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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  
  پنجمين سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوينده

  
ای نسبت به شرآت در مراسم پنجمين سالگرد محمد  جمعی از فعاالن سياسی با صدور اطالعيه

  .مختاری و محمدجعفر پوينده دعوت به عمل آوردند
  ٢٠٠٣ دسامبر ٢ – ١٣٨٢ آذر ١١سه شنبه 

  : به گزارش ايسنا در اين اطالعيه آمده است
ی قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوينده دو انسان مبارز، انديشمند، شاعر،  پنج سال از فاجعه

ی اين جنايتها  انديش گذشت؛ اما پرونده نويسنده، مترجم و منتقد اجتماعی به دست واپسگرايان سياه
وآيل مبارز و شجاع اين پرونده دآتر ناصر . ای از ابهام و سكوت فرو رفت  پردهسرانجام ماند و در بي

يادان فروهرها انگشت  ی اين قتلها و قتلهای مشابه مانند زنده زرافشان آه بر حقايق مهمی در پرونده
آه همين چند روز قبل مورد تاآيد مجدد قرار . گذاشت، به پنج سال زندان و تحمل شالق محكوم شد

  ».گذراند اينك دومين سال محكوميت خود را در زندان مي ت و همگرف
ست آه نداند آمران و سرنخهای اين  آدام ايرانی شريف و آگاهي: ی اين اطالعيه آمده است در ادامه

چندی پيش رييس آميسيون اصل نود مجلس . يافته چه آسانی هستند جنايتهای هولناك سازمان
ايم آه قدرت مقابله با  ای به افرادی برخورده ی قتلهای زنجيره يری پروندهگ ما در جريان پي«: اعالم آرد

ی پنجمين سالگرد اين قتلها آن است  پرسش ما و پرسش تاريخی ملت ما، در آستانه. »آنها را نداريم
  »آه چرا قدرت مقابله نداريد؟ چرا نبايد آمران اين قتلها به جامعه معرفی شوند؟

ترين حقوق خود دست  آسانی آه برای به دست آوردن ابتدايي: يد بر اين نکته کهدر اين اطالعيه با تاک
چرا « : اند شوند پرسيده زنند، دستگير و بالفاصله به زندان محكوم مي به اعتراض فردی و جمعی مي
ی فراموش بسپارند؟  خواهند به بوته را مي) اي های زنجيره قتل(گونه  جنايتهايی طراحی شده از اين

ای  رسانی دقيق قتلهای سياسی موسوم به زنجيره يابی و اطالع ها حاآی از آنند آه عدم ريشه نهنشا
تر خواهد شد و امنيت اجتماعی و  منجر به تكرار اين حوادث دردناك در سطحی بسيار گسترده

ها  نيها و سخنرا آميز گردهمايي بر هم زدن خشونت. های موثر و برجسته ما را پايمال خواهد آرد چهره
نگاران، منتقدان،  ها دارای مجوز دانشجويی ـ و دستگيری پی در پی روزنامه ـ و حتی سخنراني

ی فعال شدن آمران و عامالن قتلهای  روشنفكران، دانشجويان و فعاالن سياسی و اجتماعي، مقدمه
  ».سياسی است

يوش فروهر، پروانه اسكندري، ی اطالعيه با نام بردن از محمد مختاري، محمدجعفر پوينده، دار در ادامه
، )و فرزند خردسالش آارون(زاده  آاظم سامي، مجيد شريف، پيروز دواني، غفار حسيني، حميد حاجي

زاده، احمد ميرعاليی و زهرا آاظمی آمده است آه ياد نامبردگان برای  احمد تفضيلي، ابراهيم زال
  . ماندهميشه در دل ملت آگاه و مبارز ايران زنده و جاويد خواهد

ويژه  ياد، به ی اين عزيزان زنده اند آه برای ادای احترام به همه صادر آنندگان اطالعيه در پايان اعالم آرده
باختگان راه آزادی انديشه و بيان و قلم، در  ی پنجمين سالگرد قتل مختاری و پوينده، اين جان در آستانه

  . آنار خانواده و ياران ايشان خواهند بود
   1382 تهران آذر

دانا، عليرضا ثقفي، نسترن  خياط، فريبرز رئيس اشرف درويشيان، محسن حكيمي، علی صداقتي علي
بيگي، منيژه گازراني، سيمين بهبهاني،  موسوي، سيد علی صالحي، جاهد جهانشاهي، اآبر معصوم

زاده،  ينگار، فاطمه سرحد زاده، حسين افشار، پرستو فروهر، حسن اصغري، محمد بسته فرخنده حاجي
زاده، احمد فتحي، هوشنگ عاشورزاده،  منصوره بهكيش، پرويز بابايي، فاطمه ايزدپناهي، آريم قربان

اي، سيمين دانشور، عليرضا جباري، عليرضا  بهمن حميدي، رضا عابد، ابراهيم يونسي، انور خامه
نده، محمد بابايي، ناصر زرافشان، هما زرافشان، پروانه شميراني، جليل مستشاري، علی پاي

اهللا شريفي، شيرين  زاده، مهرنوش آردواني، خسرو پارسا، احمد شايگان، محمد شريف، فرج رحمان
نظري،  پور، احمد آقايي، فاطمه شاه عبادي، اصغر فيروزي، جواد خردمند، فرخنده آقايي، فرزانه آقايي

ان، غالمعلی آريمي، حسن پناه، مجيد روانجو، آاظم آريمي فانوس بهادروند، مجيد مددي، حميد يزدان
شكاري، اقبال معتضدي، جواد موسوی خوزستاني، حافظ موسوي، منوچهر آتشي، قاسم روبين، رضا 

خندان مهابادي، محمد خليلي، آيوان نريماني، غالمرضا آذرهوشنگ، رحمان اميني، فريدون چمني، 
نيا، علی ايرانلو،   رئيسپور، شهال شعاعي، داريوش عباداللهي، اسد بهرنگي، رحيم اآبر نقي علي

آامران جمالي، رزا جمالي، يونس اورنگ، علی اميني، نصراهللا آسرائيان، حسين حسينخاني، عليرضا 
آقا، بهروز برومند،  يكتا، ناهيد آبيري، خسرو سيف، بهرام نمازي، سعيد آل دانا، حميد شاآري رئيس

