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

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

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  حزب زنان ايران مجوز فعاليت گرفت 
  ٢٠٠۴ ژانويه ۵ – ١٣٨٢ دی ١۵دوشنبه 

د از انقالب مجوز فعاليت گرفت وآار خود را به زودی حزب زنان ايران به عنوان اولين حزب مستقل زنان بع
  .شروع خواهد آرد

حزب : فريبا داوودی مهاجر دبير آل حزب زنان ايران در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعی ايلنا، گفت
زنان ايران با هدف تنوير افكار عمومی و پيگيری مطالبات فراموش شده زنان فعاليت خود را آغاز خواهد 

  .دآر
تمام مردان نيز می توانند در حزب زنان ايران ثبت نام آنند و هيچ گونه مانعی برای حضور زنان : وی افزود

  .غيرمسلمان در آن وجود ندارد
به گفته داوودی مهاجر حزب زنان ايران با برگزاری اجتماعات و سمينارها، انتشار نشريات مختلف و 

 همكاری با سازمان های دولتی قصد برقراری ارتباط با خبرنامه ها، برگزاری آالس های آموزشی و
  .تمامی زنان جامعه دارد

گفتنی است آه درمرامنامه اين حزب حذف مردان و جانشين آردن زنان در امور وجود ندارد و اين حزب با 
 .هر گونه آمريت مخالف است و قصد دارد در آنار مردان به آار خود ادامه دهد

 
  رای برقراری روابط سياسی با مصراقدام دولت ايران ب

  ٢٠٠۴ ژانويه ۵ – ١٣٨٢ دی ١۵ دوشنبه -بي بي سي 
 ژانويه، درخواست دولت جمهوری اسالمی برای تغيير 5شورای شهر تهران در جلسه روز سه شنبه، 

  .نام خيابان خالد اسالمبولی را مورد بررسی قرار داده است
ضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه، حاوی درخواست اعضای شورا در اين جلسه نامه ارسالی حميدر

تغيير نام اين خيابان را که به ياد قاتل محمد انورالسادات، رييس جمهوری سابق مصر، خالد اسالمبولی 
  .ناميده شده است، بررسی می کند

خبر ارسال نامه وزارت خارجه به شورای شهر تهران يک روز پس از مصاحبه احمد ماهر، وزير خارجه 
  . و واحد مرکزی خبر انتشار يافته است- ايرنا -ر، با خبرگزاری دولتی ايران مص

به گزارش ايرنا، آقای ماهر در اين مصاحبه گفته است که توافق کمپ ديويد، که به صلح بين اسرائيل و 
  .مصر منجر شد، به گذشته تعلق دارد

پرونده "والت متعددی روی داده است و وزير خارجه مصر افزوده است که در زمينه روابط ايران و مصر تح
اختالف بين دو کشور بسته شده و آنچه که در حال حاضر مطرح است، منافع دو کشور در همکاری با 

  ."يکديگر است
وی بر ضرورت تالش مشترک ايران و مصر برای استقرار عدالت در سرزمين های اشغال شده توسط 

کشور می توانند برای پيشبرد صلح و ثبات در خاورميانه تالش اسرائيل تاکيد ورزيده و گفته است که دو 
  .کنند

   مبارک-مذاکرات خاتمی 
وزير خارجه مصر، با اشاره به مالقات اخير محمد خاتمی و حسنی مبارک، روسای جمهوری ايران و 

کرده مصر، آن را فرصتی برای تبادل نظر آن دو پيرامون روابط دوجانبه و تحوالت بين المللی توصيف 
  .است

ماه گذشته آقايان خاتمی و مبارک در حاشيه اجالس جهانی جامعه اطالع رسانی، که به ابتکار سازمان 
  .ملل متحد در ژنو، سوييس، برگزار شد، با يکديگر ديدار و گفتگو کردند

  ."روابط ما با ايران عادی است"آقای مبارک در پی ديدار با رييس جمهوری ايران گفت که 
ر در مصاحبه خود گفته است که حتی قبل از اين ديدار نيز مصر و ايران به ابتکارهای مشترکی آقای ماه

