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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  ن ايران را در ايران نبرد بخوانيداخبار آارگران و مزد بگيرا

------------------------------------------------------------------------------  
  

با تشييع گروه آثيري ازهموطنان  , آذر29روز شنبه , پدر رضاييهاي شهيد, پيكرپاك آقاي خليل اهللا رضايي 
  .سپرده شدپونتواز درشمال پاريس به خاك _ در گورستان سرژي 

  http://www.iranncr.org-نقل از سايت خبري شوراي ملي مقاومت ايران
عالوه بر مادر رضاييهاي شهيد و مادر مرحمت و ديگر اعضاي , در مراسم تشييع وتدفين آن فقيد سعيد

شماري از مسؤالن آمسيونها و اعضاي شوراي ملي , خانواده رضايي و سايرخانواده هاي شهيدان
ان و شخصيتهاي سياسي  و فرهنگي ايراني و خارجي حضور داشتند و به رغم شرايط مقاومت اير

نامساعد جوي هموطنانمان ازنقاط مختلف فرانسه واروپا خود را دسته به دسته به محل خاآسپاري 
  .پيكر پاآش را به گرمي مشايعت آردند, پدررضاييهاي شهيد رسانده و در آخرين وداع

فرازهايي از زندگي , ساعت ادامه داشت4الي ظهرشروع شد و نزديك بهدر آغاز مراسم آه از حو
سپس پيام تسليت رئيس جمهور برگزيده مقاومت به مناسبت . مبارزاتي آن شادروان خوانده شد

آنگاه خانم . درگذشت شادروان خليل اهللا رضايي توسط دبيرارشد شوراي ملي مقاومت قرائت گرديد
قاومت ايران سخناني دررثاي پدر بزرگوارش ايراد آرد آه انبوه عضوشوراي ملي م, فاطمه رضايي

  . حاضران را به شدت تحت تأثير قرارداد
سپس شماري از مسؤالن آميسيونها و اعضاي شوراي ملي مقاومت دربزرگداشت پدررضاييهاي شهيد 

, ن سروده بودسخنراني آردند و شاعر مبارز ايران آقاي رحمان آريمي شعري را آه در رثاي آن شادروا
  .براي حاضران  خواند

معاون دبيرخانه شوراي ملي مقاومت و پسر ارشد شادروان خليل اهللا , آنگاه آقاي ابوالقاسم رضايي 
آيين , پيشاپيش حاضران برپيكر پدرنماز گزارد وسپس درحالي آه آيات قران طنين انداز بود, رضايي

  .حاضران برگزارشدخاآسپاري آن مرحوم درميان اندوه و احساس عموم 
درپايان مزار پدر رضاييهاي شهيدآه با پرچم سه رنگ  ايران و آرم سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران 

 .توسط حاضران گلباران گرديد, پوشيده شده بود
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  اليحه الحاق ايران به پروتكل الحاقي تقديم مجلس شد  
  2003 دسامبر 22 -1382دوشنبه اول دي 

 مصوب -اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل هاي اول و دوم الحاقي به آنوانسيون ژنو 
 و - به عنوان آميسيون اصلي- در دستور آار آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي - ميالدي 1977

 به -آب و منابع طبيعي هاي بهداشت و درمان، فرهنگي ، قضايي و حقوقي و آشاورزي،   آميسيون
  .  قرار گرفته است-هاي فرعي   عنوان آميسيون

 و 4 و 3،2به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا ، در مقدمه اين اليحه با اشاره به اصول 
هاي   فصل سوم قانون اساسي در مورد آرامت و ارزش واالي انساني و رعايت حقوق بنيادين و آزادي

هاي مسلحانه در   ها و باور نظام جمهوري اسالمي ايران به وظايف مجاهدان در جنگ  سي انساناسا
رعايت حقوق بشر اسالمي و موازين اخالقي و انساني به ويژه در قبال غيرنظاميان، محيط زيست، 