نيا، مرضيه مرتاضی لنگرودي،  ويسي، فريدوس آقاسي، فرشين آاظمي فرزين مخبر، حسين شاه
اهللا پيمان، سعيد مدني، محمد عمراني، محمد بهزادي، مجيد تواليي، مسعود  عليرضا رجايي، حبيب
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پدرام، فاطمه گوارايي، احمد زيدآبادي، آيوان صميمي، محمد محمدی اردهالي، سعيد درودي، وحيد 
، آزيتا قهرمان، زهرا آريمي، بيتا گرآاني، زاده زاد، احمد قربان نژاد، پوران فرخ ميرزاده، فهيمه غني

مرادي، انوشه منادي، فاطمه  ابوالقاسم گلستاني، محمدهادی محمدي، سوفيا محمودي، محمد رئوف
علی نوذري، فيروزه مهاجر، نيره نجم عراقي، عطااهللا نهائي، ناصر  ميالني، پروين ميالني، حسين

فر، عبداهللا  ، فريبا وفي، تورج آرامش، محمدرضا آريانوحدتي، ناصر وحيدي، صفورا نيري، محمد وجداني
ابريشمي، مجيد امين معيد، عنايت احساني، علی باباشاهي، جالل بايرامي، هاشم بناپور، 

محمدجعفر پورجعفر، علی پورسفر، احمد پوري، پرويز تاييدي، اسماعيل جمشيدي، هاشم جوادزاده، 
ه حجازي، خاطره حجازي، علی حصوري، ضياء غالمحسن چهكندي، آسری حاج سيدجوادي، بنفش

آرا،  پور، مجيد دانش خالقي، محمدتقی خاوري، مهين خديوي، مهيار خليلي، غالمرضا خواجه
پناه، فريده رازي، بيژن روحاني، اسماعيل رها، محمد زندي، ناهيد  عبدالرحمان زآايي، ويولت رازق

فرد، جواد  چشمه، جواد شجاعي يل شاهپور، حسين سناپور، سيد جل اآبر سليمان سرشتي، علي
پور، حسن صانعي، عمران صالحي، حسين  نسب، محمدتقی صالح شريفيان، فرهاد صابر، عميد صادقي

پور،  دوست، حسن صفدري، ايرج ضيايي، محمدرضا طاهري، محمدحسين طهماسب صفاري
جاني،  سی عليطرف، مو محمدحسين عابدي، محمود عباديان، علی عبداللهي، يوسف عزيزی بني

ازار، منصور اسانلو، احمد بابايي، رضی جعفرزاده، ژيال  اسداهللا عمادي، شهال انتصاري، حميد بي
بشيري، مهدی بشيري، بهروز خوشباف، آريم قربانزاده، شمس لنگرودي، رضا چايچي، فرشته ساري، 

ور، سعيد نيكويي، پ حسيني، علی فائض فر، حسين شاه اآبر معين عباس مخبر، مريم خراساني، علي
وحيد صباغي، فرزانه طاهري، شيوا ارسطويي، فرزانه طاهري، منصوره شجاعي، نوشين احمدي، 

نيا، ناهيد آشاورز، سحر سجادي، الهام عليرضايي، فيروزه مهاجر، زهره  احترام شادفر، طلعت تقي
، محمود متحد، دوست، حسن اصغري ارزني، نرگس طيبات، پروين اردالن، ناهيد جعفري، حسن ميهن

مهران مهاجر، محمد نبوي، علی ايرانلو، محمدرضا پوراحمدي، يونس اورنگ، جاويدان زرگري، خشايار 
زاد، ابراهيم خداداد، مرتضی نجفي،  ديهيمي، بيژن اميري، سعيد يوزي، روزبه اميري، مهران نشيبي

وند ،  اسي، صفدر آدينهمشهدي، يوسف اميرآيان، احمد عب سينا جوان، حسن آيائيان، رمضان حاجي
حامد اماني، حميد مقدم، محمد فرجي، فرهاد اميري، غالمرضا گوهريان، مرتضی تخيرزاده، آامران 

نژاد، مهدی محمدي، عباس سحابي، رضا يكرنگيان،  زاده، شهروز پاك بختياري، محمد ابراهيم فرجي
زاده،  زاده، مجتبی وثوق اد عباسور اصل، مجتبی رمضاني، ياشار منصوري، فراز خباز، فره صابر ديده

معصومه خبازيان، زری طالبي، آرش محمودي، بابك نائيني، مينا آسائي، حميد نائيني، پرويز بهادر، 
علی صفدري، سيامك بهرامي، مازيار نيشابوري، عليرضا حسني، چوآا چكاد، رضا ستاري، بهرام 

سني، منصور ياران، حسين قوچاني، معصومي، سپيده آوتي، شهرام شيدايي، روحی افسر، فرزاد ح
زاده، پويا آاشاني، سعيد صادقيان،  محمد آاشاني، صفر مختارزاده، علی شاملوئي، ابراهيم حسين

زاده، علی  پيما، آريم قربان مصطفی آريميان، عزيز احمدي، آزاد زماني، ديبا عليخاني، حيمد ارض
پور، آريم  ، خسرو پناهي، حسين طهماسبپور، بهروز خوشباف، جعفر آرويني، آامبيز آبيري فائض

اهللا اآبري، نجف رحيمي، اقدس آرونده، مريم خراساني، فرزانه راجي، آذر  پور، سيف طهماسب
لو، عزت  اصغر شفيع الزمان لطفي، ناصر اخوان، منصوره مبيني، پروانه هاشميان، علي گيالني، فروغ آوه

  .پور، خليل مجيديان، فاطمه ايزدي الني، منوچهر ايليهمتيان، مليحه نوحي، زهره تنكابني، پروانه مي
  ...امضاها ادامه دارد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  
سيد «عضو شوراي حكومت انتقالي عراق، شامگاه امروز با حجت االسالم والمسلمين » احمد چلبي«

  . رييس جمهوري ديدار آرد» محمد خاتمي
  2003 دسامبر 2 –1382 آذر 11سه شنبه 

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس جمهور در اين ديدار با تاآيد بر ضرورت حاآميت ملت عراق بر 
ي  اطمينان داريم آه عراق داراي حكومتي ملي دموآراتيك و پيشرو آه نماينده: سرنوشت خود، گفت