  .را برای عاری کردن خاورميانه از جنگ افزارهای کشتار جمعی در سازمان ملل متحد دست زده بودند
اری وی گفته است که مالقات روسای جمهوری دو کشور در ژنو عمال نقطه عطفی در روند طبيعی همک

  .مصر و ايران بوده است
گزارش شده است که در ديدار ژنو، آقای خاتمی از رييس جمهوری مصر دعوت کرد در نشست سران 

  .کشورهای گروه هشت در تهران که قرار است در بهمن ماه سال آينده تشکيل شود شرکت کند
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ن اقدامی جدی در اين زمينه بهبود روابط با مصر در سال های اخير به تناوت مطرح بوده است ولی تاکنو
صورت نگرفته بود که يکی از علل اصلی آن موضع جمهوری اسالمی در قبال روند صلح خاورميانه بوده 

  .است
پس از انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری ايران، سياست خارجی اين کشور به سوی رفع 

 مانند عربستان سعودی را، که کدورت با کشورهای عرب گرايش يافت و بهبود روابط با کشورهايی
  . زمانی با خصومت دولت ايران مواجه بود، به دنبال آورد

  قطع رابطه
، روابط ايران و مصر نيز بسيار گرم بود و بين شاه سابق ايران و انورالسادات، 1979تا قبل از انقالب سال 

  . رييس جمهوری وقت آن کشور، ارتباط دوستانه ای وجود داشت
ران پس از خروج از کشور در جريان انقالب مدتی را در مصر گذراند و روزهای آخر عمر خود شاه سابق اي

  . را نيز در اين کشور سپری کرد و جنازه وی نيز در مسجدی در قاهره به امانت گذاشته شده است
  . کردپس از انقالب، دولت ايران، ظاهرا به دستور مستقيم آيت اهللا خمينی، روابط خود را با مصر قطع

عالوه بر دوستی شاه سابق ايران و انورالسادات، توافق کمپ ديويد، که با ميانجيگری آمريکا در سال 
 بين انورالسادات رييس جمهوری وقت مصر، و مناخيم بگين، نخست وزير وقت اسرائيل به امضا 1978

  .رسيده بود، علت تصميم دولت ايران اعالم شد
  . و هنگام حضور در مراسم رژه نظامی ترور شد1981محمد انور السادات در سال 

خالد اسالمبولی از حمله کنندگان به آقای سادات بود و دولت جمهوری اسالمی نام وی را بر يکی از 
  .خيابان های شمال شهر تهران گذاشت

در طول سال های پس از انقالب، دو کشور دارای سفارتخانه در پايتخت های يکديگر نبودند اما دفاتر 
  .حفظ منافع هر کشور با ديپلمات هايی از همان کشور فعاليت داشتند
  .همچنين، روابط محدود اقتصادی ايران و مصر در اين مدت ادامه داشت

، ايران و مصر دارای همکاری های گسترده اقتصادی بودند و از جمله، 1979در دوره قبل از انقالب سال 
ذاری کرده و يک بانک مشترک ايرانی و مصری نيز تشکيل ايران در طرح های صنعتی در مصر سرمايه گ

  .شده بود
بخشی از اين طرح ها در طول سال های پس از انقالب، و عمدتا به اصرار دولت مصر، برجای ماند و در 

  .مواردی، کارمندان ايرانی در دفاتر اين موسسات در مصر حضور داشته اند
 

  ات جمهوري اسالمي درتهرانديدار نماينده بريتانيا در عراق با مقام
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جرمي گرينستاك، نماينده دولت بريتانيا در عراق روز دوشنبه در تهران با وزير امورخارجه جمهوري 
اك در گرينست. اسالمي و معاونان وزارت خانه هاي اطالعات و نفت جمهوري اسالمي ديدار و مذاآره آرد

  . اين ديدار ها همكاري ايران با عراق را مورد بحث و بررسي قرار داد
سر جرمي گرينستاك، نماينده دولت بريتانيا در آشور عراق بعدازظهر امروز بعد از ): تهران(آرش قويدل 

يدوار وي وضع فعلي عراق را ام. ديدار با مقامات ايراني در جمع خبرنگاران ايراني و بريتانيائي حاضر شد
آننده خواند و گفت دولت بريتانيا و آمريكا مي دانند آه ايران در عراق از قدرت زيادي برخوردار است و 