روتكل به با در نظر گرفتن اينكه مقررات دو پ« :زنان، آودآان، اموال فرهنگي و اماآن مذهبي آمده است
هاي ژنو در ارتباط با حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللي و مخاصمات   آنوانسيون

مسلحانه داخلي، پيشرفت قابل توجهي در حقوق بين الملل محسوب مي شود، لذا اين اليحه براي 
  » .طي مراحل قانوني تقديم مي شود
اجازه داده مي شود به پروتكل هاي الحاقي به به دولت « : در ماده واحده اين اليحه آمده است

 در خصوص حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين المللي و 1977آنوانسيون هاي ژنو مصوب 
مخاصمات مسلحانه داخلي با لحاظ اعالميه توضيحي و شروط ضميمه ملحق شده و اسناد الحاق را به 

  » .امين اسناد بسپارد
اي به رييس مجلس شوراي اسالمي، اين   د خاتمي رييس جمهوري در نامهالزم به ذآر است، سيدمحم

اليحه الحاق ايران به پروتكل هاي اول و دوم الحاقي به آنوانسيون : اليحه را ارايه آرده و نوشته است
ژنو آه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جلسه ششم مهر امسال هيات 

  . ب رسيده است، جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي گرددوزيران به تصوي
  پايان پيام

 

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
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  فراخوان بين المللي براي مقابله با توطئه هاي رژيم آخوندي براي استرداد و آشتار مجاهدين

  )1382 آذر 30 (2003 دسامبر 21 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
شد و در پاسخ » خواستار استرداد فوري مجاهدين«صبح امروز سخنگوي وزارت امورخارجه رژيم آخوندي 

را به آشورهاي ) مجاهدين(اين غير قابل قبول است آه آمريكا اينها. ”: به اظهارات پريشب پل برمر گفت
ده ايم آه حضور منافقين در به آشورهاي ديگر بخصوص اروپايي ها تذآر دا«وي افزود . “ديگر منتقل آند

  ».اين آشورها سابقه منفي در مناسبات با ايران تلقي خواهد شد
يك بار ديگر اين حقيقت را بر , اين اظهارات آه يك تهديد و شانتاژ وقيحانه عليه آشور هاي اروپايي است

اآم بر مال مي سازد آه اخراج مجاهدين از عراق موضوعي است آه تماما توسط فاشيزم مذهبي ح
  .ايران ديكته شده است

همزمان با اين فراخوانهاي ضد انساني وزارت اطالعات و ديگر نيروهاي سرآوبگر تالش مي آنند با تحت 
فشار قرار دادن خانواده هاي مجاهدين آنها را مجبور به نامه نگاري به مراجع بين المللي عليه مجاهدين 

در «دستان آل رژيم از خانواده هاي مجاهدين خواست در همين رابطه سر دژخيم نمازي دا. بنمايند
انتظامي و يا قضايي , خواست رسمي و آتبي خود را مبني بر بازگرداندن فرزندانشان به مقامات امنيتي

  ). واحد مرآزي خبر رژيم(»آشور تحويل دهند تا زمينه بازگشت آنان فراهم شود
يست آه پرسنل مجاهدين در عراق همچنانكه توطئة و شانتاژ رژيم آخوندي عليه مجاهدين در حال

برجسته ترين متخصصان حقوق بين الملل و وآالي مجاهدين اعالم آرده اند از حفاظت و حقوقي آه 
در آشور تحت اشغالي . برخوردارند, پناهندگي مقرر آرده1951ژنو و آنوانسيون 1949آنوانسيونهاي 

طبق معاهدات . تحده مسئول تامين اين حقوق مي باشندمانند عراق  نيروهاي ائتـالف و بويژه اياالت م
طبق قوانين , بخصوص به ايران, بين المللي هرگونه انتقال يا اخراج اعضاي مجاهدين به خارج از عراق

