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------------------------------------------------------------------------------  
  . منتشر نمي شود2003 دسامبر 21 –1382 آذر 30يكشنبه   روزبولتن خبري ايران نبرد

  
  ن هفته شدتحصن جهاني در اعتراض به توطئه هاي رژيم آخوندي عليه مجاهدين وارد دومي

  )2003 دسامبر 18 (1382 آذر 27-دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
آمريكا و استراليا در اعتراض به توطئه هاي رژيم , تحصن هزاران ايراني در شهرهاي بزرگ جهان در اروپا

آخوندي عليه مقاومت ايران در خاك عراق و بيانيه شوراي حكومتي عراق مبني بر اخراج مجاهدين از 
تحصن آنندگان خواستار ابطال و مردود اعالم آردن اين بيانيه از . وارد دومين هفته شد,  ين آشورا

آنها اعالم آردند طبق قوانين بين المللي مسئوليت امنيت و حفاظت . سوي دولت آمريكا شدند
  .مجاهدين در عراق تماما بر عهده دولت آمريكاست

در شهرهاي واشنگتن و لس آنجلس در آمريكا و همچنين در   اين تحصنها عليرغم هواي فوق العاده سرد 
اتاوا و , ژنو,  برن, اسلو, آپنهاك, استكهلم, وين, آمستردام, هامبورگ, دوسلدورف, فرانكفورت, رم, لندن

سرماي هوا در برخي نقاط به . در مقابل نمايندگيهاي دولت آمريكا جريان دارد,  ونكور و سيدني وملبورن
  .صفر ميرسددرجه زير 15

متحصنين ضمن حمايت از سازمان مجاهدين خلق ايران خواستار مداخله صليب سرخ بين امللي و 
آميسارياي عالي پناهندگان و ديگر ارگانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان براي ممانعت از 

  .انتقال اجباري پرسنل مجاهدين در عراق آه بر اساس آنوانسيون ژنو ممنوع است شدند
عمده ترين مانع , متحصنين با اشاره به جنايات رژيم ضد بشري آخوندي و با تاآيد بر اينكه مقاومت ايران

اعالم آردند تا ابراز اطمينان از سالمتي و امنيت مجاهدين و , گسترش تروريسم و بنيادگرايي است
  .هند دادبه تحصن خود ادامه خوا, مبارزان آزادي ايران آه در خاك عراق مستقر هستند

آانادا و , همزمان طي روزهاي اخير دهها هيئت از جوامع و تشكلهاي مختلف ايرانيان در سراسر اروپا
خاطر نشان نمودند بيانيه شوراي حكومتي عراق زمينه , استراليا ضمن مراجعه به نمايندگي هاي آمريكا

ه آنها به رژيم ماليان است و ساز تروريسم رژيم آخوندي عليه مجاهدين و  مقدمه استرداد جنايتكاران
  .خواستار ابطال و مردود شمردن آن از سوي دولت آمريكا شدند

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  آمار نهايي تعدادثبت نام آنندگان در فرمانداري تهران  
  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه 

راي شرآت در انتخابات مجلس هفتم نامزد  نفر با حضور در فرمانداري تهران و ثبت نام ب410يك هزار و 
  .شدند

 نفر از حوزه 410به گزارش خبرنگار ايلنا بعد از ظهر امروز و در پايان مهلت قانوني ثبت نامها يك هزار و 
  .انتخابي تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر در فرمانداري تهران ثبت نام آردند

  .دادند  وان تشكيل مي درصد را بان22شايان ذآر است از اين تعداد 
  .اند   سال تشكيل داده40 تا 30همچنين نيمي از شرآت آنندگان را افراد 

 نفر از شهروندان اقليتهاي ديني نيز در فرمانداري تهران، ثبت نام آرده 21اين گزارش حاآي است آه 
  پايان پيام. اند
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ژى اتمي درباره امضا پروتکل الحاقي توسط ايران اطالعيه آژانس بين المللي انر
   ٢٠٠٣ دسامبر١٩ برابر با ١٣٨٢ آذر٢٨: سازمان ملل، ايرنا 

  : آژانس بين المللي انرژى اتمي ، روز پنجشنبه با صدور اطالعيه اى اعالم کرد 
  مديرکل آژانس ، پروتکل " محمد البرادعي "نماينده جمهورى اسالمي ايران و 

  . قتنامه پادمان عدم اشاعه سالح هسته اى را امضا کردندالحاقي مواف
  براساس اين اطالعيه که روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل در نيويورک منتشر

  شد، امضاى اين موافقتنامه به بازرسان آژانس ، قدرت بيشترى را در تحقيق از 
  ه براساس برنامه هسته اى ايران اعطا مي کند و ايران نيز اظهار داشته است ک

  . مفاد پروتکل، عمل خواهد کرد
  پروتکل الحاقي از کشورها مي خواهد که بيانيه مفصلي را درباره فعاليتهاى 

  .هسته اى خود ارائه کنند و حق دسترسي گسترده ترى را به ماموران آژانس بدهند
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   ، به شدت از برنامه ٢٠٠٣آژانس بين المللي انرژى اتمي از ماه فوريه سال
  . اى ايران تحقيق کرده است هسته 

  محمد البرادعي به عنوان مديرکل آژانس بين الملي انرژى اتمي در نوامبر 
  به شوراى حکام گزارش داد که توان آژانس بين المللي انرژى اتمي براى 

  ل٢٠٠٣رسيدن به يک نتيجه گيرى درباره ماهيت برنامه هسته اى ايران و تصحيح و تکمي
  اليتهاى هسته اى آن به ميزان بسيارى زيادى به اين بستگي بيانيه ايران از فع

