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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  و سالح اتميرژيم ايران 

  
  هاي اولين روز نشست شوراي حكام  ي اخبار و گزارش گزارش مجموعه

  2004مارس  8  -1382 اسفند  18دو شنبه  -ايسنا 
  آرد  با سخنراني البرادعي،شوراي حكام آژانس اتمي آارش را آغاز 

اش را  شست به وقت وين ن10:30ساعت ) دوشنبه(المللي انرژي اتمي امروز  شوراي حكام آژانس بين
  . آرد با سخنراني البرادعي آغاز 

المللي انرژي  بر اساس گزارش سايت اينترنتي آژانس بين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي ايران و ليبي  هاي هسته ي مورد بحث در آن برنامه اتمي، اين نشست سه روزه آه مهمترين مساله

  .شود ن برگزار مياست غيرعلني و بدون حضور خبرنگارا
بر اساس گزارش سايت اينترنتي آژانس اتمي، اعضاي شوراي حكام در آنار مسايل گوناگون در خصوص 

يي، تقويت  يي، انتقال مديريت هسته ي هسته المللي در زمينه  بين اقداماتي براي افزايش همكاري
  .  يكديگر مذاآره خواهند آرديي، با هاي آژانس در رابطه با دانش فناوري و تقاضاهاي هسته فعاليت

يي از جمله گزارش محمد البرادعي  اعضاي شورا هم چنين در خصوص بررسي موضوعات هسته
 ميان آژانس و جمهوري اسالمي ايران و هم چنين توافق ميان آژانس NPTي تحقق توافق پادمان  ه دربار

با يكديگر  يي پاآستان  ر بمب هستهي عبدالقديرخان، پد يي شبكه چنين بازار سياه هسته و ليبي و هم
  .مذاآره خواهند آرد

  متن آامل اظهارات البرادعي درباره ايران در آغاز نشست امروز شوراي حكام آژانس 
صورت نگرفته و با ) درباره ايران(خوشبختانه با توجه به اينكه هيچ پرده برداري جديدي : البرادعي گفت

توانيم انتظار زماني را  مسايل و ديگر مسايل باقي مانده، ميي رضايت بخش مربوط به اين  قطعنامه
  .المللي دوباره ايجاد شود ي بين داشته باشيم آه اعتماد جامعه

المللي انرژي اتمي،  به نقل از سايت اينترنتي آژانس بين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مللي انرژي اتمي در آغاز نشست امروز شوراي ال اظهارات آامل محمد البرادعي، رييس آژانس بين

  :حكام آژانس درباره ايران به شرح ذيل است
ي جمهوري اسالمي ايران را  هاي تحقيقاتي آژانس درباره شما در برابر خود گزارش مفصل فعاليت«

 ويژه با تمايل دارم با رضايت به پيشرفت چشمگير ايران در همكاري با آژانس از اآتبر گذشته و به. داريد
شان و نيز با  ها و اسناد و پرسنل مورد درخواست فراهم آردن امكان دسترسي بازرسان به سايت

 در غني سازي اورانيوم به عنوان يك معيار اعتماد سازي،  هاي مربوط به پردازش دوباره تعليق فعاليت
  .اشاره آنم

اي به در اختيار داشتن طرحهاي  دوم، من نسبت به اينكه گزارش ماه اآتبر ايران شامل هيچ اشاره
ها و تحقيقات مربوط به آن آه از ديد من در سياست شفاف سازي   و فعاليت2 -سانتريفيوژهاي پي 

از گزارش ايران در ماه اآتبر آه . آنم شود، به شدت ابراز نگراني مي ايران، گامي به عقب محسوب مي
 از جمله در خصوص گاه شمار آامل تحقيقات و يي ايران هاي هسته شد، گزارش آامل فعاليت گفته مي
  .ي قابل توجه است باشد، اين مورد تنها نكته هاي مربوط به سانتريفيوژ مي فعاليت

هاي آينده ايران با انجام اقداماتي به منظور فراهم آردن  سوم، اين مساله ضروري است آه در ماه
اش  يي هاي هسته ي فعاليت ، در زمينه آليهتمامي اطالعات مربوطه با جزييات آامل و به شكلي دقيق

  .شفافيت آامل ايجاد آند
يي از آنها  چهارم، ضروري است آه آژانس همكاري آامل آشورهايي را آه فناوري و تجهيزات هسته

اين همكاري تاآنون انجام شده است و من اميدوارم آه ادامه يافته و . صادر شده است را دريافت آند
و نيز نطنز، ” آاالي الكتريك“هاي اورانيوم غني شده در  با توجه به موضوع آلودگي. گسترش پيدا آند

ي رضايت بخش مربوط  خوشبختانه با توجه به اينكه هيچ پرده برداري جديدي صورت نگرفته و با قطعنامه
ي  معهتوانيم انتظار زماني را داشته باشيم آه اعتماد جا به اين مسايل و ديگر مسايل باقي مانده، مي

  .المللي دوباره ايجاد شود بين
هاي ليبي و ايران،  ها و فعاليت به عنوان بخشي از تحقيقات مربوط به برنامه: البرادعي هم چنين گفت

ي تجهيزات، مواد و متخصصين مربوطه  يي از جمله  هسته ها و منابع فراهم آننده فناوري آژانس از منشاء
  .را مورد بازرسي قرار داده است

ايم  يي يافته اي از بازار سياه هسته مان اشاره شده است، ما شواهد فزاينده نطور آه در گزارشهايهما
مان  و با آشورهاي زيادي براي رساندن اين يافته به توجهشان و درخواست همكاري در تحقيقات آينده

  .آنيم همكاري مي
يي حساس مورد بحث به  هيك بخش مهم تحقيقات ما با حل اين مساله است آه آيا فناوري هست

  ».آشور ديگري و مصرف آننده نهايي ديگري انتقال يافته يا خير
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گيري پرونده ايران در شوراي حكام به سمت غيرسياسي شدن تغيير  آنيم منطقا جهت تصور مي:آصفي
  شكل دهد 

هاي  تالمللي انرژي اتمي در خصوص فعالي آصفي با اشاره به جلسه امروز شوراي حكام آژانس بين
با اعضاي شوراي حكام و سه آشور اروپايي از نزديك هماهنگي داريم و تصور : يي ايران گفت هسته
  .گيري اين پرونده به سمت غير سياسي شدن تغيير شكل بدهد آنيم منطقا جهت مي

، دآتر حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنيم، زيرا آامال همكاري  ما به خوش بيني به اين جلسه شوراي حكام نگاه مي: مورخارجه گفتا

  .ايم آرده
المللي انرژي اتمي يا آامال حل شده و يا به  مسايل باقيمانده ميان ايران و آژانس بين: وي اضافه آرد

  . سرعت در حال حل شدن است و ما به تعهدات خود همچنان پايبند هستيم
المللي انرژي  اش با آژانس بين جمهوري اسالمي ايران اصرار دارد آه رابطه: ر آصفي تصريح آرددآت

اتمي عادي شود و آارها در قالب تعهدات ايران به پروتكل الحاقي پيگيري گردد؛ زيرا ما در فضاي عادي 
  .تري خواهيم داشت رابطه با آژانس همكاري جدي

  
ارش ايران در اآتبر گذشته به آژانس هرگز با اين هدف نبود آه تصوير گز: نماينده ايران در آژانس اتمي

  مان ارايه دهد  يي هاي هسته آاملي از برنامه
گزارشي را آه ايران در : المللي انرژي اتمي در وين نوشت ي ايران در آژانس بين رويتر به نقل از نماينده
هاي  با اين هدف نبود آه تصوير آاملي از برنامهالمللي انرژي اتمي داد، هرگز  ماه اآتبر به آژانس بين

  .يي ايران ارايه دهد هسته
، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از پيروز حسيني، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي نشست شوراي حكام اين آژانس در وين  المللي انرژي اتمي، در حاشيه ي ايران در آژانس بين نماينده
هاي ايراني، اظهارات اشتباهي را نقل  ها از قول مقام خبرنگاران افزود آه سال گذشته رسانهدر جمع 
  . اند آه گزارش ماه اآتبر آامل بوده است ها گفته آردند و مدعي بودند آه ايراني قول مي

با خبرگزاري ياد شده به نقل از وي با اشاره به توافق انجام گرفته ميان ايران و آژانس در رابطه 
 اآتبر زمان گفتن همه چيز نبود و آن چه در آن زمان 21: هاي محدود اين آژانس از ايران ادامه داد بازرسي

  . اعالم آرديم، براساس تعهداتمان به توافق امنيتي بود
 اآتبر 21المللي انرژي اتمي،  ي سابق ايران در آژانس بين طبق اين گزارش، علي اآبر صالحي، نماينده

المللي انرژي اتمي ارايه داده،   آه گزارشي آه وي به محمد البرادعي، رييس آژانس بيناظهار داشت
  . يي است ي هسته هاي صلح آميز در عرصه هاي گذشته، فعاليت افشاي آامل فعاليت

شود،  ي شوراي حكام آه در پشت درهاي بسته انجام مي البرادعي در اظهارات خود قبل از جلسه
 و P2هاي سانتريفوژ  اي به وجود طرح  اآتبر ايران اشاره21م آه در گزارش من بسيار نگران: گفت

هاي  به نظر من اين اقدام مانعي در جهت سياست. تحقيقات و تحوالت مرتبط با آن وجود نداشته است
  .شفاف سازي ايران است

ي تمامي  اي ارايهوي از تهران خواست عدم ارايه اطالعات به سازمان ملل را متوقف آند و طرحي تازه بر
  . اطالعات مربوطه با جزييات آامل و بسيار سريع را به اجرا گذارد

  
  آمريكا قصد دارد راهي براي تداوم فشارها بر تهران بيابد  :خبرگزاري فرانسه به نقل از يك ديپلمات غربي
مللي انرژي ال شوراي حكام در مقر آژانس بين) دوشنبه(خبرگزاري فرانسه با اشاره به نشست امروز 

گويد زمان براي  شوراي حكام در حالي تشكيل جلسه خواهد داد آه ايران مي: اتمي در وين گزارش داد
  . يي ايران بايد پايان يابد ي هسته تحقيقات در خصوص برنامه

اين خبرگزاري فرانسوي در ادامه با اشاره به سخنان روز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي  ي هسته ي حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان مبني بر اين آه برنامه هگذشت

خواهد فشارها  اين در حالي است آه آمريكا مي: ايران از دستور آار آژانس آنار گذاشته شود، نوشت
  .المللي انرژي اتمي ادامه يابد عليه ايران در آژانس بين

احتماال نشست شوراي : سخنگوي آژانس آه نامي از وي نبرد، نوشتخبرگزاري ياد شده به نقل از يك 
  . شود تا روز جمعه ادامه خواهد داشت حكام آه روز دوشنبه آغاز مي

انگليس فرانسه، آلمان در : افزايد اين گزارش به نقل از يك ديپلمات غربي ديگر آه نامي از وي نبرد مي
ري اين آشور آژانس به توافق دست يافتند و در حال ماه اآتبر سال گذشته با ايران در خصوص همكا

  . آنند ي اين آشور تاآيد مي حاضر نيز بر تعهدات سازنده
ي  هاي اعالم نشده اي را عليه بخش آمريكا پيش نويس قطعنامه: طبق اين گزارش، وي ادامه داد

شارهاي وارده بر تهران يي ايران تهيه آرده است؛ چرا آه قصد دارد راهي براي تداوم ف ي هسته برنامه
ها لحن عبارات  اش بيابد و اين در حالي است آه اروپايي يي هايي هسته به منظور اعالم آامل فعاليت

  . قطعنامه را با دقت بررسي خواهند آرد تا در محكوم آردن ايران زياده روي نشود
هاي  گذاشتن برنامهخبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات ياد شده با اشاره به ليبي در آنار 

تواند پيامي براي ايران باشد به اين معنا آه آژانس تا زمان آامل  اش ادعا آرد آه اين امر مي يي هسته
  .هايش آنار نخواهد آشيد شدن بررسي

  هاي اولين روز نشست شوراي حكام  ي اخبار و گزارش گزارش مجموعه
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  2004مارس  8  -1382 اسفند  18دو شنبه  -ايسنا 
  آرد  خنراني البرادعي،شوراي حكام آژانس اتمي آارش را آغاز با س

اش را   به وقت وين نشست10:30ساعت ) دوشنبه(المللي انرژي اتمي امروز  شوراي حكام آژانس بين
  . آرد با سخنراني البرادعي آغاز 

المللي انرژي  بر اساس گزارش سايت اينترنتي آژانس بين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي ايران و ليبي  هاي هسته ي مورد بحث در آن برنامه اتمي، اين نشست سه روزه آه مهمترين مساله
  .شود است غيرعلني و بدون حضور خبرنگاران برگزار مي

بر اساس گزارش سايت اينترنتي آژانس اتمي، اعضاي شوراي حكام در آنار مسايل گوناگون در خصوص 
يي، تقويت  يي، انتقال مديريت هسته ي هسته المللي در زمينه  بين يش همكارياقداماتي براي افزا

  . يي، با يكديگر مذاآره خواهند آرد هاي آژانس در رابطه با دانش فناوري و تقاضاهاي هسته فعاليت
يي از جمله گزارش محمد البرادعي  اعضاي شورا هم چنين در خصوص بررسي موضوعات هسته

 ميان آژانس و جمهوري اسالمي ايران و هم چنين توافق ميان آژانس NPTافق پادمان ي تحقق تو ه دربار
با يكديگر  يي پاآستان  ي عبدالقديرخان، پدر بمب هسته يي شبكه چنين بازار سياه هسته و ليبي و هم

  .مذاآره خواهند آرد
  ژانس متن آامل اظهارات البرادعي درباره ايران در آغاز نشست امروز شوراي حكام آ

صورت نگرفته و با ) درباره ايران(خوشبختانه با توجه به اينكه هيچ پرده برداري جديدي : البرادعي گفت
توانيم انتظار زماني را  ي رضايت بخش مربوط به اين مسايل و ديگر مسايل باقي مانده، مي قطعنامه

  .المللي دوباره ايجاد شود ي بين داشته باشيم آه اعتماد جامعه
المللي انرژي اتمي،  به نقل از سايت اينترنتي آژانس بين) ايسنا(رش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزا

المللي انرژي اتمي در آغاز نشست امروز شوراي  اظهارات آامل محمد البرادعي، رييس آژانس بين
  :حكام آژانس درباره ايران به شرح ذيل است

ي جمهوري اسالمي ايران را  حقيقاتي آژانس دربارههاي ت شما در برابر خود گزارش مفصل فعاليت«
تمايل دارم با رضايت به پيشرفت چشمگير ايران در همكاري با آژانس از اآتبر گذشته و به ويژه با . داريد

شان و نيز با  ها و اسناد و پرسنل مورد درخواست فراهم آردن امكان دسترسي بازرسان به سايت
 در غني سازي اورانيوم به عنوان يك معيار اعتماد سازي،  دازش دوبارههاي مربوط به پر تعليق فعاليت
  .اشاره آنم

اي به در اختيار داشتن طرحهاي  دوم، من نسبت به اينكه گزارش ماه اآتبر ايران شامل هيچ اشاره
ها و تحقيقات مربوط به آن آه از ديد من در سياست شفاف سازي   و فعاليت2 -سانتريفيوژهاي پي 

از گزارش ايران در ماه اآتبر آه . آنم شود، به شدت ابراز نگراني مي ، گامي به عقب محسوب ميايران
يي ايران از جمله در خصوص گاه شمار آامل تحقيقات و  هاي هسته شد، گزارش آامل فعاليت گفته مي
  .ي قابل توجه است باشد، اين مورد تنها نكته هاي مربوط به سانتريفيوژ مي فعاليت
هاي آينده ايران با انجام اقداماتي به منظور فراهم آردن  اين مساله ضروري است آه در ماهسوم، 

اش  يي هاي هسته ي فعاليت تمامي اطالعات مربوطه با جزييات آامل و به شكلي دقيق، در زمينه آليه
  .شفافيت آامل ايجاد آند

يي از آنها   و تجهيزات هستهچهارم، ضروري است آه آژانس همكاري آامل آشورهايي را آه فناوري
اين همكاري تاآنون انجام شده است و من اميدوارم آه ادامه يافته و . صادر شده است را دريافت آند

و نيز نطنز، ” آاالي الكتريك“هاي اورانيوم غني شده در  با توجه به موضوع آلودگي. گسترش پيدا آند
ي رضايت بخش مربوط  دي صورت نگرفته و با قطعنامهخوشبختانه با توجه به اينكه هيچ پرده برداري جدي

ي  توانيم انتظار زماني را داشته باشيم آه اعتماد جامعه به اين مسايل و ديگر مسايل باقي مانده، مي
  .المللي دوباره ايجاد شود بين

يران، هاي ليبي و ا ها و فعاليت به عنوان بخشي از تحقيقات مربوط به برنامه: البرادعي هم چنين گفت
ي تجهيزات، مواد و متخصصين مربوطه  يي از جمله  هسته ها و منابع فراهم آننده فناوري آژانس از منشاء

  .را مورد بازرسي قرار داده است
ايم  يي يافته اي از بازار سياه هسته مان اشاره شده است، ما شواهد فزاينده همانطور آه در گزارشهاي

مان  اين يافته به توجهشان و درخواست همكاري در تحقيقات آيندهو با آشورهاي زيادي براي رساندن 
  .آنيم همكاري مي

يي حساس مورد بحث به  يك بخش مهم تحقيقات ما با حل اين مساله است آه آيا فناوري هسته
  ».آشور ديگري و مصرف آننده نهايي ديگري انتقال يافته يا خير

