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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  . منتشر نشد2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23 روز يكشنبه بولتن خبري ايران نبرد
  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  ام دولت فلسطينيان محکوم کردياسرعرفات تصميم اسرائيل را برای اخراج وی و انهد
  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه  –راديو آمريكا 

رئيس معترض حکومت خود گردان فلسطينی ياسرعرفات تصميم اسرائيل را برای اخراج وی و انهدام 
و نيز آقای عرفات از جوامع بين المللی برای جلو گيری از اقدام اسرائيل . دولت فلسطينيان محکوم کرد

ياسر عرفات در طی سخنان خود با طرفداران اش و نيز . کمک به ادامه روند صلح تقاضای کمک کرد
ديپلماتهای خارجی که در دفتر مرکزی وی در رام اهللا ايراد کرد گفت صلح خاور ميانه در سخت ترين 

  .شرايط خود بسر می برد
 بر آن اساس به فلسطيينيان خود سخنرانی آقای عرفات در آستانه دهمين سال پيمان اسلو که

ده ها هزار فلسطينی در راه پيمائی حمايت از ياسر عرفات . مختاری محدودی داده شده بود، ايراد شد
تظاهرات حمايتی بدنبال تصميم روز . که در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه بر گذار شد شرکت کردند

اسرائيل آقای عرفات را مانع . ت از فلسطين بر پا شدپنجشنبه کابينه اسرائيل برای اخراج آقای عرفا
  .پيشرفت روند صلح می داند

 سپتامبر، پارلمان فلسطينی مسئله تهديد اسرائيل را مورد بحث قرار دهد، 14قرار است امروز يکشنبه 
  .اما انتصاب احمد قريع را به سمت نخست وزيری به عقب انداخته است

  
   جهانیمرحله حساس در مذاکرات تجارت

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23 يكشنبه -بي بي سي 
  مساله اصلی مورد اختالف ميزان پرداخت يارانه به محصوالت کشاورزی است

پس از گذشت سه روز و نيم از مذاکرات و بحث های فشرده ميان کشورهای عضو سازمان تجارت 
 مرحله حساسی رسيده، بدون اينکه جهانی در مکزيک، اکنون گفتگوهای جاری در اين اجالس به

  . نشانه ای از دستيابی به توافق در مورد مسائل مهم به چشم بخورد
  .  سپتامبر به پايان برسد14اجالس سازمان تجارت جهانی قرار است روز يکشنبه 

مساله اصلی مورد اختالف، ميزان يارانه هايی است که آمريکا و اتحاديه اروپا به محصوالت کشاورزی 
  .اختصاص داده اند

بسياری از کشورهای در حال توسعه که که خواستار از ميان برداشته شدن کليه اين يارانه ها هستند 
  .می گويند که بيانيه پيشنهادی در اين اجالس که با همين هدف تهيه شده، کافی نيست

 به گشودن آمريکا و کشورهای اروپايی نيز به نوبه خود می گويند که کشورهای فقير خود را
  .بازارهايشان متعهد نکرده اند

در همين حال، در مقابل محل برگزاری اجالس در شهر کنکون هزاران تن از مخالفان جهانی شدن و 
کشاورزان مکزيکی بخشی از مانعی که پليس در خيابان اصلی منتهی به محل اجالس ايجاد کرده بود، 

  .از بين برده اند
ی سی می گويد که تقريبا همه طرف های مذاکره، از بيانيه ای که در مايک وولدريج، خبرنگار بی ب

  .تالش برای ختم موفقيت آميز اين اجالس تهيه شده، انتقاد کرده اند
اين بيانيه خواستار پايان دادن به يارانه ها در مورد محصوالت کشاورزی مورد توجه کشورهای درحال 

  . ل اين يارانه ها پيش بينی نشده استتوسعه شده است، ولی در اين بيانيه حذف کام
 که برزيل، چين و هند هم عضو آن هستند خواستار حذف اين يارانه ها 21کشورهای موسوم به جی 

  . هستند
  ابهام

اندرو واکر، خبرنگار اقتصادی بی بی سی می گويد که لحن بيانيه ارائه شده در اجالس سازمان تنجارت 
  .جهانی، دچار ابهام است

ی که در مورد يارانه های کشاورزی، عدد و ارقام اصلی در مورد اين که چقدر و ظرف چه مدت به طور
  .بايد اين يارانه ها کاهش يابند، ارائه نشده است

اين بيانيه همچنين پيشنهاد می کند که يارانه ها در مورد محصوالت زراعی ای که مورد نظر کشورهای 
  .تی برای تعيين نوع اين محصوالت، حذف شوددرحال توسعه است، پس از انجام مذاکرا
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به گفته خبرنگاران، لحن اين پيشنهادها هنوز نهايی نيست و به هرحال آنچه که سرانجام در کنکون در 
 مورد آن توافق خواهد شد، موارد زيادی را حل نشده باقی خواهد گذارد

  

   تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيراموندولتها، نيروها، مواضع 
  

اي به شوراي امنيت سازمان  وزير امور خارجه آمريکا جمهوري اسالمي را تهديد به ارجاع پرونده هسته
  ملل در صورت عدم پاسخگويي کرد

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23 يكشنبه - راديو فردا –علي سجادي 
ينه برنامه هسته اي خود کامال پاسخگو وزير امور خارجه آمريکا گفت که جمهوري اسالمي بايد در زم
آقاي پاول گفت که اگر حکومت ايران . باشد، وگرنه سازمان ملل متحد در اين باره اقدام خواهد کرد

اقدامي نکند، مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل متحد احاله مي شود و شورا تصميم مقتضي را 
ن پيشداوري، منتظر اقدام تهران مي ماند تا ببيند در وزير امور خارجه آمريکا گفت که بدو. خواهد گرفت

برابر اراده جامعه بين المللي، چه واکنشي نشان خواهد داد و اينکه آيا جمهوري اسالمي در صدد 
  .ساختن جنگ افزارهاي هسته اي هست يا نه

  
  بازرسي پليس نروژ از دفاتر شرآت استيت اويل

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه 
ي گذشته اعالم آرد آه پليس نروژ براي بررسي  استيت اويل، يك شرآت نفت و گاز نروژي ، روز جمعه

  .  ايراني دفاترش را مورد بازريس قرار داده است معامالت تجاري اين شرآت با يك شرآت مشاوره
يل، رييس  والف فيبه نقل از روزنامه فايننشال تايمز، ا) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . شرآت استيت اويل، اعالم آرد آه سعي دارد تا وجهه خدشه دار شده اين شرآت را ترميم آند
وي اعالم آرد آه قرار داد محرمانه خود با شرآت تحقيقاتي هورتون را آه در ژوئن سال گذشته منعقد 

  .شده بود، لغو آرده است
 سال 11 هزار دالر طي 200 ميليون و 15ت آرده بود آه براساس اين قرار داد شرآت استيت اويل موافق

