران نيز به مردم پيوستند و تا حدود ساعت سه . تخليه منازل تحت عنوان مالك را آرده است
در اين درگيري تعداد زيادي از . عصر آه خيابان از چهار طرف به محاصره درآمد در صحنه حضور داشتند

 .مردم و ماموران ضدشورش زخمي شدند
  

   مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در
  

مجلس در “ ي گرايشهاي قانوني تاآيد آرد آه  جمهور با تاآيد بر نمايندگي مجلس از سوي همه رييس
  . ، يك تعارف نيست”راس امور است

  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه 
 سيدمحمد خاتمي، االسالم والمسلمين ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

گفت،  هاي بازرسي انتخابات مجلس هفتم سخن مي جمهور آه ظهر امروز در جمع اعضاي هيات رييس
از افتخارات نظام ما بعد از انقالب اين است : با اشاره به اهميت نقش انتخابات در آشور خاطرنشان آرد

ل استقرار قدرت دانست؛ به طوري آه ترين آانا آه اساس آار را بر مبناي مردم نهاد و انتخابات را مهم
ي  آننده ي اجزاي نظام، مستقيم يا غيرمستقيم، مبتني بر راي مردم باشد و مردم بازخواست همه

  . قدرت باشند
طور متوسط يك انتخابات بزرگ در هر سال پس از پيروزي انقالب اسالمي را افتخاري  وي برگزاري به

هاي مختلف و ابتناي قدرت سياسي بر   حضور مردم در انتخاباتبه مدد همين: بزرگ توصيف آرد و افزود
  . توان با آن برخورد آرد راي مردم است آه ايران، اعتبار بسياري يافته است و به سادگي نمي

هاي ظالمانه عليه ايران، در متن وجدان عمومي دنيا،  پاشي ي سم با وجود همه: خاتمي تصريح آرد
آند و در مقايسه با بسياري از آشورهاي مورد تاييد  دموآراسي را طي ميچنان مسير استوار  ايران هم

  . تر است غرب، در اين زمينه پيشرفته
از شعارهاي مهم اين : جمهور در عين حال به وجود نقايص و آمبودها در آشور اشاره آرد و افزود رييس

  .ساالر است ساالري ديني و استقرار يك نظام مردم دولت، رفع تدريجي موانع مردم
در مجموع، مسير، مسير درستي است و دستاوردهاي بزرگي نيز تاآنون به دنبال داشته : وي گفت
  . است

المللي براي ما اهميت زيادي  ي انتخابات به لحاظ داخلي و بين هر چند آه مساله: خاتمي تاآيد آرد
ي داخلي   به سبب شرايط ويژهاند، ولي انتخابات مجلس هفتم دارد و مردم هم اين مساله را درك آرده

  . آننده در آينده، پيشرفت آشور و رفع نيازهاي آن است المللي داراي نقشي بسيار تعيين و بين
شعار اصلي ما آه همان : هاي دموآراتيك، ممتاز توصيف آرد و افزود خاتمي نقش مجلس را در نظام

است، يك تعارف نيست، مجلس » مورمجلس در راس ا«فرمايش بنيانگذار آبير انقالب اسالمي يعني 
  . تواند صورت دهد در قانونگذاري و نظارت نقش بزرگي دارد و يك مجلس قدرتمند، آارهاي بزرگي مي

وقتي قدرت، : جمهور مجلس را يك قدرت منتشر دانست آه در يكجا متمرآز نشده است و افزود رييس
 براي پيشبرد امور الزم است ولي مهم اين رود، البته تمرآز منتشر شد امكان ديكتاتوري از بين مي

آند و اين دقيقا همان تفاوت  است آه يك قدرت منتشر وجود دارد آه بر قدرت متمرآز نظارت مي
  . هاي ديكتاتور است هاي دموآراتيك با نظام نظام

ه ي وجدان عمومي جامع ها در انتخابات، نمايندهý وي مجلس را به شرط حضور تمامي ساليق و گرايش
اگر ما آشكارا بگوييم آه تنها يك جريان و گرايش و فكر وارد مجلس شود يا در مقام : دانست و تاآيد آرد

ها نتوانند نمايندگانشان را به مجلس  آار ببنديم آه برخي از ساليق و گرايش اجرا، ساز و آارهايي به
  . ي وجدان عمومي نيست بفرستند، اين مجلس ديگر نماينده

ي وجدان عمومي باشد را برگزاري انتخابات آزاد دانست و  يگر شرط آنكه مجلس، نمايندهجمهور د رييس
البته اين آزادي به معناي هرج و مرج نيست، ولي بايد تمامي آساني آه به اصل نظام، تماميت : گفت