  خواهد داشت که ايران به آژانس اجازه دهد تا تحقيقات خود در زمينه 
  .موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقي را به طور کامل به مرحله اجرا درآورد

  پروتکل الحاقي که ايران آن را هم اکنون با آژانس به امضا رسانده ، 
  . فافيت و همکارى الزم را در اين زمينه ارايه داده است ش

  براساس اين اطالعيه ، مديرکل آژانس بين المللي انرژى اتمي قرار است که 
  گزارش بعدى خود را درباره اجراى پادمانهاى اين آژانس از ايران به شوراى 

  ر ماه مارس و قبل از اجالس بعدى شوراى حکام د) بهمن ماه  (٢٠٠۴حکام در فوريه 
  .ارايه دهد) فروردين ماه (
  

  دستگيري يكي از مسووالن عمليات تروريستي استامبول  
  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه 

اي اعالم آرد آه مقامات ترآيه يكي از مسووالن عمليات تروريستي استامبول را   پليس ترآيه در بيانه
  .دستگير آرده اند

ي ايلنا پليس ترآيه اعالم آرد آه فرد مذآور در طي تحقيقات انجام شده به گزارش سرويس بين الملل
  .بعد از دو عمليات تروريستي در مقابل سفارت و بانك انگليس در استامبول دستگير شده است

به گزارش خبرگزاري اروپا براساس گزارش پليس اين فرد احتماال يكي از مسووالن بلند پايه اين عمليات 
  .مي باشد

  .ين پليس ترآيه از جزييات اين دستگيري و شناسايي فرد دستگير شده توضيحي نداده استهمچن
گفتني است آه در دو عمليات تروريستي انجام شده ماه نوامبر برضد سفارت و بانك انگليس در 

 پايان پيام.  نفر آشته و صدها نفر زخمي شدند42استامبول ترآيه 
  

اي پروتكل الحـاقي اسـتقبال آـرده و آنـرا گـامي مهـم در جهـت ايجـاد                    جك استرا از اقدام ايران براي امض      
  .يي ايران خواند اعتماد از مقاصد هسته

  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه 
بـه نقـل از خبرگـزاري فرانـسه، جـك اسـترا، وزيـر امـور                 ) ايـسنا (به گزارش خبرگـزاري دانـشجويان ايـران         

 امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران گام مهمي در جهت ايجاد            :اي اعالم آرد    ي انگليس در بيانيه     خارجه
اش است، اما اقـدامات ديگـري نيـز     يي ي هسته ي برنامه المللي از مقاصد اين آشور در زمينه    اعتماد بين 

  .بايد در اين راستا صورت گيرد
را تـصويب آنـد و   در حال حاضر اين مساله مهم است آه ايران در اسرع وقت پروتكـل       : وي در ادامه افزود   

  .الملل خواستار آن است، در اختيارش دهد ي بين اطميناني را آه جامعه
خـواهيم    همان طوري آـه آژانـس الزم دارد، مـا نيـز مـي             : چنين تصريح آرد    ي انگليس هم    وزير امور خارجه  

يـران  ي اورانيـوم از سـوي ا        سـازي و پـردازش دوبـاره        هاي غني   ي فعاليت   شاهد تعليق آامل و اثبات شده     
  .باشيم

استرا در ادامه با بيان اين آه ايران اعالم آرده است به پروتكل الحاقي متعهد خواهد بود، اظهـار داشـت             
آورد،  يـي ايـن آـشور فـراهم مـي      هاي هـسته   از اين آه ايران امكان دستيابي بازرسان آژانس را به پايگاه          

  .آند استقبال مي
  انتهاي پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اهللا حكيم وارد عمل شود  آيت  خواهم شخصًا براي آشف هويت عامالن ترور  از بوش مي: حكيم
  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه 

  .  اهللا حكيم وارد عمل شود  آيت  خواهم شخصًا براي آشف هويت عامالن ترور  از بوش مي
رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق ضمن    يلنا، سيد عبدالعزيز حكيم،به گزارش سرويس ديپلماتيك ا

تحقيقات درباره عامالن ترور برادرم سيدمحمدباقر آه تابستان گذشته در :  اعالم آرد  بيان اين مطلب،
  . تا آنون به نتيجه نرسيده است  نجف به شهادت رسيد،

آرد، در توضيح   وگو مي   اينترنتي ايالف گفترئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي آه با خبرنگار پايگاه
دليل اين مسأله اين است آه نيروهاي :  تصريح آرد  اهللا حكيم،  علت تأخير در رسيدگي به پرونده ترور آيت
  .ائتالف مسؤول رسيدگي به آن هستند
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اه جاري با وي من اين مشكل را در جريان سفر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به عراق در م: وي افزود
  .در ميان گذاشتم

اي آه تابستان امسال در نجف دستگير   شده  گذاري  اين در حالي است آه رانندگان خودروهاي بمب
  .شدند همچنان تحت بازجويي هستند

از مسؤوالن مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، ديروز در منطقه عامريه " مهند الحكيم"از سوي ديگر 
از جزئيات اين ترور خبري . المللي بغداد هدف سوءقصد افراد مسلح قرار گرفت  اه بينو در نزديكي فرودگ
  پايان پيام. در دست نيست

  
  عمليات تروريستي عليه مجلس اعلي انقالب اسالمي عراق  

  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه 
ب اسالمي عراق براساس گزارش يكي از مسووالن عراقي بر ضد مقري متعلق به مجلس اعلي انقال

  .عملياتي تروريستي انجام شد
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا اين منبع آگاه آه نخواست نامش فاش شود اطالع داد آه اين 