براي تحقيق درباره مسايل مالي، صنعتي، قانوني و اجتماعي مرتبط با توسعه تجاري در ايران پرداخت 
  . آند

 هزار دالر از اين مبلغ را آه تاآنون پرداخت 200 ميليون و 5اين شرآت اعالم آرد آه قصد ندارد بيش از 
  . ازدشده است، بپرد

  .  گازي پارس جنوبي در ايران است شرآت استيت اويل يكي از مجريان توسعه حوزه
اي در نروژ غيرقانوني نيستند اما پليس معتقد است آه مقداري از پول پرداخت شده  معامالت مشاوره

 انتهاي پيام. به شرآت تحقيقاتي هورتون به قصد پرداخت رشوه بوده است
  

  تار جمعيتروريسم  و سالحهاي آش
  

بازنگري در نحوه همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي در دست : سخنگوي وزارت امور خارجه
  بررسي است  

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه 
تصويب قطعنامه بدون رأي گيري در نشست : حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گفت

هاي پشت پرده آمريكا   دهد آه فضاي نشست طبيعي نبود و البي  ن نشان ميشوراي حكام بر عليه ايرا
  .روند مذاآرات را از حالت تخصصي خارج و تبديل به يك آار سياسي آرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، حميدرضا آصفي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران تأآيد 
هاي سياسي شود و   بود آه آژانس بين المللي انرژي اتمي نبايد وارد بازيايران از ابتدا اعالم آرده : آرد

  .مورد سوء استفاده آشورهاي غربي خصوصًا آمريكا قرار گيرد
  .دهد هشدار ايران درست بوده است  اتفاقاتي آه در اين نشست رخ داد نشان مي: وي افزود

آند ايران را از حق مشروع خود براي   سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه آمريكا سعي مي
ايران به هيچ وجه از اين حق خود صرفنظر : اي محروم آند، گفت  دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته

  .نخواهد آرد
اقدام آژانس بين المللي انرژي اتمي سواالت و ترديدهاي جدي در خصوص نهادهاي بين : وي تأآيد آرد

  .بار آنها آاستالمللي بر جا گذاشت و از اعت
اين عملكرد آژانس موجب شد جمهوري اسالمي : آصفي اقدام آژانس را نابجا و ناشايست خواند و گفت

ايران بازنگري در نحوه ادامه همكاري با آژانس را بررسي آند و مراجع ذيربط در حال بررسي اين موضوع 
  .هستند آه تصميمات اتخاذ شده متعاقبًا اعالم خواهد شد

همكاري روسيه و ايران از طرف روسيه و بدون پرداخت غرامت را در پي تصويب قطعنامه عليه وي قطع 
  .ايران دو موضوع متفاوت ذآر آرد
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هاي صالحي، نماينده ايران در اين نشست مبني بر خروج از   آصفي در پاسخ به سوالي درباره صحبت
NPTها و   با آژانس در دستور آار ارگانهاي بعدي   تصميمات در اين خصوص و چگونگي همكاري:  گفت

  .شود  مراجع ذيصالح جمهوري اسالمي ايران قرار دارد و اين تصميمات بعدًا اعالم مي
: وي اقدام ژاپن، استراليا و آانادا را در خصوص ارائه قطعنامه پاياني آژانس ناشايست ذآر آرد و گفت

  .ر قبال اين مسئله استفاده خواهد آردهاي ديپلماتيك خود براي پاسخ صحيح د  ايران از ظرفيت
: آصفي اين اقدام ژاپن و ارتباط آن با قضيه ميدان نفتي آزادگان را دو مسئله جدا از هم دانست و گفت

  .آنيم  اقدام ژاپن يك اقدام ديپلماتيك بود و ما به صورت ديپلماتيك با اين قضيه برخورد مي
: تن تسليحات اتمي بدون بكارگيري آن اظهار داشتوي در خصوص تمايل ايران براي دراختيار داش

  .آند، طبيعتاًٌ تمايلي نيز براي دراختيار داشتن آن ندارد  آسي آه از اين تسليحات استفاده نمي
سخنگوي وزارت خارجه درباره حق شكايت ايران به مراجع قضايي بين المللي در خصوص تصويب 

نين جلساتي مكانيسم قضايي خاصي پيش بيني نشده براي چ: گيري تأآيد آرد  قطعنامه بدون رأي
  .است ولي نفس اينكه دنيا فهميد اين جلسه سياسي بوده است خود گوياي همه قضايا است

هاي خود را در نيروگاه بوشهر با ما ادامه خواهد داد،   وي با بيان اينكه روسيه اعالم آرده است همكاري
خواستيم اما مواضع اين آشور با مواضع    چيزي نبود آه ما ميگيري روسيه دقيقًا آن  اگرچه موضع: گفت

  .آمريكا و ديگر آشورهاي غربي نيز مطابقت نداشت
اسرائيل با ترورهاي هدفمند و تبعيد : آند، گفت  وي با تأآيد بر اينكه ايران اخراج عرفات را محكوم مي

  . حتي به صورت موقت استرهبران فلسطيني نشان داده است آه مانعي در برابر صلح و آرامش
اينگونه اقدامات حتي : وي اين اقدام اسرائيل را مغاير با تمام مقررات بين المللي خواند و تأآيد آرد

متحدين اين رژيم را دچار تناقض آرده است و تا وقتي اسرائيل حمايت آمريكا را دارد اميدواري به بهبود 
  .شرايط مردم فلسطين بيهوده است

: آزادي هادي سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين به قيد وثيقه اظهار داشتآصفي درخصوص 
آرژانتين با اين اقدام خود حيثيت افراد را پايمال آرده است و بايد در اين خصوص پاسخگو باشد و ما 
  . شوداميدواريم مراحل آار سليمانپور هر چه زودتر به پايان برسد و ايشان بدون هيچ قيد و شرطي آزاد

وي آزادي سليمانپور و دو مستند ساز ايراني را يك مسئله باقيمانده در روابط ايران و انگليس ذآر آرد و 
  .اميدواريم دولت انگليس به اين قضيه توجه آند و هر چه زودتر اين دو مستندساز را نيز آزاد آند: گفت

وه به مقامات ايراني براي انعقاد آصفي در خصوص حمله پليس نروژ به شرآت نفتي نروژي به اتهام رش
  پايان پيام. چنين مطلبي صحت ندارد: قراردادهاي نفتي با ايران گفت

  
  داليل عدم موفقيت آمريکا براي پيدا کردن اسامه بن الدن، از ديد يک روزنامه آمريکايي

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه ): راديو فردا(ليلي آرمان 
الگرد حمالت يازده سپتامبر، اسامه بن الدن بر صحنه تلويزيونهاي تمام دنيا، درحالي در عصر دومين س