  . انتظار دارد تا مقامات جمهوري اسالمي در جهت افزايش ثبات در اين آشور استفاده آنند
مات ايران به آينده آقاي گرينستاك امروز اعالم آرد برداشت من از ديدارهاي امروز اين است آه مقا

وي به زمينه هاي همكاري ميان دو آشور اشاره آرد . آشور عراق خوشبين تر از گذشته مي نگرند
وگفت زمينه هاي متعددي براي همكاري ميان ايران و عراق وجوددارد آه آاالهاي مصرفي، خط لوله 

  .گاز، واردات برق و خدمات زيارتي مهم ترين آنهاست
در عراق بر همكاري آشور خود با ايران در زمينه مبارزه با تروريسم به ويژه در عراق تاآيد نماينده بريتانيا 

آرد و گفت در حال حاضر همسايگان عراق با برگزاري نشست هاي گوناگون در باره اين آشور تبادل 
نظر مي آنند اما به گفته وي مردم عراق امروز مي خواهند به جاي اينكه موضوع اين نشست ها 

  . باشند، عضوي از آنها ر ا تشكيل دهند
وي در پاسخ به سئوالي در باره خواسته ايران مبني بر تحويل اعضاي سازمان مجاهدين خلق به آشور 

اظهار داشت اين يكي از موضوعاتي آه امروز با مقامات ايراني مطرح بود اما حقيقت اين است آه 
  . يكا گرفته مي شودتصميم نهائي در باره اين مسئله توسط دولت آمر

سر جرمي گرينستاك بر اجراي انتخابات آزاد در عراق در تاريخ هاي تائين شده تاآيد ورزيد و همچنين 
  .ادعاي روزنامه واشنگتن پست مبني بر تنظيم قانون اساسي عراق توسط آمريكا را مردود دانست

  
نوع دولت آينده عراق را مردم اين : فزودوي در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا در باره دولت آينده عراق ا

آشور تعيين خواهند آرد اما آنچه از نظرسنجي هاي انجام شده مشخص شده آن است آه اآثريت 
 درصد آنها نيز خواستار حكومت 15مردم عراق خواهان حكومتي با درنظر گرفتن مالحظات ديني و حدود 

  . اسالمي هستند
  

اين . ان آرد آه مقامات آمريكا را از نتايج سفر خود مطلع خواهد آردآقاي گرينستاك در پايان خاطر نش
مقام بريتانيائي طي صبح و بعد از ظهر امروز با آمال خرازي وزير امور خارجه، ايرواني، معاون وزير 
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اطالعات و آقاي نژاد حسينيان، معاون وزير نفت جمهوري اسالمي ديدار و گفتگو آرد و بامداد فردا نيز 
  . را ترك خواهد آردتهران

در مصاحبه مطبوعاتي امروز، نمايندگان رسانه هاي خبري بريتانيا در تهران و گزيده اي از خبرنگاران 
  .ايراني از جمله خبرگزاري هاي ايسنا، ايرنا و فارس حضور داشتند

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  انى  با حسن روح. ان.ان.مصاحبه سى
روز مارى دقايقى پيش :   ان در ايران.ان.آسرى ناجى خبرنگار سى« 14/10/82, ان.ان.تلويزيون سى

او در راس شوراى عالى امنيت ملى در ايران مى . مصاحبه اختصاصى با آيت اهللا حسن روحانى داشتم
يدم آه چرا ايران من از او پرس. او يكى از آيت اهللا و شخصيت هاى  ارشد در اينجا مى باشد.  باشد

شرايط اجتماعى و , دولت ايران بايد بر طبق گفته خود او, او گفت. پيشنهاد دولت بوش را رد آرده است
همچنين منطقه اى  را براى اين ديدار  مورد بررسى قرار مى داد و همچنين بررسى مى آرد آه آيا 

براى چنين ديدارى مناسب نمى چنين ديدارى سودمند است يا خير آه در انتها تصميم گرفت زمان 
, آشور البته حضور تيم بزرگ نجات آمريكا در اينجا2در مورد رابطه ميان . اين چيزى بود آه او گفت. باشد