نطقه را فراهم واقعي مردم عراق باشد، خواهد شد و اين آشور زمينه همكاري، توسعه و پيشرفت در م
  . خواهد آورد

آند و آن را گامي براي استقرار حكومتي  تهران شوراي حكم را تاييد مي: آقاي خاتمي تصريح آرد
  . داند مردمي در عراق مي
هاي  گروه: چنين مراتب اعتراض نسبت به حوادث سامرا را اعالم و اظهار اميدواري آرد رييس جمهور هم

هاي  وني را در آنار يكديگر طي آنند و از نظرات علما و شخصيتمختلف بتواند مرحله حساس آن
  . برجسته در پيشبرد آينده عراق بهره بگيرند

حل مشكالت عراق جز با آوتاه آردن : تاآيد آرد» سيد محمد خاتمي«حجت االسالم و المسلمين 
  . دوران اشغال امكان پذير نيست

ار با اشاره به پيوندهاي تاريخي، ديني و فرهنگي دو عضو شوراي حكومت انتقالي عراق نيز در اين ديد
ما : آشور، خرسندي خود را از تاييد شوراي حكم توسط جمهوري اسالمي ايران يادآور شد و گفت

  . خواهان برقراري روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با ايران هستيم
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قانون : نشان ساخت و گفتاحمد چلبي عزم شورا را براي حاآميت عراق بر سرنوشت خود را خاطر 
  . شود اساسي عراق مبتني بر خواست اآثريت مردم و احترام به اسالم و همه اديان تدوين مي

  . ما خواهان همكاري و پشتيباني ايران براي بناي عراق نوين هستيم: وي تصريح آرد
گام حضور در چنين از حمايت دولت جمهوري اسالمي ايران از معارضين عراقي در هن احمد چلبي هم

  . ايران قدرداني آرد
 انتهاي پيام

 
  ديدار چلبى با مسئوالن جمهوري اسالمي

  2003 دسامبر 2 –1382 آذر 11سه شنبه 
احمد چلبي عضو شوراي حكومتي عراق در سومين روز از سفر خود به ايران به طور جداگانه با : ايسنا

حاني دبير شوراي عالي امنيت هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و حسن رو
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با اشاره به جنايت جديد آمريكايي ها .ملي ديدار آرد

  .در شهر سامراي عراق اين آشتار و هتك حرمت اماآن مذهبي شيعيان را محكوم آرد
صدام و حزب بعث براي «: فتوي با تبيين اوضاع منطقه، از شرايط حاضر به عنوان يك فرصت ياد آرد و گ

تمام مسائل منطقه يك مانع اساسي شده بودند، ولي حذف صدام يك فرصت تاريخي براي منطقه 
است آه از همه گروه هاي مبارز مردمي انتظار مي رود ضمن تحكيم پايه هاي استقالل و آزادي مردم 

 با تحليلي از شرايط و مواضع رفسنجاني» .عراق، در جهت اهداف منطقه اي و بين المللي تالش آنند
در «: انساني جمهوري اسالمي ايران در طول جنگ تحميلي و تقابل وحشيانه صدام، اظهار داشت

حالي آه جمهوري اسالمي ايران حتي در جنگ به داليل بشر دوستانه حال مردم عراق را رعايت مي 
د و حتي به خود مردم عراق رحم آرد، صدام وحشيانه اهداف غير نظامي و شهرها را هدف قرار مي دا

اگر در «: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به موقعيت حساس عراق، تاآيد آرد» .نمي آرد
عراق حكومت مردمي با خواست اآثريت مردم عراق شكل نگيرد،  در آن صورت آينده عراق و منطقه 

  ».دچار خسارت جبران ناپذيري خواهد شد
تنها راه نجات آشور عراق، رعايت حق تمام اقوام،  قبايل و گروه هاي «: هاشمي رفسنجاني افزود

سياسي با برگزاري انتخابات آزاد و تدوين قانون اساسي برآمده از آراي مردم است و در صورتي غير از 
هاشمي رفسنجاني، » .آن، نه آمريكا و نه هيچ آشور خارجي ديگر نمي تواند اين آشور را اداره آند

ما بدون هيچ دخالتي «: ايران را براي انتقال تجربيات و آمك در بازسازي عراق اعالم آرد و افزودآمادگي 
چلبي نيز » .در امور داخلي عراق از هيچ گونه مساعدت و آمكي به مردم عراق دريغ نخواهيم آرد

ذيرش آمريكا ناچار به پ«: مهمترين مسئله آشورش را پايان دادن به اشغال دانست و تصريح آرد
خواست اآثريت مردم عراق است و اين مهم ثابت مي آند آه راهي جز واگذاري امور به مردم عراق 

ما خواهان عراقي : حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در ديدار با چلبي گفت».وجود ندارد
  .فا نمايندمستقل و آباد هستيم آه در آن مردم از طريق انتخابات آزاد نقش اساسي شان را اي

جمهوري اسالمي ايران در دو دهه گذشته، فشارهاي زيادي را براي : روحاني در اين ديدار اظهار داشت
حمايت از معارضه متحمل شده است؛ در دوران حمله آمريكا به عراق نيز جمهوري اسالمي ايران 

مت استقالل خسارت زيادي ديده است؛ اما در عين حال بسيار خشنود است آه مردم عراق به س
بايد : وي بر حاآميت ملي عراق و احترام بر تماميت ارضي اين آشور تاآيد آرد و گفت.حرآت مي آنند

احمد . با هرگونه حرآتي آه منجر به تجزيه عراق و بي ثباتي اين آشور گردد، شديدا مقابله شود
 بي دريغ جمهوري چلبي، عضو شوراي حكومتي عراق نيز در اين ديدار با قدرداني از حمايت هاي

: اسالمي ايران از معارضه و فشارهايي آه تاآنون براي اين امر تحميل شده است، اظهار داشت
جمهوري اسالمي ايران طي دو جنگ، ميزبان صدها هزار عراقي پناهنده به ايران بود و از آنها همچون 