  
يران در شوراي حكام به سمت غيرسياسي شدن تغيير گيري پرونده ا آنيم منطقا جهت تصور مي:آصفي

  شكل دهد 
هاي  المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليت آصفي با اشاره به جلسه امروز شوراي حكام آژانس بين

با اعضاي شوراي حكام و سه آشور اروپايي از نزديك هماهنگي داريم و تصور : يي ايران گفت هسته
  .ونده به سمت غير سياسي شدن تغيير شكل بدهدگيري اين پر آنيم منطقا جهت مي

، دآتر حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
آنيم، زيرا آامال همكاري  ما به خوش بيني به اين جلسه شوراي حكام نگاه مي: امورخارجه گفت

  .ايم آرده
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المللي انرژي اتمي يا آامال حل شده و يا به  ه ميان ايران و آژانس بينمسايل باقيماند: وي اضافه آرد
  . سرعت در حال حل شدن است و ما به تعهدات خود همچنان پايبند هستيم

المللي انرژي  اش با آژانس بين جمهوري اسالمي ايران اصرار دارد آه رابطه: دآتر آصفي تصريح آرد
ت ايران به پروتكل الحاقي پيگيري گردد؛ زيرا ما در فضاي عادي اتمي عادي شود و آارها در قالب تعهدا

  .تري خواهيم داشت رابطه با آژانس همكاري جدي
  

گزارش ايران در اآتبر گذشته به آژانس هرگز با اين هدف نبود آه تصوير : نماينده ايران در آژانس اتمي
  مان ارايه دهد  يي هاي هسته آاملي از برنامه
گزارشي را آه ايران در : المللي انرژي اتمي در وين نوشت ي ايران در آژانس بين  نمايندهرويتر به نقل از

هاي  المللي انرژي اتمي داد، هرگز با اين هدف نبود آه تصوير آاملي از برنامه ماه اآتبر به آژانس بين
  .يي ايران ارايه دهد هسته

اري انگليسي به نقل از پيروز حسيني، ، اين خبرگز)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي نشست شوراي حكام اين آژانس در وين  المللي انرژي اتمي، در حاشيه ي ايران در آژانس بين نماينده

هاي ايراني، اظهارات اشتباهي را نقل  ها از قول مقام در جمع خبرنگاران افزود آه سال گذشته رسانه
  . اند آه گزارش ماه اآتبر آامل بوده است ا گفتهه آردند و مدعي بودند آه ايراني قول مي

خبرگزاري ياد شده به نقل از وي با اشاره به توافق انجام گرفته ميان ايران و آژانس در رابطه با 
 اآتبر زمان گفتن همه چيز نبود و آن چه در آن زمان 21: هاي محدود اين آژانس از ايران ادامه داد بازرسي

  . عهداتمان به توافق امنيتي بوداعالم آرديم، براساس ت
 اآتبر 21المللي انرژي اتمي،  ي سابق ايران در آژانس بين طبق اين گزارش، علي اآبر صالحي، نماينده

المللي انرژي اتمي ارايه داده،  اظهار داشت آه گزارشي آه وي به محمد البرادعي، رييس آژانس بين
  . يي است ي هسته ح آميز در عرصههاي صل هاي گذشته، فعاليت افشاي آامل فعاليت

شود،  ي شوراي حكام آه در پشت درهاي بسته انجام مي البرادعي در اظهارات خود قبل از جلسه
 و P2هاي سانتريفوژ  اي به وجود طرح  اآتبر ايران اشاره21من بسيار نگرانم آه در گزارش : گفت

هاي  من اين اقدام مانعي در جهت سياستبه نظر . تحقيقات و تحوالت مرتبط با آن وجود نداشته است
  .شفاف سازي ايران است

ي تمامي  وي از تهران خواست عدم ارايه اطالعات به سازمان ملل را متوقف آند و طرحي تازه براي ارايه
  . اطالعات مربوطه با جزييات آامل و بسيار سريع را به اجرا گذارد

  
  آمريكا قصد دارد راهي براي تداوم فشارها بر تهران بيابد  :خبرگزاري فرانسه به نقل از يك ديپلمات غربي
المللي انرژي  شوراي حكام در مقر آژانس بين) دوشنبه(خبرگزاري فرانسه با اشاره به نشست امروز 

گويد زمان براي  شوراي حكام در حالي تشكيل جلسه خواهد داد آه ايران مي: اتمي در وين گزارش داد
  . يي ايران بايد پايان يابد ي هسته هتحقيقات در خصوص برنام

اين خبرگزاري فرانسوي در ادامه با اشاره به سخنان روز ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي  ي هسته ي حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان مبني بر اين آه برنامه گذشته

خواهد فشارها  اين در حالي است آه آمريكا مي: ، نوشتايران از دستور آار آژانس آنار گذاشته شود
  .المللي انرژي اتمي ادامه يابد عليه ايران در آژانس بين

احتماال نشست شوراي : خبرگزاري ياد شده به نقل از يك سخنگوي آژانس آه نامي از وي نبرد، نوشت
  . شود تا روز جمعه ادامه خواهد داشت حكام آه روز دوشنبه آغاز مي

انگليس فرانسه، آلمان در : افزايد ن گزارش به نقل از يك ديپلمات غربي ديگر آه نامي از وي نبرد مياي
ماه اآتبر سال گذشته با ايران در خصوص همكاري اين آشور آژانس به توافق دست يافتند و در حال 

  . آنند ي اين آشور تاآيد مي حاضر نيز بر تعهدات سازنده
ي  هاي اعالم نشده اي را عليه بخش آمريكا پيش نويس قطعنامه: ه دادطبق اين گزارش، وي ادام

يي ايران تهيه آرده است؛ چرا آه قصد دارد راهي براي تداوم فشارهاي وارده بر تهران  ي هسته برنامه
ها لحن عبارات  اش بيابد و اين در حالي است آه اروپايي يي هايي هسته به منظور اعالم آامل فعاليت

  . را با دقت بررسي خواهند آرد تا در محكوم آردن ايران زياده روي نشودقطعنامه 
هاي  خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات ياد شده با اشاره به ليبي در آنار گذاشتن برنامه

تواند پيامي براي ايران باشد به اين معنا آه آژانس تا زمان آامل  اش ادعا آرد آه اين امر مي يي هسته
  .هايش آنار نخواهد آشيد يشدن بررس

  
  اي ايران    گزارش آخرين تحوالت پرونده هسته

  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه 
حكام آژانس   اي ايران، امروز با آغاز تشكيل نخستين نشست شوراي  تحوالت امروز پرونده هسته

  .ود گرفتملل متحد در وين، سرعت بيشتري به خ  المللي انرژي اتمي سازمان  بين
مجموعه اخبار ارسالي امروز سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در مورد اين تحوالت را در 

  :خوانيد  ادامه مي
  ـــــــــــ 
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هاي  المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليت آصفي با اشاره به جلسه امروز شوراي حكام آژانس بين
ام و سه آشور اروپايي از نزديك هماهنگي داريم و تصور با اعضاي شوراي حك: يي ايران گفت هسته
  .  گيري اين پرونده به سمت غير سياسي شدن تغيير شكل بدهد آنيم منطقا جهت مي

بيني به اين   ما با خوش: به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، حميدرضا آصفي، گفت
  .ايم ًال همكاري آردهآنيم، زيرا آام جلسه شوراي حكام نگاه مي

المللي انرژي اتمي يا آامًال حل شده و يا به  مانده ميان ايران و آژانس بين  مسايل باقي: وي اضافه آرد
  . شدن است و ما به تعهدات خود همچنان پايبند هستيم  سرعت در حال حل
المللي انرژي اتمي  اش با آژانس بين جمهوري اسالمي ايران اصرار دارد آه رابطه: آصفي تصريح آرد

گيري گردد؛ زيرا ما در فضاي عادي رابطه   عادي شود و آارها در قالب تعهدات ايران به پروتكل الحاقي پي
  .تري خواهيم داشت با آژانس همكاري جدي

****************  
حكام در وين،   المللي انرژي اتمي دقايقي پيش از تشكيل نشست امروز شوراي  مديرآل آژانس بين

هاي طوالني تعهدات خود را در خصوص پيمان منع گسترش سالح هاي   ايران و ليبي مدت: اعالم آرد
  . اند  اي نقض آرده  هسته

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، محمد البرادعي قبل از آغاز نشست غيرعلني 
شوراي حكام، نقض پيمان منع : ران گفتالمللي انرژي اتمي در جمع خبرنگا  شوراي حكام آژانس بين

  .  اي از سوي ايران و ليبي در دستور آار قرار خواهد داد  هاي هسته  گسترش سالح
ليبي و : به گزارش خبرگزاري رويترز، مليسا فليمينگ، سخنگوي آژانس نيز در اظهاراتي جداگانه گفت

نيز آن را امضا آرده است و به مأموران آژانس الحاقي را آه ايران   فردا، چهارشنبه پروتكل  نيجر نيز پس
  .دهد، امضا خواهند آرد  اي را مي  اجازه بازديد ناگهاني از تأسيسات هسته

المللي انرژي اتمي سازمان ملل، امروز همچنين درباره اطالعات منتشرشده در خصوص   آژانس بين
اي پاآستان   لقادرخان، دانشمند هستهاي ايران و ليبي آه بر اساس ادعاهاي عبدا  هاي هسته  برنامه

شده است، بحث و بررسي   ها از سوي بازار سياه جهاني تغذيه مي  آه مدعي شده بود اين برنامه
  .آند  مي

هاي سري   حكام آژانس در نشست امروز خود همچنين در نظر دارد برنامه  از سوي ديگر شوراي
اي جمهوري اسالمي ايران را با يكديگر مقايسه آند تا   آميز هسته  هاي صلح  اي ليبي و برنامه  هسته

  .وسيله به صحت و سقم ادعاهاي عبدالقادرخان پي ببرد  شايد بدين
***************  

المللي انرژي اتمي در حالي   البرادعي، مديرآل آژانس بين: يك آارشناس مسائل استراتژيك، گفت
اي را نقض آرده آه در اظهارات قبلي خود و   هاي هسته  اعالم آرده آه ايران پيمان منع گسترش سالح

  .المللي انرژي اتمي ابراز رضايت آرده بود  هاي ايران و آژانس بين  در گزارش آژانس نيز از همكاري
وگو با خبرنگار سرويس   الملل دانشگاه شهيد بهشتي در گفت  دآتر حسين پوراحمدي، استاد روابط بين

 ايران، ايلنا، در خصوص اظهارات امروز البرادعي در وين مبني بر اينكه ايران، ديپلماتيك خبرگزاري آار
گونه   توان صرف انتشار اين  اي را نقض آرده، با اشاره به اينكه نمي  هاي هسته  پيمان منع گسترش سالح

اي   ي هستهها  البرادعي در گزارش آژانس، از فعاليت: خبرها موضع آژانس و البرادعي را تعيين آرد، گفت
توانيم يك خبر را   المللي انرژي اتمي ابراز رضايت آرده و بنابراين ما نمي  و همكاري ايران با آژانس بين

  .عنوان موضع آژانس در نظر بگيريم  به
دهد قرار   آنچه ظاهر قضيه نشان مي: بيني نتيجه نشست امروز شوراي حكام گفت  وي در خصوص پيش

  .حكام قطعنامه شديداللحني عليه ما صادر آند  اينيست آه نشست امروز شور
  .اي ايران مثبت است  هاي مربوط به پرونده هسته  ظاهرًا گزارش: اين آارشناس مسايل استراتژيك، افزود

  .دهد آه قرار نيست پرونده ايران به شوراي امنيت برود  ظاهر قضيه نشان مي: پور احمدي افزود
***************  

المللي انرژي اتمي در وين، مدعي   ربي همزمان با آغاز نشست شوراي حكام آژانس بينيك ديپلمات غ
  . اش صادقانه و آامل نبوده است  اي  هاي هسته  گزارش ايران از برنامه: شد

 بيانيه شوراي حكام آه از   نويس نهايي  به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در پيش
امنيت، به    آانادا، استراليا و نيوزلند آماده شده، حرفي از ارجاع پرونده ايران به شورايسوي آمريكا،

  .ميان نيامده است
بين انتقاداتي :  گفت  وگو با خبرنگار خبرگزاري رويترز در وين،    وي آه خواست نامش فاش نشود در گفت

ازه به آژانس براي بازديد از تأسيسات آه متوجه ايران است و تمجيدهايي آه از ايران به علت صدور اج
  .آيد، توازن وجود دارد  سازي به عمل مي  اي و موافقت با تعليق غني  هسته

واشنگتن به آژانس فشار مي آورد تا پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستد و : افزايد  اين خبر مي
هايي بر ضد ايران وضع   وسيله مجازات  بدينالمللي خود را نقض آرده تا   اعالم آند آه ايران تعهدات بين

  .شود
گذاشتن   اند آه هدف از ادامه فشارها بر تهران، باقي  ها در وين نيز تأآيد آرده  در مقابل برخي ديپلمات

  .اي ايران در دستور آار آژانس است  پرونده هسته
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نامه در   د آه مانع صدور هرگونه قطعان  به گزارش رويترز، انگليس، فرانسه و آلمان به تهران اطمينان داده
هاي   اي خود را در قبال تعليق برنامه  هاي فناوري هسته  خصوص ايران در شوراي حكام شوند و آمك

  .سازي ادامه خواهند داد  غني
اند و اينكه   اي با اين لحن را پذيرفته  اين سه آشور اروپايي، صدور قطعنامه: ها تأآيد آردند  اين ديپلمات

ين سه آشور از تأييد البرادعي برخوردارند و نظر آنها در خصوص هرگونه تصميم در خصوص ايران مهم ا
  .است

****************  
 اآتبر ايران به ْآژانس 21گزارش : المللي انرژي اتمي گفت  نماينده جمهوري اسالمي ايران در آژانس بين

  .  اي ايران ارائه آند  هاي گذشته هسته   برنامههرگز به اين نيت نوشته نشده بود آه تصوير آاملي از
وگو با خبرنگاران در   به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، پيروز حسيني، در گفت

اند آه   ها اعالم آرده  رسانه: حكام در وين، با بيان اين مطلب، اظهار داشت  حاشيه نشست امروز شوراي
  .گونه نيست  اي بوده در حالي آه اين  هاي هسته  زارش آامل فعاليتگزارش اآتبر ايران، گ

آمريكا در تالش : المللي انرژي اتمي، در ادامه تصريح آرد  نماينده جمهوري اسالمي ايران در آژانس بين
  .است آه قطعنامه شديداللحني بر ضد ايران، تنظيم شود آه البته اين اتفاق نخواهد افتاد

ايم همكاري خوبي با   ًا تمامي اعضاي شوراي حكام معتقدند آه ما تا آنجا آه توانستهتقريب: وي افزود
  .ايم  آژانس داشته

دهد از   حسيني با اشاره به امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران آه به بازرسان آژانس اجازه مي
نيست آه همه چيز  اآتبر 21موضع ما مانند موضع : اي آشورمان بازرسي آنند، گفت  تأسيسات هسته

  .را بگوييم؛ چرا آه آنچه ما در آن موقع اعالم آرديم براساس تعهدات ما به موافقتنامه آژانس بود
المللي انرژي اتمي، در ماه   سابق ايران در آژانس بين اآبر صالحي، نماينده  بر اساس اين گزارش، علي

المللي انرژي اتمي ارائه  رئيس آژانس بيناآتبر گفته بوده است آه گزارشي آه وي به محمد البرادعي، 
  .اي است ي هسته آميز در عرصه  هاي صلح هاي گذشته، فعاليت آرده، افشاي آامل فعاليت

وگو با   امورخارجه و عضو هيأت ايراني اعزامي به وين، در گفت  نيا، از مديران وزارت  همچنين زماني
  .آند تا مسائل حل شود   ميايران فعاالنه با آژانس همكاري: خبرنگاران گفت

  آند تا   اي آه بيانگر عالئمي از همكاري مثبت ايران باشد، به حل مسأله آمك مي  هر قطعنامه: وي افزود
  .مسائل يكي پس از ديگري حل شود

****************  
ور آار المللي انرژي اتمي، درخواست ايران را مبني بر خروج پرونده ايران از دست  مديرآل آژانس بين

  . المللي انرژي اتمي خارج شود را رد آرد  آژانس بين
محمد البرادعي در , به گزارش آسوشيتدپرس, ايلنا, به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران

اين مسأله وقتي از دستور آار آژانس خارج خواهد شد : وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب، گفت  گفت
  . باشيم و اين مورد توجه ماست  را حل آردهآه ما تمام مسائل

حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، ديروز در يازدهمين نشست مجلس خبرگان رهبري، 
قدم   به  بايد قدم: هاي جمهوري اسالمي ايران، اعالم آرده بود  ضمن ارائه گزارشي تفصيلي از فعاليت

آار آژانس خارجچ آنيم و ما تالش خود را دراين زمينه شروع اي ايران را از دستور   پرونده مسائل هسته
  .آردن اين پرونده هستيم  ايم و به دنبال خارج  آرده

اين امر به شدت به نوع همكاري : هاي مشكوك ايران خواند، گفت  وي در خصوص برخورد با آنچه فعاليت
  .ران دريافت آنيمها را از جانب اي  ايران بستگي دارد و ما اميدواريم اين همكاري