عنوان  ارضي و منافع ملي مومن هستند و به عمل در چارچوب قانون اساسي پايبندند، بتوانند به
  . اوطلب در انتخاب شرآت آنندد

گيري ما در امر انتخابات خيلي آارساز نيست و تجربه نشان داده است آه معدل  سخت: وي تاآيد آرد
  . تشخيص مردم، همواره معدل درستي بوده است
ي ملت است و  اندرآاران امر انتخابات آه مجلس، نماينده خاتمي بر لزوم توجه به اين امر از سوي دست

ي آل ملت است و بايد ايمان  مجلس نماينده: ي يك جريان يا گرايش خاص تاآيد آرد و افزود ايندهنه نم
  . دهنده وجدان عمومي است داشت آه انعكاس

مطمئنا اعضاي : اندرآاران تاآيد و خاطرنشان آرد جمهور بر لزوم رعايت قانون از سوي دست رييس
سوزد و آنها   هستند، آمتر از ما دلشان براي قانون نميمحترم شوراي نگهبان نيز آه خود نگهبان قانون
انديشي چه در اجرا و چه در نظارت نبايد  گونه مصلحت هم تاآيد دارند آه مر قانون بايد اجرا شود و هيچ

  . وجود داشته باشد
خواهم و هيچ آس اعم از يك  از شما اجراي درست قانون را مي: خاتمي خطاب به حاضران تصريح آرد

  . حق ندارد از چارچوب قانون تخطي آند...اندار، فرماندار، مجري و است
البته افراد تبعا داراي : هاي سياسي در امر انتخابات را بسيار خطرناك خواند و افزود وي اعمال گرايش

گرايشاتي هستند ولي گرايش داشتن يك مقوله است و اعمال گرايش در ايفاي مسووليت عمومي، 
  . تي ديگري اس مقوله

www.iran-archive.com 



بايد از حقوق قانوني در چارچوب قانون و با رعايت آن دفاع آرد؛ اين توقع از : جمهور ادامه داد رييس
  . رود نيروهاي نظارتي نيز مي

خاتمي نقش بازرسان انتخاباتي را در بازرسي و نظارت آامل بر حسن اجراي انتخابات بسيار حايز 
ر امر انتخابات را ندارند ولي در حكم چشم و گوش البته بازرسان حق دخالت د: اهميت خواند و گفت

  .هستند آه بايد مسائل را به شوراي نگهبان و وزارت آشور انتقال دهند
االسالم والمسلمين سيدمحمد خاتمي،  ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ...

ي مجلس  ي انتخابات هفتمين دورههاي بازرس رييس جمهور در ادامه سخنانش در جمع اعضاي هيات
جمهوري بر لزوم مشارآت پرشور مردم در اين انتخابات تاآيد آرد  شوراي اسالمي در محل نهاد رياست

ترين  ي حيات سياسي و اجتماعي، آن هم از مهم مشكالت هيچ آس با آنار آشيدن از عرصه: و افزود
  . شود آنها، حل نمي

عه پيشرفته، دموآراتيك و مبتني بر معيارهاي اسالمي و انقالبي اگر مردم خواستار جام: وي افزود
تري داشته باشند، امكان نيل به  هستند، مسوول اصلي، خودشان هستند؛ هر چه مردم حضور پررنگ

  . شود جامعه مطلوب بيشتر است، در مقابل اگر مردم آا را رها آنند، امكان انحراف هم بيشتر مي
هايي است و به عنوان مثال به  هاي مختلف دچار نارسايي شور ما در زمينهالبته آ: خاتمي تصريح آرد

لحاظ اقتصادي، مشكالت زيادي در آن وجود دارد يا به لحاظ اداري، متاسفانه ادارات در خور شان نظام 
ها با قهر و نيامدن به پاي  سالم اجتماعي و اسالمي مورد نظر ما نيستند، اما آيا اين نارضايتي

  شود؟  اي راي حل ميه صندوق
دهند در اين  گيري، وضعيت جامعه را بد جلوه مي هاي رقيب را آه براي مچ رييس جمهور اقدامات جناح

وضعيت جامعه اين طور هم نيست؛ در اين آشور : زمينه تاثيرگذار دانست، و در اين باره اظهار داشت
 بكار گرفته شده است، لذا چرا بايد هاي مختلف تدبيرهاي بزرگي براي جلوگيري از تهديدها در عرصه

  ي خالي ليوان را ببينيم؟  همواره نيمه
اي اشاره  هاي اقتصادي، فرهنگي، آموزش عالي و فناوري هسته وي به دستاوردهاي آشور در عرصه

گيري عليه ما بود، اما  در مسائل مربوط به تكنولوژي اتمي يك اجماع خطرناك در حال شكل: آرد و افزود
ها و مردم آن را پسنديدند و دنيا احساس آرد آه همه   ملي در آشور ايجاد شد آه همه جناحيك عزم