اين . آه به آرامي از يك تپه صخره اي پايين مي آمد، او آرام، خونسرد و بدتر از همه، در امن و امان بود
  . صحنه باعث خشم بسياري از آمريكاييان شد

 اما به گفته مقامات   آه زمان پرشدن اين نوار معلوم نيست،به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، درحالي
رسمي آمريكا و پاآستان، اسامه بن الدن، احتماال جايي بين مرزهاي ناهموار افغانستان و پاآستان 

  . ظاهرا مناطق خودگردان عشايري پاآستان براي او امنيت بيشتري دارند. مخفي شده است
چندين عرب آه : تگيري اعضاي تندرو فعاليت مي آند، مي گويديك مقام امنيتي پاآستان آه در دس

وزيرستان غير قابل دسترس ترين . شايد آقاي بن الدن هم بين شان باشد، در وزيرستان پنهان شده اند
علت اينكه اين : همين مقام امنيتي مي گويد. منطقه مرزي خودگردان عشايري در پاآستان است

. افراد محلي به آنان ارج و احترام مي گذارند.  بسيار ساده استاعراب هنوز دستگير نشده اند،
مردم مشتاق آمك . مسئولين مي گويند همه آنان را مي شناسند و همه از آنان پشتيباني مي آنند

  . آردن به بن الدن هستند، زيرا هنوز ديدگاه او را نسبت به جهان را قبول دارند
محلي ها آمك به اين افراد را جرم : ه ارتش پاآستان مي گويدطلعت مسعود، تحليلگر و ژنرال بازنشست

: مقامات رسمي پاآستان مي گويند. نمي دانند و فكر مي آنند هيچ گناهي در اين آارشان وارد نيست
 مناطقي آه قرنها است تحت آنترل طوايف قومي محافظه آار  آنترل محدودي بر مناطق مرزي دارند،

  . پشتون بوده اند
 بود آه سربازان پاآستان براي اولين بار در تاريخ 2001 تايمز در ادامه مي افزايد از دسامبر نيويورك

رهبران .  هزار سرباز در اين منطقه هستند25آشور، وارد مناطق عشايري شدند و اآنون بيش از 
ا تاييد مناطق عشايري در سخنان خود، حمالت يازده سپتامبر را به شدت انكار مي آنند و اگر هم آنر

آنند، معتقدند آه پشت اين اتفاق، توطئه آمريكا و اسرائيل به منظور بدنام آردن اسالم و دادن بهانه اي 
آنان مي گويند اين يهوديان هستند آه آمريكا را آنترل مي . به آمريكا براي استيالي جهان بوده است

  . آنند
ديل شدن به يكي از سالحهاي قومي اين افكار ناشي از تبليغات پيچيده اي است آه در حال تب

وب سايتهاي گروههاي شبه نظامي، موعظه هايشان در . گروههاي شبه نظامي مسلمان است
مساجد تندرو، مجله هاي سازمانهاي شبه نظامي و مطبوعات متعدد اردو زبان در پاآستان با درآميختن 

  . براي نوع بشر معرفي آنندبرخي حقايق و دروغهاي فراوان، سعي مي آنند آمريكا را تهديدي 
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در اين مورد مي توان از ماهنامه الهالل نام برد آه به دست يك گروه شبه نظامي جديد آه رهبر گروه 
آمريكا اين گوره را يك سازمان . پيشين حرآت المجاهدين آن را اداره مي آند، منتشر مي شود

سادگي با تغيير نام دادن به جماعت االنصار، تروريستي خوانده بود و بعد فعاليتهايش ممنوع شد، اما به 
مثال در مقاله اي در يكي از همين مطبوعات آمده بود آه شرآتهاي بين . به فعاليت خود ادامه مي دهد

المللي يهودي، اخيرا چربي خوك را آه در اسالم حرام است، در توليد پپسي، خميردندان آالگيت و 
 در اين مطالب ذآر نشده آه يهوديان آه خودشان هم مصرف آننده انواع رژ لبها استفاده مي آنند، اما

  . اين موادند، از خوردن گوشت خوك خودداري مي آنند
طبق محاسبات بسيار، اآنون تندروهاي مسلمان مستقر در مناطق غربي پاآستان از گروههاي ساآن 

 ساماندهي و اصالح حوزه پاييز گذشته احزاب مذهبي پاآستان، بر سر. مرز افغانستان قويتر هستند
به گفته ثمين احمد، تحليلگر، ظرفيت . هاي علميه آه مدرسه ناميده مي شوند، انتخابات برگزار آردند

  . اين مدارس تكميل است
به نوشته نيويورك تايمز، درماههاي اخير برخي نظاميهاي پاآستاني و بعضي نيروهاي پليسِ، نقش خود 

به عنوان مثال يك افسر ارشد آه نخوانست نامش فاش شود، . ردندرا در عمليات آمريكايي روشن آ
مبارزان طالبان اهل پشتون با دولت حاآم بر آابل آه پشتوها را به حاشيه رانده است، برسر : گفت

در آويته، جنوب غربي پاآستان، پناهندگان افغاني، . حاآميت مشروع خود دست به جنگ خواهند زد
دروي احزاب را تشويق مي آنند آه جوانان را براي ملحق شدن به طالبان معلمان مدارس و اعضاي تن

  .تحريك آنند
 

  ارتباط بين شبكه تروريستي القاعده و پاآستان  
  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه 

 وزارت دفاع آمريكا اسنادي را فاش آرد آه در آن ارتباط بين شبكه تروريستي القاعده و پاآستان آشكار
  .شده است

الملل ايلنا، طبق اطالعاتي آه وزارت دفاع آمريكا فاش آرده است، پاآستان به   به گزارش سرويس بين
هاي خود در افغانستان طي سالهاي گذشته آمك   اعضاي شبكه تروريستي القاعده جهت انجام فعاليت

لقاعده جهت تربيت و تعليم طبق اين اطالعات پاآستان اردوگاه مخفي را در اختيار اعضاي ا. آرده است
  .هاي اين شبكه قرار داده است  آموزش

دهد آه احمدشاه مسعود رهبر مقاوم افغانستان   به گزارش خبرگزاري اروپاپرس، اين اسناد نشان مي
هاي اسامه بن الدن توسط گروه    به دليل اطالع داشتن از پروژه2001آه دو روز قبل از يازده سپتامبر 

  .ان آشته شده استتروريستي طالب
به گزارش اين اسناد، پاآستان با استفاده از گروه طالبان و شبكه القاعده سعي در افزايش نفوذ خود در 

  .افغانستان را داشته است
از سويي ديگر پاآستان مبادرت به ساخت اردوگاهي نظامي مخفي براي مبارزان عرب در زهوا مرز بين 

  . پاآستان و افغانستان آرده است
 و پس از حمله تروريستي 1998الزم به ذآر است اين اردوگاه توسط نيروهاي آمريكايي در آگوست سال 

