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

  
   جلسه شوراي حكام-ان و سالح اتميرژيم اير

  
  متن نهايي قطعنامه پيشنهادي آمريکا و سه کشور اروپايي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران 

  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20 چهار شنبه -خبرگزاري مهر 
 با پس از ساعتها جلسه پشت پرده سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان، وهمچنين چند کشور ديگر

هيات نمايندگي آمريکا در شوراي حکام، و در حالي که بر خالف عرف اين شورا هيچ مشورتي با گروه 
صورت نگرفت متن نهايي قطعنامه ) که حدود دو پنجم اعضا را تشکيل مي دهند(غير متعهدها 

 فرصت پيشنهادي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران تحويل نمايندگان شوراي حکام شد تا پس از يک
  .   ساعته در نيمروز پنج شنبه آينده به راي گذاشته شود24

متن اصلي اين سند پيشنهادي که با توجه به پيشنهاد قبلي آمريکا به نظر مي رسد سه کشور 
اروپايي آن را تند تر و غير منصفانه تر ساخته اند؛ ساعتي پيش و از طريق ديپلماتهاي غربي حاضر در 

  :اينک ترجمه آن مخابره مي شود. ر اعزامي خبرگزاري مهر قرار گرفتوين در اختيار خبرنگا
  

  :اعضاي شوراي حکام: به 
a ( 2003 نوامبر 26با توجه به قطع نامه تصويبي شوراي حکام در تاريخ) GOV/2003/81 ( که شورا در آن

 طبق تصميم گرفت اگر هر گونه ضعف ديگري نشان داده شد، تمام انتخاب هاي دردسترس خود را
قوانين آژانس و توافق نامه پادماني ايران به کار خواهد گرفت، و همچنين با يادآوري قطع نامه تصويب 

 2003 ژوئن 19و بيانيه شورا درتاريخ ) GOV/2003/69 (2003 سپتامبر 12شده  شورا در تاريخ 
)GOV/2003/ 1072 (  
b ( 2004 فوريه 24با تشکر از گزارش محمد البرادعي درتاريخ) GOV/2004/11 ( درباره اجراي پادمان ها

  در ايران 
c ( با تشکر از رييس آژانس و دبيرخانه وي براي تالش هاي مداوم آنان جهت اجراي توافق نامه پادمان با

  ايران و حل و فصل تمام مسايل مهم باقي مانده هسته اي در اين کشور
d (امضا کرد اعالم مي کنيم که 2003 دسامبر 18يخ با رضايت از اينکه ايران پروتکل الحاقي را در تار 

 شوراي حکام 2003 نوامبر 26 و 2003 سپتامبر 12متاسفانه اين پروتکل تا به حال طبق  قطع نامه 
  . تصويب نشده است

  
e ( براي به تعليق در آوردن بيشتر فعاليت هاي غني سازي و 2004 فوريه 24با توجه به تصميم ايران در 

  اين تعليق شامل تاسيسات مربوط در ايران مي شودتاييد اينکه 
f ( 2003با توجه به نگراني هاي بسيار جدي درباره اظهارات ايران در اکتبر)  که شورا در قطع نامه

اعالم مي کنيم که اين اظهارات نسبت به تعدادي )  از اين کشور درخواست کرده بود2003سپتامبر 
ده،  نه درست بود و نه کامل که تصوير نهايي را از برنامه هسته اي قصورکه  آژانس از آن زمان برمال کر
 2003همين موارد از سوي شوراي حکام در قطعنامه نوامبر . ايران درگذشته و حال ارائه نمي داد

براي مثال، يک طرح . آژانس از آن تاريخ به بعد موارد اعالم نشده يافته است. ضروري دانسته شده بود
نتريفوژ از آن چيزي که قبال اعالم شده بود شامل فعاليت هاي تحقيقات، تست و ساخت پيشرفته تر سا

قطعات آزمايشي وابسته؛  دو طيف سنج وسيع که در برنامه غني سازي ليزري کاربرد دارد و طرح 
که رسيدگي و تحقيق (هايي براي ساخت سلول هاي گرم در راکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک 

که ممکن است به فعاليتهاي هسته اي ديگري که تا کنون ايران گزارش ) ها الزم استبيشتري براي آن
  .نداده باشد، رهنمون کند

  
g ( به همين اندازه نگراني وجود دارد که ايران نتوانسته است به تمام سواالت در مورد گسترش فناوري

انجام شده بر اساس طرحهاي مواردي از جمله مکان، اندازه و ماهيت کار . غني سازي اش جواب بدهد
پيشرفته سانتريفيوژ بي پاسخ مانده؛ ماهيت، وسعت و هدف فعاليتهاي مربوط به راکتور آب سنگين، و 