ها،  ملت پشت آن هستند، لذا دشمن ما پيروز نشد؛ حال با عنايت به اين تجربه چرا در رقابت
  . دستاوردهاي مثبت نظام، بايد سياه جلوه داده و دل جامعه خالي شود

ه با عدم حضور مردم، حقوق آنها بيش از بين خواهد رفت، از نخبگان، خاتمي با تصريح اين نكته آ
ها و مديران و آارآمدن آشور خواست، آانديدا شوند تا حتي در صورتي آه امكان ريزش زياد  شخصيت

  . ي انتخاب مردم تحليل نرود هم وجود داشته باشد، باز قوه
ها، باندها و افرادي به صحنه بيايند آه  ت گروهاگر مردم به صحنه نيايند، ممكن اس: رييس جمهور افزود

نگذارند مجلس نماينده وجدان عمومي باشد، بنابراين با جديت در امور و از صحنه بيرون نرفتن، مردم 
  . تر به اهداف خود خواهند رسيد راحت

آردن اند، بر لزوم رها  وي با اشاره به وجود دشمنان بزرگ آه در آمين نظام اسالمي ايران نشسته
هاي شرق و  امروز سرزمين: دعواهاي باندي و گروهي و پرداختن به مشكالت آشور تاآيد آرد و افزود

غرب ايران در اختيار آمريكاست و آمريكا هم دشمن است، منطق هم ندارد و مورد تهديد او هستيم آه 
ي اتمي به لطف ي انرژ هايش براي آسب اجماع جهاني عليه ايران در قضيه خوشبختانه آخرين تالش

  . خداوند ناآام ماند
تواند در  ترين مساله آن است آه دنيا بداند با ملت ايران نمي در چنين شرايطي مهم: خاتمي تصريح آرد

خواهد و اگر هم اشكاالتي  بيفتد، چرا آه اين ملت، نظام، انقالب و اسالم و اهداف اصلي خود را مي
  . تش را حل آندآيد تا مشكال داند، به صحنه مي وارد مي

هاي حساس، هوشياري خود را با حضور پررنگ  رييس جمهور با بيان اينكه ملت ايران همواره در موقعيت
هر چه مردم بيشتر در انتخابات شرآت آنند، امكان حضور آساني در : در عرصه نشان داده است، گفت

د و بدين ترتيب، مسير اصالحات شو تر مي آنند، پررنگ مجلس آه بيشتر از مطالبات مردم نمايندگي مي
 انتهاي پيام. يابد نيز تداوم مي

  
  بايد آماده روزهاي سخت تر براي آار باشيم  : حجاريان در مراسم سالگرد تاسيس جبهه مشارآت

  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه 
تماعات شهيد مراسم پنجمين سالگرد اعالم موجوديت جبهه مشارآت ايران اسالمي امروز در سالن اج

  .قندي برگزار شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران ، ايلنا، در اين مراسم محمدرضا خاتمي دبير آل، حسين آاشفي 

رئيس هيات اجرايي، سعيد حجاريان عضو ارشد مشارآت و فاطمه راآعي رئيس آميسيون زنان اين 
  .حزب سخنراني آردند

شكل را به عنوان نهادي برآمده از دل اصالحات و جنبش دوم دبيرآل جبهه مشارآت در سخناني اين ت
  .رمز موفقيت حزب تاآنون و پايداري آن در آينده چيزي جز حرآت مستقل نيست: خرداد دانست و گفت

  .شاه همه را بنده خود ميدانست و ما قرار گذاشتيم هيچ آس را بنده ديگري نخواهيم: وي افزود
افتخار مي آنيم آه : ن سختيهاي پيش راه خود و همكارانش گفتدبيرآل جبهه مشارآت با برشمرد

  راهي را برگزيده ايم آه مي تواند هدف ديرينه ملت ايران را برآورده آند

www.iran-archive.com 



در ادامه حسين آاشفي رئيس هيات اجرايي مشارآت در سخناني به بررسي آارنامه و عملكرد حزب 
نامه حزب ما به تمام موارد آن عمل آرده و در بر طبق اساس: مشارآت در پنج سال اخير پرداخت و گفت
  صدد احيا و برنامه ريزي براي حزب هستيم

سعيد حجاريان ديگر سخنران اين مراسم بود آه نسبت به جوانمرگ شدن احزاب در ايران هشدار داد و 
يكي از توصيه هاي من به دوستانم در حزب مشارآت اين است آه آثار پيرشدگي در حزب : گفت
  .ن را احساس آنند و درمقابلش بايستندخودما