  .شهروندان خود پذيرايي نمود آه هيچگاه فراموش نخواهد شد
 

   سالحهاي آشتار جمعيتروريسم  و
  

ي  اعالم آرد آه ايران قـصد دارد نماينـده  ) شنبه سه(خبرگزاري فرانسه گزارش داد آه آمال خرازي، امروز      
  .المللي انرژي اتمي تعيين آند جديدي را در آژانس بين

  
اعـالم  ي خبر فوق به نقل از آمال خرازي           به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اين خبرگزاري با مخابره        

ايـم آـه     گـرفتيم، اخيـرا تـصميم گرفتـه         از آنجايي آه در گذشته ما در جريان تمامي جزييات قرار نمي           : آرد
  .المللي انرژي اتمي را برعهده بگيرد وزارت امور خارجه مسووليت نمايندگي ايران در آژانس بين

ي اتمـي همـان نماينـدگان       المللـي انـرژ     تمامي نمايندگان آشورهاي عضو آژانس بين     : وي در ادامه افزود   
آنها در مقر اروپايي سازمان ملل در وين هستند و بنـابراين همزمـان بـراي وزارت امـور خارجـه و سـازمان                 

  .آنند انرژي اتمي آشورشان فعاليت مي
ي ايـران   اين گزارش ادامه داد آه آمال خرازي در ادامه بدون اشاره به اينكه چه آسي جـايگزين نماينـده              

  .هد شد، تنها اعالم آرد آه به زودي يك ديپلمات منصوب خواهد شددر آژانس خوا
  .گفتني است خبرگزاري فرانسه درباره زمان و مكان اعالم اين خبر توضيحي نداده است

  انتهاي پيام
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ري خونين سامرااخبار ضدونقيض نيروهاي آمريكا و مردم عراق از درگي
  2003 دسامبر 2 –1382 آذر 11سه شنبه 

هـاي ديـروز نيروهـاي     هاي خبري تـاآنون دربـاره درگيـري    گزارش داد، مطبوعات و رسانه » بازتاب«خبرنگار  
  .اند ها، اخبار ضدونقيض بسياري نقل آرده آمريكايي با عراقي

مانده نيروهاي آمريكايي مستقر در به نقل از ژنرال فردريك رودشايم، فر» االوسط الشرق«روزنامه 
ها به آاروان نظاميان آمريكا دانسته  سامرا، اين درگيري را در پي حمله هماهنگ و سازمان يافته عراقي

  .اي بوده آه تاآنون عليه نيروهاي ائتالف صورت گرفته است ترين حمله و تأآيد آرده، اين سنگين
كا ـ آه مسؤوليت حفظ امنيت منطقه مرآزي عراق را به  آمري  پياده4از سويي ديگر يك سخنگوي لشگر 

  . تن اعالم آرد54ها را  شدگان، تعداد آشته ها و بازداشت عهده دارد ـ بدون اشاره به تعداد زخمي
 پياده آمريكا، چندين تهاجم عليه خود را دفع آرده و 4لشگر : سرهنگ بيل مك دونالد به خبرنگاران گفت

 5ها  در اين درگيري. است  نفر ديگر را به اسارت درآورده 8 تن را زخمي و 18ه، عالوه بر اين تعداد آشت
  .اند سرباز آمريكايي نيز زخمي شده

استفاده » جي.پي.آر« خمپاره و  اين فرمانده آمريكايي ادامه داد، مهاجمان عراقي از اسلحه سبك،
  .اند سخ به آنها سه منزل را تخريب آردهها نيز با استفاده از تانك و توپ، ضمن پا اند و آمريكايي آرده

 نفر اعالم 60ها را بيش از   نفر و زخمي8ها را  اين در حالي است آه منابع بيمارستاني، آمار آشته
  .اند آرده

ها، معلوم شد آه دو نفر از آنها ايراني  اند آه با بررسي آارت شناسايي آشته اين منابع همچنين گفته
  .هستند

اند آه در اين درگيري، بيش از  نوشت، در حالي آه نيروهاي آمريكايي اعالم آرده» فايال«سايت خبري 
اند، اما بيمارستان سامرا اعالم آرده آه اين تعداد جنازه به بيمارستان منتقل   فدايي صدام را آشته54

  .نشده است
سخ به سؤال خبرنگار اي مطبوعاتي در پا  نيروي آمريكايي در مصاحبه3آلونو رودشايم، فرمانده گردان 

خواهيد آه آنها را  مي«: هاي فداييان صدام سؤال آرد ـ گفت ـ آه در مورد مكان جنازه» فرانس پرس«
االن به شما نشان دهم؟ اين سؤال خوبي است، اما بهتر است اين سؤال را از فداييان صدام يا همان 

  .»آساني آه به ما حمله آردند بپرسيد
آننده، چه آساني بوده و  ها و نيز اينكه افراد حمله  له تعداد دقيق آشتهبه هر حال هنوز هم مسأ
  .اي از ابهام قرار دارد اند، هنوز در هاله  بوده وابسته به چه گروهي

همچنين عبد . اند را نديده)  تن54(اند آه آنها اين تعداد جنازه  شاهدان عيني در سامرا تأآيد آرده
 8ها، تنها منجر به آشته شدن  امرا تأآيد آرده آه اين درگيريتوفيق، رييس تنها بيمارستان س

  .  زخمي شده است60غيرنظامي از جمله يك زن، يك آودك، يك زاير ايراني و نيز 
آنند، راننده آمبوالنسي آه اجساد   نفر اعالم مي54ها را بيش از  در حالي آه نيروهاي آمريكايي، آشته

 نفر نبوده، چون اگر بود، من 54ها  داده، گفته است آه تعداد آشتهها را به بيمارستان انتقال  آشته
شد، حال و هواي سامرا آرام  تازه اگر اين همه آدم آشته مي. دادم حتما آنها را به بيمارستان انتقال مي

  .ها بود ماند و شهر حتما شاهد تظاهرات مردم عليه آمريكايي نمي
آدام يونيفورم مشكي  ه او به بيمارستان انتقال داده، هيچاين راننده همچنين تأآيد آرد، اجسادي آ

  .اند فداييان صدام را به تن نداشته
ها سعي دارند، اينگونه  آند، اين است آه از سويي آمريكايي آنچه بيش از هر چيز ديگر جلب نظر مي