اموال ,  الهه1907همچنين به موجب ضوابط ).  آنوانسيون چهارم ژنو49ماده (جنگي ممنوع مي باشد 
  ).46ماده (دره نمود شخصي مجاهدين را نمي توان مصا

البته همچنانكه مقاومت ايران تا آنون بارها اعالم آرده است مجاهدين در عراق بدنيا نيامده اند آه 
اما حضور هزاران تن از , مبارزه آنها براي استقرار دمكراسي در ميهنشان مشروط به بقا در عراق باشد

در قرارگاه اشرف و ... از جمله عيد فطر و عشاير و شهروندان عراقي در دهها مناسبت مختلف , مردم
بهترين ,  حضور نمايندگان آنها در جلسه شب ايران لندن و اعالم مواضع صريح آنها عليه اخراج مجاهدين

  .گواه استقبال مردم اين آشور از حضور مجاهدين در عراق است
رش يابنده مردمي ماليان در شرايطي آه در حضيض ضعف و تشتت دروني هستند و با مقاومت گست

تنها راه برون رفت و تضمين بقاي خود را در از ميان برداشتن جنبش مقاومت ايران از يك , مواجه هستند
ماليان بدين ترتيب با سوء . سو و گسترش بنيادگرايي و استبداد مذهبي در عراق از سوي ديگر ميدانند

يد موجوديت خود را از ميان بردارند و استفاده از شرايط آنوني عراق مي خواهند هم اصلي ترين تهد
  .هم راه را بطور نهايي براي استقرار يك استبداد مذهبي دست نشانده در عراق هموار آنند

شوراي امنيت و آميسيون حقوق بشر ملل متحد و ديگر مجامع بين المللي , مقاومت ايران دبيرآل
 عليه مجاهدين و تالشهاي وقيحانه اش مدافع حقوق بشر را به محكوم آردن توطئه هاي رژيم آخوندي

براي استرداد و آشتار مجاهدين فرا ميخواند و نسبت به تحت فشار قرار دادن و ارعاب خانواده هاي 
مجاهدين در داخل ايران هشدار مي دهد و خواستار اقدامات فوري به منظور متوقف آردن اين توطئه 

  .هاي ضد انساني است
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقندهدولت آي،عراق رويدادهاي 
  

  ترين تظاهرات آردهاي عراق براي خودمختاري در آرآوك    بزرگ
  2003 دسامبر 22 -1382دوشنبه اول دي 

هزاران آرد امروز در خيابان هاي آرآوك واقع در شمال عراق در خصوص خودمختاري منطقه آردستان 
  .تظاهرات آردند

فرياد مي   ,تظاهرات آنندگان آه در مرآز شهر آرآوك تجمع آردند , لنا به گزارش سرويس بين الملل اي
  . قلب آردستان و براي آردستان خواستار تشكيل يك نظام فدرال شدند  ,آرآوك, آرآوك : زدند 

 آيلومتري شمال بغداد بعد 300 اين مهمترين تظاهرات انجام شده در آرآوك ABCبه گزارش خبرگزاري 
  .ق عراق بيان شده است از سقوط رژيم ساب

به گزارش اين خبرگزاري تظاهرات آنندگان با حمل پرچم هاي آردستان و پرچم آمريكا در اين تظاهرات 
  .شرآت آرده اند

همچنين نمايندگان آرد شوراي حكومت انتقالي عراق خواستار روي آار آمدن يك نظام فدرال براي آينده 
  پايان پيام  .وك از مناطق نفت خيز شمال عراق است گفتني است آه منطقه آرآ. عراق شده اند

  
مسووالن قضايي عراق اعالم آردند آه دادگاهي آه صدام را محاآمه خواهد آرد، به صورت علني 