اين سخن به اين معنا نيست آه افراد حزب پير شده اند، نه اين گونه نيست، بلكه بايد : حجاريان افزود
  .تالش شود سيستم پير نشود، دوستان راه رهايي از اين آفت را بايد پيدا آنند

يكي از چيزهاي مهم : ت و گفتعضو ارشد حزب مشارآت به مشكالت پيش روي حزب مشارآت پرداخ
براي حزب ما دست و پنجه نرم آردن با وقايع است، در پنج سال اخير خيلي به ما سخت نگذشته 

است، يك سري فحش به ما دادندآه عامل سختي نبود، سختي مثل سختي قبل از انقالب است آه 
  .ما ديديم، اين سختي ها بود آه مرد مبارزه مي ساخت

هنوز از اطراف به قول حافظ بر ما : د بر اين آه ما هنوز آزمايش جدي پس نداده ايم گفتحجاريان با تاآي
  تير مالمت نكشيده اند، بگذار بر ما تيرهاي مالمت بكشند، بعد مي فهميم آه چند مرده حالجيم،

 بايد آماده روزهاي سخت تر براي آار باشيم، و از اين جهت من معتقدم آه مثل آوره آه: وي افزود
هردم تابيده مي شود سخت تر مي شود، بايد خود را آماده آنيم تا ناخالصي هايمان بريزد، نمي توان با 

  .افراد ناجوانمردي آه در احزاب هستند آار را پيش برد، اينها حزب را ويران مي آنند
جاريان، گزارش ايلنا حاآي است در پايان مراسم از هزينه دهندگان جبهه مشارآت قدرداني شد و به ح
  عبدي، مرحوم دادمان و پور مهران عضو آميته اطالع رساني جبهه مشارآت لوح يادبود اهدا شد

     پايان پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

اهللا  دو تن از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق، توافق ميان اعضاي اين نهاد بر سر درخواست آيت
  .العظمي سيستاني در برگزاري انتخابات مستقيم را تكذيب آردند

  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه 
ناصر “و ”  خزيديرجا“به نقل از خبرگزاري فرانسه، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مذاآرات برسر اين مسئله هنوز در جريان : از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق، گفتند” چارچي
  .است

اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و عبدالعزيز حكيم، رييس جديد اين شورا، پيش از اين گفته بودند 
  .آه شورا به اتفاق آرا به يك توافق آلي رسيده است

ي شيعيان  اهللا العظمي سيستاني، رهبر برجسته بود آه تصميم شورا مورد حمايت آيتحكيم گفته 
  .است

  .وگو آنند قرار است اعضاي شورا روز چهارشنبه با پل برمر، حاآم آمريكايي عراق ديدار و گفت
ي جاري برگزار  خزيدي گفت آه نشست ميان اعضاي شورا و آيت اهللا العظمي سيستاني، طي هفته

  .دخواهد ش
 انتهاي پيام

 
  تلفات سنگين عمليات نظامی آمريکا در سامرا 

  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه  -بي بي سي 
مقامات نظامی آمريکا در عراق گفته اند که در يک درگيری سنگين بين واحدهای ارتش اين کشور و 

  .ر ديگر دستگير شده اند نف8 عراقی کشته و 54افراد مسلح در شهر سامرا، واقع در شمال بغداد، 
اين درگيری زمانی آغاز شد که ستون نظامی آمريکايی هنگام عبور از اين منطقه مورد حمله گروهی از 

افراد مسلح قرار گرفت و در واکنش، دست به حمله شديدی عليه اين افراد زد که طی آن از اسلحه 
  .سنگين نيز استفاده شد

ی حامل مقاديری اسکناس جديد عراقی برای توزيع بين بانک به گفته همين منابع، اين ستون نظام
  . های محلی بود و به همين دليل، حمله به آن اقدامی هماهنگ و با برنامه قبلی تلقی می شود

 سرباز آمريکايی و يک غير نظامی هم 5يکی از سخنگويان نظامی آمريکا گفته است که در اين عمليات 
  .زخمی شدند

ن ترين زدوخورد بين نيروهای آمريکايی و افراد مسلح عراقی از زمان اعالم رسمی درگيری سامرا سنگي
  . خاتمه جنگ در عراق در ماه مه سال جاری بوده است

به گزارش خبرنگار بی بی سی از سامرا، اهالی شهر واکنش نيروهای آمريکايی را که از اسلحه 
ن می دانند و نسبت به آن ابراز خشم می سنگين در اين عمليات استفاده کردند بيش از اندازه خش

  .کنند
به گزارش وی، آثار درگيری در محل کامال به چشم می خورد و تعدادی اتومبيل منهدم شده و آثار 