عضوه در اينجا منجر به گمانه زنى هاى شده است آه وجود اين تيم  ممكن است موجب آب 82يك تيم 
  : ن از او در اين رابطه سئوال آردم و او گفتم. ايران و اياالت متحده شود2آشور2شدن يخ ميان 
ما از آنها تشكر , همه مردم جهان و دولت ها ابراز همبستگى آردند و تسليت گفتند:  حسن روحانى

تسليت و همبستگى مى تواند در رابطه بين ملتها زيبايى , در مجموع چنين ابراز احساسات. مى آنيم
ى ميان ايران و اياالت متحده پيچيده است و ما فكر مى آنيم اما در هر صورت آيس سياس. را بيافريند

آنها مى توانند اين مسله را با برداشتن گامهاى عملى . آليد حل اين مسئله در دست آمريكا مى باشد
  . مثبت حل آنند
گام مثبت عملى آه او به آن , آارى آه او مى خواهد آمريكاييان انجام دهند, روز مرى: آسرى ناجى

او . اساسا او منظورش به قول خودش تروريستهاى مى باشد آه  در مرز ايران قرار دارند,  مى آرداشاره
او مى گويد آمريكا مى داند . اشاره مى آرد, به مجاهدين خلق اپوزيسيونى آه در عراق مستقر هستند

 متحده بايد اين اياالت, آه اين افراد تروريست و قاتل هستند و مى گويد بعنوان اولين گام مثبت عملى
  . افراد را به دولت ايران تحويل دهد

آسرى به موضوع  رد هيات نوع دوستانه اياالت متحده توسط ايران بر مى : ان.ان.روزمرى گوينده سى
مقامهاى ايرانى گفته  بودند در حاليكه اين هيات را در حال , ديروز گزارشاتى بيانگر اين بودند. گرديم

آيا او در هنگامى آه با تو صحبت مى آرد . ن است بعدا چنين ديدارى تقبل آنندممك, حاضر رد مى آنند
  .چنين موضوعى را روشن ساخت

اساسا زمان چنين ديدارى درست , او فقط گفت. نه او اشاره اى به اين موضوع نكرد: آسرى ناجى
و درباره سياست عام در منطقه صحبت مى معتقدم  ا. او به شرايط منطقه اى اشاره مى آرد. نيست
من تصور مى آنم او . شرايط خاورميانه و نيز شرايط اجتماعى اشاره مى آند, او به  بحران عراق. آند

  .»به شرايط بم و آل فاجعه اشاره مى آند

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  يه برگزار شد  جلسه رسيدگي به اتهامات مديران مسئول سه نشر
  2004 ژانويه 5 -1382دي  15 هدوشنب

به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از روابط عمومي دادگستري استان تهران جلسه رسيدگي 
به اتهامات مطروحه عليه مديران مسئول ماهنامه فيلم نگار، ماهنامه وطن و هفته نامه دورنما امروز در 

ستان تهران با حضور رئيس و دو مستشار و هيئت منصفه مطبوعات و نماينده  دادگاه آيفري ا76شعبه 
  .دادستان و مديران نشريات مذآور برگزار شد

بر اساس اين گزارش هيئت منصفه مطبوعات پس از استماع اظهارات نماينده دادستان و دفاعيات 
ليكن , را مجرم تشخيص ندادمتهمان وارد شور شد و مدير مسئول ماهنامه فيلم نگار و ماهنامه وطن 

خواستار تذآر جدي به مدير مسئول ماهنامه وطن گرديد تا رسالت مطبوعاتي را بيش از پيش رعايت 
  .آند

هيئت منصفه مطبوعات در خصوص اتهام مدير مسئول هفته نامه دورنما   : اين گزارش در ادامه مي افزايد
 توجه به اظهارات متهم و ندامت، وي را مستحق وارد شور شد و اتهام انتسابي را مجرم شناخت و با

تخفيف دانست و ضمنًا جلسه دادگاه در مورد مديران مسئول ماهنامه آفتاب و روزنامه توسعه به دليل 
  .عدم حضور متهمين تجديد وقت گرديد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   دی15: روزنامه های تهران
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  ٢٠٠۴ ژانويه ۵ – ١٣٨٢ دی ١۵دوشنبه  -بي بي سي 
با گذشت دو روز از رد پيشنهاد سفر هيات آمريکائی به ايران که برای رساندن کمک های مردمی به 
زلزله زدگان قرار بود به بم بروند، روابط ايران و آمريکا مهم ترين موضوع مقاالت روزنامه های تهران را 