 به واقع از خود دفاع  و يافته از سوي فداييان صدام قرار گرفته وانمود آنند آه آنها مورد تهاجمي سازمان
ها را اعالم آرده آه منابع بيمارستاني و شاهدان عيني آن  اند و از سوي ديگر، آمار بااليي از آشته آرده

  .آنند را تكذيب مي
گزارش داد، امنيت در روزهاي اخير به شدت آاهش يافته است چنانچه » بازتاب«در همين حال، خبرنگار 

روز گذشته نيز در پي . آنند وآمد به اماآن مقدسه شديدا احتياط مي در رفتبسياري از زايران ايراني نيز 
  .هاي ايراني برنامه خود براي زيارت از سامرا را تغيير دادند هاي سامرا، تعدادي از آاروان درگيري

اند آه در اين  گفتني است، منابع خبري به نقل از نيروهاي آمريكايي مستقر در سامرا تأآيد آرده
بر اساس اين اخبار به . اند  شده اند، آشته آرده ها چند غيرنظامي آه از محل حادثه عبور مي يدرگير

 .اند رسد يك زن و آودك و دو زاير ايراني از جمله همين افراد بوده نظر مي
 

  احزاب سياسي آردستان عراق  
  2003 دسامبر 3 –1382 آذر 12 چهار شنبه -شرق 
تلف از جمله ملي گرايان، سوسياليست ها و اسالمگرايان در منطقه  حزب با گرايش هاي مخ40حدود 

 و برقراري 1991بسياري از اين احزاب پس از جنگ اول خليج در سال . آردستان عراق فعاليت مي آنند
 آه -» جبهه خلق آردستان«. يك حاآميت نيمه خودمختار و اجازه فعاليت در شمال عراق، شكل گرفتند

 و برگزاري انتخابات قانوني در 1992تا سال _  سياسي اصلي را شامل مي شود ائتالفي از شش حزب
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و ) KDP(» حزب دموآراتيك آردستان«منطقه، حاآميت را به عهده داشت، پس از برگزاري انتخابات 
احزاب موجود . توانستند اآثريت آرا را به خود اختصاص دهند) PUK(» اتحاديه ميهني آردستان«

آه سابقه طوالني دارند و چه احزاب نوپا، در حال حاضر در دو شهر بزرگ اربيل و سياسي، چه آنها 
  .سليمانيه دفتر دارند و مشغول فعاليت هستند

قديمي ترين حزب و يكي از دو حزب پرنفوذ آردها در منطقه ): KDP(حزب دموآراتيك آردستان  _ 1
نگ اول عراق، اين گروه با رقيب ديرينه پس از ج. است آه رهبري آن را مسعود بارزاني به عهده دارد

  . به توافق رسيدند تا قدرت حاآميت را در مجلس با هم تقسيم آنندPUKاش، 
 از حمايت هاي گسترده اي در بخش جنوب شرقي PUKحزب ): PUK(اتحاديه ميهني آردستان  _ 2

 1976 در سال رهبري اين حزب را از زمان شكل گيري آن. منطقه آردنشين عراق برخورددار است
  .به عهده داشته است» جالل طالباني«
اين . جنبش ملي آسوريان زيرنظر جنبش دموآراتيك آسوريان فعاليت مي آند: جنبش ملي آسوريان _ 3

گروه سياسي براي به رسميت شناختن و دفاع از حقوق ملي آسوريان در راستاي تحقق يك عراق 
  .دموآراتيك تالش مي آند

دامنه فعاليت هاي اين جنبش از تأمين خدمات اجتماعي در مناطق محروم و : جنبش اسالمگرايان _ 4
نيز آه درگيري هاي » انصاراالسالم«گروه تندرو . روستايي تا فعاليت هاي نظامي را شامل مي شود

زو اين شديدي با يكي از دو حزب مهم منطقه دارد و همچنين مظنون به ارتباط با القاعده است، ج
  .جنبش است

برخي از اين گروه . از ائتالف چندين حزب ترآمن در شمال عراق تشكيل شده است: احزاب ترآمن _ 5
  .ها با مقامات آرد همكاري مي آنند در حالي آه بعضي ديگر چشم به حمايت سياسي ترآيه دارند

ست آه از گروه هاي چپ آم اهميت ترين حزب آردستان، حزبي آوچك ا: آرد» ماهواره اي«احزاب  _ 6
  . فعاليت مي آندKDP و PUKو محافظه آار تشكيل شده و درواقع تحت نظر احزاب 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر11: روزنامه های تهران -بي بي سي 

 اند روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود نظر رييس جمهور خاتمی را منعکس کرده
که از نخبگان و مديران کارآمد خواسته در انتخابات آينده مجلس شرکت کنند و مجال ندهند که کرسی 

  .های نمايندگی در دست افراد غير متخصص قرار گيرد
در صدر اخبار خود از زبان محمد خاتمی نوشته است تنها مجلس است که امکان ديکتاتوری را ياس نو 

  .در کشور از بين می برد
در اجتماع بازرسان انتخاباتی وزارت کشور که رييس جمهور در آن شرکت داشت وزير ياس نو  نوشته به

خطاب به رييس دولت گفته است ما چه کنيم با اين صراحت قانون که می گويد شورای نگهبان نمی 
  کند؟تواند صالحيت نامزدهای انتخاباتی را تعيين کند و فقط بايد درباره عدم صالحيت آنان بحث 

رييس جمهور خاتمی به نوشته روزنامه ايران گفته است در صورتی که انتخابات آزاد باشد مجلس 
نماينده وجدان عمومی است و منظور از آزادی آن نيست که هر کس هر کار که دلش خواست انجام 

  .بدهد
به نوشته همزمان با دعوت رييس جمهور از نخبگان و مردم برای شرکت در انتخابات آينده مجلس 

 مصباح يزدی استاد جنجالی حوزه علميه قم گفته است انتخابات از مسائل ساده روزانه ايرانروزنامه 
  .برای مردم کم ارزش تر است

 تاکيد کرده که هنوز عمق مسائل اجتماعی و سياسی در جان ايرانمصباح يزدی به نوشته روزنامه 
حق خود می دانند که به هر کس که خواستند انتخاب مردم رسوخ نکرده در حالی که مردم رای دادن را 