  .اصابت گلوله به ساختمان ها از شدت نبرد حکايت دارد
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   .به گفته اهالی محلی، هشت غيرنظامی نيز از جمله کشته شدگان اين عمليات بوده اند
اين عمليات نظامی آمريکا ساعاتی پس از آن صورت گرفت که در ادامه حمالت به اهداف غير نظامی در 

  .عراق، دو تبعه کره جنوبی در نزديکی شهر تکريت در شمال عراق، به ضرب گلوله کشته شدند
  .گفته می شود که اين دو شهروند کره ای در استخدام يک شرکت برق رسانی آمريکايی بوده اند

  .دو تبعه ديگر کره جنوبی نيز در اين حادثه زخمی شده اند
در )  نوامبر29(گزارشها همچنين حاکی است که يک کارفرمای غير نظامی کلمبيايی نيز روز شنبه 

  .کشته شده است" بالد"نزديکی شهر 
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

 روحاني، دبير شوراي عالي امنيت با حسن) دوشنبه(احمد چلبي، عضو شوراي حكومتي عراق امروز 
  .وگو آرد ملي آشورمان ديدار و گفت

  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه 
: ، دآتر روحاني در اين ديدار اظهار داشت)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

حمايت از معارضه متحمل شده ي گذشته، فشارهاي زيادي را براي  جمهوري اسالمي ايران در دو دهه
ي آمريكا به عراق نيز جمهوري اسالمي ايران خسارات زيادي ديده است؛ اما در  است، در دوران حمله

  .آنند عين حال بسيار خشنود است آه مردم عراق به سمت استقالل حرآت مي
اهان عراقي ما خو: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با تاآيد بر استقالل آامل عراق گفت
  .شان را ايفا نمايند مستقل و آباد هستيم آه در آن مردم از طريق انتخابات آزاد نقش اساسي

بايد با هرگونه : وي بر حاآميت ملي عراق و احترام به تماميت ارضي اين آشور تاآيد آرد و گفت
  .ثباتي اين آشور گردد، شديدا مقابله شود ي عراق و بي حرآتي آه منجر به تجزيه

تامين امنيت مردم عراق : ثباتي در عراق گفت دآتر روحاني با اظهار نگراني از روند تشديد ناامني و بي
تر نموده و اثر منفي بر  گران است و تداوم اين وضعيت، مسايل داخلي را پيچيده ي اشغال از وظايف اوليه

  .امنيت و ثبات منطقه نيز خواهد گذاشت
 گروهك تروريستي منافقين مورد اعتراض شديد جمهوري اسالمي ايران گران با ل تعامل اشغا: وي گفت

هاي  ي جدي با گروه المللي است و انتظار ما از شوراي حكومتي عراق مبارزه و نقض مقررات بين
  .تروريستي است

ي روابط  ي دولت جمهوري اسالمي ايران جهت توسعه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان بر اراده
ي احياي صنعت توريسم و عزيمت زائران دو آشور، روابط تجاري و اقتصادي و   عراق در زمينهبا آشور

  .ترانزيتي و سوآپ نفت تاآيد نمود
مرجعيت شيعه در عراق بايستي جايگاه خود را حفظ آند و مردم عراق در آنار : روحاني اظهار داشت

  .مرجعيت شيعه از وحدت عمل برخوردار گردند
در تنظيم قوانين بنيادي عراق، تشكيل مجمع انتقالي ملي و تدوين قانون اساسي : تچنين گف وي هم
ها، برقراري دموآراسي، احترام به مباني اسالمي و برگزاري انتخابات آزاد  ي عراق، نقش قوميت آينده

  .بايد مورد توجه قرار گيرد
ها،  قطعي قدرت به عراقيطوالني شدن زمان انتقال : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان گفت

ممكن است به بروز مشكالت بيشتر منجر گردد و ضروري است طول مدت زمان انتقال قدرت به حداقل 
  .زمان ممكن آاهش يابد

دريغ جمهوري  هاي بي احمد چلبي،عضو شوراي حكومتي عراق نيز در اين ديدار با قدرداني از حمايت
: اآنون براي اين امر تحميل شده است، اظهار داشتاسالمي ايران از معارضه و فشارهايي آه ت

چون  جمهوري اسالمي ايران طي دو جنگ، ميزبان صدها هزار عراقي پناهنده به ايران بود و از آنها هم
  .گاه فراموش نخواهد شد شهروندان خود پذيرايي نمود آه هيچ

اي مبارزه با رژيم صدام در نقش جمهوري اسالمي ايران در حمايت و راهنمايي معارضه بر: وي افزود
گذشته و آمك براي برقراري امنيت و ثبات در عراق در شرايط حاضر براي مردم عراق حائز اهميت 

  .است
آمريكا خواهان پايان دادن به حضور خود در عراق است؛ اما درصدد به وجود آوردن : چلبي تصريح آرد