  .اعتمادسازي به سالها وقت و نيز شفافيت آامل دارد: البرادعي افزود
**************  

المللي انرژي اتمي در پاسخ به تصريحات نماينده آشورمان در   نماينده آمريكا در شوراي حكام آژانس بين
 آشفيات جديد آژانس انرژي هايش سعي دارد خود را با  ايران با تغيير داستان: اين شورا مدعي شد
  .اتمي تطبيق دهد

وگو با خبرنگاران در حاشيه   در گفت, آنت بريل, ايلنا, به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران
شوراي : نشست امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين با بيان اين مطلب، افزود

  . آندحكام بايد بيشتر در اين خصوص آار
ما انتظار داريم پرونده ايران را در جلسات متعددي آه توسط شوراي حكام برگزار : وي در ادامه گفت

  .شود بررسي آنيم  مي
  پايان پيام

  
  متن آامل سند اصلي اعتراض جمهوري اسالمي به گزارش البرادعي

  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه 
متن آامل . صلي اعتراض ايران به گزارش البرادعي را منتشر آرد خبرگزاري مهر امروز متن آامل سند ا

  :اين سند به نقل از خبرگزاري مهر به اين شرح است
  
با انتشار گزارش محمد البرادعي مدير آل آژانس بين المللي انرژي اتمي وهمزمان با آغاز نشست "

 آميز به گزارش فوق داده شوراي حكام، مقامات جمهوري اسالمي ايران بطور رسمي پاسخي اعتراض
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اند آه بين اعضاي شوراي حكام توزيع شد ه و قرار است بنا به درخواست هيات مذاآره آننده آشورمان 
  . به عنوان سند منتشر شود

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، مقامات آشورمان ازآن بخش گزارش مدير آل آژانس بين المللي 
همكاري فعال و همه جانبه ايران با بازرسان آژانس در بر دارنده نتايج قابل انرژي اتمي آه تاييد آرده 

" لكن با توجه به شناختي آه ايران از آار سخت و حرفه اي . توجهي بوده است، ابراز رضايت آرده اند
آژانس و همچنين نقش فشار هاي سياسي دارد، توضيح برخي آوتاهي ها وسهل انگاريها با " دبيرخانه

متن آامل توضيحات . به توافقات انجام شده رابراي ثبت رسمي در اسناد آژانس ضروري مي داندتوجه 
  :هيات ايراني آه به البرادعي نيز تسليم شده چنين است

  
 اجراي پروتكل الحاقي توسط مقامات ايران بر تاييد و تصويب آن از سوي پارلمان ايران مقدم است، -١ 

دام داوطلبانه مقامات ايران براي بيشترين همكاري و شفاف سازي از چيزي آه واضح است اين آه، اق
  . گزارش حذف شده است٥ پاراگراف 

  
 در روز ارائه گزارش مدير آل آژانس، شش طريقه دسترسي تكميلي در عرض دو ساعت بدست -الف
  .آمد

  
اف چهار آورده و آرج آه در پاراگر) ENTC" (مرآز فناوري هسته اي اصفهان"  دسترسي تكميلي به-ب

اشاره ) ٢٠٠٣ /  دسامبر١٨ (شده است به تقدم امضا و توافق مقامات ايران براي اجراي پروتكل الحاقي 
  .مي آند

  
 با توجه به مطلب چهارم پروتكل الحاقي، دسترسي تكميلي بعد از اعالم و تسليم اين پروتكل به -ج

ره شده است و فعاليت هايي آه اشاره اي مقامات آژانس با هدف بررسي فعاليت هاي آه به آنها اشا
هدف ممكن است اجتناب از بروز سوء تفاهم ناشي از عدم . به آنها نشده است قابل اجرا است

اگرچه درخواست مقامات آژانس براي دسترسي تكميلي پيش . هماهنگي با تصوير نهايي پروتكل باشد
زايش روح همكاري و اعتماد طرفين مقامات ايران اين از ارائه پروتكل توجيه قانوني ندارد اما در راستاي اف

  )در گزارش به اين مسئله اشاره شده است. ( مسئله را پذيرفتند
  
 پروژه تبديل اورنيوم توسط ايران، تحت نظارت بازرسان R&D ساختار تجهيزات از هم باز شده و اجزاي -٢ 

 اين گزارش اشاره ١٩ مقررات در پاراگراف ، طبق ٢٠٠٤ /  ژانويه١٤ آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
  .نشده است

  
طبق (  گرم است ٢  آل پلوتونيومي آه بنابر تخمين مقامات آژانس در ايران توليد شده است حداآثر -٣ 

).  توضيح داده شده است٢٠٠٤ /  فوريه ٢٧  براي اعضاي شوراي حكام در DDGآن چيزي آه توسط 
مدير اين .  آورده شده است گمراه آننده است٢٦ آه در پاراگراف " تر است باالðحقيقتا" بنابراين عبارت 

پروژه در طي بازرسيها توضيح داد آه به خاطر آمي تجربه در استخراج حالل ها ، مسائل ايمني و 
اتاق ( خطرات تابش تشعشعات به خاطر استفاده از محفظه مواد خطرناك راديو اآتيو به جاي تابشگردان

  .نتوانسته اند مقدار پلوتونيوم بيشتري توليد آنند) نگهداري و آار با مواد تابشگربتوني براي 
  
نيز درست " بيشتر آارگاه ها متعلق به سازمان هاي صنعتي نظامي است"  عبارت ٣٧  در پاراگراف -٤ 

 ساخت اجزاي  آارگاه براي٣  آارگاه ١٠  ، از هر ٢٠٠٣ /  اآتبر٢١ با توجه به جزئيات ارائه شده در . نيست
بوده است و اين آارگاه ها نيز پيش از اين توسط " صنايع دفاع" دستگاه هاي سانتريفوژ به متعلق به 

مقامات آژانس مطلع بودند آه ماشين هاي جدا آننده آه . بازرسان آژانس مورد بازرسي قرار گفته بودند
ستفاده مي شوند در ابتدا براي توليد برخي اجزاي و قطعات براي شرآت هاي دولتي و خصوصي ا

  .بوده اند" صنايع دفاع" متعلق به 
  
نادرست است زيرا از زمان بازرسي " دسترسي آنترل شده و محدود"  عبارت ٣٨  در پاراگراف -٥ 

  .بازرسان آژانس در ايران آنها دسترسي نامحدود داشته اند
  
 گزارش ٤٠  و ٣٩ ت محيطي در پاراگراف  توضيح جزئيات در مورد نتايج تجزيه و بررسي نمونه هاي زيس-٦ 

 سازمان انرژي اتمي ايران به مقامات آژانش ارائه شده است، به همين خاطر به نظر ٢٠٠٤ /  فوريه١٦ 
  .نمي رسد آه تا آنون بررسي و ارزيابي در مورد آن به اتمام رسيده باشد

  
تهران آه ساخت اجزاي دستگاه " س تراشپار" اصفهان و " فرآيند تكنيك"  اطالعات در مورد دو آارگاه -٧ 

.  به مقامات آژانس ارائه شده بود٢٠٠٣ /  اآتبر٢١ هاي سانتريفوژ را برعهده دارند پيشتر در گزارش 
  . غلط است٤١ در پاراگراف " وسايل آشف شده" بنابراين عبارت 
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 اطالعات نهايي درمورد ابعاد  ، بازرسان آژانس در مورد علت آمي ارائه دقيق٥٧  با توجه به پاراگراف -٨ 
يكي از داليل اصلي غير . تابشگرها آه در مجاورت راآتورهاي آب سنگين قرار داشته اند مطلع بوده اند

قابل دسترس بودن دستگاه دست ورزي از دور در آار با مواد رايو اآتيو براي تابشگردان بود آه برپايه آن 
مورد نيز بازرسان مطلع بودند آه تالش ها براي خريد دستگاه در اين . ابعاد تابشگردان قابل سنجش بود

  .دست ورزي از دور از خارج از ايران بي نتيجه مانده بود
  
 اين مسئله مهم قابل توجه است آه با توجه به تحقيقات به عمل آمده اجزا ٥٧  با مراجعه به پاراگرف -٩ 

اين .  ايران مورد استفاده قرار گرفته بودندو قطعاتي آه به ايران فروخته شده بود پيش از فروش به
مسئله علت آلودگي دستگاه ها به ماده تابشگر بوده است آه مقامات ايران نمي توانند توضيح نهايي 

  .را دراين مورد بدهند
  

 به دقت توسط بازرسان مورد بررسي قرار 210- پرتوفكني نمونه فلز بيسموت براي توليد پلونيوم-١٠ 
/  فوريه٢٧ اين مطلب همچنين در گزارش . صفحه اي آن به آژانس ارائه شده است٤١ ك گرفته و مدار

  : باتوجه به اين مطلب اطالع از موارد زير بسيار حائز اهميت است.  توضيح داده شد٢٠٠٤ 
  

 آورده شده است، طبق توافقنامه پادمان هيچ نيازي و تعهدي به ٢٨  با توجه به آنچه در پاراگراف -الف
  .م پرتوفكني فلز بيسموت وجود نداشته استاعال

  
  . سال پيش متوقف شده و ناتمام گذاشته شد١٣  اين پروژه -ب
  
در گاه ) TRR( اطالعات آامل در مورد پرتوفكني دو نمونه فلز بيسموت در راآتورهاي تحقيقاتي تهران -ج

اين . زارش شده است سال است آه تحت نظارت آژانس قرار دارد گ٣٠ شمار راآتور آه در حدود 
  .پرتوفكني فلز بيسموت تاآنون مطرح نشده بود

  
پرتوفكني داشته اند و تالش )  گرمي١/٥  و ٠/٥ (  در اين پروژه تحقيقاتي تنها دو نمونه فلز بيسموت -د

 سال پيش به ١٣ اين پروژه تحقياتي . براي توليد و استخراج پولونيوم از نمونه اول بي نتيجه بوده است
نمونه .  خارج شدن شيمي دانهاي مسئول اين پروژه از ايران براي هميشه نيمه تمام متوقف شدخاطر

  .دوم فرآيندي نداشته است و بعدها با توجه به طول عمر آوتاهش دور انداخته شد
  
 آه براي منبع نوترون Beبنابراين توليد بريليم .  هيچ قصدي براي توليد منبع نوترون وجود نداشته است-و
 ضروري است، زماني آه امكان تامين اين مواد از خارج وجود داشت، هرگز مورد ٢١٠ ه همراه پلونيوم ب

  .مدارك تهيه و خريد اين مواد از منابع خارجي به مقامات آژانس ارائه شده است. نيازنبود
  
ع و زيادي  استفاده هاي متنو210- با توجه به متون علمي و تكنيكي ارائه شده به آژانس، پلونيوم-ه

حتي با فرض سناريوي تالش براي استفاده از .  داردRTGsبراي بهره برداري در اهداف صلح آميز شامل 
 براي توليد منبع نوترون، منبع نوترون استفاده هاي صلح آميز متعد شامل راآتورها، بهره 210-پلونيوم

  . نوترون استبرداري از نوترون در استخراج نفت و گاز و ديگر بهره برداريها از
  
 ايران از شيمي دان هاي مسئول اين پروژه آه اين پروژه را را نيمه تمام رها آرده بودند براي سفر به -ي

ايران دعوت به عمل آورد تا در سفر به ايران با بازرسان آژانس گفتگو آنند و داليل متوقف شدن پروژه را 
  .ارائه دهند

  
  :هاي سانتريفوژ توجه به مسائل زير حائز اهميت است دستگاهP2 با توجه به اهميت طرح -١١ 
  

  . استP1 پروژه ملي دستگاه هاي سانتريفوژ غني ساي اورانيوم بر پايه طرح -الف
  
 در طي مذاآرات آارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي با متخصصان دستگاه هاي سانتريفوژ -ب

و ابعاد مختلف اجزاي دستگاه هاي سانتريفوژ به ويژه ، تحقيق در مورد مدل ها ٢٠٠٣ ايراني در تابستان 
بنابراين مقامات آژانس از پروژه . توسط متخصصان ايراني مطرح شد ) P1متفاوت از طرح ( آرميچرها 

R&Dآوچك آه متعلق به طرح ) پروانه( نمايش يك آرميچر .  مطلع بودندP1 نبوده است در سالن نمايش 
 بيانگر ٢٠٠٣ ر زمان سفر مدير آل آژانس و هيئت همراه وي در فوريه مرآز تحقيقات هسته اي نطنز د

  .عدم پنهان آاري بوده است
  
 فرستاده شدند نه P2 توجه به اين واقعيت حائز اهميت است آه تنها مهندسان ارشد طراحي -ج

 تنها . از طريق واسطه ها گرفته نشدP2هيچ يك از اجزاي . اطالعات دقيق يا طراحي ساخت ارائه نشد
اين اجزا . تعدا آمي اجزاء، آرميچرهايي با ابعاد مختلف توسط يك شرآت خصوصي محلي ساخته شد
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اين پروژه تحقيقاتي به خاطر .  به صورت داوطلبانه به بازرسان آژانس ارائه شد٢٠٠٤ نيز در ژانويه 
  .مشكالت ناشي از تعهدات قراردادي متوقف شد

  
، جمهوري اسالمي ايران ضرورتي براي  )١٥٣ /INFCIRC(گسترده پادمان  با توجه به توافقنامه جامع و -د

 و تعدادي از آرميچرهاي ساخت داخل به مقامات آژانس نداشته است، P2ارائه اطالعات در مورد طرح 
  .زيرا نه ساختار تجهيزات اتمي را داشته و نه مواد هسته اي در آن استفاده شده است

  
 به معني ارائه تصوير آاملي از فعاليتهاي ايران تحت نظارت ð آامال٢٠٠٣  / اآتبر٢١  اعالم گزارش -و

بنابراين نتيجه گيري وجود پاره اي آوتاهي ها و . آژانس انرژي اتمي و با توجه به توافقنامه پادمان بود
 ايران قصد.  آه نتيجه تكميلي را مورد بازخواست قرار مي دهد توجيه پذير نيستP2 R&Dقصور در طرح 

 همراه با توضيحات بيشتري آه مورد نياز است مطابق P2 طرح R&Dداشت تا با ارائه اطالعات در مورد 
  .زمان بندي ارائه شده توسط آژانس در پروتكل الحاقي عمل آند

  
 ð سال گذشته، جمعا٢٥ قابل توجه است، در طي )  گزارشBدربخش ( در تبديل اورانيوم R&D چون -١٢ 
در پروژه هاي تحقيقاتي مختلفي در مرآز ) U3O8(يوم طبيعي به صورت آيك زرد  آيلوگرم اوران٥٠ 

استفاده شده است و اين  ) TNRC(و مرآز تحقيقات تهران ) ENTEC(تحقيقات هسته اي اصفهان 
درحالي است آه با امضاي توافقنامه پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت نظارت آژانس سالها 

عليرغم نكات گمراه آننده .  تن آيك زرد همچنان بدون استفاده باقي مانده است٥٣٠ است آه بيش از 
 گزارش قبلي آژانس ايجاد آرده است، گفته شد آه پروژه هاي تحقيقاتي قابل اعتماد ðاي آه احتماال
گزارش ارائه شده در مورد تبديل اورانيوم در آنفرانس بين المللي دانش هسته اي آه . نبوده است

 آه در بوشهر برگزار شد است، همانند اطالعات جزئي در مورد فعاليت هاي هسته اي ١٩٨٥ سال در
 تنظيم شده است و اين تاييدي AEOIايران در مورد تبديل اورانيوم در آژانس آه توسط آارشناسان 

  ".مدارك مربوطه پيش از اين به بازرسان آژانس ارائه شده است. برگفته مقامات ايران است
 تهاي پيامان

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  سومين روز تحصن اعتراض آميز شماري از معلمان ايران، از ديد يک معلم
  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه 

تحصن اعتراض آميز شمار زيادي از معلمان ايران امروز در حالي وارد سومين روز ): راديو فردا(فريبا مودت 
اين معلمان آه از . برهاي دريافتي، دامنه آن به ديگر شهرهاي ايران نيز رسيده استخود شد آه بنابر خ

ابتداي امسال تا آنون شش اعتراض، تجمع و تحصن برگزار آردند، خواهان رسيدگي به وضعيت 
معيشتي خود و از جمله رسيدگي به اليحه نظام هماهنگ پرداخت ويژه آارآنان وزارت آموزش و پرورش 

 حالي آه اين تحصنها باعث تعطيل رسمي مدارس نشده است، امروز روزنامه ايران از آتش در. هستند
گرفتن يك آالس در يكي از مدارس منطقه هفت تهران خبر داد و اين اتفاق را بالتكليفي دانش آموزان 

ا ناصر عظيمي يكي از معلمان مدارس راهنمايي در منطقه شانزده تهران، در گفتگو ب. مرتبط دانست
  : نيما تمدن از راديو فردا مي گويد

اعتراضي آه ما داريم، به اين شرح است ): ، تهران16معلم مدرسه راهنمايي در منطقه (ناصر عظيمي 
 گانه تهران، معلمان در دفاتر مدارس حاضر مي شوند، اما 20 تا از مناطق 11آه در بيشتر مناطق، تقزيبا

همين خاطر چون دانش آموزان معلمي سر آالس نيست، به . حاضر به رفتن سر آالسها نمي شوند
آنترل نظمشان بوسيله يك مديريت آامال با مشكل برمي خورد و سر و صدا يا شلوغي آه هست، 

اطالعي از درگيري خاصي يا از مورد خاصي و حرآتي . مربوط به دانش آموزان است آه معلم ندارند
ه تا االن سر آالسها نرفتند و نمي روند فعال تا جوابهاي تنها چيزي آه از روز شنب. بيش از اين ندارم