  پايان پيام. القاعده عليه سفارتخانه هاي آمريكا در آنيا و تانزانيا نابود شد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  داد و تاکيد بر فرونشاندن خشونت و برقراري دمکراسي در عراقورود وزير امور خارجه آمريکا به بغ
  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه ): راديوفردا(ليلي صدر 

کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا، روز يکشنبه در بدو ورود به بغداد از مراحل پيشرفت دمکراسي در 
ن کشور اشاره کرد، اما با قاطعيت اظهار داشت که وي همچنين به اوضاع نا امن اي. عراق سخن گفت

  . نيروهاي آمريکايي در فرونشاندن موج خشونت و برقراري دمکراسي در عراق، موفق خواهند شد
سفر کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا به خاطر مسائل امنيتي بدون اطالع ): راديوفردا(مسعود ملک 

 به بغداد عزيمت کرد و در فرودگاه C-130ت با يک هواپيماي نظامي آقاي پاول از کوي. قبلي صورت گرفت
کولين پاول، بلندپايه ترين مقام آمريکايي است . اين شهر مورد استقبال نيروهاي آمريکايي قرار گرفت

وي همچنين نخستين وزير . که پس از سقوط رژيم صدام حسين در ماه آوريل از عراق ديدن مي کند
  .  است که در نيم قرن گذشته به اين کشور سفر کرده استامور خارجه آمريکا

وزير امور خارجه آمريکا در بدو ورود به بغداد، پس از مالقات کوتاهي با هوشيار زباري، وزير موقت امور 
اوضاع عراق هنوز ناامن است، اما نيروهاي آمريکايي قادر خواهند بود : خارجه عراق، به خبرنگاران گفت

بزرگترين تهديد در حال حاضر، تروريست هايي هستند که مخفيانه وارد : آقاي پاول افزود. ندآن را مهار کن
عراق مي شوند و هدف شان ضربه زدن به روند برقراري دمکراسي در اين کشور است، اما به آنها 

به گفته مقامات نظامي آمريکا، جنگجويان . اجازه داده نخواهد شد به مقاصد خود دست يابند
  . مگراي بيگانه، به طور فزاينده، اغلب از طريق ايران و سوريه وارد عراق مي شونداسال

اکنون ما به مراحل بعدي روند دمکراسي مي انديشيم، يعني : آقاي پاول در ادامه سخنان خود گفت
وزير امور خارجه . تدوين قانون اساسي که به مردم عراق حق بيان آزادانه خواسته هايشان را بدهد
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تدوين قانون اساسي ما را به سوي يک عراق دمکراتيک هدايت مي کند و هنگامي که : يکا گفتآمر
  .زمان آن فرا رسد، ما با کمال ميل مسئوليت ها را به عراقي ها منتقل خواهيم کرد

ديدار آقاي پاول از عراق، همچنين اقدامي در پشتيباني از شوراي موقت حکومتي عراق و پال برمر، 
آقاي پاول در سخنان خود آشکارا از ذکر تاريخ . کايي اداره امور اين کشور به شمار مي رودرئيس آمري

 براي انجام انتخابات که از سوي شوراي موقت حکومتي و نيز دولت فرانسه 2004معيني در سال 
قت پيشنهاد و با مخالفت واشنگتن روبرو شد، امتناع ورزيد، اما هوشيار زباري، وزير امور خارجه مو

 2004عراق، پس از مالقات با کولين پاول در هتل بغداد، اظهار اميدواري کرد که پيش از پايان سال 
  .ميالدي، مردم عراق بتوانند يک دولت منتخب، مقتدر و مشروع داشته باشند

بنابه گفته آقاي زباري، شوراي موقت حکومتي عراق، در نظر داشت هر چه زودتر ثبت نام راي دهندگان 
وزير موقت امور خارجه . آغاز کند، تا موفق به برگزاري انتخابات، پيش از پايان سال آينده ميالدي شودرا 

اقدام به ثبت نام براي : عراق، به ادامه هرج و مرج و حمالت مرگبار به نيروهاي ائتالف اشاره کرد و گفت
  . راي گيري، بستگي به شرايط و اوضاع امنيتي در عراق دارد

خشونت، جنايت و بي قانوني، از . مريکايي درعراق روزانه ده ها بار مورد حمله قرار مي گيرندنيروهاي آ
  .زمان سقوط صدام حسين در ماه آوريل به طور گسترده در عراق پا گرفته است

 
  درگيريها در عراق  

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه 
ين در اطراف تكريت گروهي از شبه نظاميان عراقي را نظاميان آمريكايي با يورش به منطقه جبل حبر

  .دستگير آردند
سرقت و , به نقل از شبكه الجزيره قطر اين افراد اقدام به راهزني, به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

  .آزار مردم در اين شهر و اطراف آن مي پرداختند
پايگاه نظاميان آمريكايي در فلوجه مورد , همزمان با ورود آالين پاول وزيرخارجه اياالت متحده به عراق

  .حمله تروريستي قرار گرفت
 لحظاتي قبل با پخش اين خبر اعالم آرد آه تدابير BBCشبكه خبري , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

 پايان پيام. شديد امنيتي هم زمان با ورود پاوول در عراق اتخاذ شده است
  

بيان در اين آشور    نشريه در عراق بيانگر فضاي آزادي150انتشار : يلناوگو با ا  حكيم در گفت  سيدمحسن
  است  

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه 
 نشريه در 150سخنگوي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق از انتشار حدود " سيد محسن حكيم"

ي آزادي بيان در اين آشور اين حجم مطبوعات در عراق ناشي از فضا« :عراق خبر داد و اعالم آرد
  » .است

اآنون   مجلس اعال هم« :الملل خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت  گو با خبرنگار سرويس بين  و وي در گفت
رساند و در شهرهاي   اي دو روز در بغداد پايتخت عراق به چاپ مي  را هفته" العداله"اي با عنوان   روزنامه

استقالل، " ايد آه نام آن بر گرفته از شعار رئيس فقيد مجلس اعال يعنينم  مختلف اين آشور توزيع مي
  ».است" آزادي و عدالت
عضو شوراي حكومت انتقالي و رئيس مجلس اعالي انقالب " سيد عبدالعزيز حكيم"از سوي ديگر

 هاي تلويزيوني  اسالمي عراق، طي سخناني در جمع خبرنگاران در بغداد، از روش فعاليت برخي شبكه
ها را تشويق به   ها تروريست  برخي از اين شبكه« :عربي درمورد عراق به شدت انتقاد آرد و گفت

  ».نمايند  توز تبديل مي  هاي آينه  آنند و اين آشور را به مرتعي براي تروريست  آفريني در عراق مي  آشوب
آمريكا وابسته به غول " ان  ان  سي"اين در حالي است آه سه تن از متخصصان امور خبري شبكه خبري 