  .دشمني نخواهد ورزيددولتي است آه اطمينان حاصل آند در آينده با آمريكا 
ي روابطش با ايران آمادگي آامل دارد  عراق براي توسعه: اين عضو شوراي حكومتي عراق اظهار داشت

هاي نفتي و انتقال خطوط  منديم در زمينه  گونه مانعي بر سر راهش نيست؛ ما عالقه و در اين راه هيچ
  . دار گرديمي نفت عراق از ايران، از آمك و تجربيات ايران برخور لوله

اهللا سيستاني در تدوين قانون اساسي و  ما با احترام به نظرات حضرت آيت: چلبي در پايان تاآيد آرد
آه نظرات ايشان در حال  چنان برگزاري انتخابات آزاد در چارچوب نظرات ايشان، اقدام خواهيم آرد؛ هم

 .نمايند رفتار ميحاضر در ذهن مقامات آمريكا جاي گرفته و آنها نيز بر اين اساس 
ي آشورمان مالقات آردند و در  با وزير امور خارجه) دوشنبه(احمد چلبي و هيات همراه وي عصر امروز 

  .هاي دو آشور و آخرين تحوالت عراق مورد بررسي قرار گرفت اين ديدار روند همكاري
ي  زي، وزير امور خارجه، سيد آمال خرا)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

: هاي مختلف، اظهار داشت هاي دو آشور در زمينه آشورمان با اظهار خرسندي از روند همكاري
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تر از اين آشور خارج شوند و  ي مردم عراق گردن نهاده و هرچه سريع نيروهاي خارجي بايد به خواسته
  .حاآميت عراق به مردم اين آشور واگذار گردد

اصرار بر : ي امور اين آشور، اظهار داشت  مثبت شوراي حكومتي عراق در ادارهوي با اشاره به نقش
  .ي رشد و بلوغ شوراي حكومتي عراق است دهنده گري آمريكا، نشان پايان اشغال

ي خوبي براي  ما خواهان عراقي آباد، دموآراتيك هستيم و اميدواريم عراق، همسايه: دآتر خرازي گفت
  . دجمهوري اسالمي ايران باش

  .ي آشورمان وحدت عراق را آليد اصلي موفقيت مردم اين آشور توصيف آرد وزير امور خارجه
در اين ديدار احمد چلبي، عضو شوراي حكومتي عراق نيز با ابراز خرسندي از سفر به آشورمان، از 

ان ظلم و ها در دور هاي دولت و ملت جمهوري اسالمي ايران به مردم عراق و نيز پناه دادن به آن آمك
اميدواريم قانون اساسي : وحشتي آه از حكومت رژيم صدام ناشي شده بود، قدرداني آرد و گفت

ي عراق بر اساس قوانين منسجم با دين اسالم تنظيم شود و هيچ بندي متناقض با شريعت  آينده
  . اسالم در آن گنجانده نشود

  .اق را مورد تاآيد قرار دادوي اعطاي نقش بيشتر سازمان ملل براي انتقال حكومت به عر
چنين با استقبال از مشارآت جمهوري اسالمي ايران در روند بازسازي عراق اين امر را بسيار  چلبي هم

  انتهاي پيام. مثبت ارزيابي آرد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   آذر10: روزنامه های تهران 

  2003سامبر  د1 –1382 آذر 10دو شنبه  -بي بي سي 
در حالی که آفتاب يزد نظر مخالفان پيوستن ايران به اتحاديه عرب را منعکس کرده است، روزنامه شرق 

در صدر اخبار خود از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشته ايران در انتظار دريافت پاسخ مثبت اتحاديه عرب 
  .در مورد عضويت در آن اتحاديه است
 تقاضای عضويت ايران در اتحاديه عرب را خبری غير منتظره خوانده که فرشاد محمودی در گزارش شرق

سخنگوی وزارت خارجه در آستانه تشکيل اجالس سران شورای همکاری های خليج فارس آن را اعالم 
  . کرد

پيروز مجهد زاده کارشناس مسائل خارجی به شدت با تقاضای عضويت ايران در آفتاب يزد به نوشته 
الفت کرده و آنرا توهينی به هويت ملی ايرانيان دانسته که با اعراب هيچ شباهتی اتحاديه عرب مخ

  .ندارند
 نظر مهران کرمی را منعکس کرده که در مقاله ای نوشته پيوستن ايران به اتحاديه عرب نه تنها شرق

 آند تا زيانی برای منافع ملی ايران ندارد و هويت ملی ايرانی را خدشه دار نمی آند، بلكه آمك می
  .بسياری از مشكالتش را با جهان عرب در فضای عاقالنه تری حل و فصل آند