 50قانوني و راههاي طوالني مدت، نه راههاي آوتاه مدت مثل اينكه مثال دو هزار تومان بن بدهند يا 
بحث خواسته معلمان اين است آه هماهنگ آردن نظام حقوقي و بازپس . هزار تومان عيدي بدهند

آه هست، اخبارهايي هم آه اعالم مي شود، مي گويند همچنين بگيري مطالباتشان و چيزي هم 
  . چيزهايي آه داده شده، نه هنوز به آسي داده نشده

  
با اين حال يعني تحصن مدارس به آن شكلي نيست آه مدارس به حالت تعطيل ): راديو فردا(نيما تمدن 
  درست است؟. تر مدارسهم دانش آموزان در مدارس حضور دارند و هم معلمان در دفا. دربيايند

  
تعطيلي مدارس چون در حيطه مناطق آموزشي يا در اختيار مدير . بله درست است: ناصر عظيمي
تنها اختياري آه . معلمان به شخصه اختياري براي تعطيلي مدارس و حتي آالس ندارند. مدرسه است

ندارند، با معلمان مشكلي دارند، اين است آه سر آالس نمي روند، بنابراين مديران هم چون دستوري 
ندارند، اما مدرسه را هم تعطيل نمي آنند، دانش آموزان را همانطور به شكل تكراري سر ساعتهاي 

  . مشخص سر آالس نگه مي دارند و در زنگهاي تفريح در حيات
  

  دانش آموزان هم گردن مي گذارند به اين تصميم معلمان و حضور دارند؟: ت . ن 
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توان گفت آامل يا به شكل آامل حضور دارند يا به شكل سازماندهي شده هم نمي : ناصر عظيمي

گاها بچه ها از مدرسه در مي روند يا اوليا مي آيند دنبال بچه هايشان، در . حضور پيدا نمي آنند
صورتيكه اوليا بيايند دنبال بچه هايشان، مي توانند بروند و بقيه هم ممكن است گاها بچه هايي از 

ير مجاز از مدرسه خارج بشوند، ولي وضعيت بي نظمي عجيبي را در مدرسه ايجاد مي آند راههاي غ
  . آه حتي خود معلمان متحصن را هم اذيت مي آند، ولي حاضر به قبول آن هستند

  
آقاي عظيمي، واآنش خانواده هاي دانش آموزان نسبت به اين اعتراض معلمان به وضعيت : ت . ن 

  آشيده شده به لغو تدريس چگونه است؟معيشتي شان آه درواقع 
  

تا االن واآنشي از جانب والدين به مدارس ارائه نشده، گاها بچه ها مي گويند ما مي : ناصر عظيمي
گوييم معلمان نمي آيند سر آالس، ولي آنها مي گويند معلمان نمي آيند، مدرسه آه هست، شما 

شروع شده چون تعداد مراجعين اوليا به مدارس و فكر مي آنم از امروز آم آم واآنشها . برويد مدرسه
مدير مدرسه و انجمن اوليا مربيان هم بيشتر و هم شديدتر شده بود، ولي هنوز به آن حدي نشده بود 

ولي قطعا اگر ادامه پيدا آند، اين واآنش را دارد، . آه به عنوان يك واآنش جمعي بتوان از آن صحبت آرد
  .ليا در ساعاتي آه روي آن برنامه ريزي نكردند، آامال مشكل زا خواهد بودچون نگهداري بچه ها براي او

  
تجمع زنان در پارک الله تهران به مناسبت روز جهانی زن که در فضايی صلح آميز آغاز شده بود با حمله 

  .نيروهای موسوم به بسيجی برهم خورد
  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه  -بي بي سي 
ی بسيج با حمله به اين مراسم، به ضرب و شتم شرکت کنندگان که شامل چند صد نفر اعضای نيرو

  .می شد پرداختند و چندين زن و مرد را نقش زمين کردند
مقامات ايرانی با لغو مجوز برگزاری اين تجمع تنها ساعاتی پيش از برپايی، سعی داشتند مانع تشکيل 

  .آن شوند
ای آزادی خواهانه و حمل پالکارد از اين حکم سرپيچی کردند و در اما چند صد زن ضمن خواندن سروده

  .پارک الله تهران گرد آمدند
آنها برای شنيدن سخنرانی های فعاالن درباره خشونت عليه زنان به مناسبت روز جهان زن گرد آمده 

  .بودند
اشته باشيم و قرار بود برنامه های مختلفی د: "خانمی که در اين گردهمايی شرکت کرده بود گفت

اما . نشان دهيم زنان چگونه در معرض خشونت هستند و نشان دهيم صدای زنان به جايی نمی رسد
  ."آنها حتی به ما اجازه حرف زدن هم نمی دهند

ده ها مامور پليس نيز با حضور در محل مانع از تجمع مردم شدند و به آنها دستور دادند به خانه های 
  .خود بروند

ازمان دهندگان محل را ترک کردند، نيروهای بسيج سوار بر موتور سيکلت و مجهز به پس از آنکه س
  . باتوم وارد شدند و تالش کردند زنان و مردانی را که هنوز در محل بودند مرعوب کنند

  .برخی گزارش ها حاکی است که چندين نفر بازداشت شده اند
هستند و بر اساس برخی از قوانين، از نيمی از زنان ايرانی با محدوديت های اجتماعی مختلفی مواجه 

  . حقوق مردان برخوردارند
 

  مراسم بزرگداشت دآتر مصدق در دانشگاه شهيد رجايي برگزار شد  
  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه 

مصدق از نگاه " مراسم بزرگداشت دآتر مصدق با عنوان, ايلنا, به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران
  . برگزار شد" روشنفكران

در اين برنامه آه از سوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي برگزار و از سوي 
فريبرز رئيس دانا در زمينه؛ اقتصاد و سياست , دانشجويان اين دانشگاه با استقبال خوبي مواجه شد

راي ايران به ايراد سخن گ  هاي اجتماعي نخست وزير ملي  مصدق و سعيد مدني در خصوص؛ سياست
  . پرداختند

 اسفند برنامه ديگري هم با حضور؛ پرويز ورجاوند و وحيد ميرزاده در 19گفتني است؛ روز سه شنبه 
  . دانشگاه شهيد رجايي برگزار خواهد شد

  اي آه برخاسته از بخشي از مردم باشد، قانوني است    مصدق معتقد بود هرپديده: فريبرز رئيس دانا
ايلنا، فريبرز رئيس دانا طي سخناني درمراسم بزرگداشت دآتر , ارش خبرنگار خبرگزاري آار ايرانبه گز

شد و او   هاي مصدق در سايه دموآراتيزم انجام مي  تمام تالش: مصدق در دانشگاه شهيد رجايي گفت
 را بپذيرد، با تمام وجود به دموآراسي معتقد بود، مصدق هرگز حاضر نشد غير قانوني بودن حزب توده

  .  اي آه برخاسته از بخشي از مردم باشد، قانوني است  چرا آه معتقد بود هر پديده
دموآراتيزم مصدق؛ دموآراسي ليبرال نبود، بلكه سوسيال دموآراسي بود، يعني به : وي افزود

ون تامين دموآراسي توأم با عدالت اجتماعي معتقد بود و نمونه توجه او به عدالت اجتماعي؛ تصويب قان
هاي اجتماعي آشور است، مصدق   اجتماعي براي اولين بار در آشور بود آه امروز از بزرگترين سرمايه

www.iran-archive.com 



هاي تو خالي نبود بلكه اگر   هاي مصدق، وعده  گذار تثبيت دستمزد آارگران بود و اين حرآت  همچنين پايه
  .  مطرح آندتوانست مانند شاه اصالحات ارزي را  خواست رياآاري آند، مي  مي

مصدق اين : رئيس دانا در بخشي از سخنان خود به سياست پولي ابداعي مصدق اشاره آرد و افزود
سياست را براساس هوشمندي شخص خود و با حمايت مردم در پيش گرفت، چرا آه او حقيقتًا داراي 

ارگرفت، ايدئولوژي بود، انتشار پول آه توسط مصدق صورت گرفت و با مخالفت برخي افراد قر
بنابرمستندات خود او در دادگاه نه تنها نرخ تورم را در آشور باال نبرده بلكه موجب آاهش تورم نيز شده 

  . بود
دموآراسي مصدق اين نبود آه هر : وي با اشاره به دموآراسي واقعي مورد نظر مصدق اظهار داشت
از همان افراد حكومت آنند، بلكه بر سال يكبار مردم به پاي صندوقهاي راي بيايند و پس از انتخابات ب

  . اساس دموآراسي او بايد مردم نقش مستقيم در اداره آشور داشته باشند
رئيس دانا در پاسخ به سئوال يكي از دانشجويان در مورد مخالفان اصلي اصالحات اجتماعي در زمان 

آردند، البته   فت ميهاي اصالحي دآتر مصدق مخال  هايي از روحانيت با برنامه  بخش: مصدق گفت
زنجاني و حاج سيد جوادي حتي پس از بروز مشكل ميان مصدق و , طالقاني... ا  آساني هم مانند آيت

  . آردند  آاشاني آامًال از مصدق حمايت مي
هايي از بازاريان به   بخش: وي همچنين مخالفان ديگر مصدق را بخشي از بازاريان عنوان آرد و افزود

آردند البته در ميان   هاي مصدق مخالفت مي  به خطر افتادن منافع اقتصادي خود با برنامهخاطر نگراني از 
  . آازروني و عالي نسب بودند آه حامي مصدق بودند, بازاريان نيز افرادي مانند شمشيري

در ميان آارگان هيچ جنبش مخالفي با مصدق وجود نداشت و آارگران از مصدق : رئيس دانا ادامه داد
هاي آگاه جامعه بودند آه   بخش, در واقع حاميان مصدق. آردند  بيش از حزب توده هم حمايت ميحتي 

  . البته تعدادشان بسيار محدود بود
آارهاي مصدق برخالف نظر برخي افراد، هرگز از روي : وي در آخرين بخش از سخنان خود بيان آرد

شد و مصدق اصول داشت و روي اصول خود لجاجت نبود چرا آه لجاجت زماني وجود دارد آه اصول نبا
  . ايستاده بود و البته در صورت لزوم انعطاف پذير هم بود

  مصدق انساني اصولگرا بود نه پراگماتيست  : سعيد مدني
سعيد مدني طي سخناني در مراسم بزرگداشت دآتر , ايلنا, به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران
مصدق چهره تابناآي در تاريخ ايران است، :  برگزار شد، گفتمصدق آه در دانشگاه شهيد رجايي

نظر   مصدق يك شخصيت خود ساخته بود و سير تحول زندگي مصدق از او شخصيتي توانا و صاحب
  .  ساخته بود

مصدق جزو : وي با اشاره به اينكه هرآسي صالحيت قرارگرفتن در هر موقعيتي در جامعه را ندارد، افزود
اش    سالگي وارد مبارزه سياسي شد و از همان زمان سير تحول سياسي و فكري18 او از اين افراد نبود

آغاز شد، در مشروطه نقش داشت و در مجلس اول آانديد اصفهان شد اما به بهانه سن آم او را رد 
در دوراني آه در مجلس به عنوان نماينده مردم حضور داشت، همواره مواضع قاطع و صريحي . آردند
 تا اينكه پس از مجلس ششم به خاطر اظهار مواضع صريح خود به احمدآباد تبعيد شد و تا سقوط داشت

  . رضاخان در زندان بود و به همراه ساير زندانيان آزاد شد
برنامه آار دآتر مصدق تحت تاثير برنامه اعالم شده از سوي جبهه ملي بود و ملي شدن : مدني افزود

  . هاي خود قرار داد  خابات را در صدر برنامهصنعت نفت و اصالح قانون انت
مصدق عالوه بر : اي همه جانبه او عنوان آرد و افزود  وي ويژگي برجسته مصدق را ديدگاه توسعه

آرد و   هاي اجتماعي هم توجه داشت و آنها را پيگيري مي  مسائل سياسي و اقتصادي به شاخص
داد، به   اش بود، همانطور آه به آزادي بها مي  يهمين نگرش چند بعدي از داليل موفقيت و خوشنام

هاي اخير آمتر به آن توجه شده     داد و اين همان چيزي است آه در اصالحات سال  عدالت هم بها مي
  . است

اي از   چنين روحيه: وي همچنين مصدق را انساني اصولگرا و نه پراگماتيست معرفي آرد و افزود
مصدق با تمرآز قدرت مخالف بود و به . اشرافي است، بسيار عجيب استاي   آه فرزند خانواده  آسي

آرد   گذاشت و آنها را نه به صورت يك تعارف آه به شكلي جدي دنبال مي  آزادي عقيده و بيان احترام مي
  . و تاآيد داشت آه حق نداريد آسي را به خاطر توهين يا انتقاد به من بازخواست آنيد

ها و نشرياتي آه در   هفتاد مورد از روزنامه: دق و نفي تملق توسط او گفتوي در توصيف روحيه مص
اي از مصدق   خواستند مجسمه  بار آه مردم مي  يك. شدند، عليه مصدق بودند  زمان مصدق منتشر مي
  . اي اعالم آرد آه اين آار سزاوار پاداش نيست  بسازند، با صدور بيانيه

بخش :  اشاره به توجه مصدق به حقوق عمومي اظهار داشتمدني در بخش ديگري از سخنانش با
دولت مصدق يك . شد  اي آه در زمان او تصويب شد به حقوق عمومي مربوط مي   اليحه200اي از   عمده

آه ما هنوز سياست اجتماعي مشخصي نداريم و   آرد در حالي  سياست اجتماعي مشخص را دنبال مي
هاي اجتماعي مصدق توجه به زواياي   هاي سياست   از نمونهيكي. دچار تناقضات فراواني هستيم

  . مختلف امنيت بود
وي هنر ديگر مصدق را برقراري ارتباط بين جمعيت نخبه آه خودش و يارانش بودند با توده مردم عنوان 

تالش  مصدق اين باور را در مردم ايجاد آرده بود آه او و همراهانش براي اصالح وضع مردم   :آرد و افزود
توانست اثرات مهمي در چند سال   مصدق بسيار آم حرف و اهل عمل بود و اقدامات او مي. آنند  مي

  . توجهي به اين مسايل، تحوالت سوئي بر جاي گذاشت  اخير ايران داشته باشد ولي بي
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مدني در پايان در پاسخ به سئوال يكي از دانشجويان در خصوص مقايسه اصالحات آقاي خاتمي با 
اصالحات خاتمي هيچ ارتباطي به اصالحات مصدق ندارد تنها در مواردي به : صالحات دآتر مصدق گفتا

هم شبيه هستند، مثًال دشمنان خاتمي مانند دشمنان مصدق بودند اما در زمان آقاي خاتمي حضور 
تر از دشمنان آقاي خاتمي   ضمن اينكه من دشمنان مصدق را بسيار نجيب. خارجي وجود نداشت

  . دانم  مي
  پايان پيام 

  
  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل

  
من در روز جهاني زن براي حقوق زنان جهان به : خبرگزاري فرانسه به نقل از شيرين عبادي گزارش داد

  .ام سوگ نشسته
  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه 

ي   در ادامه به نقل از شيرين عبادي، برنده، اين خبرگزاري)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .حقوق زنان و دموآراسي يكسان هستند:  افزود2003 صلح نوبل  جايزه

امروز به : المللي آار در ژنو حاضر شده بود گفت عبادي آه با پوشيدن لباس سياه در مقر سازمان بين
  .ام  سياه پوشيدهخاطر موقعيت زنان سراسر جهان و تبعيضي آه با آن روبرو هستند، من

نه تنها زنان . يي است اين فرهنگ مردساالرانه يك فرهنگ قبيله: اين گزارش در ادامه به نقل از وي افزود
  .آند پذيرد، بلكه دموآراسي را نيز تحمل نمي را نمي

آنند آه اين طور  برخي از اسالم براي توجيه موقعيت نابرابر زنان استفاده مي: عبادي هم چنين گفت
  .اسالم مذهبي است آه به ويژگي انسان و برابري آنان معتقد است. ستني

ي تغييرات   جنبش فمينيسم در ايران عمق و توان دارد و بايد ريشه :عبادي در ادامه ابراز عقيده آرد
  . باشد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  دو بار تعويق در هفته گذشتهامضاي قانون اساسي موقت عراق پس از 
  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18 دو شنبه - راديو فردا -پيمان پژمان

اعضاي حكومت موقت عراق دوشنبه و بعد از دو بار تعويق ظرف يك هفته گذشته، قانوني انتقالي يا 
ئيس دوره اي محمد بحرالعلوم، ر. قانون اساسي موقت آشور را در مراسمي در بغداد به امضا رساندند

اراده مردم ما قويتر از برنامه : حكومت موقت، با اشاره به حمالت آربال و آاظميه بغداد، سه شنبه گفت
مسعود بارزاني، رهبر حزب دموآرات آردستان نيز گفت که اين صحيح است آه . هاي آنها است

اق بعد از سالهاي هيچکدام از طرف ها تمام آنچه را آه مي خواست، بدست نياورد، ولي مردم عر
بسياري مبارزه و دادن شهدا، آنچه را آه مي خواستند، يعني يك عراق فدرال چند حزبي را به دست 

عدنان پاچاچي نيز گفت که اين حقوق مختص به غرب نيستند، بلكه آنها اصولي بين المللي . آوردند
راي آنها در هر مكان و زماني الزم هستند آه قوانين بين المللي به آنها اشاره آرده اند و احترام و اج