  .عمليات در پايگاهي در محله الجهاد، واقع در غرب بغداد انجام شده است
اي نيز   ا به حال يك نفر آشته و عدهآه در اين عمليات ت: به گزارش خبرگزاري اروپا اين منبع تصريح آرد

  .اند  زخمي شده
  .شمار قربانيان احتمالي اين عمليات تروريستي تا به حال نامشخص است

به گزارش اين خبرگزاري اين مقام مسوول ماموران رژيم سابق عراق و تروريستها را متهم به انجام اين 
  .عمليات آرده است

آه چهارشنبه گذشته نيز يكي از مسووالن مجلس اعلي انقالب خبرگزاري اروپا همچنين گزارش داد 
  پايان پيام. اسالمي عراق نيز در اثر تيراندازي يك فرد ناشناس آشته شده است

 
تاييد آرد آه از عمليات تروري آه عليه وي در بغداد در اوايل دسامبر ترتيب داده ) جمعه(پل برمر امروز 

  . شده بود، گريخت
  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، پل برمر حاآم آمريكايي عراق، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 6ها مبني بر صحت عمليات ترور وي در  هاي رسانه ي گزارش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره

ام و در مقابل شما  هم اآنون زندهها صحيح است؛ اما من خرسندم آه  بله اين گزارش: دسامبر گفت
  .ام ايستاده

برمر از : سي آمريكا روز گذشته در گزارشي اعالم آرد. بي. ي تلويزيوني ان اين در حالي است آه شبكه
اي آه پس از خروج از فرودگاه بغداد روي داد و افراد مسلحي قصد انفجار خودروهايي آه وي را  حادثه

  .سالم بدر بردآردند داشتند، جان  بدرقه مي
ي آمريكا صورت پذيرفته بود و به همين دليل  اين رويداد همزمان با ورود دونالد رامسفلد، وزير امور خارجه

 انتهاي پيام. دولت آمريكايي عراق در آن زمان گزارشي از اين واقعه در اختيار مطبوعات قرار نداده بود
  

     ديكتاتور عراق  سرنوشت  درباره  انتقالي  شوراي  اعضاي  ميان دو دستگي
  2003 دسامبر 18 –1382 آذر 27پنج شنبه   –روزنامه اعتماد 

   بگنجد، اينك  عراقي  هيچ  در مخيله رسيد حتي  نظر نمي  به  آه موضوعي»  عفو صدام«:  الملـل  بيـن گـروه
آيا .  است  شده  تبديل عـراق   انتقالي  حكومت  شوراي  درون  قوي  دو جريان  ميان  جدل  و حتي  مناقشه به

   عفو قرار گيرد؟ تواند مشمول  مي صدام
   رهبري  شورا به  اين  اعضاي  در درون  جرياني اند آه  داده  گزارش  انتقالي  حكومت  شوراي  به  نزديك منابع

   در مورد آينده  رافت عفو و  شورا را به  اين آنـد ديگر اعضاي  مـي  تـالش وجود دارد آه»  چي  بـاجه عـدنـان«
 شورا   اين از ديگر اعضاي»  دارا نورالدين«و »  احمد البراك«، » نـصـيــر چادرچي«.  آـنـــد  مـجـــاب صـــدام

 و   است  در عراق  جديدي  مرحله  صدام  دستگيري اند آه  عقيده  بر اين چي  پـاچه بـا تـاييـد مـواضـع
  . مورد عفو قرار داد  ملي  و وحدت  منافع  حفـظ  او را بـراي  گـذشتـه توان مي
 و   عراق  ملت  در ميان  دودسـتگـي ، منجر به  صدام  اعدام  به  محاآمه  است  ممكـن  معتقـدنـد آـه آنـان

  . شود  عراقي  از جامعه  بخشي سرخوردگي
 قرار   شيعي  و ديگر احزاب سالمي ا  انقـالب  اعـالي  مجلـس  رهـبـري  به ، جرياني  گروه  اين در مـقابل
   امنيتي  از مسووالن  و تعدادي  بـعث  عناصر حزب ، برخي  صدام  خـواستـار مجازات  بشـدت انـد آـه گــرفـتـه
  .اند  بشر شده  حقوق  و نقص ، شكنجه  جمعي  عام  قتل  اتهام  به  سابق رژيـم
   حكـومـت  شـوراي  اعـضـاي  بين  گرفته  صورت هاي زني اخير و راي هاي ، نشست  موثق  منابع  گزارش به

 بــرخــورد بــا دو   شورا در مورد چگونگي  اين  اعضاي دهد آه  مي  نشـان  وضـوح  بـه  عـراق انتقـالي
   آشكار دارندأ  اختالفي  در آينـده مــوضـوع
  .  آنان ها و منافع عراقي   بين  تسامح  شورا به  دعوت  و ديگـري  صـدام  محـاآمـه يـكـي

   اعضـاي  بـه  در پـيــامــي  آــه  است  داشته  امريكا را بر آن  غيرنظامي حاآم»  برمر پل «  اختالفات بـروز اين
   براي گيري  تصميم  در جـريـان  مـلــي  مـنــافــع  در نظر گــرفـتــن  را به ، آنان  انتقالي  حـكومت شـوراي
  .آند   دعوت صدام
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 در   مطلق  حـاآميت  داراي  دولتي  با تشكيل  را بطور مستقيم  صدام  آينده  درباره  تصميمي برمر هرگونه
  .  است  دانسته  مربوط  آينده هاي ماه

»   ملي  و منافع  ياب  حقيقت آميته «  اعال با پيشنهاد تشكيل  مجلس  اعضـاي شـود بـرخـي  مــي گـفتــه
  . آنند  يكديگر نزديك  بيشتر به  را هر چه  دو جريان  اين قصد دارند مواضع