کنند در عالم واقع رای به عنوان ابزاری برای حفظ نظام تلقی می شود و اين از واجبات شرعی هم 
  .واجب تر است

کسی که قانون اساسی را قبول « سخنان رييس جمهور خاتمی درباره انتخابات را با عنوان بزرگ کيهان
  .در صدر اخبار خود آورده است» گی مجلس را نداردندارد صالحيت نمايند

در گزارشی از اجالس جبهه مشارکت از زبان دبيرکل اين حزب نوشته ما از ابتدا برای ماندن ياس نو 
. در اين سال ها نيز در برابر تمامی تهديدات و حتی تطميع ها ايستادگی آرديم و مانديم. آمده بوديم

امروز نيز به رغم همه ضعف ها و با هدف تعميق . غيرمردمی شويمبی آنكه توجيه گر هيچ اقدام 
  .دستاوردها می مانيم

محمدرضا خاتمی تاکيد کرده است بر خود می باليم آه صندلي های قرمز و ميزهای ياس نو به نوشته 
  .يمرياست، زبان ما را در بيان حقايق الكن نكرده و از همه امكانات برای تحقق آرمان خود سود جسته ا

 بخشی از سخنان سعيد حجاريان را منعکس کرده که در جمع بندی پنج سال کار اصالح طلبان شرق
  .گفته است

ما در اين سال ها فحش های زيادی شنيده ايم اما سختی نكشيده ايم هنوز آزمايش جدی پس نداده 
 به عنوان يك حزب ايم بگذاريد آن آزمايش پيش آيد و آن تيرها آشيده شود تا بفهميم جبهه مشارآت

  .چقدر نيرو از دست می دهد و چقدر خالص باقی می مانند
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گفته آنهايی آه از اين آزمايش بيرون آيند به قول معروف درد صبح امروز مدير روزنامه تعطيل شده 
  .زمانه هستند و ارزش آن را دارند آه بتوان با آنها حزبی ساخت آه تا صد سال ديگر هم ادامه يابد

 نظر ابراهيم يزدی آفتاب يزدن روز از آشکار شدن تقاضای ايران برای عضويت در اتحاديه عرب، در دومي
را منعکس کرده که گفته است برای عضويت ايران به عنوان ناظر در اتحاديه غرب هيچ توچيه منطقی و 

  .عقالئی وجود ندارد
نده مجلس گفته است که عضويت در حالی که يکی از روحانيون محافظه کار نمايآفتاب يزد به نوشته 

ايران در اتحاديه عرب منافاتی با منافع ملی کشور ندارد هرميداس باوند استاد دانشگاه تاکيد کرده 
  .است که اين کار هيچ منعفتی برای ايران در پی نخواهد داشت

ی شنبه شب پمپ ها.  نوشته بحران بنزين به تهران رسيدشرقرضا زندی در گزارشی در روزنامه 
برخی جايگاه های سوخت تهران به دليل نبود بنزين خاموش شد و در برخی ديگر صف های طويلی از 

  .ماشين های جور واجور در انتظار رسيدن نفتكش حامل بنزين شكل گرفت
 از مدتی پيش کمبود بنزين در شهرهای مختلف و تهران آشکار شده و در بعضی از شرقبه نوشته 

ری بسيار روبرو کرده است و يکی از مسووالن وزارت نفت گفته است ما در مقاطع مردم را با دشوا
  .سطح آشور با آمبود بنزين روبه رو هستيم

 در گزارشی که بر اساس آخرين آمار تهيه شده نوشته است با وجود هزينه ميلياردها تومان برای شرق
ران نفر از دانش آموختگان، اجرای دو مرحله طرح ضربتی اشتغال و با احتساب مهاجرت ساالنه هزا

  .متخصصان و نخبگان جوان آشور به تمامی نقاط جهان از مرز سه ميليون نفر گذشت
 بيکاران جوان که به افرادی گفته می شود که مهارت و آموزشی شرقبه نوشته معصومه شهرياری در 

معيت جوان بيكار آشور را  ميليون ج3 درصد از 12ندارند از بيکاری وسيعی رنج می برند و در همين حال 
  .فارغ التحصيالن دانشگاهی تشكيل می دهند

 در مقاله ای اين اعتمادهمزمان با افزايش گزارش ها درباره جرم و جنايت های خانواد گی در کشور 
 که در آن   است  جامعه  آلی  شرايط  وضعی  چنين معضل را مخاطره آميز خوانده و نوشته مقصر اصلی

  .  است  دوخته  سياست  به  و اقتصاد چشم  است  نفوذ آرده  جامعه  تا اعماق ادی اقتص بيماری
،   است  نداده  نتيجه ايم  انديشيده   تاآنون  آه هايی  اضافه کرده است چاره اعتمادجعفرگالبی در مقاله 

 مقصود   آدام  به  رسيدن  در پی  ساله  چندين  های  روش  همه  روی  عجيب  با پافشاری  نيست معلوم
  .  ندارد هايمان  آرمان  به  شدن  و يا نزديك  از رسيدن  چيز نشان  هيچ  آه هستيم

خبر داده که با الزامی شدن پروانه نمايش فيلم برای فيلم های شرکت کننده در جشنواره بين ياس نو 
  .المللی فيلم تهران محدوديت های تازه ای برای اين جشنواره ايجاد شده است

گزارش داده که در حالی که تئاتر شهر متعلق به دستگاه های فرهنگی است شهرداری ات نو حي
  .تهران کلنگ تاسيس يک مسجد را در محوطه آن بر زمين زد

به دنبال اعالم سياست های تازه فرهنگی شورای شهر و شهرداری تهران که در اختيار محافظه کاران 
احد فرهنگی شهر محدوديت های ديگری هم برای آنان ايجاد قرار گرفته است عالوه بر تعطيل چند و

  .شده است که ساخت مسجدی در محوطه پارکينک تائتر شهر تهران از آن جمله می تواند بود
گفته اند کار شهرداری غيرقانونی است و بدون اجازه وزارت حيات نو مديران تئاتر شهر به نوشته 

ه کاری در مجموعه تئاتر شهر زد ولی شهردار منطقه گفته فرهنگ و ارشاد اسالمی نمی تواند دست ب
ما چيزی به اسم پارکينگ را قبول نداريم و سند پارک و زمين آن در اختيار شهرداری است و می تواند 