  .تشکيل می دهد
فرض سفر هيات آمريکائی به ايران هم تغييری در روابط دو کشور  نوشته به شرقاحمد زيدآبادی در 

  .داده نمی شد
به نوشته اين کارشناس مسائل خارجی، دليل موافقت محافظه کاران با ارسال کمک های آمريکا برای 

زلزله زدگان بم، تب جامعه و نگرانی از افکارعمومی بود که حاال چون فرونشسته آنها می توانند مطابق 
  .ته با هر نوع تحرکی در روابط دو کشور مخالفت کنندگذش

 شايد مهمترين اثر پيشنهاد سفر هيات آمريکائی به ايران، سنجش شرقبه عقيده نويسنده سرمقاله 
ظاهرا يکی از نزديکان به ميانه روهای ايران، در ماه . عملی ميزان قدرت و نفوذ جناح ها در ايران باشد

کنگره آمريکا تحليلی درباره شرايط ايران ارائه کرده بود، تحليلی که تا اندازه های اخير در برابر اعضای 
  .ای مورد قبول مقامات آمريکائی قرار گرفت و تصميم به اعزام هيأت سياسی گرفتند

در مقاله ای اظهار نظر کرده که تحوالت روزهای اخير و پس از زلزله ياس نو سرگه بارساقيان نويسنده 
د که در تهران و واشنگتن کسانی به اين نتيجه رسيده اند که تحرکی در روابط دو بم نشان می ده

  .کشور بدهند گرچه ريشه دار بودن مسائل قديمی بازگشت از راه رفته شده را دشوار می کند
نوشته ايران و آمريکا به درک متقابلی از اهميت طرفين رسيده اند که در نتيجه آن به ياس نو نويسنده 
ی يکديگر به پذيرش چالش بر سر حدود حوزه هر يک بپردازند و به دنبال راه کم هزينه ای برای جای نف

  .مديريت چالش ها باشند
 نوشته محافظه کاران به اشکال مختلف اعالم کرده اند که اگر شرقمحمد جواد روح در مقاله ای در 

همين مسئله است که اصالح . يمهست» ما«قرار است مذاکره ای با آمريکا صورت گيرد، طرف مذاکره 
معامله محافظه کاران با آمريکا پس از کسب پيروزی در انتخابات «طلبان را وامی دارد تا نسبت به 

  . ابراز نگرانی کنند و به اشکال مختلف درباره تبعات آن به جامعه هشدار دهند» مجلس
ن با تجديد روابط ايران و آمريکا مخالفت  اين ادعا را که محافظه کارارسالتناصر ايمانی در مقاله ای در 

دارند تکذيب کرده و نوشته اصولگرايان هرگز مخالفت دائمی و سرسختانه و بدون منطق نداشته اند و 
  .اين اصالح طلبان هستند که با اين تبليغات قصد دارند خود را حالل مشکالت ايران نشان دهند

 می رسد که اصالح طلبان اگر به تنش زدائی با آمريکا  با اين سئوال به پايانرسالتمقاله روزنامه 
اعتقاد دارند چرا در زمانی که مجلس در دست آن ها بود از فرصت پيام هائی که بيل کلينتون و وزير 

  .خارجه اش خانم آلبرايت فرستادند بهره برداری نکردند
 ملت ايران و آمريکا دامن  پرسيده اين رابطه خصمانه ای که ميانشرقفاضل ميبدی در مقاله ای در 

زده می شود به سود يا به زيان کيست؟ در کدام قاموس ديپلماسی آمده است که بايد با يک کشوری 
  .تا هميشه قطع رابطه کرد

اين روحانی اصالح طلب در ادامه مقاله خود از ژاپن و چين ياد کرده که روابط و گفتگوهای خود را با همه 
اشته اند با آمريکا حفظ کردند و نوشته ملت ايران از ژاپن و چين چه کم دارد که تضادها و اختالفاتی که د

  . بايد سال ها پشت دروازه های تحريم بماند
 از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته لغو نود روزه تحريم های آمريکا عليه ايران کافی انتخاب