  .است
   عضو شوراي حكومتي عراق قانون اساسي موقت را امضا آردند25تمام 

  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18 دو شنبه - راديو فردا -نيما تمدن
اعضاي .  نفره حكومتي عراق قانون اساسي موقت اين آشور را امضا آردند25تمام اعضاي شوراي 

كومتي ديروز گفته بودند قانون اساسي موقت را بدون تغييرات بيشتري در متن آن امضا شيعه شوراي ح
اين امر در پي گفتگوي آنها با آيت اهللا سيستاني، يكي از روحانيون ارشد شيعه در نجف . خواهند آرد
ظاهرا در باره بخش هائي از قانون اساسي آه به آردها مربوط مي شود، دغدغده هاي . صورت گرفت
. قانون اساسي موقت قرار بود هفته پيش امضا شود اما اين بار دو بار به تعويق افتاد. وجود داشت

قانون . اندآي دور تر از محل امضاي قانون اساسي موقت امروز صداي انفجار بزرگي شنيده شد
اين . ت تيرماه اس10اساسي موقت عراق بخشي از طرح آمريكا براي انتقال قدرت به عراقي ها تا روز 

  .سند تا زمان تائيد قانون اساسي دائمي در سال آينده ميالدي به قوت خود باقي است
  

  انفجاري بغداد را لرزاند  
  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه 

  .لحظاتي قبل شكبه الجزيره قطر از وقوع انفجاري در قلب بغداد خبر داد
يعني , ه عصر روز گذشته ده انفجار در منطقه سبز بغداددر حالي آ, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين

دقايقي قبل نيز صداي انفجاري در قلب , محل استقرار نيروهاي آمريكايي در اين شهر به وقوع پيوست
  .بغداد شنيده شد

هنوز از ميزان تلفات و خسارت وارده خبري مخابره نشده , به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر
  .است
  .در حالي شاهد اين انفجارها است آه قرار است امروز قانون اساسي عراق به امضا برسدبغداد 

www.iran-archive.com 



  ها در عراق ادامه دارد    موج دستگيري
  .پليس عراق از دستگيري دو فرد مظنون به همكاري با القاعده در شهر آرآوك خبر داد

در بغداد " انصاراالسالم" ضايدر حالي آه روز گذشته يكي از اع, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
در شهر آرآوك نيز پليس توانست دو شخص مظنون به همكاري با القاعده را دستگير , دستگير شد

  .آند
يكي از مقامات " خسرو آوران"ها در عراق   در راستاي موج دستگيري, به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره 

  .از عمليات ترور جان سالم بدر برد" موصل"
  ان پيام پاي
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند18: روزنامه های تهران
  2004 مارس 8  -1382 اسفند  18دو شنبه  -بي بي سي 

گمانه زنی درباره جلسه امروز شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته 
جالی نماينده دانشجويان در مجلس و اجالس مجلس ای ايران، جلسه پرتشنج مجلس و نطق جن

  .خبرگان از جمله مهم ترين عنوان های روزنامه های دوشنبه تهران است
 تاکيد کرده که نشست يک هفته ای شورای حکام آژانس بين شرقفرشاد محمودی در گزارشی در 

ی که در صورت نشست. المللی انرژی اتمی نشستی فوق العاده مهم و سرنوشت ساز خواهد بود
  .موفقيت تهران، پرونده هسته ای ايران را به مسير بايگانی هدايت می کند

 در صورتی که شورای حکام تصميم تندی عليه ايران اتخاذ کنند، در آستانه نوروز و  شرقبه نوشته
ن تنش هايی که تهران از نخستي. سال جديد افق تنش های تازه ای را برای سال آينده ترسيم می کند

  .ماه های سال جاری با آن دست و پنجه نرم کرد
 در سرمقاله خود تاکيد کرده که با انتخابات مجلس هفتم که ترکيبی جمهوری اسالمیروزنامه 

مخالف با نظر غربی ها دارد، اکنون غرب راهی جز کوتاه آمدن در برابر منافع ملت ايران ندارد و اجالس 
راده ملت ايران برای استفاده کامل از حق خود در زمينه فعاليت شورای حکام به هر تصميمی برسد در ا

  .های هسته ای هيچ تاثيری نخواهد داشت
   حکام  امروز شورای  نشست  احتمالی  قطعنامه  درباره  نظام  مصلحت  تشخيص  نوشته دبير مجمعاعتماد

   هر نوع  باشد که  مساله  اين ن بايد در جريا  حکام  ای ايران گفته است شورای  هسته  پرونده در خصوص
   در ادامه  آميز محدود کند، مانعی  صلح ای  هسته  فناوری  به  را در دستيابی  ايران  حقوق  که صدور بيانيه
  . آورد  وجود می  به  با آژانس  ايران  های همکاری

آميز و   صلح   هسته ای اوری از توليد فن وجه  هيچ   به  گفته است ايران  رضايی ، محسناعتمادبه نوشته 
  .  نخواهد گذشت  بومی  سوخت  چرخه  به دستيابی

جلسه پرتشنج روز يکشنبه مجلس و نطق افشاگرانه علی اکبر موسوی خوئينی نماينده دانشجوئی 
مجلس ششم که در آن از اعضای مجلس خبرگان پرسيد چرا عملکرد رهبر جمهوری اسالمی را 

  .مه های تهران انعکاس محدودی داردبررسی نمی کنند در روزنا
 با چاپ عکسی از زمان حمله نمايندگان محافظه کار مجلس برای جلوگيری از سخنان اصالح شرق

نام نهاده بود نشان داده » نمايندگان خوش غيرت« روز يکشنبه آنها را کيهانطلبان تصوير کسانی را که 
  .است
ار نمايندگان اصالح طلب معترض و مستعفی مجلس  تندترين حمالت را نثجمهوری اسالمی و کيهان

کرده و آنها را عامل بيگانه و کسانی دانسته اند که به خاطر انتقاد از رهبر و اشاره به انتخابات آخرين 
  .روزهای صدام حسين مستوجب مجازات خوانده اند

ه، نتيجه گرفته  با اشاره به گفته های نمايندگان اصالح طلب در جلسه روز يکشنبجمهوری اسالمی
  .که شورای نگهبان حق داشت مانع نامزدی اين افراد برای مجلس آينده شد

مجتبی ذوالنور جانشنين نماينده ولی فقيه در سپاه که خود فرماندهی يک تيپ مستقل از سپاه 
 از  روز يکشنبه در يک سخنرانی با اشاره به فضايی که بعداعتمادپاسداران را به عهده دارد، به نوشته 

اول اسفند بر کشور حاکم شده گفته است امروز مردم تفاله ها، پس مانده ها و وازده ها را کنار زدند و 
  .به ارزش های انقالب رسيده اند

: گفته است) ع( مستقل امام صادق٨٣جانشين ستاد نمايندگی ولی فقيه در سپاه و فرمانده تيپ 
اد بستگی به ميزان تبعيت آنان از واليت و رهبری سنجش تدين، مذهبی بودن و اسالم ناب داشتن افر

  .دارد
 نوشته غربی ها به وجود بعضی عناصر در مجلس ششم دل بسته بودند و جمهوری اسالمیروزنامه 

اميدوار بودند اين افراد زمينه را برای محروم شدن ملت ايران از فعاليت های هسته ای فراهم سازند 
  .ات اخير به آن ها پاسخ منفی دادندولی مردم با رای خود در انتخاب

 نظر معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهور را درباره انتخابات منعکس کرده که گفته است انتخاب
آقای خاتمی و دولت، مقاومت خود را برای برگزاری انتخابات عادالنه و رقابتی انجام دادند و انتظارشان 

  . ات را برگزار نکننداين بود که اگر اين اتفاق نيافتد، انتخاب
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 گفته است آقای خاتمی براساس قانون اساسی فعلی رئيس  انتخابمحمدعلی ابطحی به نوشته
جمهور شده است و در اين قانون نيز قدرت تقسيم شده است و بخش های ديگر کشور نيز قدرت در 

  .جرا کندبنابراين رئيس جمهور نمی تواند تصميمی را که می گيرد حتمًا ا. اختيار دارند
 با بررسی آماری نتايج اعالم شده در انتخابات دو استان شرقمصطفی تاج زاده در مقاله ای در 

کردستان و بلوچستان نتيجه گرفته هر جا که امکان رقابت نسبی در ميان بوده مردم با کمترين رای 
  .باطله در انتخابات شرکت کرده اند

 حساسيت اوضاع در مرزهای غربی کشور افت شديد معاون سابق وزارت کشور پرسيده با توجه به
 درصد واجدان شرايط به سود کيست؟ به ٨۴/٢٧ درصد به ١٨/٧٠مشارکت در استان کردستان از 

راستی تجزيه طلبان و بيگانگان از نتايج انتخابات در مجلس ششم در استان کردستان ناراضی هستند 
  .يا از نتايج انتخابات مجلس هفتم

 دانا را نقل کرده که بر خالف تبليغات روزنامه های هوادار محافظه کاران گفته  فريبرز رييس نظر اعتماد
   تشخيص  و مجمع  نگهبان  شورای  را به  قدرت  خواهد بود که  ضعيفی  مجلس  هفتم است مجلس

  . واگذار خواهد کرد و قادر به حل بحران های کشور نخواهد بود  نظام مصلحت
   ترين  نتوانستند صميمی  کاران  محافظه  گفته استاعتماد به نوشته   طباطبايی  عالمه استاد دانشگاه

   نيز ممکن  کنند و اکنون  اند، تحمل  بوده  دهه شصت با هم  های  در سال  خود را که  گذشته متحدين
  .  امتياز کنند  اعطای  نظير بيکاری  مشکالتی  حل  برای نيست
   عبارتند از نافرمانی  خواهد بود که  شورش  گونه  سه  بحران  اين  در حل  ناتوانی هنتيج:  افزوده است وی

  .   اجتماعی  تفاوتی  صدا مانند اعتياد و بی  بی  های  کور و شورش  های ، شورش  کارگران ، اعتصاب مدنی
ی چندمين بار روزنامه های تهران احضار سخنگوی دولت به دادگاه را که به جهت اظهارات وی و برا

  .صورت می گيرد با اهميت دانسته اند
به نوشته روزنامه ها احضار عبداله رمضان زاده اين بار به دليل سخنان وی درباره ستاد ضد اصالحات 

ستادی که به گفته وی از در آستانه انتخابات مجلس هفتم تشکيل شده بود تا اقدامات عليه . است
  .دمحافظه کاران را برنامه ريزی کن

 با اشاره به اين که در ماه های گذشته پس از آنکه بسياری از همراهان اوليه رئيس جمهور شرق
خاتمی مجبور به کناره گيری از دولت شدند، رمضانزاده به تنهايی می کوشيد مسئوليت دوستان کنار 

  .رده استرفته خود را نيز به دوش کشد، گزارشی درباره احضار سخنگوی دولت به دادگستری تهيه ک
 طی اين سال ها عبداهللا نوری از وزارت کشور، عطا ءاهللا مهاجرانی از ارشاد و شرقبه نوشته 

مصطفی معين از وزارت علوم کنار رفتند، اکنون از دولت اصالح طلب فقط سخنگويی مانده است که گاه 
که منجر به با سخنان خود رنجش راستگرايان را برمی انگيزد و شايد همين رنجش حداقلی است 

  .دردسرهای رمضانزاده شده است
 نماينده مجلس از سوی ۵ از زبان يک عضو هيات رئيسه مجلس خبر داده که احضاريه اعتماد

  .دادگستری به مجلس ابالغ شده است
 احضار نمايندگان اصالح طلبی که آخرين روزهای نمايندگی خود را می گذرانند بيشتر اعتمادبه نوشته 

ی انتظامی و يا نهادهای ديگر و به خاطر نطق های پيش از دستور نمايندگان صورت می به شکايت نيرو
  .گيرد

بدرالسادات مفيدی در گزارشی از اجالس خبرگان ضمن اشاره به آن که اکبر هاشمی رفسنجانی 
ان وعلی فالحيان وزير اطالعات کابينه وی که هر دو عضو مجلس خبرگان هستند، زرنگ بودند و بعد از پاي

اجالس خبرگان از در ديگر بيرون رفتند که با خبرنگاران برخورد نکنند نظر موحدی کرمانی عضو ديگر اين 
  .مجلس و نماينده واليت فقيه در سپاه پاسداران را منعکس کرده است

 موحدی کرمانی درباره وظيفه نظارت خبرگان بر رهبری گفته است کميسيون فعالی شرقبه نوشته 
 داريم که ديدارهايی با رهبری داشته و تاکنون اين کميسيون در رابطه با عملکرد رهبری در اين رابطه

  .هيچ تخلفی را مشاهده نکرده است
 از نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران پرسيده چرا اين کميسيون گزارش های خود را در شرقخبرنگار 

برخی مطالب مطروحه در . دن به مردم نيستاختيار مردم نمی گذارد وی پاسخ داده نيازی به اطالع دا
  .مجلس خبرگان حالت سری دارد که ضرورتی ندارد مردم از آن مطلع شوند

 با بررسی عملکرد مجلس خبرگان نوشته آنچه عمل می شود با شرقمهران کرمی در سرمقاله 
ری اسالمی ديدگاهی که به موجب قانون اساسی رهبری را مهمترين و عالی ترين مقام و رکن جمهو

  .می داند متفاوت است
 با اين که در قانون اساسی جمهوری اسالمی رهبری اختيارات وسيعی شرقبه نوشته سرمقاله 

دارد، شايد گفتن اين که مجلس خبرگان اهميت و قدرتی فراتر از رهبری داشته باشد، شگفت به نظر 
بری، را نيز در کف اختيار مجلس اما همين قانون اساسی است که نظارت بر عملکرد نهاد ره. برسد

  .خبرگان نهاده است
 نوشته رييس دادگستری تهران از باالبودن تعداد پرونده ها و زندانيان در يک کشور اسالمی ابراز شرق

  .شرمندگی کرده با توجه به کم بودن تعداد زندانيان در کشورهائی مانند سوئيس
ر دو سال قبل خود به سوئيس گفته است مجموع  در اشاره به سفشرقعباسعلی عليزاده به نوشته 

 هزار ١٠ نفر بود در حالی که تعداد زندانيان استان تهران با توجه به کاهش ۵۵تعداد زندانيان شهر ژنو 
  . هزار نفر رسيده است٢۶نفری در سال گذشته به 
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  گوناگون
  

  متن قانون اساسي موقت عراق
  

 2004 مارس 6 -الشرق االوسط: منبع
   مارس و دوشنبه و سه شنبه بعد از آن 7ز روزنامه شرق  در سه شماره روزهاي يكشنبه نقل ا

  
  ديباچه• 
  

اين . ملت عراق درصدد بازپس گرفتن آزادي خود است آه رژيم استبدادي سابق آن را مصادره آرده بود
 آار گرفته ملت تمام اشكال خشونت و اجبار را به ويژه هنگامي آه به صورت شيوه اي در حكومت به

ملت . شود مردود دانسته و تصميم گرفته است ملتي آزاده باشد آه تنها قانون بر آن حكومت مي آند
عراق احترام خود را نسبت به قوانين بين المللي به ويژه قوانين سازمان ملل متحد مورد تاآيد قرار داده 

ند و در همان حال مي خواهد و مي آوشد تا جايگاه قانوني خود را در بين ملت هاي ديگر آسب آ
وحدت ملي خود را با روح برادري و همكاري حفظ و چشم انداز آينده عراق را براي خود ترسيم و 

راهكارهايي را اتخاذ آند آه آثار و نشانه هاي سياست ها و اقدامات نژادپرستانه و قومي گذشته را 
ره امور عراق طي مرحله انتقالي تا تاسيس اين قانون براي ادا.برطرف و مشكالت اين مرحله را حل آند

يك حكومت منتخب است آه در چارچوب يك قانون اساسي دائمي براي تحقق يك دموآراسي آامل 
  .تالش خواهد آرد

  
  اصول اساسي: فصل اول• 
  

اين «ناميده مي شود و معناي » قانون اداره آشور عراق در دوره انتقالي«اين قانون، ) الف(١ماده 
) ب.(است» قانون اداره آشور عراق در دوره انتقالي«در هر جا آه آمده باشد منظور همان » قانون

  .ديباچه اين قانون بخش ناگفتني آن به حساب مي آيد
  

 شروع و تا تشكيل ٢٠٠۴ ژوئن ٣٠مرحله اي است آه از » دوره انتقالي«مقصود از عبارت ) الف(٢ماده 
 ٢٠٠۵ دسامبر ٣١اين زمان حداآثر . ئم اطالق مي شوددولت انتخابي عراق طبق قانون اساسي دا

  .مرحله انتقالي از دو مرحله تشكيل مي شود) ب.( اين قانون اجرا شده باشد۶١خواهد بود، مگر ماده 
 ٢٠٠۴ مرحله اول با تشكيل يك دولت عراقي موقت با حاآميت آامل شروع مي شود آه در ژوئن -١

ومت تمام بخش هاي جامعه عراق را در برگرفته و ائتالف موقت اين حك. قدرت را به دست خواهد گرفت
اين دولت به موجب همين قانون قدرت را . حاآم خواهد بود و مي تواند با سازمان ملل متحد مذاآره آند

  .اعمال خواهد آرد
 مرحله دوم پس از تشكيل دولت انتقالي عراق شروع مي شود آه مطابق اين قانون پس از انتخابات -٢
 به طول انجامد يا در هر حال ٢٠٠۴ دسامبر ٣١جمع ملي انجام خواهد شد و تا حد امكان نبايد بيش از م