   بعث  حزب  حكومت  سال35 از   و حسد پس توزي  آينه  سياه  آار را گذر از دوران  خود از اين  نيز هدف آنان
 و  ها، احـزاب  گروه  همه  نماينده  ياد شده  آميته آنند آه دانند و پيشنهاد مي  مي  عراق بر مردم

   سابق  رژيم باالي  رده  نفر از مسووالن55   براي  مجازات  عفو و يا تخفيف  باشد و اعمال  عراقي هاي ستـهد
   انتقالي  حكومت  شوراي  اخيرا توسط  گيرد آه  صورت  جنگي  جنايات  دادگاه  توسط  صدام  آن و در راس

  .  است  شده  تاسيس عراق
  .  است  مشاهده  قابل  بخوبي  ياد شده  دو جريان  اعضـاي  در مـواضـع  صدام  بر سر آينده بروز اختالف
   آرد آه  اعالم  عراق  اسالمي  انـقـالب  اعــالي  مـجـلــس ريـيــس»  سيد عبدالعزيز حكيم «  آه در حالي
  ، مجازات  است  آرده ابراز اميدواري»  نصير چادرچي« شود،   مواجه  اعدام  با مجازات  است  ممكن صدام
  !  اعدام  باشد اال حكم  هر چيزي صدام
   اساسي  قانون  تدوين  آميته از اعضاي»   الكردي قاضي «  در مواضع  براحتي توان  را مي  چادرچي موضع
  . آرد  مشاهده  عراق  انتقالي عضو شوراي»  دارا نورالدين« و  عراق

   دستيابي  براي  تسامح  فضاي  و اشاعه  گذشته  سياه  عبور از صفحات  خواهان  عفو صدام  حكم موافقان
  .اند  شده  ائتالف  نيـروهاي  عليـه  مسلحـانـه  مـقـاومـت  عمليات  از گسترش  و جلوگيري  ملي  منافع به
  هاي  دموآرات ، مجمع  عربي  سوسياليست ، جنبش  عراق  آمونيست ، حزب  خبـري  منـابـع  گـزارش بـه

   اتـحــاديــه  همــراه  به  چادرچي  رهبري  به  دموآراتيك  ملي ، حزب چي  بـاجه  عدنان  رهبري  به مستقل
   هـسـتـنــد آــه  انتقالي  موجود در شوراي  احزاب  از جملـه  آـردستـان  دمــوآــراتيـك  و حـزب مـيهنـي
  .دان  شده  صدام تـر در مـورد حكـم  منعطـف  تـصميمـي خــواهــان

   محافل  درون  روز اخير به  ده  طي  انتقالي  شوراي  اعضاي  در ميان  ديدگاه شود اختالف  مي گفته
  .  است  شده  نيز آشيده  دو جريان  اين  به  وابسته مطبوعاتي

   و منافع ياب  حقيقت آميته «  شورا با پيشنهاد تشكيل  اعضاي  جمعي شود، با موافقت  مي بيني پيـش
 تا   بوده  گسترش  در حال  صدام  از دستگيري  پس  شورا آه  اين  اعضاي  موجود بين  از شكاف» ملي

  . شود  آاسته حدودي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر٢٨:هفته نامه های ايران
  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه  -بي بي سي 

ح های هسته ای، دستور رئيس جمهور برای شناسايی و امضای پروتکل الحاقی منع گسترش سال
برخورد با گروه های فشار و انتخابات آينده مجلس موضوع مهمترين مطالب و ياداشت های هفته نامه 

  .های ايران است
 عنوان اصلی خود را به امضا پروتکل الحاقی منع گسترش سالح های هسته ای اختصاص ايران جمعه

ين پروتکل به وسيله علی اکبر صالحی نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی ا:" داده و نوشته است
در دفتر نمايندگی سازمان ملل در ژنو با حضور محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی امضا 

  ."شد
تکل هيات نمايندگی امريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی، از امضای پرو: " می نويسدايران جمعه

  ." الحاقی به وسيله ايران استقبال کرده و آن را گامی مفيد در مسيری صحيح توصيف کرده است
 که به محافظه کاران نزديک است، حادثه دانشگاه يزد را که به زخمی شدن نسيم البرزهفته نامه 

رای محسن ميردامادی رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس انجاميد، سناريو خشونت معرفی کرده که ب
  .تند کردن فضای سياسی کشور در آستانه انتخابات مجلس طراحی شده است

گروه هايی که احساس می کنند پشتوانه مردمی خود را در نسيم البرز، به عقيده سرمقاله نويس 
جامعه و حتی در دانشگاه ها از دست داده اند راه چاره را در دامن زدن به افراطی گری و به راه انداختن 

  .خشونت يافته اندماشين 
مرده "می خواهند " کوبيدن بر طبل مظلوم نمايی" اصالح طلبان را متهم کرده که با پرتوهفته نامه 
  .را حياتی دوباره بخشند" اصالحات

اتهام اغتشاش و به هم زدن اجتماعات به گروه های ارزشی به ويژه در شرايط کنونی : ته نوشپرتو
برای افکار عمومی قابل پذيرش نيست چرا که پس از انتخابات شوراها شرايط کامال عوض شده و حزب 

  .حاکم و احزاب همسو پشتيبانی افکار عمومی را از دست داده اند
 عدم حضور مردم و دانشجويان سنگ روی يخ شده اند می خواهند به عقيده نويسنده، آنهايی که از

  .مراسم شان زودتر خاتمه يابد و اگر بتوانند طرف مقابل را به برهم زدن مراسم متهم کنند
 ارگان هيئت موتلفه از عملکرد مجلس ششم ابراز  شمااسداهللا بادامچيان مدير مسئول هفته نامه