  .شوند  هفته آينده با هدف آموزش آارمندان تلويزيون عراق وارد بغداد مي" وارنر  تايم"و " ترنر"اي   رسانه
شود ضمن اعالم اين   ه آغاز ميهاي آن از ماه آيند  مدير تلويزيون عراق آه پخش برنامه" جورج منصور"

هاي   مانند و در اين مدت آخرين روش  متخصصان آمريكايي چند هفته در عراق مي« :خبر، تصريح آرد
هاي تلويزيوني را به   آارگيري تجهيزات فني پيشرفته تلويزيوني و چگونگي نگارش اخبار و گزارش  به

  ».دهند  آارمندان تلويزيون عراق آموزش مي
هاي تلويزيون عراق پس از آغاز   ، با اشاره به توقف پخش برنامه"ايالف" وگو با پايگاه خبري   گفت وي در

هاي پيشرفته تلويزيوني از آمريكا و انگليس به عراق به   با ورود دستگاه« :جنگ اخير در اين آشور، گفت
ند و در همين راستا محل اين آ   ميليون دالر، اين تلويزيون آار خود را از ماه آينده آغاز مي80مبلغ 

آاخ "هاي آن در تمام نقاط جهان قابل مشاهده خواهد بود، در دو هفته آينده از   تلويزيون آه برنامه
آه داراي استوديوها و تسهيالت " دفتر آموزش راديويي و تلويزيوني"به ساختمان قديمي" ها  همايش

  ».فني بيشتري است منتقل خواهد شد
هاي تلويزيوني عربي   هايي آه به شبكه  تلويزيون عراق در نامه« : اقدام تصريح آردوي در توضيح اين

هاي سياسي و   هاي اين تلويزيون و مبادله برنامه  ارسال آرده از آنها خواسته است تا در پيشبرد برنامه
يوني براي فرهنگي و همچنين ترتيب دادن ديدارهاي دوجانبه و نيز اعزام تعدادي از خبرنگاران تلويز

  ».آموزش در فرانسه و ژاپن مشارآت آنند
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اند آه بر اساس نظام آزادي بيان    نفر به عنوان آارمند استخدام شده350تا آنون « :افزود" جورج منصور"
هاي عراقي توليد شده از آنها خريداري شده   آنندگان و آارگردان  هايي آه توسط تهيه  عراق، برنامه

  ».است
 ساعت در روز افزايش 24 ساعت به 20هاي تلويزيون عراق نيز از   ساعات پخش برنامه« :وي ادامه داد

  ».يابد   مي
حكومت آمريكايي عراق پس از در اختيار گرفتن اداره اين آشور پس از جنگ، با حمايت و پشتيباني 

را نيز در بغداد " احصب"اي به نام   اي عراق را ايجاد آرد و روزنامه  شبكه رسانه) پنتاگون(وزارت دفاع 
  پايان پيام. اندازي آرده است  آمريكا همچنين دو شبكه راديويي را نيز در عراق راه. منتشر آرد

  
  پايان مهلت خلع سالح شبه نظاميان عراقي  

  2003 سپتامبر 14 – 1382 شهريور 23يكشنبه 
آه نيروهايش از هشداري آه فرمانده نيروهاي ائتالف در عراق در آنفرانس مطبوعاتي اعالم آرده است 

  .دارند  دست بر نمي, به شبه نظاميان مسلح داده اند
الملل ايلنا، فرمانده نيروهاي ائتالف در عراق بيان آرده است آه نيروهاي   به گزارش سرويس بين

چشم , هايشان داده است  آمريكايي از مهلت تعيين شده به شبه نظاميان آه به منظور تحويل سالح
هاي شبه نظاميان   اين در حالي است آه آخرين مهلت تعيين شده براي تحويل سالح. مي آندپوشي ن

  .عراقي روز گذشته به پايان رسيده است
موضوع مساله خلع سالح شبه نظاميان عراق در زماني , االوسط چاپ لندن  به نوشته روزنامه الشرق

ريكايي و يا سپاه مهدي آه روحاني جوان رود صدام توسط نيروهاي آم  مطرح شده است آه احتمال مي
  .و تندرو شيعه به نام مقتدي صدر به منظور حفظ امنيت در عراق تشكيل داده است، دستگير شود

اين بيانيه نيروهاي پليس عراقي و همچنين نيروهاي امنيتي آه به منظور حمايت از اماآن مقدسه 
  پايان پيام. رده استتشكيل شده است را از در اختيار داشتن سالح منع نك

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  بازتاب تعيين مهلت براى دولت جمهورى اسالمى در مطبوعات آلمان
  2003 سپتامبر 13 – 1382 شهريور 22 شنبه -راديو آلمان 

ات آلمان نشست چند روزه سازمان جهانى انرژى اتمى براى بررسى برنامه هسته اى ايران، در مطبوع
 در گزارشى به سخنان على Sueddeutsche Zeitungروزنامه وزين . نيز بازتاب گسترده اى داشته است

اآبر هاشمى رفسنجانى اشاره آرد آه ديروز در نماز جمعه، مخالفت خود را با تعيين مهلت از سوى 
اومت با اينگونه مداخالت سازمان جهانى انرژى اتمى ابراز داشته و به اين نكته اشاره آرده است آه مق
اين روزنامه آلمانى در . بين المللى، از پيروزى انقالب تا آنون، يكى اصول جمهورى اسالمى بوده است

گزارش خود، همچنين سخنان آمال خرازى وزير خارجه ايران را نقل آرده آه روز گذشته در سارايوو، 
  . چيدگى قضيه دامن خواهد زديادآور شده بود، قطعنامه اى سنگين عليه ايران، به پي

 نيز در شماره امروز خود در تفسيرى به مسئله تعيين Neue Osnabruecker Zeitungروزنامه محلى 
زمان شليك اين تير ديپلماتيك ديگر فرارسيده ”: مهلت براى ايران پرداخته آه در آن از جمله آمده است

اين تنها آمريكا نيست . مى موش و گربه بازى ميكردايران مدتها بود آه با سازمان جهانى انرژى ات. بود
حال آشورهاى اروپائى . آه از امكان توليد سالحهاى هسته اى از سوى جمهورى اسالمى نگران است

البته تداوم وحدت و يكپارچگى واشنگتن، برلين، پاريس و لندن، . نيز فشار خود را تشديد آرده اند
يان در صورت بى اعتنائى ايران به مهلت تعيين شده، حاضر به بستگى به اين خواهد داشت آه اروپائ

  ” .پرداخت چه بهائى هستند
چه دليلى دارد آه ايران دست به همكارى زند؟ خاتمى، نماد “: مفسر روزنامه يادشده ميافزايد

ه اصالحطلبان ايران، به سختى قادر به ايستادگى دربرابر وارثان آيت اهللا خمينى خواهند بود، چرا آ
از سوى ديگر دولت ايران از گروه هاى افراطگرا در عراق و . تندرويان، محكم بر جايگاه قدرت تكيه زده اند