 آشورهايی آه از نظر فرهنگی، جغرافيايی و اقتصادی در انزوا قرار دارند و شرقبه نظر نويسنده مقاله 
د و در مجالی برای پيوستن به اتحاديه های منطقه ای نمی يابند، در جهان آينده حرفی برای گفتن ندارن

  .مسير استحاله و اضمحالل فرهنگی، اقتصادی و نهايتا سياسی گام برمی دارند
 در گزارشی که در صدر اخبار خود آورده از زبان کارشناسان نوشته تصميم در مورد عضويت آفتاب يزد

ايران در اتحاديه عرب تصميمی ملی است و معلوم نيست در حالی که تصميمی مانند الحاق به پروتکل 
الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی با آن همه مقدمات صورت می گيرد در اين مورد خودسرانه عمل 

  .می شود
 و مقامات امنيتی   از سياستمداران  مجلـس  و تحقيقـات  آمـوزش  کميسيـون  رييـساعتمادبه نوشته 

  .ين رشته بسپارند شوند و کار را به متخصصين ا  خارج  ای  هسته  فناوری خواسته از حوزه
 احمد شيرزاد که نطق هفته گذشته وی درباره فعاليت های مخفی هسته ای ايران اعتمادبه نوشته 

 غلط آنها صدها   تصميمات جنجال ها به راه انداخت گفته است پشت جنجال ها کسانی قرار دارند که
 هم برای   و اقتصادی  فنی  و داليل نيست   شفاف  کدام  کرد که هيچ  را مصرف که  و ارزی  پول ميليارد تومان

  .آن ها وجود ندارد
   سرمايه نماينده اصالح طلب اصفهان که خود کارشناس مسائل هسته ای است گفته است نتيجه

   قطعنامه  ايرانی  يک  عنوان  به  و من  است  و تحقير ملی المللی  های انجام شده تهديد بين  گذاری
  .  کنم  تحقير می  احساس  خوانم  می  را وقتی  حکام شورای

 در مقاله ای از محافظه کاران که در جنجال عليه نطق شيرزاد در مجلس وادادگی اصالح آفتاب يزد
طلبان را علت محروم شدن ايران از فعاليت های هسته ای گفته اند به ياد آورده که اقدامات محافظه 

  .کشورهائی مانند کانادا و ژاپن را باعث شدکاران و دستگاه های مورد حمايت آنها مخالفت 
 که توافق های ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی را تحميلی بر کشور دانسته از آفتاب يزدسردبير 

  محافظه کاران پرسيده آيا تصميمی که رهبران کشور گرفته اند ساده لوحی و ننگ ابدی و ذلت است؟
 محسن ميردامادی معاون دبيرکل جبهه مشارکت از ساخت هفت  به انتقاد نوشته در حالی کهکيهان

نيروگاه اتمی سخن می گويد و آن را حق مردم ايران می داند، ولی محسن آرمين اصالح طلب ديگر با 
  .آن به مخالفت برخاسته است
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ن  محسن آرمين گفته ما هنوز در ساخت و راه اندازی نيروگاه بوشهر درمانده ايم سخکيهانبه نوشته 
  .گفتن از هفت نيروگاه ديگر نياز به بررسی های کارشناسی و موقعيت سنجی دارد

 بخش سوم از مصاحبه خبرنگار خود را با عزت اهللا سحابی چاپ کرده که در آن گفته شده انقالب شرق
  .دوباره، سرمايه های موجود را نابودتر خواهد کرد و برای ايران هيچ چيز باقی نخواهد ماند

اين فعال سياسی اگر يک بار ديگر در ايران انقالبی رخ دهد، باقی مانده موجودی ملی نيز از به گفته 
چون اين بار لمپن ها خواهند آمد و موجوديت و تمدن و همه چيز ايرانی را از بين خواهند . بين می رود

  .برد
 روحانيون مبارز با جبهه در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران خبر از برهم خوردن ائتالف مجمع

مشارکت داده اند دو روزنامه نيز از قول منابع موثق نوشته اند که دو تشکل هوادار اصالحات همچنان در 
  .انتخابات آينده مچلس با هم در ائتالف خواهند ماند

از زبان محسن ميردامادی نوشته مخالفان می کوشند جبهه مشارکت را با مجمع روحانيون ياس نو 
رز در مقابل هم قرار دهند اما ما در تالش هستيم که ائتالف و اتحاد نيروهای هوادار اصالحات را حفظ مبا
  .کنيم

معاون دبيرکل جبهه مشارکت در مقابل تبليغات محافظه کاران که می نويسند جبهه مشارکت با 
ی ما مردم داخل نيروهای سياسی خارج از کشور تماس ها و ارتباط ها دارد گفته است تکيه گاه اصل