  .ين دوره مجلس را بی سابقه خوانده استتاسف کرده و اختالفات و درگيری ا
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به گفته آقای بادامچيان نمايندگان مجلس به ايجاد سروصدا و جنجال در کشور بی رغبت نيستند و 
همواره به مظلوم نمايی تمايل دارند تا از اين طريق بتوانند راهی برای مطرح کردن خود در جامعه پيدا 

  .کنند
ست که در اصفهان منتشر می صدا اصلی اين شماره هفته نامه عنوان مقاله" گروه فشار در فشار"

  .شود
 با اشاره به دستور محمد خاتمی رئيس جمهوری به وزرای کشور و اطالعات در زمينه برخورد با صدا

گمان می رود برنامه های سازمان دهی شده ای عليه اقدامات و : گروه های فشار نوشته است
ب که گاه به نام گروه فشار و گاه با عنوان عوامل خودسر شناخته فعاليت های گروه های خشونت طل

  .می شوند، آغاز شود
 تشکيل ارگان ها و نهادهای موازی خارج از اختيار دولت، منجر به ناتوان شدن دولت در صدا،به نوشته 

  .زمينه برخورد با خشونت طلبان و گروه های فشار شده است
ور پرسيده است که آيا رئيس جمهور محترم نبايد برای ناموس،  در واکنش به دستور رئيس جمهپرتو

  اخالق، دين و ارزشهای مردم هم بخشنامه ای صادر کنند و ستاد ويژه ای تشکيل دهند؟
 ارگان انصار حزب اهللا انتخابات آينده را چهارشنبه سوری معرفی کرده که در آن اصالح طلبان به يالثارات

  . است دست و صورت آنها برای ايجاد رقابت بسوزدترقه بازی مشغول اند و ممکن
با مظلوم نمايی و سناريو سازی که برای افکار عمومی نخ نما :"  اصالح طلبان را متهم کردهيالثارت

برهم  شده است سعی دارند با راه اندازی جنجال هايی مانند افشای فرماندهی ستاد ضد اصالحات،
  ."سخر آميز روی آورندزدن تجمعات، به تاکتيکی تکراری و تم

 نوشته، ديگر اين گونه روشها مردم را فريب نمی دهد حتی اگر بوقچی ها بر يالثاراتسرمقاله نويس 
  .سر مبارک حضرت دموکراسی يا حضرت جامعه مدنی غربی صد بار قسم ياد کنند

از وی تيتر زده  با بهزاد نبوی نماينده تهران و نايب رئيس مجلس گفت وگو کرده و به نقل اميد جوان
  ."پروژه ايران در دستور کار امريکايی ها قرار دارد:" است

درست است که اياالت متحده خواهان تسلط مجدد بر کشور ماست ولی اين که ما : آقای نبوی گفته
 سال، تمام ضعف ها، بی لياقتی ها و بی سياستی های خود را فقط به گردن خارجی بيندازيم ٢۵

  .صحيح نيست
متاسفانه طوری عمل می کنيم که تقريبا تمام " ده اين عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمی،به عقي

  ."دنيا را عليه ما بسيج شود و اين خيانت به کشور، انقالب و نظام جمهوری اسالمی است
نبايد فکر کرد : "آقای نبوی تالش برای ساخت سالح های اتمی را خيانت به کشور خوانده و گفته است

اين کار نه تنها بازدارنده نبوده و . اگر ما امروز بمب اتمی بسازيم همه دنيا تسليم ما می شوندکه 
فرصت نيست، بلکه تهديدات عليه کشور را چندين برابر کرده و اجماع جهانی را عليه ما تقويت و تشديد 

  ."خواهد کرد
  

  گوناگون
  

  تا هفت بامداد جمعه  پنجشنبه ١٩خالصه خبر مهمترين رخدادهاى جهان از ساعت 
   ٢٠٠٣ دسامبر١٩ برابر با ١٣٨٢ آذر٢٨: تهران ، ايرنا 

  رييس اداره امنيت فدرال استان نيژني نوگوراد" والديمير بالوين "مسکو، ژنرال 
  روسيه روز پنجشنبه از توجه ويژه جاسوسان خارجي به تاسيسات هسته اى اين 

  . کشور خبر داد
****  
   مهر رياض پايتخت عربستان ٢٢واني که درتظاهرات روز مرد و سه زن ج٣٣رياض ،

  " سلمان بن عبدالعزيز"بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه به دستور شاهزاده 
  . امير منطقه رياض آزاد شدند

****  
  رييس جمهورى فرانسه درباره ممنوعيت استفاده " ژاک شيراک "پاريس ، اظهارات 

  کنش بسيارى از مسلمانان و اتحاديه هاى از عاليم مذهبي در مدارس ، با وا
  . دانش آموزى و دانشجويي اين کشور مواجه شد

****  
  دبيرکل حزب کارگر رژيم اشغالگر قدس ، روز پنجشنبه " اوفر پينز"تهران ، 

  اين : خواستار برچيده شدن شهرکهاى اصلي صهيونيست نشين در نوار غزه شد و گفت 
  . است کار به سود فلسطين و اسراييل 

****  
  وزير امور خارجه آلمان ، روز پنجشنبه پس از ديدار با " يوشکا فيشر"برلين ، 

  : نمايندگان شوراى حکومتي عراق با حکم اعدام براى صدام مخالفت کرد و گفت 
  . ما چنين حکمي را رد مي کنيم 