در آن زمان مرحله دوم با تشكيل يك دولت عراقي مطابق با .  طول نكشد٢٠٠۵ دسامبر ٣١تا پيش از 
  .قانون اساسي دائم به اتمام خواهد رسيد

در آشور بوده و در تمام عراق بدون استثنا قابل اجرا خواهد اين قانون، ارشدترين قانون ) الف(٣ماده 
اصالح يا تغيير اين قانون جز با سه چهارم اعضاي مجمع ملي و اجماع شوراي رياست جمهوري . بود

امكان پذير نيست آما اينكه نبايد هيچ گونه تغييري آه به هر شكلي حقوق ملت عراق را آه در فصل 
ا مرحله انتقالي را به پس از مدت ياد شده در اين قانون مي آشاند دوم ذآر شده نقض مي آند ي

صورت گيرد يا انتخابات مجمع ملي را به تعويق اندازد يا از قدرت استان ها آاسته يا بر اسالم يا ساير 
اجراي ) ج.(هر متن قانون آه مخالف با اين متن باشد باطل است) ب.(اديان و طوايف عراقي اثر بگذارد

  .نون در زمان تشكيل دولت انتخابي مطابق با قانون اساسي دائم عراق پايان خواهد يافتاين قا
  

  ۴ماده 
نظام حكومتي عراق جمهوري، فدراليستي، دموآراتيك و تكثرگرا خواهد بود و قدرت در آن بين حكومت 

درالي نظام ف. فدرال و دولت هاي منطقه اي و استان ها و شهرها و ادارات محلي تقسيم مي شود
  .براساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و جدايي بين قوا است نه براساس نژاد يا مذهب يا قوميت

  
  ۵ماده 

نيروهاي مسلح عراق مطابق با آنچه در فصل سوم و پنجم اين قانون آمده تحت آنترل دولت انتقالي 
  .عراق خواهد بود

  
  ۶ماده 
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 محو آثار اعمال سرآوبگرانه نظام سابق از جمله آواره آردن حكومت انتقالي عراق اقداماتي موثر را براي
اجباري، محو تابعيت، مصادره اموال منقول و غيرمنقول و اخراج از آارهاي دولتي به داليل سياسي يا 

  .نژادي يا مذهبي خواهد آرد
  

  ٧ماده 
 ) خبرگزاري مهر درمتن ترجمه-منبعي براي قانون گذاري(اسالم دين رسمي و منبع قانونگذاري) الف(

محسوب مي شود و تدوين قانوني آه مخالف با اصول اسالم و يا اصول دموآراتيك يا حقوق ذآر شده در 
اين قانون به هويت اسالمي اآثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق . اين قانون باشد مجاز نيست

  .مين مي آندآامل ديني تمام افراد از نظر آزادي عقيده و فعاليت هاي ديني را تض
عراق آشوري با قوميت هاي متعدد و ملتي عرب بوده و بخشي ناگسستني از امت عربي ) ب (

  .محسوب مي شود
  

  ٨ماده 
  .پرچم و سرود و شعارهاي دولت طبق قانون تعيين خواهد شد

  
  ٩ماده 

مادري زبان عربي و آردي دو زبان رسمي عراق است و عراقي ها حق دارند فرزندان خود را به زبان 
چارچوب  . شان از جمله ترآمن يا سرياني يا ارمني در نهادهاي آموزش دولتي طبق ضوابط آموزش دهند

  :و نحوه به آارگيري آن در اين قانون به شرح زير است» زبان رسمي«
  . نشر روزنامه رسمي به اين دو زبان-١
اي وزيران و دادگاه ها و  صحبت آردن، بيان و اظهارنظر در محافل رسمي مثل مجمع ملي و شور-٢

  .آنفرانس هاي رسمي به هر يك از دو زبان ياد شده مجاز است
  
  . اسناد رسمي و مراسالت به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود-٣
  . طبق ضوابط آموزشي مي توان به اين دو زبان مدارس تاسيس آرد-۴
 طبق اصل مساوات براي همه تضمين شده  هرگونه موارد ديگري نيز مثل پول، پاسپورت و شناسنامه-۵

  .است
  . موسسات و دستگاه هاي فدرالي در مناطق آردستان از هر دو زبان استفاده مي آنند-۶
  
  فصل دوم• 
  

  ١٠ماده 
در جهت حاآميت ملت عراق و اراده آزاد آن نمايندگان ملت اقدام به تشكيل ساختارهاي حكومتي 

هاي منطقه اي و نهادهاي استاني و شهرداري ها و ادارات محلي خواهند آرد و دولت انتقالي و دولت 
  .بايد به حقوق ملت عراق آنچنان آه در اين فصل ذآر شده است احترام بگذارند

  
  ١١ماده 

هر آس تابعيت عراقي داشته باشد شهروندي عراقي محسوب مي شود و مطابق با آن از تمام ) الف(
شده برخوردار خواهد بود و اساسًا حق شهروندي او در گرو رابطه حقوق و وظايفي آه در اين قانون ذآر 

  .او با ميهن و دولت است
  
  .تابعيت عراقي را از يك عراقي نمي توان گرفت و انكار آن جايز نيست) ب(
يك عراقي مي تواند بيش از يك تابعيت داشته باشد و هر عراقي آه به دليل اخذ تابعيت ديگري، ) ج (

  .ز او سلب شده باشد، باز هم يك عراقي محسوب مي شودتابعيت عراقي ا
هر عراقي آه به داليل ديني يا نژادي يا قومي تابعيتش سلب شده باشد مي تواند اين تابعيت را ) د (

  .دوباره اخذ آند
 لغو و هر آس از تابعيت عراقي ١٩٨٠ سال ۶۶۶تصميم شوراي منحله فرماندهي انقالب به شماره ) ه (

  .باشد عراقي به حساب مي آيدمحروم شده 
  .مجمع ملي بايد قوانين مربوط به تابعيت يا اخذ تابعيت عراقي را مطابق با اين قانون تدوين آند) و (
  .در تمام منازعات، دادگاه هاي مربوطه بايد به اجراي احكام خاص مربوط به تابعيت توجه آنند) ز (
  

  ١٢ماده 
قيده يا قوميت يا دين يا مذهب يا نژاد در حقوق خود مساوي عراقي ها صرفنظر از جنس يا نظر يا ع

تبعيض به هر شهروند عراقي برمبناي جنس يا قوميت . هستند و در برابر قانون يكسان تلقي مي شوند
عراقي ها حق دارند از امنيت فردي و زندگي و آزادي برخوردار باشند و . يا ديانت يا نژاد ممنوع است

همه در برابر . ا از حق حيات يا آزادي مگر طبق اقدامات قانوني محروم ساختنمي توان هيچ فردي ر
  .دادگاه يكسان هستند
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  ١٣ماده 

  .آزادي هاي عمومي و خصوصي محفوظ است) الف(
  .آزادي بيان مصون و محفوظ است) ب (
ما حق آزادي برگزاري تجمعات مسالمت آميز و آزادي گرايش به جمعيت ها تضمين شده است آ) ج (

  .اينكه حق تشكيل سنديكاها و احزاب و پيوستن به آنها مطابق با قانون تضمين شده است
هر عراقي مي تواند به هر جاي عراق رفت و آمد آند و حق آزادي براي سفر به خارج و يا بازگشت ) د (

  .از خارج را داشته باشد
  .بق با قانون اعتصاب آندهر عراقي حق دارد تظاهرات آند يا به طور مسالمت آميز مطا) ه (
  .هر عراقي حق آزادي انديشه و ابراز عقيده ديني و انجام شعائر خود را دارد و الزام او ممنوع است) و (
  .ممنوع است) استثمار(بندگي و تجارت بندگان و بيگاري و خدمت اجباري ) ز (
  .هر عراقي حق دارد زندگي  خاص و خصوصي خود را داشته باشد) ح (
  

  ١۴ ماده
هر فرد حق امنيت، آموزش، بهداشت و بيمه اجتماعي دارد و دولت عراق و نهادهاي حكومتي بايد در 

  .جهت تامين رفاه و آسايش و فراهم آردن فرصت هاي شغلي ملت عراق آوشش آنند
  

  ١۵ماده 
اآيد شده هيچ يك از احكام قانون اجتماعي نبايد مترتب بر گذشته باشد مگر آنكه در متن قانون ت) الف(

  .جريمه يا مجازات بايد طبق قوانين جاري و در زمان ارتكاب جرم باشد. باشد
پليس يا بازرسان يا مقامات ديگر دولتي يعني تمام نهادهاي تابعه دولت فدرالي حق نقض حرمت ) ب (

بر منازل افراد را ندارند مگر آنكه قاضي يا بازرس طبق قانون اجازه بازرسي داشته باشد و مبتني 
. اطالعاتي باشد آه براي آن قسم خورده شده باشد و فرد بداند قسم دروغ او مجازات خواهد داشت

مي تواند بازرسي بدون مجوز را توجيه آند اما اين حالت _ طبق تشخيص دادگاه _ شرايط فوق العاده 
  .نبايد گسترده باشد

بازداشت فرد به خاطر اعتقادات . دهيچ آس را برخالف قانون نمي توان بازداشت يا دستگير آر) ج (
  .سياسي يا ديني ممنوع است

همه حق دارند در دادگاهي عادالنه و علني و مستقل محاآمه شوند چه دادگاه هاي مربوط به ) د (
  .فرد بايد بدون فوت وقت محاآمه و ضابطه هاي قانوني آن به متهم ابالغ شود. جنايي باشد يا انتظامي

 موجب قانون محكوم نشده باشد بي گناه است و حق دارد وآيلي مستقل و هر متهمي تا به) ه (
هر آس مي . هيچ آس را نمي توان به زور وادار به اعتراف آرد. آاردان بگيرد و يا سكوت اختيار آند

بايد اين حقوق در هنگام دستگيري به فرد تفهيم . تواند در دادگاه براي دفاع از خود شهودي را حاضر آند
  .شود

  .حق برخورداري از يك محاآمه علني و عادالنه و سريع محفوظ است) و (
هر فرد آه به خاطر توقيف يا دستگيري آزادي اش سلب شده، حق دارد به دادگاه مراجعه آند تا ) ز (

  .بدون فوت وقت داليل قانون بازداشت او اعالم و يا دستور آزادي او صادر شود
  .امي تبرئه شده باشد دوباره نمي توان به خاطر آن محاآمه آردمتهمي را آه يك بار از اته) ح (
تاسيس دادگاه هاي خاص يا . يك شهروند عادي را نمي توان در دادگاهي نظامي محاآمه آرد) ط (

  .فوق العاده ممنوع است
برخورد خشن و توهين . شكنجه به هر شكلي، روحي يا جسمي و در هر شرايطي ممنوع است) ي (

از هر فردي گرفته _ به هر دليلي _ ع بوده و هرگونه اعترافي آه به زور يا شكنجه يا تهديد آميز، ممنو
  .شده باشد در دادگاه پذيرفتني نيست

  
  ١۶ماده 

  .اموال عمومي قابل احترام است و هر شهروندي بايد از آن حراست آند) الف(
. ارچوب قانون آن را تصرف آندمالكيت خصوصي افراد مصون است و هيچ آس نمي تواند جز در چ) ب (

از هيچ آس ملكي نمي توان گرفت مگر براي اهداف عمومي و در حالت هايي آه قانون و به طور 
  .مكتوب بر آن تاآيد آرده باشد به شرط آنكه عوض عادالنه و سريع به مالك اصلي پرداخت شود

 عراق را دارد و اين حق بدون هر شهروند عراقي حق قانوني و غيرمشروط براي مالكيت در تمام) ج (
  .قيد است

  
  ١٧ماده 

  .در اختيار داشتن اسلحه يا خريد و فروش آن جز با مجوز قانوني مجاز نيست
  

  ١٨ماده 
  .ماليات و گمرآات جز مطابق قانون مجاز نيست
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   ١٩ماده 
توان به زور به پناهنده اي را آه طبق قانون حق پناهندگي داده شده، نمي توان تحويل داد و او را نمي 

  .آشوري برگرداند آه از آن فرار آرده است
  

  ٢٠ماده 
هر عراقي آه شرايط ذآر شده در قانون انتخابات را داشته باشد مي تواند خود را نامزد آرده و در ) الف(

  .انتخاباتي آزاد، عادالنه و رقابتي براي خود رأي بگيرد
چ عراقي را براساس نژاد يا دين يا مذهب يا جنس يا به خاطر رأي دادن در انتخابات نمي توان هي) ب(

  .اعتقادات يا زبان يا ثروت يا توان خواندن و نوشتن تفكيك آرد
  

  ٢١ماده 
 محلي مجاز  ها يا ادارات ها و شهرداري هاي مناطق و استان ها و اداره دولت انتقالي عراق يا دولت

هاي جامعه مدني  مدني چه با آمك سازماننيستند در حق مردم عراق براي توسعه نهادهاي جامعه 
  .المللي يا ساير موارد دخالت آنند بين
  

  ٢٢ماده 
هاي مناطق يا   اگر يك مقام مسئولي در هر آدام از دواير دولتي يا در دولت فدرالي يا در دولت

 حقوقي_ ها و ادارات محلي در طول آار حقوق شخصي يا گروهي را  ها و شهرداري هاي استان اداره
تواند  سلب آند، آن فرد يا آن گروه مي_ آه در اين قانون يا هر قانون عراقي و جاريه ديگري آمده باشد 

اما اگر دادگاه . عليه آن مسئول شكايت آند و خواستار جبران خسارتي باشد آه به او رسيده است
 داشته است آه نيت و به ميزاني مقبول رفتار آرده و اعتقاد حكم آند آه آن مسئول از روي حسن

  .عملش مطابق با قانون بوده، ديگر نبايد خسارت بپردازد
  

  ٢٣ماده 
نبايد اين گونه تفسير شود آه حقوق ياد شده باال تنها حقوقي است آه ملت عراق از آن برخوردار 

خواهد بود، زيرا ملت عراق بايد از تمام حقوقي آه شايسته يك ملت آزاد و با آرامت انساني است 
المللي و ساير اسناد قانوني و  هاي بين حتي حقوقي آه در معاهدات و توافقنامه. دار باشدبرخور
ها پيوسته باشد يا حتي ساير مواردي آه  المللي آمده است و عراق آنها را امضا يا به آن توافقنامه بين

اك عراق از آليه ها در داخل خ غير عراقي. المللي عراق به آنها متعهد شده است مطابق با قوانين بين
  .حقوق بشري آه با وضعيت آنها به عنوان غير شهروند تعارضي نداشته باشد، برخورد دارند

  
  دولت انتقالي عراق: فصل سوم• 
  

  ٢۴ماده 
دولت انتقالي عراق و دولتي آه در اين قانون با نام حكومت فدراليستي بدان اشاره شد مرآب از _ الف 

  . مهوري و شوراي وزيران به همراه نخست وزير و قوه قضائيه استيك مجمع ملي و شوراي رياست ج
  .گانه مقننه و اجرائيه و قضائيه از هم جدا و در برابر هر يك مستقل هستند قواي سه_ ب 
هيچ فرد مسئولي يا آارمندي در دولت انتقالي عراق در قبال جرايمي آه در طول انجام وظيفه خود _ ج 

  .اردشود، مصونيت ند مرتكب مي
  

  ٢۵ماده 
  :دولت انتقالي عراق به طور خاص وظايف زير را بر عهده دارد

وگو درباره معاهدات و  هاي سياسي، گفت  خارجي و تعيين نمايندگي ترسيم سياست_ الف 
هاي اقتصادي و تجارت خارجي و  المللي و امضاي آنها و ترسيم سياست هاي بين توافقنامه
  .شور باشدهايي آه الزمه حاآميت آ سياست

تدوين و اجراي سياست امنيت داخلي، از جمله تاسيس نيروهاي مسلح و توابع آن به منظور _ ب 
  .تامين و پشتيباني و تضمين امنيت مرزهاي آشور و دفاع از عراق

هاي تجاري از طريق   هاي مالي و انتشار ارز و تنظيم گمرآات و تنظيم سياست ترسيم سياست_ ج 
 مناطق آشور و تعيين بودجه عمومي دولت و ترسيم سياست پولي و تاسيس ها و مرزهاي استان

  .بانك مرآزي و ادارات مربوطه آن
  .هاي عمومي مربوط به دستمزدها ها و اوزان و سياست تنظيم امور مربوط به مقياس_ د 
ناطق و هايي آه عوايد آن به همه فرزندان عراق اعم از م هاي طبيعي عراق و ثروت  مديريت ثروت-ه 

توزيع . ها هاي همان مناطق و استان ها و اداره  البته با مشورت با دولت. گردد ها بازمي استان
ها از طريق بودجه عمومي آشور و به شكلي منصفانه آه متناسب با  درآمدهاي ناشي از اين ثروت

ها در دوران  تبه خصوص با توجه به مناطقي آه از اين ثرو. توزيع جمعيتي در تمام نقاط آشور باشد
اند و حل مشكالت آنها به نحوي مثبت و در جهت برآوردن نيازها و باال بردن  رژيم سابق محروم بوده

  .گيرد سطح پيشرفت در مناطق مختلف آشور صورت مي
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  .تنظيم امور مربوط به تابعيت و مهاجرت و پناهندگي_ و 
  .تنظيم سياست ارتباطات_ ز 
  

  ٢۶ماده 
 جاري خواهد ماند، مگر قوانيني آه به موجب اين ٢٠٠۴ ژوئن ٣٠ جاري عراق تا قوانين فعلي و_ الف 