تا زمانى آه وضع در خاورميانه ناآرام . اين سياستى ساده و خشن است. خاورميانه حمايت ميكند
  ” .است، تهران هم از فشار آمريكا در آسايش خواهد بود

جلوگيرى از بروز خطر، تكليف و وظيفه اى عظيم براى غرب ”: ه تفسير خود مينويسداين روزنامه در خاتم
اياالت متحده نبايد بارديگر سازمان ملل . در اين جا، سازمان ملل ميتواند، نقشى آليدى بازى آند. است

ا آه اين دو را ناديده بگيرد، اما عالوه بر آن، چين و روسيه نيز بايد دست به تغيير سياست خود بزنند، چر
  “. عضو ثابت شوراى امنيت، عليرغم تحريمات اياالت متحده، فناورى اتمى در اختيار ايران قرار ميدهند

  
   شهريور22: روزنامه های تهران

  2003 سپتامبر 13 – 1382 شهريور 22 شنبه -بي بي سي 
 از نشست روز گزارشی»  روز مهلت اتمی48« روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی باعنوان ايران

جمعه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی چاپ کرده و از زبان رييس کميسيون امنيت ملی و 
  .سياست خارجی مجلس نوشته فشارهای بين المللی امروز متأثر از مسائل داخلی کشور است
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ر بخشی از آن گزارشی از اين نشست چاپ کرده که د»  آبان مهلت ايران9جمعه «  نيز با عنوان شرق

تبديل شده آه لحن بيانيه را نسبت به » درخواست آردن«در بيانيه پاياني به » ملزم آردن«آمده آلمه 
  .پيش نويس پيشنهادی ژاپن، استراليا و آانادا آمی ماليمتر آرده است

  
 در سرمقاله های خود بشدت به کشورهای حامی قطعنامه صادر شده جمهوری اسالمی و کيهان
  .ی حکام تاخته و از دولت خواسته اند نسبت به اين کشورها واکنش تندی از خود نشان دهددر شورا

  
 با تأکيد بر اينکه امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزار جمهوری اسالمیروزنامه 

هسته ای، جمهوری اسالمی را به سرنوشت حکومت ساقط شده عراق مبتال می کند نوشته بهترين 
 آن است که کره شمالی برگزيد چرا که دولتهای غربی به کمتر از سقوط جمهوری اسالمی راضی راه

  .نيستند
  

 در سرمقاله خود به قلم حسين شريعتمداری پيشنهاد کرده که دولت، سفيران ژاپن، استراليا و کيهان
سفارتخانه های اين سه مردم به "کانادا را از کشور اخراج کند و نوشته است اگر در اين راه تعللی شود 

  ".کشور اجازه حضور در ايران اسالمی نخواهند داد
  

حسين شريعتمداری در مورد مقابله با دولت آمريکا که به نوشته او عامل اصلی فشارهای بين المللی 
عليه ايران است نوشته که اگر آن دولت به تهديدهای خود عمل کند و به کارشکنی در صدور نفت ايران 

  . نظاميان آن کشور در عراق و افغانستان برای انتقامگيری در اختيار مسلمانانندبپردازد
  

او که دارای عنوان نماينده ولی فقيه در روزنامه کيهان است نوشته که امريکا در عراق و افغانستان 
 زمينگير شده و دهها اهرم نيرومند برای پشيمان کردن آمريکا در اختيار ايران و کشورهای اسالمی

  .است
  

 در مقاله ای با تأکيد بر اينکه تصميم شورای حکام تعيض آميز و غير متعارف است پرسيده چرا ياس نو
ايران در موقعيتی قرار گرفته که دولتهای اروپايی، ژاپن و ديگران به آسانی به فشار آمريکا تن داده و 

  .چنين تصميمی گرفته اند
  

عنوان دارد با اشاره به دوران پس از دوم خرداد که آن "  از قانونفراتر"مراد ويسی نويسنده اين مقاله که 
دانسته پرسيده نظام جمهوری اسالمی چرا و با چه داليلی به اين موقعيت دچار » دورانی طاليی«را 

  .شده و اين ضعف نشانه کدام سياستهاست که منافع ملی را تضعيف کرده است
  

هادی سليمانپور سفير سابق ايران در آرژانتين از زندان پليس روزنامه های مختلف تهران خبر آزاد شدن 
لندن را در صفحات اول خود نقل کرده و خبر داده اند که آرژانتين نتوانست داليل قانع کننده ای برای 

  .بازداشت و تحويل سليمانپور به قاضی انگليسی ارائه کند
  

زندان لندن را نشانه ای بر عقب نشينی  روزنامه صبح، آزادی ديپلمات ايرانی از جمهوری اسالمی
دولت بريتانيا در مقابل ايران دانسته و نتيجه گرفته که هر جا با محکمی در مقابل کشورهای خارجی 

  .ايستادگی شود نتيجه مناسب به دست خواهد آمد
  

پيام سعيد حجاريان به کنگره جوانان جبهه مشارکت در صفحه اول روزنامه های تهران با عنوان 
به چاپ رسيده که در ابتدای آن کنگره که در باغ منظريه برپا » اصالحات مرده است، زنده باد اصالحات«

  .شده بود چهار کبوتر به نشانه چهار زندانی آزاد شدند
  

 در کنگره جوانان حزب اکثريت که شرکت کنندگان در آن بيشتر از هر سال بودند شرقبه نوشته 
 عبدی، سعيد فقيه رضوی و هاشم آغاجری به درو ديوار بود که ياد اين عکسهايی از اکبر گنجی، عباس
  .زندانيان را زنده نگاه می داشت

  
 دو روزنامه صبح در مقاالتی به انتقاد از گفته های سعيد حجاريان پرداخته و آن را توسعه و اعتماد

  .برای نجات اصالحات سياسی ديرهنگام توصيف کرده اند
  

الح طلبان به سوزاندن فرصتها و راهکارهای مشروع عادت کرده اند يعنی در زمانی  اصاعتمادبه نوشته 
  .به فکر بهره برداری از راهکارها می افتند که ظرف زمان و مکان گنجايشی بيش از آن دارد

  
 از سعيد حجاريان و ديگر اصالح طلبان پرسيده چرا از جنبش اعتمادنويسنده ستون شبنامه 

فته اند و او که از جنبش لمپنی می هراسد چرا عالئم بحران اجتماعی را که چند دانشجويی فاصله گر
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  .سال است ظاهر شده تاکنون ناديده گذاشته بود
  

 در خبری کوتاه از برکناری رييس شرکت نفت نروژ نوشته و آن را به قرارداد آن شرکت با شرکتی ايران
  .ثبت شده استمتعلق به يک ايرانی مرتبط دانسته که در بريتانيا 

  
 از عباس يزدی مدير شرکت مشاوره ای هورتون نام برده شده ولی در آن به نام ايراندر خبر روزنامه 