****  
  توافق از ابتکار آمريکا در دستيابي به يک : لندن ، دولت انگليس اعالم کرد 
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  همگاني براى بخشيده شدن بخشي از بدهي هاى عراق که از دوران رژيم سرنگون شده 
  . صدام باقي مانده ، کامال حمايت مي کند

****  
  رييس حزب سوسياليست ترقيخواه درزى لبنان ، ابراز " وليد جنبالط"بيروت ، 

  يکا در جنگ ديکتاتور سابق عراق ، نقش آمر" صدام "اميدوارى کرد، با بازداشت 
  تحميلي وى عليه جمهورى اسالمي ايران و حمله نظامي به کويت بيش از پيش 

  . آشکار شود
****  

  : وزير خارجه سوئد روز پنجشنبه تاکيد کرد " ليال فريولندز"لندن ، 
  سياستمداران جهان و از جمله رييس جمهور آمريکا هيچ حقي در دخالت در روند 

  . محاکمه صدام ندارند
****  

  مسکو، روسيه ضمن استقبال از امضاى پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح 
  هسته اى بوسيله ايران که روز پنجشنبه در وين صورت گرفت ، ابراز اميدوارى 
  . کرد که اين امر به گسترش تماسها و همکارى تهران و اين آژانس منجر شود

****  
   با انتشار بيانيه اى از امضاى لندن ، وزير خارجه انگليس عصر روز پنجشنبه

  پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالحهاى هسته اى از سوى جمهورى اسالمي ايران 
  . استقبال کرد

****  
  : معاون وزير انرژى اتمي روسيه پنجشنبه شب گفت " والرى گاواروخين "مسکو، 

   ايران را روسيه امضاى پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سالح هسته اى بوسيله
  به امضاى موافقت نامه مربوط به بازگرداندن سوخت مستمعل نيروگاه اتمي 

  . بوشهر ارتباط نمي دهد
****  

  : نماينده جنبش جهاد اسالمي فلسطين در لبنان ، گفت " ابوعماد الرفاعي "بيروت ، 
  هدف از کوششهاى جارى براى آرام کردن اوضاع در فلسطين فراهم آوردن زمينه 

  . رييس جمهورى آمريکا در انتخابات آينده اين کشور است " جرج بوش "وزى پير
  

  اخبار راديو آمريكا ارسالي به وسيله پست الكترونيكي
  2003 دسامبر 18پنجشنبه 

. بزرگترين حزب سياسی شيعه عراق می گويد وفاداران صدام حسين يک مقـام ارشـد حـزب را کـشتند                   
 عراق روز پنجشنبه گفتند محمـد الحکـيم شـامگاه چهارشـنبه در              رهبران مجلس اعالی انقالب اسالمی    

او خويــشاوند عبــدالعزيز حکــيم، رئــيس فعلــی شــورای .  نزديکــی خانــه اش در بغــداد هــدف قــرار گرفــت
 تـن از اعـضای      ٧٠به گفته مقامات حزب، از زمان سقوط رژيم صدام حـسين بـيش از               . حکومتی عراق بود  
 يک سـخنگوی ارتـش آمريکـا روز پنجـشنبه گفـت چهارشـنبه شـب در                  در اين ميان،  .  آن کشته شده اند   

و نيروهای ائتالف در شهر سامره می گويند آنها در . شبيخونی در بغداد، يک سرباز آمريکائی کشته شد
  .  شورشی مظنون را دستگير کرده اند٨۶جريان دو روز حمله 

  
ای اجرای قطعنامـه هـای سـازمان ملـل     پاکستان می گويد آماده است در خواست های ديرينه خود را بر        

متحد در مورد کشمير پس بگيرد و در کوششی برای برقراری صلح گام پيش بگـذارد و بـا هنـد همکـاری                       
پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان در مصاحبه ای اختصاصی با رويتـر گفـت او در تـالش بـرای                    .  کند

پاکـستان  .  کند و انعطاف پذيری نـشان دهـد       حل اختالف بين دو قدرت اتمی آماده است شجاعانه عمل           
 سال اصرار داشته است رفراندومی زير نظر سازمان ملل متحد در منطقه کشمير برگزار شود ۵٠بيش از 

  . تا مردم بتوانند در مورد پيوستن به هند يا پاکستان تصميم بگيرند
  

قامـات وزارت دفـاع هنـد،       بـه گفتـه م    . هند يک موشک زمين به هـوا را بـا موفقيـت آزمـايش کـرده اسـت                 
موشک تريشول بامداد پنجشنبه از يک پرتاب کننده متحرک در ايالت اويسا در شرق هند پرتاب شد و بـا                    

موشک، کـه   . موفقيت به يک هدف متحرک که به وسيله يک هواپيمای نظامی رها شده بود برخورد کرد               
نی، دريـائی و هـوائی سـاخته شـده          به وسيله سازمان پژوهش و توسعه وزارت دفاع برای نيروهای زمي          

با سوخت جامد کار می کند و می توانـد          . است، شکل هندی موشک آمريکائی پاتريوت تلقی می شود        
  .  کيلومتری برساند٩ کيلو گرم را به هدف هائی در فاصله ١۵کالهکی به وزن 

  
های اخير افزايش آژانس امنيت ملی لهستان هشدار می دهد که تهديد امکان حمالت تروريستی در روز      

سخنگوی آژانس روز پنجشنبه گفت اين آگاهی از طريـق سـازمان هـای امنيتـی خـارجی و                   . يافته است 
.  محلی به دست آمده است و بر امکان حمالت در جريان تعطيالت کريستمس و سال نـو متمرکـز اسـت                    
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بـين المللـی    لهستان حامی سرسخت جنگ در عراق بوده است و در حال حاضر فرماندهی يـک نيـروی                  
  .  هزار نفری را در منطقه ای در جنوب بغداد بر عهده دارد٩پاسدار صلح 