  .نيست و تحريم کامل می توان گام مثبتی به حساب آيد
 حسن روحانی گفته است ما از اول معتقد بوديم تحريم اقتصادی ايران بی فايده انتخاببه نوشته 

از اين تحريم ها فقط شرکت های آمريکائی ضرر ديدند و در عوض شرکت های اروپائی و ژاپن و . است
  .چين استفاده ها بردند

از زبان آنها از نابسامانی ها و شکايت  در گزارشی از بازديد هنرمندان از منطقه زلزله زده بم و شرق
  .مردم از وضعيت کمک رسانی ها خبر داده است

 علی نصيريان هنرپيشه و کارگردان پس از بازديد از منطقه بم و مردم زلزله زده آن شرقبه نوشته 
بايد به آنان . مردم همه شاکی بودند. گفته است من شاهد و شنوای شکايت مردم فاجعه ديده بودم

  .اين وظيفه دولت و مردم است. يدگی کنندرس
ما که در بازديد از اين شهر ويران شده تراکم : آزيتا حاجيان بازيگر سينما پس از بازديد از شهر بم گفت

مردم در بم . پس بگذارند مردم بيايند و کمک کنند. جمعيت امدادگر و ماشين های در حال تردد نديديم
آنان هنوز در شوک . گر يارای تحمل پيامدهای روانی اين فاجعه را ندارندنياز به کمک دارند، مردم بم دي

  . به سر می برند
 نظر وزير کشور ايرانو ياس نو در ادامه بحث جناح ها و احزاب سياسی درباره انتخابات آينده مجلس 

  .را با اهميت ديده اند که گفته است به توصيه ها و تهديدها توجهی نخواهيم کرد
   شده  انتخابات، امنيت جلسات انتخاباتی به مساله مهمی تبديل ا تاکيد بر اين که در آستانه باعتماد
 از وزير کشور پرسيده که چرا اسامی گروه های فشار را که جلسات را به هم می ريزند اعالم  است

  های چهره  و  ، بسيار اندک  تجمعات  زدن  برهم نکرده است و موسوی الری در جواب گفته است عوامل
شناسند و   را می  عده  شهر اين  آن ، مردم  و در هر شهری  ما نيست  اعالم  به  نيازی  هستند که شاخصی
  . نما هستند انگشت
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 توسط   شده  رد صالحيت  داوطلبان  کرده آيا وزارت کشور اسامی  از وزير کشور سوالاعتمادخبرنگار 
 و   اجرايی های  تاکيد کرده که هيات  الری  خواهيد کرد؟ موسوی الم کانديدا اع  عنوان شورای نگهبان را به

 ما   برای  تصميم  و آن  گذاشت  نخواهيم  صحه  تصميم  بگيرند ما بر آن  تصميمی  قانون  اگر خالف نظارت
  . آور نخواهد بود الزام

ات و رای مردم پرداخته و در سرمقاله خود به بررسی نگاه و برداشت محافظه کاران از انتخابآفتاب يزد 
با نقل قولی از آيت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان نشان داده که سال گذشته وی مداخله شورای 

نگهبان را در تعيين صالحيت نامزدها با اين مثال توجيه کرده بود که همه وقت شوهردادن دختر خود به 
  .سند و هر کسی را نمی پذيرندتحقيق در احوال خواستگار می پردازند و از اهل خبر می پر

با اشاره به خطبه های نماز جمعه از قول روحانيون محافظه کار نوشته مردم هنگام آفتاب يزد سردبير 
استخدام کلفت و نوکر هم مالحظاتی دارند و همه کس را نمی پذيرند چطور توقع داريد که نمايندگان 

  .مجلس چشم بسته انتخاب شوند
تغيير مثال محافظه کاران از خواستگار به کلفت خانه از آن روست که سال  يزد آفتاببه نظر سردبير 

پيش به دنبال انتخابات شوراها آنها احتمال پيروزی خود را در نظر داشتند و اينک که خود را در مجلس 
  .آينده صاحب اکثريت پيش بينی نمی کنند، شان نمايندگان آينده را تا به اين حد کاهش داده اند