مهدی هاشمی رفسنجانی که در منابع خبری به عنوان سهامدار عمده شرکت هورتون از وی نام برده 
  .شده بود اشاره ای نشده است

  
زاری جشنواره ای به نام زنان در تهران انتقاد کرده و آن را  شهردار تهران از برگنسيم صبابه نوشته 

نشانه ابتذال و ترويج فرهنگ غرب خوانده و گفته دولت با اختصاص بودجه ای کالن به ترويج موسيقی 
  .می پردازد در حالی که مساجد بايد گسترش پيدا کنند

  
ه شهرداری تهران رسانده باانتقاد محمود احمدی نژاد که شورای شهر تحت تسلط محافظه کاران او را ب

از فرهنگسراهای تهران که به نظر وی مراکز ترويج ابتذالند آرزو کرده که روزی آنها را به حسينيه تبديل 
  .کند
  

 به دنبال انعکاس نظريات شهردار تهران در تائيد آن نوشته در اولين جمهوری اسالمیروزنامه 
ه پيش در فرهنگسرای نياوران برگزار شد صحنه های خالف جشنواره بين المللی زنان تهران که هفت

  .شئونات اسالمی، اختالط زن و مرد، کنسرت موسيقی و شوی لباس ديده شده است
  

 روزنامه عصر خبر از خارج شدن دو واگن از متروی تهران را نخستين حادثه ای دانسته که در قطار کيهان
  .رخ می دهدزير زمينی تهران از ابتدای راه اندازی آن 

  
 در اين حادثه که بامداد شنبه رخ داد به کسی آسيب نرسيد و تنها مدتی ايستگاه کيهانبه نوشته 

 خط شماره دو مترو بسته بود که بعد از ساعتی با ترميم خطها کار آن ادامه يافت
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 15 – 1382 شهريور 24 دوشنبه - رونامه اعتماد –خسرو معتضد 

 را در بغداد   آنان  دستور اعدام  صدام  آرد آه  شخصيت11   خون  انتقام  آرد،به هاي  ،چريك  ماه در همان
   جوان  دانشجوي  پنج  آردن  متعاقباص دستور تيرباران صدام.  آردند  را تيرباران  افسر عراقي19 بود، داده

  .  آرد صادر  خرابكاري  اتهام آرد را به
،در   يافت  ادامه  عراق  قرار داشتند،با ارتش  ايران  مورد حمايت  برخورد شديد آردها آه1353   سال در طول
   براي يي  وسيله  صدام  براي  آرد آه  دانشجويان اعدام. بودند  برتر قرار گرفته  در موضع  آنان  آه حالي

،دهها نفر از   بر دانشجويان ،عالوه صدام. نيز تكرار گرديد  بعد   بود،در ماههاي  از آردها شده انتقامجويي
  هرچه.  آرد  را اعدام  شهر اربيل  ، مفتي  داغي  قره  محمود حاجي  آرد ،از جمله  مسلمان  مذهبي رهبران
   تجاوزات  دادن  آردها و نيز انجام  به  آزار رساندن  بيشتر به  آرد،صدام  ناز مي  و شاه گذشت  مي زمان
  .داد  مي  ادامه  در سرحدات  و ايجاد ناامني مرزي
التحرير احواز  جبهه «  نام  به  ،سازماني  شورشي  از آردهاي  شاه  حمايت  به جويي  در تالفي صدام

   را در عراق  خوزستان  شورشي  و ناراضي  قاچاقچي زبانان  از عرب يي  و عده  آرده تاسيس» [اهواز]
  . بود گردآورده

 و اروند   آبادان  از اهالي  آه  و عبدالرضا تحصيلي  عبدالرضا حياوي  نامهاي  به  روزها خرابكاراني هماندر 
   خرابكاري  آردند و طرحهاي  تسليم  ايران  امنيتي  مقامات  به بودند،خود را داوطلبانه(  نهر ابوفلفل)آنار 
 را   نفت هاي ها و لوله ها ،پل  در سينماها،اتوبوس ريگذا  و بمب  نظامي  خودروهاي  سوي  به  نارنجك ،پرتاب

 و   بچاري ،عبدالخالق  حياوي  نصار و ابراهيم  نامهاي  به  گمنامي زبان  عرب ايرانيان.افشا ساختند
   انجام  آار مهمي  بودند و تقريباص هيچ  التحرير قالبي  جبهه گردانندگان( ابوشوقي ) شملكي حسن
 و   ايراني  مرزداران  ميان اهميتي  آم  مرزي  برخوردهاي1353 مرداد و شهريور  هايدر ماه. دادند نمي

  . آمد  پيش عراقي
   عقب  آتش  از تقابل  آغاز و پس  و توپ  با خمپاره  و گاهي  را با مسلسل ها معموالص حمالت عراقي
   نفوذ آردند و روستاي  ايران اك خ  داخل  به  عراقي  شهريور دو هواپيماي15اما در .  آردند  مي نشيني

 را   تن  را آشتند،سه  از روستاييان  تن15 قرار دادند و   پيرانشهر را مورد حمله از توابع»   الهيجان آهنه«
  . آردند  را ويران  خانه  و شش زخمي
  . ،تكرار شد  جاني  خسارت  بدون  چند روز بعد و البته  تجاوزات اين
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   و روستاهاي  و آبادي  مرزي  پاسگاههاي  بمباران  بار ديگر به  عراق  هوايي وي نير1353 مهر  در ماه
   آردند در يك مي  پخش  و عربي  فارسي  زبانهاي  به  هايي  اعالميه  عراقي هواپيماهاي.   پرداخت خوزستان

  .  آشيدند  آتش  را به  آااليي  آاميون  موشكي مورد ديگر با شليك
  
  

  نام از داوطلبان نمايندگي انتخابات مجلس ي ثبت رت آشور دربارهي وزا اطالعيه
  2003 سپتامبر 13 – 1382 شهريور 22شنبه 

ي  نام از داوطلبان نمايندگي انتخابات هفتمين دوره ي ثبت وزارت آشور ضمن اعالم زمان انتخابات، درباره
  .اي صادر آرد مجلس شوراي اسالمي، اطالعيه

  :خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، متن اين اطالعيه به اين شرح استبه گزارش گروه دريافت 
، حسب پيشنهاد )ره(با استعانت از درگاه خداوند متعال و تمسك به ارواح قدسي شهيدان و امام راحل 

ي هفتم مجلس  وزارت آشور و اعالم نظر موافق شوراي نگهبان، اخذ راي براي انتخاب نمايندگان دوره
  . در سراسر آشور انجام خواهد شد١/١٢/٨٢ در روز جمعه مورخ شوراي اسالمي 

 ٧  جمعا به مدت ٢٨/٩/١٣٨٢  تا ٢٢/٩/٨٢ توانند از روز  داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي مي
ي انتخابيه يا وزارت آشور و براي  هاي مرآز حوزه ها و بخشداري روز در وقت اداري به فرمانداري