    
جـونيچيرو  . نخست وزير ژاپن طرح آغاز آماده سازی سربازان برای اعزام به عـراق را تـصويب کـرده اسـت                   

سئول مقامـات مـ   .  کوئی زومی موافقت خود را روز پنجشنبه در جلسه ای با حضور وزير دفاع اعالم کـرد                
اما يک روزنامـه ژاپنـی روز چهارشـنبه         . هنوز تاريخ اعزام حدود يک هزار پرسنل نظامی را اعالم نکرده اند           

انتظـار مـی رود آنهـا در جنـوب          .  نوشت نخستين واحد عمده در مـاه فوريـه رهـسپار عـراق خواهـد شـد                
مـک هـای بـشر    شرقی عـراق مـستقر شـوند و در آنجـا بـه انجـام کارهـای سـاختمانی و فـراهم آورن ک                 

منتقدين می گويند اعزام سرباز به کشوری که در آن جنگ هنوز کـامال فـرو ننشـسته                  . دوستانه بپردازند 
  . است، قانون اساسی ژاپن را نقض می کند

  
 نفر را   ٤اندونزی می گويد به عنوان بخشی از تحقيق درباره يک گروه تروريستی در جنوب شرقی آسيا،                 

مظنـونين سـه مـاه پـيش در پاکـستان           .  تروريستی القاعده متهم خواهد کـرد     به داشتن ارتباط با شبکه      
يکی از آنـان بـرادر کوچـک همبلـی تروريـست ارشـد              . دستگير و هفقته پيش به اندونزی فرستاده شدند       

 مظنـون در   ٤مقامات پاکستان و اندونزی می گويند بـه اعتقـاد آنهـا             . مظنون در جنوب شرقی آسيا است     
در ايـن ميـان، در سـنگاپور،        .  روريستی ديدند و از جمله ساختن بمـب را فـرا گرفتنـد            افغانستان آموزش ت  

مقامـات  . پليس دو مرد را به اتهام داشتن ارتباط با مظنونين و سلول تروريـستی آنهـا دسـتگير کـرده انـد            
  . اظهار عقيده می کنند که دو متهم در افغانستان آموزش های تروريستی ديدند

  
می آمريکا می گويد اگر اوسامه بـن الدن رهبـر القاعـده هنـوز زنـده باشـد، سـربازان                     يک مقام ارشد نظا   

ژنرال ريچارد مايرز، رئـيس سـتاد مـشترک ارتـش          .  آمريکا او را همانند صدام حسين دستگير خواهند کرد        
ن ابـراز   آمريکا، اين نظر را روز پنجشنبه در جريـان بازديـدی از پايگـاه هـوائی آمريکـا در بگـرام در افعانـستا                       

ژنرال مـايرز   .  داشت و گفت يقين دارد که نيروهای آمريکا سرانجام با اوسامه بن الدن روبرو خواهند شد               
  . در همين حال پاکستان را به دليل کمک به نبرد با تروريست های القاعده ستود

  
يـن بـاور   رئيس جمهوری روسيه می گويد مسکو شريک آمريکا در جنگ با تروريسم است، امـا هنـوز بـر ا               

والديمير پوتين روز پنجشنبه در يک برنامه تلويزيونی        .  است که حمله به عراق درست و قابل توجيه نبود         
امـا او   . پرسش و پاسخ گفت ائتالف پيش از آنکه وارد جنگ شود بايد از شورای امنيت اجازه مـی گرفـت                   

ر جنگ با تروريسم شـريک يکـديگر        تاکيد کرد که روسيه و آمريکا، علی رغم اختالف نظر در مورد عراق، د             
انتظار می رفت آقای پوتين امشب در مسکو با جيمز بيکر، فرستاده ويژه آمريکا مالقـات کنـد و                   .  هستند

  . درباره کوشش هائی که برای کاهش بدهی های خارجی عراق جريان دارد با او به بحث بپردازد
  

مجلس نماينـدگان پارلمـان چـک       .  تصويب کرده اند   دژبان به عراق را      ١۵٠قانونگزاران جمهوری چک اعزام     
دژبان های چک   . اين اقدام را روز پنجشنبه و در پی تصويب آن به وسيله سنا در روز چهارشنبه تائيد کرد                 

  . همتايان عراقی خود را آموزش خواهند داد و در امور امنيتی و ضد تروريستی کار خواهند کرد
  

 فلـسطينی مـسلح     ٤ در حمله ای به شهر نابلوس در کرانه غربی،           ارتش اسرائيل می گويد سربازان آن     
به گفته سخنگوی ارتش، سربازان که در جستجوی ستيزه جويان تحت تعقيب بودنـد، مـردی                . را کشتند 

سه فلسطينی ديگر در جريان تير انـدازی متقابـل، پـس از             . را که به يک بمب مسلح بود از پای در آوردند          
در ايـن ميـان، انتظـار مـی رود          .   به سوی سربازان آتش گشودند، کشته شـدند        آن که از بام ساختمانی    

آريل شارون، نخست وزير اسرائيل امشب رئوس گام های يک جانبه ای را که اسرائيل ممکـن اسـت در                    
شـارون تلويحـا گفتـه اسـت کـه          .  صورت ادامه بن بست مذاکرات صلح با فلسطينيان بردارد، اعـالم کنـد            

ت برخی از محله های يهودی نشين در کرانه غربی را برچيند و کنترل برخی ديگـر را                  اسرائيل ممکن اس  
  .فلسطينيان و آمريکا هر دو از نظريه اقدامات يک جانبه اسرائيل انتقاد کرده اند. در دست بگيرد