، و منابع همه آلودگي هاي 210شواهدي دال بر اثبات ادعاها مربوط به هدفهاي آزمايشهاي پلونيوم 
  هسته اي در ايران

h ( 2004 فوريه 24در گزارش با توجه به يافته هاي رييس آژانس) GOV/2004/11( بيشتر کارگاههايي  ،
" متعلق به سازمان هاي صنعتي نظامي"که در برنامه غني سازي سانتويفوژ ايران استفاده شده اند، 

  بوده اند 
  
i ( با توجه به همين نگراني که در رابطه با گزارش مدير کل در رابطه با ليبي آمده ، برنامه سانتريفيوژ و
  :رآوري مواد در ايران چند عنصر دارد که از همان منابع خارجي بدست آمده استف
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 ما دريافتيم که رييس آژانس گزارش کرد که ايران  به شکل فعال درباره دسترسي به مکان هايي که -1
اما از آنجايي که همکاري ايران . آژانس الزم دانسته، با اين مرجع بين المللي همکاري کرده است

ت به آنچه الزم بوده، به طور واضحي کاهش يافته است، از ايران مي خواهيم که همکاري خود را نسب
به ويژه با ارائه اطالعات فعال و شفاف و جزييات معتبر از همه جنبه هاي فعاليت هاي هسته اي 

  .گذشته و حال  افزايش دهد
ار تصويب سريع آن مي باشيم و بر  از امضاي پروتکل الحاقي از سوي ايران خرسند هستيم و خواست-2

 متعهد 2003 نوامبر 10يافته شوراي حکام تاکيد مي کنيم که ايران به عمل طبق مقررات پروتکل از تاريخ 
  . پروتکل آمده،  تاکيد مي کند3و بر اهميت تعيين ضرب االجل براي ايران که در بند . بوده است

  
 از ايران خواست 2003 سپتامبر 12 و 2003 نوامبر 26ه هاي  با يادآوري اينکه شوراي حکام در قطع نام-3

که تمام فعاليت هاي فراوري و غني سازي را تعليق نمايد، خاطرنشان مي کند که تصميمات ايران در 
 نشان دهنده گام هاي مثبتي در اين رابطه ازسوي ايران است و از 2004 فوريه 24 و 2003 دسامبر 29

و از رييس . هدش را در رابطه با کل فعاليتهايي از اين دست توسعه دهداين کشور مي خواهد که تع
  . آژانس تقاضا داريم که بر انجام کامل اين اقدامات نظارت نمايد

  
 که مي 2003 اکتبر 21 متاسفيم که ايران همانطورکه به تفضيل درگزارش البرادعي آمده، در نامه -4

گاه شماري کامل تحقيق و ساخت "و "  اي ايراننمايه اي کامل از فعاليت هاي هسته"بايست 
وتحقيقات وابسته، ساخت و فعاليتهاي P2،  و همچنين دارا بودن طرح هاي سانتريفوژ "سانتريفوژ
 مکانيکي که مديرکل به عنوان نگراني جدي از آن ياد مي کند، خصوصا با توجه به اهميت و -آزمايشي 

  .  نه عمل نکرده استحساسيت اين فعاليتها؛ ارائه دهد، اينگو
  
 با تاکيد بر نگراني هاي البرادعي درباره هدف فعاليت هاي ايران مربوط به توليدات و آزمايشهاي -5

 ، اطالعات موثقي که ادعاهاي ايران را در اين زمينه ثابت نکند يافت نشده 210وابسته به پلونيوم 
  . است

  
 با آژانس  براي حل همه موضوعات باقي مانده مثل  از ايران مي خواهد که به همکاري کامل و فعال-6

در شرکت کاال الکتريک و نطنز و موضوع ماهيت و اندازه ) ضعيف وقوي( آلودگي هاي  اورانيوم غني شده
 منجر شده،  210تحقيقات غني سازي ايزوتوپ ليزر در ايران و موضوع آزمايشاتي که به توليد پلونيوم 

  .متعهد شود
  
ه قدرداني مي کنيم که آژانس منابع و راههاي تهيه اين فناوري وتجهيزات مربوطه و مواد  از اين مسال-7

هسته اي و غير هسته اي  که در ايران يافت شد را مورد بررسي قرار مي دهد و تاکيد مي کنيم که 
 همکاري کامل و دقيق با آژانس در مورد تمام کشور هاي ثالث براي سوالهاي مهم مربوط به برنامه

  .هسته اي ايران ، منجمله بدست آوردن فناوري هسته اي از منابع خارجي ضروري است
  
گزارشي درباره اين موضوعات و } ارديبهشت آينده{ از رييس آژانس مي خواهيم که تا پيش از ماه مي-8