  .قانون خالف آن آمده باشد يا دولت انتقالي عراق آنها را مطابق با اين قانون لغو يا تصحيح آند
قوانين صادره از سوي قوه مقننه حكومت فدرالي بر هر قانون ديگري آه از سوي هر قوه مقننه _ ب 

البته به استثناي آن . ادر شده و به خصوص در صورت تعارض بين آنها، رجحان خواهد داشتديگري ص
  .اين قانون ذآر شده باشد) ب (۵۴چه در متن ماده 

  
  ٢٧ماده 
نيروهاي مسلح عراق مرآب است از عناصر واحدهاي عامل و واحدهاي احتياط و هدف تمام اين _ الف 

  .قوا دفاع از عراق است
هايي آه مستقيمًا تحت آنترل فرماندهي دولت انتقالي عراق  روهاي مسلح و ميليشياتشكيل ني_ ب 

  . نيستند مجاز نخواهد بود مگر به موجب قانون فدراليسم
نيروهاي مسلح عراق از جمله نظاميان شاغل در وزارت دفاع يا هر اداره يا سازمان متبوع آن اجازه _ ج 

توانند به نفع هيچ نامزدي  آنها نمي.  مراآز سياسي را ندارندنامزدي در انتخابات و براي اشتغال در
. هاي وزارت دفاع آنها را ممنوع آرده است هايي شرآت جويند آه سازمان تبليغات آنند و يا در فعاليت

ها مشغول به آار  شود آه به عنوان آارمند در آن پست اين غير مجاز بودن شامل افرادي نيز مي
  .نون اين نيست آه چنين افرادي حق رأي دادن در انتخابات را ندارندمعناي اين قا. هستند

المللي عراق به ويژه در مورد منع گسترش و توسعه و توليد و  دولت انتقالي عراق تعهدات بين_ د 
شمارد و آنچه را در اين رابطه بوده و  هاي اتمي و شيميايي و بيولوژيك رامحترم مي استفاده از سالح

هاي متصل به آن مربوط  ساخت و توليد و استفاده از تجهيزات و مواد و تكنولوژي و سازمانبه توسعه و 
  .آند شود، ممنوع تلقي مي مي
  

  ٢٨ماده 
اعضاي مجمع ملي و شوراي رياست جمهوري و شوراي وزيران از جمله نخست وزير و قضات _ الف 
يك عضو مجمع .  ديگري داشته باشندتوانند در داخل يا خارج از دولت هر گونه پست ها نمي دادگاه

شود از عضويت در مجمع ملي مستعفي تلقي  ملي آه عضو شوراي رياست جمهوري يا وزيران مي
  .شود مي
تواند عضو مجمع ملي يا  به هيچ نحوي از انحا فردي آه منتسب به نيروهاي مسلح است نمي_ ب 

ن آه حداقل هشت ماه پيش از آن از وزير يا نخست وزير يا عضو شوراي رياست جمهور شود مگر آ
  .نيروهاي مسلح استعفا داده يا بازنشسته شده باشد

  
   ٢٩ماده 

از ماده دوم اين قانون قدرت را به دست گرفت دولت ) ١_ ب (وقتي دولت موقت عراق مطابق با بند 
  .موقت ائتالفي منحل و شوراي حكومتي آارش پايان خواهد يافت

  
   انتقاليقوه مقننه: فصل چهارم• 
  

  ٣٠ماده 
 دولت عراق طي مرحله انتقالي يك قوه مقننه خواهد داشت آه به نام مجمع ملي شناخته -الف 
  .ترين وظيفه آن قانونگذاري و نظارت بر آار قوه مجريه است شود و اصلي مي
بل اجرا شود و از تاريخ نشر قا  اين قوانين به نام ملت عراق صادر و در روزنامه رسمي آشور درج مي-ب

  .خواهد بود، مگر آن آه خالف آن تأآيد شده باشد
شود و در قانون انتخابات   مجمع ملي مطابق با قانون انتخابات و قانون احزاب سياسي برگزيده مي-ج

ها  در اين مورد بايد تمام جمعيت. ميزان نمايندگي زنان نبايد آمتر از يك چهارم اعضاي مجمع ملي باشد
ها و سايرين حق نمايندگي داشته  ها و آشوري ها و آلداني از جمله ترآمانهاي عراقي  و گروه
  .باشند

 ٣١ يا در زمان ديگري حداآثر تا ٢٠٠۴ دسامبر ٣١پذير باشد در تاريخ   انتخابات مجمع ملي اگر امكان-د
  . برگزار خواهد شد٢٠٠۵دسامبر 

  
  ٣١ماده 
ظيم قانوني خواهد آرد آه در صورت استعفا يا  عضو بوده و اقدام به تن٢٧۵ مجمع ملي مرآب از -الف

  .بازنشستگي يا وفات بتوان عضو ديگري را جايگزين او آرد
  : بايد فرد نامزد براي مجمع ملي حائز شرايط زير باشد-ب
  . سال نداشته باشد٣٠ عراقي بوده و آمتر از -١

www.iran-archive.com 



اعد قانوني آن را مستثني آرده  عضو ارتش منحله بعث تا درجه عضو گروهان يا باالتر نباشد، مگر قو-٢
  .باشد

 اگر در گذشته عضوي فعال در حزب منحله بعث بوده بايد سندي را امضا و از حزب بعث و تمام -٣
هاي  ارتباطات گذشته خود پيش از نامزد شدن تبري جسته باشد و قسم بخورد آه ديگر با سازمان

 ثابت شد آه او دروغ گفته يا حيله آرده است اگر در دادگاه. حزب بعث ارتباط و همكاري نداشته باشد
  .آرسي خود را در مجمع ملي از دست خواهد داد

هاي سرآوبگر رژيم گذشته باشد يا در زمره آساني باشد   شخص نبايد از افراد منتسب به دستگاه-۴
  .آه در آشتار شهروندان عراقي مشارآت داشته باشد

  . المال مردم به ثروتي رسيده باشد  از طريق بيت نبايد آسي باشد آه به طور غيرمشروع و-۵
  . در رابطه با جرايم منافي عفت محكوم نشده باشد و در آل به حسن شهرت اشتهار داشته باشد-۶
  . از نظر تحصيلي، حداقل مدرآي در سطح ديپلم يا معادل آن داشته باشد-٧
  . در هنگام نامزد شدن عضو نيروهاي مسلح نباشد-٨

  
  ٣٢ماده 

آند و جلسات خود را به صورت علني برگزار  اي داخلي را تدوين مي  مجمع ملي نظام نامه-فال
به طور طبيعي، . نامه داخلي مجمع جز اين اقتضا آند نمايد، مگر آن آه شرايط مطابق با نظام مي

  .ترين فرد خواهد بود رياست اولين جلسه بر عهده مسن
رياست مجمع . رئيس را انتخاب خواهند آرد و دو نايب اعضاي مجمع ملي از بين خود يك رئيس -ب

نايب اول آسي است آه از او تعداد رأي . برعهده آسي است آه بيشترين آرا را آسب آرده باشد
ها  تواند در بحث تواند براي هر موضوعي رأي گيري آند ولي نمي رئيس مجمع مي. آمتري آورده باشد

ت موقت پيش از بررسي آن موضوع از رياست جلسه آنار مشارآت داشته باشد، مگر آن آه به صور
  .رفته باشد

گيرد مگر آن آه طرح مذآور حداقل دو مرتبه در  گيري براي يك طرح در مجمع ملي صورت نمي  رأي-ج
  .جلسات عادي مجمع قرائت شده باشد

  
  ٣٣ماده 
تصميمات در . شدهاي آن ضبط و منتشر خواهد  هاي مجمع ملي علني بوده و سخنراني  نشست-الف

  .اين مجمع با اآثريت عادي خواهد بود مگر آن آه اين قانون خالف آن را مورد تأآيد قرار داده باشد
ها قانوني پيشنهادي از سوي شوراي وزيران از جمله قوانين مربوط به   مجمع بايد در مورد لوايح-ب

  .بودجه نظر بدهد
  
  .به مجمع تقديم و مجمع بايد آن را بررسي و تصويب آند شوراي وزيران بايد اليحه بودجه عمومي را -ج
  .نامه داخلي حق پيشنهاد طرح دارند  اعضاي مجمع ملي مطابق با نظام-د
اگر اين آار به منظور دفاع در برابر يك .  اعزام نيروهاي مسلح عراق به خارج از آشور مجاز نيست-ه

  .پذير خواهد بود ه درخواست آن امكانتجاوز خارجي باشد تنها در صورت توافق مجمع و بنا ب
  .المللي را امضا يا تأييد آند هاي بين تواند معاهدات و توافقنامه  مجمع ملي به تنهايي مي-و
هاي آن شامل استيضاح مقامات اجرايي از جمله اعضاي شوراي رياست   نظارت مجمع و آميسيون-ز

تري  ئول ديگري خواهد بود آه در مراتب پائينوزير و يا هر مقام مس جمهوري و شوراي وزيران و نخست
اين حق نظارت شامل حق تحقيق و درخواست اطالعات و صدور فرامين مبني بر . از قوه مجريه قرار دارد

  .حضور افراد در جلسات مجمع خواهد بود
  

  ٣۴ماده 
اين باره گويد مصونيت خواهد داشت و در  يك عضو مجمع ملي در مورد آنچه در طول جلسات مجمع مي

با اين وصف دستگيري او در طول جلسات مجاز نيست مگر آن آه فرد . تواند به دادگاه احضار شود نمي
  . عضو متهم به جرمي آشكار باشد و مجمع ملي با رفع مصونيت از او توافق داشته باشد

  
  قوه مجريه انتقالي: فصل پنجم• 
  

  ٣۵ماده 
وزير  شوراي رياست جمهوري و شوراي وزيران و نخستقوه مجريه در طول مرحله انتقالي مرآب از 

  .است
  

  ٣۶ماده 
جمهوري را   گزيند آه شوراي رئيس جمهور و دو معاون را براي او بر مي  مجمع ملي يك رئيس-الف 

. وظيفه اين شورا نمايندگي حاآميت عراق و اشراف بر امور عالي آشور است. دهند تشكيل مي
. شود ست و با اآثريت دو سوم از آراي اعضاي مجمع برگزيده ميشوراي رياست جمهوري با يك لي

مجمع ملي صالحيت برآناري هر يك از اعضاي شوراي رياست جمهوري را با اآثريت سه چهارم اعضا و 
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هاي اين شورا خالي بماند  در حالتي آه يكي از پست. آفايتي و يا عدم شايستگي دارد به داليل بي
  .تواند جانشيني را براي او انتخاب آند مينيز مجمع با دو سوم آرا 

  
جمهوري همان شرايط عضويت در مجمع ملي است به اضافه اين   شرايط عضويت در شوراي رياست-ب
  :آه
  .  سن هر يك بايد حداقل چهل سال باشد-١
  . از شهرت و استقامت و حسن رفتار برخوردار باشند-٢
  .له بعث را ترك آرده باشند در صورت عضويت حداقل ده سال پيش حزب منح-٣
  .هاي رژيم گذشته مشارآت نداشته باشند  در سرآوبي-۴
تواند جانشين   شوراي رياست جمهوري تصميمات خود را به طور اجماع اخذ آرده و هيچ آس نمي-ج

  .ديگري باشد
  

  ٣٧ماده 
در اين . آند نقض آند تواند هر قانوني را آه مجمع ملي تصويب مي شوراي رياست جمهوري مي

 -صورت قانون ياد شده دوباره به مجمع بازگردانده خواهد شد تا با اآثريتي آه غيرقابل نقض باشد
  . به نحو مقتضي آن را تصويب آند- روز٣٠حداآثر تا مدت 

  
  ٣٨ماده 
وزير  وزير و اعضاي هيات وزيران را با توصيه نخست  شوراي رياست جمهوري با اجماع نخست-الف

  .پس از آن افراد ياد شده بايد پيش از شروع آار از مجمع ملي راي اعتماد بگيرند. دمعرفي خواهد آر
هايي خواهد بود آه بايد در انحصار اعضاي شوراي رياست   صالحيت هاي آنان همان صالحيت-ب

  . سال در زمان تصدي پست خود باشد٣۵جمهوي باشد عالوه بر اينكه عمر آنها نبايد آمتر از 
  

  ٣٩ماده 
المللي نمايندگاني  هاي بين  هيات وزيران به اتفاق شوراي رياست جمهوري به منظور عقد قرارداد-الف

  .ها به تاييد مجمع ملي نيز برسد  بايد اين قرارداد. را تعيين خواهند آرد
هاي فقط تشريفاتي و   شوراي رياست جمهوري وظيفه فرماندهي نيرو هاي مسلح را در زمينه-ب

تواند آسب اطالع و يا  اين شورا قدرت فرماندهي ندارد، اما مي. اهد داشتها بر عهده خو جشن
وزير به وزير دفاع و سپس ساير فرماندهان  فرماندهي عملياتي در امور نظامي از نخست. مشاوره آند

  .رسد  مراتب مي به صورت سلسله
ي آشور را تعيين  شوراي رياست جمهوري به توصيه شوراي عالي قضايي رئيس، اعضاي ديوان عال-ج

  .خواهد آرد
 هيات وزيران رئيس اداره اطالعات را تعيين و افسران ارتش از درجه سرهنگ به باالتر را تعيين خواهند -د

  .اين موارد بايد به تاييد اآثريت نمايندگان در مجمع ملي برسد. آرد
  

  ۴٠ماده 
  . ملي پاسخگو خواهند بود وزير و وزرا در برابر مجمع  نخست-الف
هاي  وزير و وزيران به طور موقت بر سر آار  در صورت عدم راي اعتماد به آل هيات وزيران، نخست-ب

  .اي تشكيل شود  هيات وزيران تازه٣٨خود خواهند بود تا حداآثر سي روز طبق ماده 
  

  ۴١ماده 
اند با تو او همچنين مي. دهد  هاي روزمره خود براي اداره دولت ادامه مي وزير به مسئوليت نخست

تواند از طرق   شوراي رياست جمهوري مي. توافق اآثريت مطلق مجمع ملي، وزيري را برآنار آند
  .وزير را بر آنار آند قانوني عضوي از هيات وزيران از جمله نخست

  
  ۴٢ماده 

تواند  اين هيات مي. آند هيات وزيران پول ملي را تعيين و براي اجراي قوانين فراميني را صادر مي
  .تمام تصميمات هيات وزيران بايد با راي اآثريت حاضرين باشد. هايي را به مجمع پيشنهاد آند طرح

  
  قوه قضائيه فدرالي :فصل ششم• 
  

  ۴٣ماده 
قوه . شود قوه قضائيه مستقل است و از سوي قوه مجريه و حتي وزارت دادگستري اداره نمي: الف

بق قانون و بدون دخالت دو قوه مقننه و مجريه قضائيه براي گزارش برائت متهم يا محكوميت او مطا
  .اختيار تام دارد

 خواهند ماند مگر مطابق با اين قانون از آنها ٢٠٠۴هاي خود تا اول سپتامبر   قضات فعلي در پست-ب
  .نيازي شود اعالم بي
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  . مجمع ملي بودجه مستقلي را به نحو مناسب براي قوه قضائيه تعيين خواهد آرد-ج
تاسيس . اي فدرالي در مسائلي نظر خواهند داد آه منشاء آنها اجراي قوانين فدرالي استه  دادگاه-د

هاي منطقه اي صورت خواهد  اين دادگاه فقط به دولت فدرالي اختصاص دارد و با مشاورت با دادگاه
  .گرفت

  
  ۴۴ماده 
  .شود ه مي عالي فدرال ناميد  تشكيل اين دادگاه در عراق مطابق قانون بوده و دادگاه-الف
  :هاي اين دادگاه به شرح زير است  اختيارات و ويژگي-ب
ها   اي و ادارات و استانداري هاي منطقه  قضاوت ويژه در مورد دعاوي بين دولت انتقالي عراق و دولت-١

  .ها و ادارات محلي و شهرداري
ا دستوري آه از  قضاوت انحصاري و ويژه در مورد دعاوي خاص آه معتقد است قانوني يا سيستمي ي-٢

اي يا ساير ادارات استاني و محلي صادر شده مطابق با اين قانون  هاي منطقه  دولت فدرالي يا دولت
  .نبوده است

  .شود  صالحيت و اقتدار ديوان عالي فدرال بر مبناي قانون فدرالي تعيين مي-٣
اقدامي خالف اين قانون  اگر دادگاه عالي فدرال تشخيص داد آه قانوني يا سيستمي يا دستوري يا -ج

  .بوده باطل خواهد بود
 دادگاه عالي فدرال آشور با تدابير الزم سيستمي را به وجود خواهد آورد آه بتواند به دعاوي -د

  .االجرا خواهد بود رسيدگي آند و تصميمات خود را با اآثريت گرفته و اين تصميمات الزم
به توصيه شوراي عالي قضايي و با رايزني با شوراهاي  عضو بوده آه ٩ دادگاه عالي فدرال مرآب از -ه

شوراي رياست .  نفر براي تصدي اين آار معرفي خواهند شد٢٧ تا ١٨ها حداقل  قضايي استان
  .دهد جمهوري از بين آنها اعضاي اين دادگاه را تعيين و يكي از آنها را رئيس قرار مي

  
  ۴۵ماده 

اين . آند  نظارت داشته و بودجه اين شورا را تعيين ميشوراي عالي قضايي بر امور قضايي فدرالي
شورا مرآب از رئيس دادگاه عالي فدرال، رئيس و نمايندگان دادگاه استيناف فدرال و روساي 