هاي  ها و يا نمايندگي ها، آنسولگري برند، به سفارتخانه  از آشور به سر ميداوطلباني آه در خارج
سياسي جمهوري اسالمي ايران مراجعه و نسبت به ثبت نام خود، جهت داوطلبي مجلس شوراي 

  .اسالمي اقدام آنند
  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي به٢٨ نام به موجب ماده  شوندگان هنگام ثبت شرايط انتخاب
  :شرح زير است

هاي ديني مصرح در  به جز اقليت( اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي -١ 
  )العقيده باشند قانون اساسي آه بايد در دين خود ثابت

   تابعيت آشور جمهوري اسالمي ايران-٢ 
   ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه-٣ 
به استثناي آسانيكه سابقه نمايندگي مجلس ( حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم و يا معادل آن -٤ 

  )شوراي اسالمي را دارند
   نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه-٥ 
   سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي-٦ 
  تمام  حداقل سن سي سال تمام و حداآثر هفتاد و پنج سال -٧ 

  : قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي٢٩ ضمنا به استناد بند الف ماده 
  .جمهور و معاونين و مشاورين وي  رييس-١ 
  . دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي-٢ 
  . مشاورين معاونين رييس جمهور-٣ 
  . روساي دفاتر سران سه قوه-٤ 
  .ها  وزرا و سرپرستان وزارتخانه-٥ 
  .عاونين و مشاورين وزرا م-٦ 
  .ها و مديران آل حوزه وزارتي و روساي دفاتر وزرا  مديران آل و سرپرستان ادرات آل وزارتخانه-٧ 
  . مرآزي نظارت بر انتخابات  اعضاي شوراي نگهبان و هيات-٨ 
  . رييس قوه قضاييه و معاونين و مشاورين وي-٩ 

  .رين وي رييس ديوان عالي آشور و معاونين و مشاو-١٠ 
  . دادستان آل آشور و معاونين و مشاورين وي-١١ 
  . رييس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي-١٢ 
  . رييس سازمان بازرسي آل آشور و معاونين و مشاورين وي-١٣ 
ها و ادارات آل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري   روسا و سرپرستان سازمان-١٤ 

  .ان و جانشينان و معاونين آنان در سراسر آشوراسالمي اير
  . رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي-١٥ 
  . رييس جمعيت هالل احمر جمهوري اسلمي ايران و معاونين وي-١٦ 
  . استانداران-١٧ 
  . معاونين و مشاوران استانداران-١٨ 
  . فرمانداران-١٩ 
   بخشداران-٢٠ 
  رداران و روساي مناطق شهرداري شه-٢١ 
  هاي دولتي  روسا و سرپرستان سازمان-٢٢ 
   رييس دانشگاه آزاد اسالمي-٢٣ 
  .ها  اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك-٢٤ 
هاي دولتي و وابسته به دولت آه حيطه وظايف و   اعضاي هيات مديره و مديران عامل شرآت-٢٥ 

  .دارداختيارات آنها به آل آشور تسري 
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  . رييس آل بانك مرآزي ايران و معاونين و مشاورين وي-٢٦ 
، آميته امداد امام خميني ) خرداد، مسكن١٥ مستضعفان، شهيد، ( روسا و سرپرستان بنيادهاي -٢٧ 

، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رييس سازمان )ره(
  .هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان  اتاقتعزيرات حكومتي و روساي

  . شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات-٢٨ 
نام از سمت  شدن محرومند مگر اينكه دو ماه قبل از ثبت هاي انتخابيه سراسر آشور از داوطلب در حوزه

  :د و بر اساس بند ب همين ماده نيزخود استعفا آنند و به هيچ وجه در آن پست، شاغل نباشن
   ائمه جمعه دائمي-١ 
   قضات-٢ 
  .ها و معاونين آنان  مديران آل و سرپرستان دفاتر و ادارات آل استان-٣ 
  .ها و معاونين آنان  مديران آل و سرپرستان دفاتر و ادارات آل استانداري-٤ 
 به دولت و معاونين آنان در استان و هاي دولتي و وابسته  روسا و سرپرستان ادارات و سازمان-٥ 

  شهرستان 
 روسا و سرپرستان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي و روسا و -٦ 

  .سرپرستان واحدها و شعب آنها
  .هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان  اعضاي هيات مديره و مديران عامل شرآت-٧ 
  .ها در استان و شهرستان ناطق و روساي شعب بانك سرپرستان م-٨ 
  .ها  سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسالمي در مرآز استان و شهرستان-٩ 

  . مديران مراآز صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران-١٠ 
م از شدن محرومند، مگر اينكه دوماه قبل از ثبت نا هاي انتخابيه قلمرو ماموريت خود از داوطلب در حوزه

  .سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند
هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت   نيز اعضاي هيات٢٩ به استناد بند ج ماده 

  . شدن محرومند مسووليت خود از داوطلب
 الف و ب مشمول موضوع اين همچنين آليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذآور در بندهاي

ريزي آشور   ماده مذآور با سازمان مديريت و برنامه١ ماده بوده و تشخيص همطرازي به استناد تبصره 
 اين ماده در مورد آساني آه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد ٢ است و همچنين به موجب تبصره 

بوط است، قبول استعفا شرط است و بر خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسووالن مر
  .باشد  آن نيز استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي آل قوا مي٣ اساس تبصره 

 مجلس شوراي اسالمي، آليه اعضاي شوراي ١٣٧٨ ي مصوب اول تير ماه  ضمنا بر اساس ماده واحده
ابات مجلس شوراي اسالمي آانديدا شوند، ها و روستاها آه بخواهند در انتخ اسالمي شهرها و شهرك

  .بايد حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفا دهند
دار، سه  اند اصل شناسنامه عكس نام موظف شود آه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت يادآوري مي

سخه تصوير مدارك ، اصل و يك ن٣×٤  قطعه عكس جديد ١٠ نسخه تصوير آليه صفحات شناسنامه، 
تحصيلي معتبر و اصل و يك نسخه تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدرآي معتبر دال بر 

روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي، همراه داشته باشند و به مسووالن ذيربط ارائه 
  .نمايند

راي اسالمي و همچنين  قانون انتخابات مجلس شو٢٩ در ضمن مشمولين بندهاي الف و ب ماده 
 در ٢٢/٧/٨٢  از سمت خود استعفا داده و از تاريخ ٢١/٧/٨٢ اعضاي شوراهاي اسالمي بايد حداآثر تا روز 

آن پست شاغل نباشند و به هنگام ثبت نام نيز تصوير مدارك مربوط به استعفاي خود و قبول آن و عدم 
  .نام تحويل دهند  ثبتاشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده را به مسووالن
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