ي شرآت در اين محاآمه داده  خواهد بود و به هر وآيل مدافعي از آشورهاي عربي و غيرعربي اجازه
  . شود مي

www.iran-archive.com 



  2003مبر  دسا22 -1382دوشنبه اول دي 
، روزنامه الشرق االوسط به نقل از هاشم الشبلي وزير )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 بخش خواهد بود آه از اين 14دادگاه صدام متشكل از : دادگستري عراق، با اعالم اين مطلب نوشت
  .مور آيفري خواهند بودهاي وارده و چهار دادگاه ديگر مربوط به ا  دادگاه در مورد شكايت10تعداد 

  .  قاضي در مجموع در اين دادگاه شرآت خواهند آرد60 تن به عنوان مدعي العموم و 20همچنين 
دهد آه  هاي جديد منتشره نشان مي گزارش: ي وضعيت صدام نوشت الشرق االوسط همچنين درباره

  .اند نيروهاي آمريكايي به هنگام دستگيري صدام، او را به شدت آتك زده
 انتهاي پيام

 
  خط لوله شمال عراق براي چندمين بار منفجر شد

  2003 دسامبر 22 -1382دوشنبه اول دي 
خط لوله نفت شمال عراق آه ميادين شمال را به محـل صـادرات نفـت ايـن ميـادين در                     : خبرگزاري فارس 

  .متصل مي آند به آتش آشيده شد» بيجي«
 ،حمله اخير به اين خط لوله چهارمين مورد از ايـن نـوع              به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس        

  . حمالت در سه روز اخير است
اين حادثه در ساعت سـه ونـيم بـه وقـت            : يك مسوول شرآت دولتي نفتي شمال به فرانس پرس گفت         

  . در سي آيلومتري غرب آرآوك روي داد) چهار بعداز ظهر به وقت تهران(محلي 
هنوز مشخص نيست انفجار در پي شليك موشك روي داده          :  گفت مسوول عراقي » حسين خلف نظام  «

  . يا بر اثر بمب گذاري بوده است
  . آتش نشانان در حال تالش براي خاموش آردن آتش و جلوگيري از گسترش آن هستند: وي افزود

  . داراي يك پااليشگاه اصلي و نيروگاه برق است» بيجي«براساس اين گزارش 
ط لوله شمال واقع شده و نفت آرآوك را به خط اصلي صادرات به بندر جيهان                بيجي در مرآز شبكه خطو    

  . ترآيه، انتقال مي دهد
حمله دوشنبه چهارمين مورد از حمـالت بـه تاسيـسات نفتـي عـراق در سـه روز                   : اين گزارش مي افزايد   

  . اخير است
حدود نـود مـورد حملـه بـه         تاآنون در   ) فروردين(از زمان سرنگوني صدام در آوريل       : گزارش فوق حاآيست  

  . تاسيسات نفت عراق صورت گرفته است
  /انتهاي پيام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   دی1روزنامه های تهران 

  2003 دسامبر 22 -1382دوشنبه اول دي   -بي بي سي 
 انتخابات اسفندماه روزنامه های دوشنبه تهران صفحات اصلی خود را به اخبار و گزارش های مربوط به

مجلس اختصاص داده و به انعکاس اعتراض رييس مجلس به آيت اهللا مشکينی پرداخته اند که در نماز 
  .جمعه اين هفته قم به نمايندگان اصالح طلب مجلس تاخته بود

در زمانی که محسن آرمين نماينده اصالح طلب تهران اظهار نظر امام جمعه قم را آفتاب يزد به نوشته 
طرح می کرد که عمل شورای نگهبان را در تعيين صالحيت نامزدهای انتخاباتی به جدا کردن فضله م

موش برای الک کردن آرد شباهت داده بود نمايندگان اقليت محافظه کار مجلس به اعتراض پرداختند که 
وزنامه نگاران و نمايندگان مجلس بايد مواظب در اين جا مهدی کروبی رييس مجلس تذکر داد که اگر ر