تر تهيه کند و اگر هر چه زوداجراي قطع نامه ها در ايران، براي مالحظه شوراي حکام در ماه ژوئن  
  .، ما سپاسگزاريمبشود

  
 تصميم داريم بررسي پيشرفتمان را درتاييد اظهارات ايران و چگونگي پاسخگويي به مسايل ذکر شده -9

  .را تا جلسه ماه ژوئن به تعويق بيندازيم
  

  . ما کامال نسبت به اين موضوع مصمم هستيم10
 
  

  رژيماجالس محرمانه شوراي عالي امنيت :اطالعيه شوراي ملي مقاومت
  )2004 مارس9 (1382 اسفند 19 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

شوراي عالي امنيت , بدنبال افشاي برخي از فعاليتهاي اتمي رژيم آخوندي) 2004فوريه (ماه گذشته 
فشارهاي بين المللي و نحوه مقابله با آن را , رژيم درجلسه محرمانه اي به رياست خامنه اي رهبر رژيم

برخي از نتايج اين جلسه آه در حكم دستورالعمل براي ارگانهاي ذيربط محسوب . سي قرار دادمورد برر
  بشرح زير است, مي شود

. آشورهاي عضو باشگاه اتمي و آشورهاي غير عضو«بزودي جهان به دو قطب تقسيم خواهد شد . 1
 سال دايره اين باشگاه 10در آمتر از .... آشورهاي عضو آقاي جهان و آشورهاي ديگر برده خواهند بود

بنابراين جمهوري اسالمي بايد هرچه سريعتر خود را به اين باشگاه جهاني . جهاني بسته خواهد شد
  .»تحميل آند

اروپا روي قانع آردن ايران براي متوقف آردن پروژه توليد بمب هسته اي متمرآز «در شرايط آنوني . 2
بنابراين اراده اي آه . است با ماليمت با ايران رفتار آنداست و آمريكا بخاطر مشكالتش در عراق ناچار 
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وجود ندارد و بايد از اين فرصت براي , پرونده جمهوري اسالمي به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود
  .»توليد بمب استفاده آرد

 آه حال تا آنجا, جمهوري اسالمي خط توليد بمب هسته اي را ادامه دهد«بنابراين ضروري است آه . 3
ولي نهايتًا تنش آنرا بايد پذيرفت تا جزو آشورهاي برده جهان . ممكن است با تعامل با جهان و مخفيانه

ما قادر خواهيم بود پروژه خود را در مدت زماني بين «در صورت پذيرش ريسكها و تنشها . »قرار نگيريم
  .»يك تا دوسال نهايي آنيم

راي عالي امنيت رژيم مورد بحث و تصويب قرار گرفت از در شو» تاآتيكهاي مهم«همزمان برخي از . 4
  جمله

با توجه به اينكه «, در سايتهايي مانند نطنز آه زير نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي است• 
جمهوري اسالمي تعليق موقت را پذيرفته آار غني سازي متوقف مي شود اما پروژهاي زيربنائي ادامه 

  .»پيدا مي آند
بالوقفه آار خود را ) آه بطور گسترده نصب شده است(مخفي و آوچكتر «گاههاي تحقيقاتي آزمايش• «

  .»ادامه ميدهند
با زبان ديپلماتيك از حق «سرآردگان سياسي رژيم مانند آخوند روحاني و خرازي موظف هستند • 

مينه را جمهوري اسالمي براي داشتن بمب هسته اي تحت عنوان تكنولوژي هسته اي دفاع آنند و ز
ايران داراي توان توليد « :  گفت2004خرازي در فوريه . »براي رو شدن اقدامات مخفيانه ديگر فراهم آنند

ايران از برنامه هسته اي خود صرف نظر نمي آند . سوخت هسته اي براي عرضه به بازار جهاني است
مورد منافع ملي خويش دست ملت ايران آماده نيست در . زيرا آن را عامل افتخار ملي خويش مي داند

  .»به مصالحه بزند
مقاومت ايران بار ديگر توجه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي را به تالشهاي مستمر رژيم 
آخوندي براي دست يابي به سالح اتمي جلب نموده و بر ضرورت ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت 

  . ملل متحد تاآيد مي آند
 

   و اروپا در قبال فعاليت های هسته ای ايرانتوافق آمريکا
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20 چهار شنبه -بي بي سي 

  
ديپلمات های آمريکايی و کشورهای اروپای غربی باالخره پس از چند روز مذاکرات فشرده در آژانس بين 

ل فعاليت های اتمی المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل، پيرامون يک واکنش مشترک در قبا
  .ايران به توافق رسيده اند

پيش نويس قطعنامه نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، آميزه ای از ستايش و انتقاد 
  .از ايران است