  .هر کار که خواست در آن انجام دهد
در محل از روز دوشنبه کارگران و بولدوزها خاک برداری برای ساخت مسجد را حيات نو به نوشته 

  .پارکينگ تئاتر شهر آغاز کرده اند
   

  
  گوناگون

  
ي چهارم توسعه  سياستهاي آلي برنامه: جمهور اي از سوي مقام معظم رهبري به رييس طي نامه
  ابالغ شد

  2003 دسامبر 2 –1382 آذر 11سه شنبه 
بري به ي مقام معظم ره به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، متن ابالغيه

جمهور آه همزمان براي مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده  رييس
  :است، به اين شرح است

  جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
  با سالم و تحيت

نا فداه، اهللا ارواح انداز بيست ساله آه به حول و قوه الهي و توجهات حضرت بقيه در پي ابالغ سند چشم
خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي آشور را در جهت هدفهاي واالي جمهوري اسالمي نمايان و 
مشخص سازد، اينك سياستهاي آلي برنامه چهارم آه نخستين برنامه دوران بيست ساله است، برابر 

  .گردد  قانون اساسي ابالغ مي١١٠ اصل 
اي جامع و عملياتي  مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامهرود چارچوب اين سياستها و نقاط  انتظار مي

نظر جنابعالي و هيات محترم دولت و از آن پس  گمان اهتمام و دقت بي. ساله بينجامد براي دوره پنج
  .آننده خود را ايفا آنند توانند در اين باره، نقش تعيين مجلس محترم شوراي اسالمي مي
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يابد آه برخي از سياستهاي آلي مصرح در برنامه سوم از توجه  ضرورت ميتاآيد بر اين معنا بدين علت 
مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههاي تقنيني . آافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت

  .اي در اين برنامه برطرف آنند توانند اين آمبود را به نحو شايسته و اجرايي مي
ريزي و  يص مصلحت و هيات محترم دولت و سازمان مديريت و برنامهدانم از مجمع محترم تشخ الزم مي

ها آه در تنظيم سياستهاي آلي برنامه  دبيرخانه مجمع و نيز آارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه
  .آفريني آردند صميمانه سپاسگزاري آنم چهارم نقش

جمع تشخيص مصلحت نسخه حاوي مجموعه سياستها، همزمان براي مجلس شوراي اسالمي و م
  .شود ارسال مي

  .١٤/٩/٨٢ اي  سيد علي خامنه
  

  سياستهاي آلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران**
  

  :امور فرهنگي، علمي و فناوري× 
  )ع( اعتالء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت -١ 
  .مي در انديشه و عمل استوار آردن ارزشهاي انقالب اسال-
  . تقويت فضايل اخالقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده-
  .ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي  برنامه-
و برجسته آردن نقش ) ره( زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني -٢ 

  .ريزيها تگذاريها و برنامهآن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياس
آاري و انضباط اجتماعي و روحيه آار و ابتكار، آارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام   تقويت وجدان-٣ 

  .به ارتقاء آيفيت توليد
  .سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات آاال و خدمات  فرهنگ-
  .انداز اي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم ايجاد انگيزه و عزم ملي بر-٤ 
 تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسالم و انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي و آگاهي -٥ 

  . اسالمي و اهتمام جدي به زبان فارسي-آافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني 
هاي دشمنان عليه انقالب اسالمي و  رفندها و توطئهشناسي و شناخت ت  تعميق روحيه دشمن-٦ 

  .گري استكبار جهاني ستيزي و مخالفت با سلطه منافع ملي، ترويج روحيه ظلم
  .سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخالقي و اهتمام به امر به معرف و نهي از منكر  سالم-٧ 
  .انداز  در افق چشمرساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي مورد نظر  اطالع-
   مقابله با تهاجم فرهنگي-٨ 
  .هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسالمي براي جهانيان  گسترش فعاليت رسانه-
 سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي آشور در جهت افزايش سهم آشور در توليدات علمي -٩ 

  .جهان
  .پژوهشافزاري و ترويج   تقويت نهضت نرم-
 آسب فناوري، به ويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطالعات و ارتباطات، -

  .اي زيست محيطي، هوافضا و هسته
اي، آموزش عالي، و  آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه:  اصالح نظام آموزشي آشور، شامل-١٠ 

  .انداز نياز در جهت تحقق اهداف چشمآارآمدن آردن آن براي تامين منابع انساني مورد 
 تالش در جهت تبيين و استحكام مباني مردمساالري ديني و نهادينه آردن آزاديهاي مشروع از -١١ 

  .بخشي و قانونمند آردن آن طريق آموزش، آگاهي
  

  :امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي× 
 برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل  تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي-١٢ 

  .آموزش، سالمت، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد
 ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و -١٣ 

  . ديني و انقالبيهاي مردمي با رعايت مالحظات حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه
هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني   تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه-١٤ 

  .ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان بانوان در همه عرصه
  . تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقالب اسالمي-١٥ 

هاي شغلي، ازدواج، مسكن و  ي و تالش در جهت رفع دغدغه فراهم آردن محيط رشد فكري، علم-
  .آسيبهاي اجتماعي آنان

  . توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان-
  .انداز  ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم-١٦ 
رساني به مردم، تامين  رك و آارآيي، بهبود خدمتافزايش تح:  اصالح نظام اداري و قضايي در جهت-١٧ 

آرامت و معيشت آارآنان، به آارگيري مديران و قضات اليق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام 
هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه  مديريتهاي موازي، تاآيد بر تمرآززدايي در حوزه

  .رد نيازبا آن و تنظيم قوانين مو
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مند ساختن دولت از همدلي   گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارآت عمومي و بهره-١٨ 
  .و تواناييهاي عظيم مردم

  : آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل-١٩ 
  . مالحظات امنيتي و دفاعي-
  . آارآيي و بازدهي اقتصادي-
  . وحدت و يكپارچگي سرزمين-
  .اي  و تعادلهاي منطقه گسترش عدالت اجتماعي-
  . حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي-
  . حفظ هويت اسالمي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي-
  . تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد آشور-
  . رفع محروميتها خصوصا در مناطق روستايي آشور-