  .حرف زدن خود باشند مراجع تقليد هم بايد متوجه باشند چه می گويند
رييس مجلس هفته گذشته به کسانی که به مجلس حمله می کنند توجه داده بود که بايد خود را 

  .آماده پاسخ گوئی به توپخانه مجلس کنند که پرحجم تر خواهد بود
های هوادار محافظه کاران که سخنان آيت اهللا مشکينی را روز يکشنبه نقل کرده بودند در روزنامه 

  .شماره های روز دوشنبه خود از پرداختن به اعتراض رييس مجلس و محسن آرمين خودداری کرده اند
 45مجلس  در صدر اخبار خود از قول اداره ثبت احوال خبر داده که در انتخابات اسفند ماه ايرانروزنامه 

  .ميليون نفر واجد شرايط رای دادن خواهند بود
روزنامه های تهران در برخوردی احتياط آميز، گزارش کميسيون اصل نود مجلس درباره پرونده هاشم 
آغاجری را همراه با پاسخ های رييس دادگستری همدان منعکس کرده اند که اظهار نظر درباره رای 

 دانسته و بر روند طی شده در مورد پرونده اين استاد دانشگاه و دادگاه را از صالحيت مجلس بيرون
  .حکم اعدام وی دفاع کرده است

 در گزارش کميسيون اصل نود مجلس به مواردی اشاره شده که قاضی پرونده با ياس نوبه نوشته 
از يک مقطع افرادی خارج از قوه قضاييه برای صدور رای خود مشورت کرده و بدون توجه به اتهامات اوليه 

  .زمانی سخت گيری را افزون کرده تا سرانجام حکم اعدام آغاجری صادر شده است
در بخشی از گزارش کميسيون اصل نود مجلس اشاره شده که مراحل قانونی در جريان رسيدگی به 
  .پرونده سخنرانی آغاجری رعايت نشده و رييس دادگاه در حضور خانواده متهم وی را مرتد دانسته است
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 با چاپ عکسی از حبيب اهللا عسگراوالدی دبيرکل هيات موتلفه اسالمی که نامزد انتخابات رسالت
ايران در نمايش قدرت "شده اظهار نظرهای وی را نسبت به مسائل مختلف داخلی و خارجی با عنوان 

  .منعکس کرده است" اسالم حرف اول را می زند
 همبستگی حزب همبستگی در صفحه اول روزنامه روزنامه های محافظه کار به چاپ عکس نامزدهای

  .يکشنبه اعتراض کرده و آن را تبليغات زودهنگامی دانسته بودند که مطابق قانون ممنوع است
، دبيرکل جمعيت موتلفه اسالمی گفته است تا ده سال آينده در روابط ايران و آفتاب يزد به نوشته 

  .آمريکا تغيير محسوسی رخ نخواهد داد
در گزارشی از آخرين صف بندی احزاب و چهره های سياسی اشاره کرده که چهره های اصلی  ياس نو

جناح محافظه کار و اصالح طلب و گروه های ملی مذهبی برای شرکت در انتخابات نام نويسی کرده اند 
  .و تنها کارگزارن سازندگی هستند

ان ثبت نام کنندگان در انتخابات حضور چهره های اصلی جناح محافظه کار در ميياس نو به نوشته 
  .نشان می دهد که آنها برای فتح کرسی های مجلس برنامه ريزی کرده اند

 عنوان اصلی صفحه اول خود را به تهديد وزير دفاع اسرائيل عليه ايران اختصاص داده که از شرق
  .احتمال حمله نظامی آن کشور به تاسيسات هسته ای ايران سخن رانده است

 با وجود فضای خبری ايجاد شده درباره احتمال اقدام نظامی اسرائيل عليه ايران در شرقه به نوشت
  .رسانه های مهم جهان اين تهديد از سوی مقامات رسمی ايران واآنشی به دنبال نداشته است

ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی خبر مربوط به تهديد نظامی اسرائيل را در صفحه اول خود 
  . کرده و روزنامه های ديگر تهران از تحليل و تفسيری درباره اين تهديد خودداری کرده اندچاپ