  
  اخبار راديو آمريكا ارسالي به وسيله پست الكترونيكي

  2003 دسامبر 19 –1382 آذر 28جمعه 
هوری سابق ايران می گويد آمريکا بايد به دليل حمايت از صدام حسِين در جنگ ايران و عراق رئيس جم

اکبر هاشمی رفسنجانی روز جمعه در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران آمريکا را .  محاکمه شود
فته جمهوری اسالمی ايران گ.   ساله ناميد، توصيف کرد٨همدست آنچه آنرا جنايت های صدام در جنگ 

  . است اتهامات جنائی را عليع رهبر برکنار شده عراق برای محاکمه او در آينده آماده می سازد
    

 نفر از فعاالن مسلمان در يک گردهمائی به دستگيری صدام ۵٠٠در داکا پايتخت بنگالدش حدود 
کا شعار گزارش می رسد تظاهرکنندگان عليه آمري.  حسين، رئيس جمهوری سابق عراق اعتراض کردند
آنها همچنين فرياد می کشيدند که پرزيدنت بوش . دادند و خواهان خروج سربازان آمريکا از عراق شدند

تظاهر کنندگان بعدا به .  و تونی بلر، نخست وزير بريتانيا بايد به دليل حمله به عراق مجازات شوند
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آنرا مسلمانان تشکيل بنگالدش، که اکثريت جمعيت . آرامی متفرق شدند و خشونتی صورت نگرفت
  . می دهند، با حمله به عراق مخالف بود

  
مقامات ترکيه می گويند مردی را به ظن ايفای نقشی عمده در بمب گذاری های انتحاری در استانبول 

به گفته مقامات، مظنون که بر اساس دستور مستقيم اوسامه بن . در ماه گذشته دستگير کرده اند
 القاعده عمل می کرد، از زمان بازداشت در روز دوشنبه تحت بازجوئی قرار الدن رهبر شبکه تروريستی

  . داشته است
مقامات هويت وی را فاش نکرده اند ، اما معتقدند او رابطی بين بمب اندازان انتحاری و آنچه پليس 

  . ترکيه آنرا يک سازمان تروريستی بين المللی توصيف می کند، بود 
    

رد عراقی را به طرح حمالت تروريستی عليه هدف های آمريکائی و اسرائيلی يک دادستان اردن سه م
آنها به وارد کردن تفنگ، نارنجک و راکت از عراق برای اجرای حمالت متهم . در اردن متهم کرده است

  . هستند
قرار است سومين نفر غيابا محاکمه . مقامات اردن گفتند دو نفر از مردان در بازداشت بسر می برند

  . شود
    

در انفجار نيرومندی در يک دفتر و يک ساختمان مسکونی متعلق به يک گروه افراطی شيعه در بغداد، 
انفجار روز جمعه، که به گفته شاهدان يک بمب عامل .  نفر مجروح شدند٧يک زن جانسپرد و دست کم 

در اين . د ويران کردآن بود، دفتر تيپ بدر را که با مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق ارتباط دار
اين حادثه دو روز .  ساختمان همچنين چندين خانواده که به شبه نظاميان ارتباط نداشتند ساکن بودند

در تحولی ديگر، مدير ارشد اداری آمريکا . پس از آن روی می دهد که يک مقام ارشد مجلس کشته شد
در آن روز .  دسامبر بود تائيد کرد۶ر روز در عراق گزارش قبلی رسانه ها را که او هدف ترور نافرجامی د

دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا به بغداد رفته بود، و پال برمر روز جمعه در بصره به خبرنگاران گفت 
اتومبيل حامل او هنگامی که از فرودگاه بغداد باز می گشت، هدف يک وسيله انفجاری و تيراندازی قرار 

  . گرفت
  

وزير . ستور داده است برای کمک به کوشش های بازسازی در عراق آماده شوددولت ژاپن به ارتش د
دفاع ژاپن روز جمعه در توکيو به خبرنگاران گفت او به نيروی هوائی، نيروی زمينی و نيروی دريائی 

شی ِگه رو ايشی با دستور داده است يک تيم . دستور داده است برای حرکت به خاورميانه آماده شوند
ممکن است برای ارزيابی وضعيت .   دسامبر يا حدود آن به کويت برود٢۶يروی هوائی روز پيشگام ن

وزير دفاع اين . امنيتی و آماده ساختن زمينه ورود تعداد بيشتری از پرسنل نظامی رهسپار عراق شود
ی دستور را پس از آن صادر کرد که جونيچيرو کوئی زومی نخست وزير روز پنجشنبه طرح هائی را برا

  . اعزام يک هزار نفر از نظاميان به جنوب عراق برای کمک به بازسازی در آن کشور تصويب کرد
  

کاخ سفيد احکام دو دادگاه فدرال را که اختيارات دولت را برای ادامه بازداشت تروريست های مظنون 
الحيت يک سخنگوی کاخ سفيد روز جمعه گفت دادگاه های آمريکا ص. محدود می کند رد کرده است

اشاره او به تصميم يک .  ندارند در مورد غير آمريکائيان که در خارج زندانی هستند حکم صادر کنند
دادگاه استيناف فدرال بود که زندانيان در پايگاه نظامی آمريکا در خليج گوانتانامو در کوبا نمی توانند بدون 

روز پنجشنبه، .  زداشت باقی بماننددسترسی به وکيل يا دادگاه های آمريکا به طور نامحدود در با
سخنگو استدالل دادگاه ديگری را که دولت حق ندارد آمريکائيان را در خاک آمريکا به عنوان رزمندگان 

  دشمن بازداشت کند، ضعيف ناميد و وارد ندانست
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