 مطابق روزهای اخير به پيش بينی شکست اصالح طلبان و پيروزی بزرگ اصولگرايان کيهانمقاله سر
اختصاص دارد که در آن تاکيد شده که مطابق نظرسنجی ها مردم به کسانی رای خواهند داد که 
  .مشکل مسکن، بيکاری، تورم و گرانی و جبران عقب افتادگی های کشور را در نظر داشته باشند

   نيستند برای  مردم  به  گفته است محافظه کاران متکیاعتماد تاج زاده در مصاحبه با خبرنگار مصطفی
  . ها فرستادند  شهرستان  را به  شاخصشان های  چهره  همين
 و   گفته است با مقلدين  ملی  امنيت  در کميسيون  گزارشی  طی  خبر داده که وزير اطالعاتاعتماد
 نظر   طبق  منتظری  اهللا  آيت  سياسی اهللا منتظری کاری نيست اما با مروجين آيت   سياسی هواداران
  . شود و صالحيت آنها برای نامزدی در انتخابات تائيد نخواهد شد  برخورد می  ملی  امنيت  عالی شورای

   دادگاه  در هيچ  منتظری  اهللا  مجلس گفته اند عملکرد و تفکر آيت  از نمايندگان  برخیاعتمادبه نوشته 
   قانونی  وجاهت  وی  و مقلدين  طرفداران  برای  ردصالحيت  مالک  در نتيجه  نشده  در کشور محکوم قانونی

 در   فعاليت  کشور و دارای حق  قانونی  تقليد و فقيه  منتظری را مرجع  اهللا  هم آيت ندارد و آيت اهللا خمينی
  .آزاد هستند   هم  ايشان  امور را دانسته پس مقلدين اين

 عنوان اصلی صفحه اول خود را به کشف نفت در منطقه کاشان اختصاص داده و از زبان وزير نفت شرق
  .نوشته که اين اتفاق مهمی است اما نبايد عجله کرد

 توسط چينی ها آغاز شده شامل منطقه ای در ١٣٧٩ مطالعات اکتشافی که از سال شرقبه نوشته 
 متری آن کشف شده که در ٣٩۶٠و کاشان است که به تازگی نفت در عمق مناطق آران، بيدگل، زواره 

  . رديف مرغوبترين نفت های سبک جهان قرار دارد
 

  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن  
  2004 ژانويه 5 -1382 دي 15دوشنبه 

 الحيات و عناوين امروز دوشنبه روزنامه هاي الشرق االوسط ،: سرويس بين الملل خبرگزاري مهر 
  . القدس العربي به اين شرح است 

  الحيات* 
   يورش ناگهاني نظاميان آمريکايي به دفاتر احزاب کرد و عرب و ترکمن در کرکوک -
  . نظاميان انگليسي چندين سال در عراق باقي مي مانند-
  .تدابير امنيتي نگراني ها را رفع مي کند:  عربستان -
  .تراو احتمال اصلي بودن آن را مطرح کرد پيام صوتي جديد بن الدن ، اس-
   اولين نشست ميان واجپايي و مشرف -
  . ايران در انديشه انتقال پايتخت خود است که در معرض خطرات زلزله قرار دارد -

  القدس العربي * 
  . بن الدن ، رهبران کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را مورد حمله خود قرار داد-
  . به تغيير شيوه هاي آموزشي در اين کشور هشدار دادند علماي سعودي نسبت-
 شرکت هواپيمايي انگليس ترجيح مي دهد به جاي استقرار نظاميان در هواپيماي خود ، پرواز هاي -

  .خود را به آمريکا لغو کند
  . بلر نسبت به ويروس افراطي گري اسالمي هشدار داد-
  .رفات تهديد به استعفا کرد وزير دارايي فلسطين به دنبال اختالفش با ع-

  الشرق االوسط* 
   فاجعه سقوط هواپيماي مصري-
  .مانع آمدن کارشناسان به ليبي نمي شويم: سيف االسالم قذافي -
  . خرطوم پيشنهاد رياست عمر البشير براي شش سال وگارانگ به عنوان معاون وي را مطرح کرد-
  . بلر به بصره سفر کرد-
 .ب تنها در صورت تغيير شيوه ها پيشرفت مي کننداعرا:  اسناد انگليسي -
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