به دنبال انتشار خبر اعزام اعضای سازمان مجاهدين خلق که در عراق به سر می برند به کشورهای 
ور نوشته  از زبان دادستان آل آشانتخابديگر و مخالفت دولت آمريکا با تحويل آنان به ايران روزنامه 

براساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی، آن دسته از اعضای اين سازمان آه مرتكب جنايتی بر عليه 
  .مردم نشده اند، می توانند به آشور بازگردند

 عبدالنبی نمازی گفته است اين مصوبه شامل افرادی آه به دليل ناآگاهی و انتخاببه نوشته 
ان را خورده و در اقدامات تروريستی مشارآت نداشته اند و احساسات آاذب فريب تبليغات اين سازم

  .سربازانی می شود آه در زمان جنگ فريب تبليغات اين سازمان را خورده اند
نظر هرميداس باوند استاد دانشگاه را منعکس کرده که گفته است با توجه به سياست های آفتاب يزد 

  .نی بود که آن ها مجاهدين را تحويل ايران نخواهند دادايران در مخالفت و ضديت با آمريکا قابل پيش بي
 نظر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام را درباره احتمال حمله نظامی آمريكا به ايران منعکس اعتماد

کرده که گفته است آمريكايی ها طرحی مشابه عراق و افغانستان برای برخورد با ايران ندارند، اما در 
 بدون دادن امتيازی، ايران را به آنترل خود درآورند آه برای اين منظور پروژه ای تالشند با حداقل هزينه و

  . اقتصادی طراحی شده است-سياسی
 محسن رضايی در سخنرانی خود در همايش جنبش دانشجويی با اشاره به امضای اعتمادبه نوشته 

های برخی مديران هدر پروتكل الحاقی توسط ايران گفته است هزينه های زيادی در اثر بی عرضگی 
اگر اين ضعف های . می رود و نمی گذارند آشور در سايه قانون اساسی و اسالم مديريت شود

  .مديريتی نباشد، مبارزه با آمريكا تبديل به بهترين اتوبان برای توسعه و پيشرفت خواهد شد
انسه پيوسته و داشتن در سرمقاله خود با اشاره به اين که آلمان هم به فرجمهوری اسالمی روزنامه 

حجاب را در مدارس آن کشور ممنوع کرده است پرسيده چرا ما به عنوان يك نظام اسالمی، در برابر اين 
ظلم آشكار آه به دختران و زنان مسلمان در فرانسه و آلمان رواداشته می شود، به وظيفه خود عمل 

  .مچرا وظيفه قانونی و شرعی خود را فراموش آرده اي. نمی آنيم
آمده آيا مالحظات سياسی مانع انجام اين وظيفه قانونی جمهوری اسالمی در ادامه سرمقاله روزنامه 

شده است آيا دچار غفلت شده ايم آيا مشكالت داخلی مانع قيام به اين واجب الهی و انسانی و 
 حوزه های قانونی شده است آيا ترس از استكبار و استعمار بر ما چيره شده است، مسئوالن، علما،

  علميه، دانشگاه ها، مراآز فرهنگی و رسانه های خبری ما چرا ساکتند؟
   

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2003 دسامبر 22 -1382دوشنبه اول دي 

عناوين مهم امروز دوشنبه روزنامه هاي الشرق االوسط ، الزمان ، الحيات و القدس العربي به اين شرح 
  . است 

  :بين الملل خبرگزاري مهر سرويس 
  الزمان * 
  . موفاز ، ايران را به بمباران نيروگاه هاي هسته اي اش تهديد کرد-
 هزار خودروي جديد به عراق و عمليات خرابکاري ، علت اصلي بحران سوخت در اين کشور 400 واردات -