  .کشور است و اصوال رابطه با نيروهای خارج از کشور در دستور جبهه مشارکت نبوده است
 که به مناسبت روز جهانی ايدز تهيه شده نشان داده در شرقبنفشه سام گيس در گزارشی در 

عداد مبتاليان به  نفر اعالم شده، باال رفتن ت۵٧٨٠حالی که آخرين آمار تعداد مبتاليان به ايدز در کشور 
  .ايدز در استان قم موجب نگرانی مسووالن استان شده است

 سال اعالم شده است و در ٣٠ ميانگين سنی مبتاليان به ايدز در استان قم کمتر از شرقبه گزارش 
تاکنون .  سال سن داشته اند٢٨ ساله شناسايی شده و باقی، کمتر از ۴٠ميان مبتاليان، تنها يک مرد 

  . اين افراد فوت کرده اند نفر از٧
نماينده ولی فقيه و امام جمعه قزوين از تشکيل مجالس عيش و جمهوری اسالمی به نوشته روزنامه 

نوش در برخی روستاهای قزوين ابراز تاسف کرده و گفته برای برپائی اين مجالس و عروسی ها رقابتی 
د آالتی مانند مشروبات الکی ـ مواد مخدر و بين مردم در افتاده و اگر فردی در مراسم عروسی خود نتوان

  .غيره را فراهم کند نوع سرخوردگی و سرشکستی در خود احساس می کند
 از بسيج خواسته جلو اين مجالس را بگيرد چون عده ای با کيهانحجت االسالم باريک بين به نوشته 

  . روز به روز سست تر کنندتوزيع رايگان مشروب و مواد مخدر می کوشند پايه های اعتقادی مردم را
  

  گوناگون
  

  . نشريه موافقت آرد22هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار 
  2003 دسامبر 1 –1382 آذر 10دو شنبه 

نهمين جلسه از نهمين   و  در سي: به گزارش ايلنا، مهرنوش جعفري مديرآل مطبوعات داخلي اعالم آرد
 هفته 9 آذرماه برگزار شد، با انتشار يك روزنامه، 10به دوره هيات نظارت بر مطبوعات آه صبح روز دوشن

  . قطعنامه موافقت شد3 ماهنامه و 7 دو هفته نامه، 2نامه، 
با صاحب امتيازي و مدير مسوولي بابك هادزاد تنها روزنامه " البرز ورزشي" روزنامه   براساس اين گزارش،

  .اي است آه در اين جلسه مجوز انتشار دريافت آرده است
به صاحب " حرف نو"زاده،  صاحب امتيازي و مدير مسوولي جليل قناد   به " مناقصه"هفته نامه هاي 

امتيازي موسسه مطبوعاتي   به صاحب" حيدربابا "سرا،   امتيازي و مدير مسوولي مظاهر زماني نعمت
مدير مسوولي به صاحب امتيازي و " نداي عاشورا "پور با سمنج،   حيدربابا و مديرمسوولي محمد فرج

به " عدالت"به صاحب امتيازي و مديرمسوولي خداداد رضايي، " بوشهر جوان"نيا،   حسين محتشم
امتيازي و مديرمسوولي   به صاحب" اآران " صاحب امتيازي و مدير مسوولي سيد مرتضي امامي، 

به صاحب " البرز   پيام" به صاحب امتيازي و مدير مسوولي عليرضا اباذري و" راه صبح"مهرداد بهارفر، 
  .امتيازي و مدير مسوولي سيد حميد جزايري مجوز انتشار آسب آردند

با " تاآسي"به صاحب امتيازي و مديرمسوولي آقاي مجتبي محدث، " پيك مدينه"هاي   همچنين ماهنامه
به صاحب " ماه  ترانه"تهران و مديرمسوولي نادرآرداري،   صاحب امتيازي شرآت تعاوني تاآسيراني
به صاحب امتيازي و مدير مسوولي ابوالقاسم " آرمانج"امتيازي و مدير مسوولي شهنام صفاجو، 

" به صاحب امتيازي و مدير مسوولي جواد مدن حقيقي و " اخبار صنايع شيمايي و غذايي " پور،   رضا
  امتيازي و مديرمسوولي علي رحيمي يگانه  به صاحب" طيف 

  .نيز مجوز انتشار گرفتند
انديشه " امتيازي و مدير مسوولي زمان ايلكا،    صاحب  به " نداي جوان ديمه" است،   ارش حاآياين گز

" دنياي اسب " علي و مدير مسوولي رضا اآبري نوري و   به صاحب امتيازي اميرخسرو حاجي" سياسي
ز پور اسامي فصلنامه هايي هستند آه مجو  به صاحب امتيازي و مدير مسوولي آقاي سهيل يوسف

  .اند  انتشار گرفته
 پايان پيام
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