رياست اين شورا . اي استيناف خواهد بود هاي استيناف فدرال و رئيس و نايب هر دادگاه منطقه دادگاه
ل بوده و در صورت غيبت، رئيس دادگاه استيناف فدرال رئيس آن بر عهده رياست دادگاه عالي فدرا

  .خواهد بود
  

  ۴۶ماده 
هاي درجه يك و دادگاه جنايي ويژه و  هاي موجود و خارج از منطقه آردستان از جمله دادگاه  دادگاه-الف

هاي تجديدنظر آه آخرين درجات قضايي است جزو دستگاه قضايي   هاي استيناف و دادگاه دادگاه
تعيين قضات اين . توان مطابق قانون تشكيل داد دادگاه هاي فدرالي ديگري نيز مي. واهد بودخ

  .ها توسط شوراي عالي قضايي خواهد بود دادگاه
هاي منطقه آردستان قطعي تلقي  اي و محلي از جمله دادگاه هاي منطقه  تصميمات دادگاه-ب
ند در صورت مغايرت با اين قانون يا هر قانون توا شود، اما در عين حال دستگاه قضايي فدرال مي مي

  .فدرال ديگري آنها را مورد بازنگري قرار دهد
  

  ۴٧ماده 
توان بر آنار آرد مگر به جرايمي مانند منافي عفت يا  يك قاضي يا يك عضو شوراي عالي قضايي را نمي

 شوراي عالي قضايي و اين عزل به توصيه. فساد محكوم شده باشد يا دچار ناتواني دائمي گشته باشد
در طول دوران خدمت . پذير خواهد بود با تصميم هيات وزيران و توافق شوراي رياست جمهوري امكان

  . آن را قطع آرد توان حقوق يك قاضي را آم يا به هر دليلي نمي
  
  هاي ملي دادگاه ويژه و هيات: فصل هفتم• 
  

  :۴٨ماده 
  . قابل اجرا است١٠/١٢/٢٠٠٣  قانون تاسيس دادگاه ويژه جنايي مورخ-الف
 هيچ دادگاه ديگري نمي تواند در قضايايي آه در صالحيت دادگاه ويژه جنايي است نظر بدهد آه در -ب

  .متن قانون تأسيس آن دادگاه ذآر شده باشد
  .قضات اين دادگاه طبق آنچه در قانون تأسيس آن آمده تعيين مي شوند_ ج 
  

  :۴٩ماده 
ملي مثل هيأت پاآسازي ملي و هيأت عالي حل اختالفات ملكي و تأسيس هيأت هاي _ الف 

مستغالت وهيأت ملي ريشه آني حزب بعث مورد تأييد است آما اينكه پس از اجراي اين قانون نيز 
اعضاي اين هيأت هاي ملي همچنان به آار خود ادامه مي . تأسيس اين هيأت ها مورد تأييد خواهد بود

  . اين قانون آمده است۵١ در ماده دهند البته با رعايت آنچه
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  .تعيين اعضاي هيأت هاي ملي طبق اين قانون خواهد بود_ ب 
  

   :۵٠ماده 
هدف اين هيأت اجراي تعهدات . دولت انتقالي عراق هيأتي ملي را براي حقوق بشر تأسيس مي آند

بشر نظر خواهد ويژه مربوط به حقوق مصرح در اين قانون است و در شكايت هاي مربوط به نقض حقوق 
تأسيس مي شود و دفتري براي ) اصول پاريس(اين هيأت مطابق با اصول جهاني حقوق بشر . داد

اين دفتر مي تواند از طرف خود يا از روي شكايات واصله در مورد . رسيدگي به شكايات خواهد داشت
  .رفتار قواي حكومتي آه برخالف قانون باشد تحقيق و تفحص آند

  
  :۵١ماده 
آدام از اعضاي دادگاه ويژه يا هر يك از هيأت هايي آه دولت فدرالي تأسيس مي آند، نمي تواند هيچ 

اين ممنوعيت شامل اعضاي . تحت هيچ نامي در ساير دواير دولتي يا خارج از آن اشتغال داشته باشد
  .قوه قضائيه، مجريه و مقننه دولت انتقالي نيز مي شود

  
   و شهرداري ها و شورا هاي محليمناطق و استان ها: فصل هشتم• 
  

  :۵٢ماده 
همان . نظام فدرالي در عراق به نحوي طراحي مي شود آه مانع تمرآز قدرت در حكومت مرآزي باشد

اين سيستم . تمرآزي آه مي تواند دوره هاي استبداد و ستمگري رژيم گذشته را تداوم بخشد
 خواهد آرد تا عراقي يكپارچه به وجود آيد حكومتي قدرت هاي محلي را در هر منطقه و استان تشويق

  .آه هر شهروندي در اداره آشور نقش فعالي داشته و حقوقش تضمين و آزاد از هر سلطه اي باشد
  

  :۵٣ماده 
 حكومت فدرالي يا مرآزي، دولت منطقه آردستان را به عنوان يك دولت رسمي حاآم بر اراضي -الف 

 اداره مي آرد و شامل استان هاي دهوك، اربيل، سليمانيه، ٢٠٠٣ مارس ١٩آن منطقه آه تا پيش از 
آه در اين » دولت منطقه آردستان«اصطالح . آرآوك، ديالي و نينوا مي شود به رسميت مي شناسد

قانون آمده به معناي شوراي ملي آردستان، هيأت وزيران آردستان و قوه قضائيه منطقه در آردستان 
  .است

  .زهاي استان هاي هجده گانه بدون تغيير باقي خواهد ماند طي دوران انتقالي مر-ب 
 استان هاي خارج از منطقه آردستان به استثناي بغداد و آرآوك مي توانند مناطقي را بين خود -ج 

تشكيل دهند و دولت موقت عراق مي تواند راهكارهايي براي تشكيل اين مناطق پيشنهاد آند يا آنها را 
براي قانوني شدن تشكيل هر منطقه اي عالوه بر موافقت . د تأييد قرار دهدبه مجمع ملي عرضه و مور

  .مجمع ملي موافقت اهالي استان هاي مورد نظر از طريق رفراندوم الزامي است
 اين قانون حقوق اداري و فرهنگي و سياسي ترآمان ها و آلداني ها و آشوري ها و تمام شهروندان -د 

  .ديگر را تضمين مي آند
  

  :۵۴ ماده
 دولت منطقه آردستان همچنان به اعمال آنوني خود طي مرحله انتقالي ادامه مي دهد مگر در -الف 

توزيع اين آارها از سوي . مواردي آه طبق اين قانون اختصاص به دولت فدراليستي داشته باشد
ل بر امنيت دولت منطقه آردستان آنتر. اين قانون خواهد بود) ه (٢۵حكومت فدرال و مطابق با ماده 

داخلي و نيروهاي پليس را در اختيار خواهد داشت و مي تواند ماليات و تعرفه هايي را در داخل منطقه 
  .آردستان وضع آند

 در مورد نحوه اجراي قوانين فدرالي در منطقه آردستان، شوراي ملي آردستان مجاز خواهد بود هر -ب 
 و در ٢۵يل آند، البته به استثناي مواردي آه در ماده آدام از اين قوانين را داخل منطقه آردستان تعد

  .اين قانون مورد تأآيد قرار گرفته و از اختيارات ويژه حكومت فدرالي است) د( بند ۴۴ماده 
  

  :۵۵ماده 
 هر استان مي تواند يك شوراي استان تشكيل و استاندار را معرفي آند و شوراهاي شهري و -الف 

رالي نمي تواند هيچ عضوي از دولت منطقه اي يا استانداري يا عضوي حكومت فد. محلي تشكيل دهد
از شوراهاي استانداري و شهرداري و شوراهاي محلي را برآنار آند مگر آنكه به موجب اين قانون از 

طريق دادگاه ذي صالحيت به جرمي محكوم شده باشد آما اينكه دولت منطقه اي نمي تواند 
و هيچ استانداري . ي شوراي استانداري يا شهرداري يا محلي را برآنار آنداستانداري يا عضوي از اعضا

نمي تواند عضوي از اعضاي شوراي استان يا شهرداري يا محلي تابع حكومت فدراليسم را برآنار آند 
  .اين قانون باشد) د( بند ۴٣ و ماده ٢۵مگر در مواردي آه مربوط به صالحيت ها مبتني بر ماده 

 در اين پست ها به آار اشتغال دارند تا ٢٠٠۴ان و اعضاي شوراهاي استان آه از مارس استاندار_ ب 
مگر اينكه خود داوطلبانه از آار آناره گيري آرده يا پيش از . زمان برگزاري انتخابات آزاد باقي خواهند ماند

س شهرداري يا هنگام عزل يك استاندار يا رئي. اين تاريخ به دليل ارتكاب جرمي برآنار شده باشند
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عضوي از اعضاي اين شوراها، شوراي مذآور مي تواند از داوطلبان بخواهد آه براي عضويت نامزد 
هر نامزد جديدي بايد اآثريت . شرايط اين نامزدي همان شرايط عضويت در مجمع ملي خواهد بود. شوند

  .آراي آن شورا را آسب آند
  

  :۵۶ماده 
 را در اجراي عمليات جاري فدراليسم در داخل استان از قبيل شوراهاي استاني حكومت فدرال_ الف 

تأمين مالي شوراهاي استان از طريق . بازنگري برنامه هاي ساالنه و بودجه و غيره آمك خواهند آرد
بودجه عمومي دولت است و اين شوراها در عين حال مي توانند به طور مستقل از طريق اعمال ماليات 

آرده و در استان چه به صورت تنها و يا با مشارآت سازمان هاي بين المللي و و تعرفه ها درآمد آسب 
  .سازمان هاي غيردولتي و يا ساير مواردي آه متناسب با قوانين فدراليسم است مصرف آنند

شوراهاي شهرستان و نواحي و غيره ضمن آمك به حكومت فدرالي خدمات عمومي ارائه مي _ ب 
زنگري برنامه هاي فدرالي در اماآن مذآور و تأآيد بر تأمين نيازها و منافع محلي اين امر از طريق با. آنند

به طوري سالم صورت گرفته و نيازهاي مربوط به بودجه محلي و جمع ماليات ها و تعرفه هاي مربوطه را 
همچنين عمليات اداري محل را تنظيم و پيشنهاد طرح هاي محلي مي دهند و . مشخص مي آنند

  .ها را به تنهايي يا با آمك سازمان هاي بين المللي و غيردولتي بر عهده مي گيرنداجراي آن
حكومت فدرالي اقداماتي را اتخاذ خواهد آرد آه به ادارات محلي و منطقه اي و استان ها قدرتي _ ج 

واحدهاي منطقه اي و ادارات استاني از جمله دولت . اضافي و به شكلي برنامه ريزي شده بدهد
  .تان بر اساس اصل عدم تمرآز و اعطاي قدرت بر ادارات محلي و شهري سازماندهي خواهند شدآردس

  
  :۵٧ماده 
تمام صالحيت هايي را آه فقط در اختصاص دولت انتقالي عراق نيست مي توان از طريق دولت _ الف 

  .هاي منطقه اي و استاني در اسرع وقت اعمال آرد
ل مناطق عراق و حتي شوراي ملي آردستان در همان موعد انتخابات شوراهاي استاني در آ_ ب 

  . برگزار خواهد شد٢٠٠۵ ژانويه ٣١انتخابات يعني حداآثر تاريخ 
  

  :۵٨ماده 
دولت انتقالي عراق به ويژه هيأت حل اختالفات ملكي و ساير طرف هاي مسئول بايد در اسرع _ الف 

 آوچ اجباري و تبعيد ساآنان و مهاجرت وقت براي رفع ظلمي آه رژيم سابق در آردستان از طريق
در اين راه بايد اقدامات زير انجام . اجباري آنان در داخل منطقه يا خارج از آن اعمال آرده اند تالش نمايند

  :شود
در مورد تبعيدشدگان يا مهاجران و يا آساني آه مالكيت آنها سلب شده است،  دولت بايد طي  _ ١

خانه هايشان بازگرداند و اگر اين آار امكان پذير نيست، غرامتي عادالنه در مرحله اي معقول آنها را به 
  .اختيار آنان بگذارد

 قانون ١٠در مورد افرادي آه به اراضي و مناطق خاص آوچانده شده اند، حكومت بايد طبق ماده  _ ٢
ت از دولت دريافت هيأت حل اختالفات ملكي رفتار آند تا امكان بازگشت آنها به وطنشان فراهم يا غرام
  .آنند يا زمين هاي جديدي در نزديكي محل اقامتشان در استان به آنها واگذار شود

در مورد افرادي آه از آار برآنار شده يا ممر درآمد خود را از دست داده اند، حكومت بايد فرصت  _ ٣
  .هاي شغلي جديدي را در همان مناطق در اختيار آنان بگذارد

تصحيح مسئله قوميت ها حكومت بايد تمام تصميمات گرفته شده در اين باره را لغو آند اما در مورد  _ ۴
و به افراد متضرر اجازه دهد آه خود هويت ملي خود و گرايش نژادي شان را بدون اآراه يا هرگونه 

  .فشاري تعيين آنند
شوراي . ر دادرژيم سابق به خاطر اغراض سياسي همچنين مرزهاي اداري را بازيچه خود قرا_ ب 

رياست جمهوري و دولت انتقالي عراق بايد به خاطر رفع اين تغييرات ناعادالنه به مجمع ملي توصيه 
آند، اگر رياست جمهوري نمي تواند اين موافقت را آسب آند بايد َحَكمي بي طرف تعيين شود تا 

 خواست تا شخصيتي بين موضوع بررسي شود و اگر باز هم نتوانست بايد از دبيرآل سازمان ملل متحد
  .المللي و مورد اعتماد را براي داوري در اين باره تعيين آند

حل و فصل نهايي اراضي مورد اختالف ، از جمله آرآوك تا زمان تكميل برنامه هاي فوق و يك _ ج 
 به سرشماري شفاف و تا زمان تأييد قانون اساسي دائم به تعويق مي افتد و بايد در آن زمان و با توجه

  .خواست ساآنان منطقه و بر مبناي اصولي عادالنه اين اختالفات حل و فصل شود
  
  مرحله پس از انتقال: فصل نهم• 
  

  :۵٩ماده 
قانون اساسي دائم شامل تضمين هايي خواهد بود آه تأييد آند از نيروهاي مسلح عراق هرگز _ الف 

  .ديگر در جهت وحشت يا سرآوب ملت عراق استفاده نخواهد شد
به موازات آنكه عراق طي مرحله انتقالي به عنوان يك دولت با حاآميت جايگاه خود را مي يابد و _ ب 

تمايل به همكاري با ساير دولت ها در جهت حفظ امنيت و صلح و مبارزه با تروريسم دارد، نيروهاي 

www.iran-archive.com 



عنامه شماره طبق قط_ مسلح عراق در نيروهاي چند مليتي موجود در عراق و تحت فرماندهي واحد 
تا زمان تصويب قانون اساسي دائم و _  شوراي امنيت و ساير قطعنامه هاي بعدي ٢٠٠٣ سال ١۵١١

  .انتخاب دولت جديد مطابق با آن مشارآت اصلي خواهند داشت
در حال تحويل دولت و به موازات آسب حاآميت عراق،  دولت انتقالي صالحيت عقد قراردادهاي _ ج 

  .ورد فعاليت نيروهاي چند مليتي عامل در عراق خواهد داشتبين المللي را در م
  

  :۶٠ماده 
اين مجمع مسئوليت مذآور را با به راه انداختن . مجمع ملي بايد قانون اساسي دائمي عراق را بنويسد

بحث هاي موردنظر درباره قانون اساسي از طريق نشست هاي علني و در تمام مناطق عراق و از 
  .ريافت پيشنهادات از شهروندان عراقي انجام خواهد دادطريق رسانه ها و د

  
  :۶١ماده 
  . آماده آند٢٠٠۵ آگوست ١۵مجمع ملي بايد قانون اساسي دائم را حداآثر تا _ الف 
  .پيش نويس قانون اساسي دائم طي يك رفراندوم به نظرخواهي شهروندان خواهد رسيد_ ب 
ب خواهد شد آه اآثريت راي دهندگان عراق به آن راي رفراندوم زماني موفق و قانون مذآور تصوي_ ج 

  .داده باشند
 انتخابات دولت دائمي ٢٠٠۵ دسامبر ١۵وقتي اين قانون از طريق رفراندوم تصويب شد حداآثر تا _ د 

  . دسامبر شروع خواهد آرد٣١برگزار خواهد شد و دولت جديد آار خود را حداآثر تا 
 مجمع ٢٠٠۵ دسامبر ١۵ را رد آند، مجمع ملي منحل و حداآثر تا  اگر رفراندوم، پيش نويس دائم-ه 

  .تا مجمع جديد قانون اساسي تازه اي را دوباره بنويسد... ملي تازه اي انتخاب خواهد شد
به هنگام ضرورت، رئيس مجمع ملي مي تواند با توافق اآثريت اعضا براي تكميل قانون درخواست _ و 

  .جمهوري اين مدت را آه غيرقابل تمديد است تعيين خواهد آردشوراي رياست . وقت اضافي آند
 پيش نويس قانون اساسي را تكميل نكرد و درخواست تمديد ٢٠٠۵اگر مجمع ملي تا ماه اوت _ ز 

  . اجرا خواهد شد۶١ماده ) ه(مهلت نيز ننمود در آن صورت بند 
  

  :۶٢ماده 
ك دولت جديد عراقي بر اساس آن قابل اجرا اين قانون تا زمان صدور قانون اساسي دائم و تشكيل ي

  .خواهد بود
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