  .است 
   دو لوله نفتي در شمال عراق منفجر شد-
  .يي منتظر موافقت ليبي هستند بازرسان سالح هاي شيميا-
  . واشنگتن باب گفتگو با رهبران حماس را باز کرد-
  . امارات خواستار واگذاري سريع قدرت به عراقي ها شد-
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  . هزار حاجي عراقي خبر داد30 جعفري از موافقت عربستان با پذيرش -
  .صدام مستحق اعدام است : جانشين پاپ

  الشرق االوسط* 
  افتتاحيه مختصر و استقبال از بازداشت صدام :  همکاري در کويت  نشست سران شوراي-
   جزئيات گفتگوهاي سالح هاي کشتار جمعي ليبي -
  . قاضي ، صدام را محاکمه مي کنند60 دادستان و 20 -
  . آمريکا درجه هشدار نسبت به حمالت تروريستي را به درجه عالي افزايش داد-

  الحيات * 
  .تکل الحاقي معاهده منع گسترش سالح هاي کشتار جمعي است  ليبي آماده امضاي پرو-
  . البرادعي به طرابلس مي رود-
تفاهم در بيانيه سياسي واحد و عقد توافقنامه اي براي :  نشست سران شوراي همکاري در کويت -

  مبارزه با تروريسم 
د را خواهد کند،  امير سيد رضا اسراييل در صورت حمله به ايران ، گور خو:  فرمانده نيروي هوائي ايران -

پرديس اين  اظهارات را که خبرگزاري مهر منتشر کرده است ، در واکنش به تهديدهاي شاوول موفاز 
  .وزير دفاع اسراييل بر ضد ايران ايراد کرد

  . شارون نسبت به گسترش روابط با مصر اطمينان دارد -
  . بوش بارديگر خواستار سرنگوني عرفات شد -
  . با عمليات بازرسي سرزده موافقت کرد ليبي-
  . هزاران کرد در کرکوک خواستار الحاق اين شهر به کردستان شدند-
  .صدام با بازجويان همکاري نمي کند:  مايرز-
  .براي ايجاد توافقنامه امنيتي با سوريه تالش مي کنيم :  حکيم-
  .شد يک عراقي در عمليات آمريکايي در نزديک مرزهاي سوريه کشته -
  . دو نظامي آمريکايي و مترجم عراقي آنها در بغداد کشته شدند-

  القدس العربي * 
  . کردها صدام را بازداشت کرده و به آمريکا تحويل داده اند-
  . سپتامبر افزايش داد11 آمريکا درجه آماده باش را براي مقابله با حمالت تروريستي بزرگتر از حمالت -
  .ذافي ديدار مي کنند بلر و بوش به زودي با ق-
  . اسراييل حمله به تاسيسات هسته اي را بعيد نمي داند-
  

  گوناگون
  
  

  .  نشريه موافقت کرد25هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار 
  2003 دسامبر 22 -1382دوشنبه اول دي 

روز در جلسه ام: مديرکل مطبوعات داخلي ضمن بيان مطلب فوق اعالم کرد"مهر " به گزارش خبرگزاري
 ماهنامه و يک فصلنامه 6 دوهفته نامه، 3 هفته نامه، 12 روزنامه، 2هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار 

  .موافقت شد
در اين جلسه مجوز تغيير مدير مسوولي روزنامه همشهري به محمود احمدي : مهرنوش جعفري افزود

  .نژاد صادر گرديد
به " اعتدال"قليشلي، روزنامه ...  مسوولي حبيب ابه صاحب امتيازي و مدير" پويا"روزنامه اقتصاد 

به صاحب امتيازي " صبح سبالن"صاحب امتيازي و مدير مسوولي رضا صابر خورزوقي، هفته نامه 
سايه "شرکت تعاوني و مهندسي و مشاور فن آوران و مديرمسوولي شهامت هدايت ينگه، هفته نامه 