ي و فناوري، مشارآت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل  تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاآيد بر رشد علم-٢٠ 
  .ميان مناطق مختلف آشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران

  . هويت بخشي به سيماي شهر و روستا-٢١ 
  . اسالمي- بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني -
  . بناها و استحكام ساخت و سازها رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني-

  . تقويت و آارآمد آردن نظام بازرسي و نظارت-٢٢ 
  . اصالح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي-

 اولويت دادن به ايثارگران انقالب اسالمي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسووليتهاي -٢٣ 
  .هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي ر صحنهدولتي د

 ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و -٢٤ 
  .حفاظت از منافع ملي و انقالب اسالمي و منابع حياتي آشور

 آشور و انقالب با تقويت  توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از-٢٥ 
  .آمي و آيفي بسيج مستضعفان

 تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي آشور با تاآيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به -٢٦ 
  .انتقال فناوريهاي پيشرفته

 توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از -٢٧ 
تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به طريق 

  .وظايف مربوط به اعمال حاآميت دولت
  

  :امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي× 
 ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط -٢٨ 

  :خارجي از طريق
  .المللي اي و بين  گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه-
  . ادامه پرهيز از تشنج در روابط با آشورها-
  . تقويت روابط سازنده با آشورهاي غيرمتخاصم-
  .گيري از روابط براي افزايش توان ملي  بهره-
  .خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي  مقابله با افزون-
  .نطقه از حضور نظامي بيگانگان تالش براي رهايي م-
  .قطبي شدن جهان  مقابله با تك-
  . حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين-
  . تالش براي همگرايي بيشتر ميان آشورهاي اسالمي-
  . تالش براي اصالح ساختار سازمان ملل-

آردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و  ينهگيري از روابط سياسي با آشورها براي نهاد  بهره-٢٩ 
گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از  سرمايه

  .انداز تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم
 تبيين دستاوردها و تجربيات  تحكيم روابط با جهان اسالم و ارائه تصوير روشن از انقالب اسالمي و-٣٠ 

سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسالمي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و 
  .مردمساالري ديني

اي   تالش براي تبديل مجموعه آشورهاي اسالمي و آشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه-٣١ 
  .اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي

ضور فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي  تقويت و تسهيل ح-٣٢ 
  .المللي بين
 تقويت هويت اسالمي و ايراني ايرانيان خارج از آشور، آمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، -٣٣ 

  .حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشارآت آنان در توسعه ملي
  

  :امور اقتصادي× 
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  .انداز قتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم تحقق رشد ا-٣٤ 
  . ايجاد اشتغال مولد و آاهش نرخ بيكاري-

پذيري آاالها و خدمات آشور در سطح بازارهاي  هاي الزم براي تحقق رقابت  فراهم نمودن زمينه-٣٥ 
  .رنفتيداخلي و خارجي و ايجاد سازوآارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غي

 تالش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري -٣٦ 
  .نوين
  ).انرژي، سرمايه، نيروي آار، آب، خاك(وري عوامل توليد   ايجاد سازوآار مناسب براي رشد بهره-٣٧ 

  . پشتيباني از آارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي-
 تامين امنيت غذايي آشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاآيد بر خودآفايي در توليد محصوالت -٣٨ 

  .اساسي آشاورزي
درآمد و محروم و مستضعف و آاهش فاصله بين   مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي آم-٣٩ 

  .رانيهاي باال و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جب دهك
 توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و -٤٠ 

  .مصرف آن
  .شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك  مهار آبهايي آه از آشور خارج مي-

  .درآمد و نيازمند  حمايت از تامين مسكن گروههاي آم-٤١ 
د نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و  حرآت در جهت تبديل درآم-٤٢ 

  .برداري بهينه از منابع تخصيص و بهره
  . توسعه روستاها-٤٣ 

 ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و آشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و -
نايع تبديلي و آوچك و خدمات نوين، با تاآيد بر اصالح بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به ويژه ص تنوع

  .گذاري محصوالت نظام قيمت
هايي آه داراي مزيت نسبي هستند از جمله  افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه  هم-٤٤ 

صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و 
گذاري در  دستي آنها، با اولويت سرمايه بر و زنجيره پايين هندسي پشتيبان آن، صنايع انرژيخدمات م

ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز، و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب 
  .سياستهاي آمايش سرزمين

گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و  بخش براي فعاالن اقتصادي و سرمايه  تثبيت فضاي اطمينان-٤٥ 
  .رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و آليه حقوق ناشي از آن

اي آشور با تاآيد بر آارآيي، شفافيت،   ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصالح ساختار بانكي و بيمه-٤٦ 
  .مندي از فناوريهاي نوين سالمت و بهره

  .پذيري آنان گذاران با حفظ مسووليت  از سرمايه ايجاد اعتماد و حمايت-
  . تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي-

 توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و آاهش تصدي -٤٧ 
 قانون ٤٤ ستهاي آلي اصل دولت همراه با حضور آارآمد آن در قلمرو امور حاآميتي در چارچوب سيا

  .اساسي آه ابالغ خواهد شد
 ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطالعات، -٤٨ 

  .فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن
صادي آشور و رعايت جهات زير در امر  توجه و عنايت جدي بر مشارآت عامه مردم در فعاليتهاي اقت-٤٩ 

  :واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم
  . امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد-
  . در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد-
  . موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاآميت ارزشهاي اسالمي و انقالبي نگردد-
  .دار شدن حاآميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد  به خدشه-
  . به مديريت سالم و اداره درست آار توجه شود-

  .اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت  اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه-٥٠ 
ي مالياتي و اختصاص هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدها  تالش براي قطع اتكاي هزينه-٥١ 

  .گذاري بر اساس آارآيي و بازدهي عوايد نفت براي توسعه سرمايه
  . تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات-٥٢ 
  

هاي ساالنه متناسب با  ها و بودجه شاخصهاي آمي و نحوه انطباق محتواي برنامه: مالحظه
  . برنامه چهارم تهيه و ارائه شودسياستهاي آلي

 انتهاي پيام
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