به صاحب امتيازي " فروغ بيان"کبر بهبهاني، هفته نامه به صاحب امتيازي و مدير مسوولي علي ا" تهران
به صاحب امتيازي موسسه فرهنگي، هنري " صدرا"و مدير مسوولي امير اسالمي تبار، هفته نامه 

به صاحب امتيازي و مدير مسوولي " جوانه ها"صدرا و مدير مسوولي عليرضا دادش زاده، هفته نامه 
به صاحب امتيازي و مدير مسوولي " حقوق و اجتماع" نامه محمدعلي مقدس زاده گلپايگاني، هفته

به صاحب امتيازي ومدير مسوولي ابوالحسن ايپکچي، هفته " تعطيالت"محمدرضا کاميار، هفته نامه 
به " گلچين هفته"به صاحب امتيازي و مدير مسوولي عليرضا رزازي فر، هفته نامه " تسامح"نامه 

به صاحب امتيازي و " سبزنويس" گياهي سراواني، هفته نامه صاحب امتيازي ومدير مسوولي مسعود
به صاحب امتيازي و مدير مسوولي حسين " خواندنيهاي هفته"دقيقي، هفته نامه ... مدير مسوولي يدا

به صاحب امتيازي و مدير مسوولي سيدجواد موسوي، هفته " نسيم بهار"فاتحي قهفرخي، هفته نامه 
به صاحب " غنچه" و مدير مسوولي عبدالمجيد مددي، دوهفته نامه به صاحب امتيازي" پويا"نامه 

به صاحب امتيازي ومدير " پيک خوارزمي"امتيازي و مدير مسوولي آزيتا رضايي هماهي، دوهفته نامه 
به صاحب امتيازي و مدير مسوولي احمد فارسي " پيام گستر"مسوولي محمود شيرزاد، دو هفته نامه 

به صاحب امتيازي و مدير مسوولي عصمت خدايي اردکاني، " حيفه کوثرص"عباس آبادي، ماهنامه 
به صاحب " تبليغات"به صاحب امتيازي و مدير مسوولي محمد امامي، ماهنامه " مهرآوه"ماهنامه 

امتيازي شرکت بين المللي پونه منطقه آزاد چابهار و مدير مسوولي محمدرضا حاجي اسماعيل حسين 
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به " تالش"به صاحب امتيازي و مدير مسوولي بهزاد روحي، ماهنامه " لشبهار تا"آبادي، ماهنامه 
به صاحب امتيازي و مدير مسوولي عباس " ملل"صاحب امتيازي و مدير مسوولي بهزاد روحي، ماهنامه 

  .به صاحب امتيازي و مدير مسوولي افسانه صادقي سرچشمه" گلبانگ کوي"فرجي و فصلنامه 
در اين جلسه با درخواست تغيير وضعيت نشريات زير نيز : ايان افزودمديرکل مطبوعات داخلي در پ

افزودن " :جوان خانواده"به تازه هاي دام و طيور، " تازه هاي صنايع غذايي و دام و طيور."موافقت شد
تغيير گستره " صاحب"تغيير ترتيب انتشار به روزنامه، " روان"زمينه سينمايي به زمينه مصوب نشريه ،

 تغيير گستره توزيع به بين -2 افزايش زبان انگليسي به زبان مصوب -1" طب کل نگر"سراسري، توزيع به 
کتاب آدينه، "تغيير نام به کوچه ما، " کوچه ها"تغيير ترتيب انتشار به هفته نامه، " کمربند سيا"المللي ،

گردشگري (م انساني  علو- تغيير زمينه نشريه به علمي تخصصي -2 تغيير ترتيب انتشار به فصلنامه -1
تغيير گستره توزيع " مرز پرگهر"، "بهادر يزد" تغيير نام به" محسنين"  تغيير نام به راهنما،-3) و جهانگردي

تغيير ترتيب انتشار به دو هفته " نسيم دريا"، تغيير ترتيب انتشار به فصلنامه و "نشانگر"به بين المللي، 
  .نامه
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