اين پيش نويس از ايران به خاطر گشايش درهای برنامه های هسته ای خود به روی بازرسان بين 
رد و در عين حال نسبت به گزارش ناقص ايران از فعاليت های هسته ای المللی ستايش به عمل می آو

  .خود، به شدت ابراز نگرانی می کند
براساس اين پيش نويس، بررسی پيشرفت در زمينه تصديق صحت اعالميه ايران و نحوه واکنش نسبت 

انرژی اتمی موکول به هرگونه از قلم افتادگی در اين اعالميه، به نشست ماه ژوئن آژانس بين المللی 
  .شده است

گزارشگران بی بی سی می گويند تقال برای يافتن موضع مشترکی در قبال ايران، به تنش در روابط 
واشنگتن و متحدان اروپايی آن دامن زده است و اين قطعنامه سازشی ميان خواسته های دو طرف 

  .است
وم شود، اما اروپايی ها مايل بودند بر آمريکا می خواست ايران به خاطر گزارش فعاليت های خود محک

  .همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکيد کنند
  انتقادات آژانس اتمی و واکنش ايران

 مارس شديدا نسبت به از قلم 8محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 
می از گزارشی که اين کشور در مورد برنامه های افتادن برخی فعاليت های هسته ای جمهوری اسال

  .خود به آژانس بين المللی انرژی اتمی ارائه کرده ابراز نگرانی کرده بود
ايران پاييز گذشته در اعالميه ای که به آژانس بين المللی انرژی اتمی تسليم کرد، به فهرست بندی 

  .جزئيات برنامه های هسته ای خود پرداخت
ن المللی انرژی اتمی گفت که ايران در اعالم تحقيقاتی که در زمينه طرح های پيشرفته رييس آژانس بي

  . غنی سازی اورانيوم اجرا کرده، کوتاهی کرده است
پيشتر در روز سه شنبه نهم مارس، کمال خرازی وزير خارجه ايران اصرار ورزيد که ايران تعهدات اتمی 

اير بر تخطی ايران از پيمان منع گسترش سالح های اتمی خود را نقض نکرده است و اگر بيانيه ای د
  .صادر شود آن را نخواهد پذيرفت

  
  

  گيري را از البرادعي نداشتيم    ابدًا توقع اين موضع
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  2004  مارس 9  -1382 اسفند  19سه شنبه 
المللي   ملي در مورد اظهارات ديروز مديرآل آژانس بين  عالي امنيت  دبير آميته سياست خارجي شوراي

البرادعي در سخنان آوتاه خود، بر رضايت آژانس از همكاري ايران در : انرژي اتمي درباره ايران، گفت
اي   هاي هسته  آزمايي گزارش فعاليت  ها و پرسنل، جهت راستي  دسترسي بازرسان به اسناد، مكان

هاي   آميز بودن فعاليت   به صلحترين نشانه اعتماد ايران  جمهوري اسالمي ايران تأآيد آرده آه اين مهم
  .  اي ماست  هسته

: موسويان، در ادامه تصريح آرد  به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، سيدحسين
البرادعي در بخش دوم سخنان خود، نسبت به سانتريفيوژ و عدم اعالم آن از سوي ايران ابراز نگراني 

اساس است چرا آه ايران در   ي از نظر ما مبناي حقوقي ندارد و آامًال بيآرده است آه اين ابراز نگران
نامه پادمان موظف به اعالم آن   هايي را آه در چارچوب موافقت   اآتبر خود، تمامي فعاليت21گزارش 

  .ناپذير است  بودن گزارش خدشه  بوده، اعالم آرده است و از اين نظر ادعاي ايران در مورد آامل
هاي تحقيقاتي و   ملي، با اشاره به اينكه اعالم فعاليت  عالي امنيت  يته سياست خارجي شورايدبير آم

هاي مربوط به پروتكل   آآادميك ايران در مورد سانتريفيوژ بايد طبق مقررات آژانس و در قالب اظهارنامه
در حالي است آه ايران ها فرا نرسيده و اين   هنوز موعد اعالم فعاليت: الحاقي صورت گيرد، تأآيد آرد

  .ها و آليات مطلب را به اطالع آژانس رساند  حتي زودتر از موعد قانوني، اظهارنامه
  .آنم  موسويان، با بيان اين مطلب آه بنده اين ابراز نگراني البرادعي را يك حرآت سياسي تلقي مي

ژي اتمي آه در آن اظهار وي در ادامه با اشاره به قسمت سوم گزارش مديرآل آژانس بين المللي انر
  .اي را تضمين آند  هاي هسته  اميدواري شده آه ايران شفافيت آامل فعاليت

اعتراف خود البرادعي در بخش اول : ملي، افزود  عالي امنيت  خارجي شوراي  دبير آميته سياست
  .اظهاراتش در مورد همكاري آامل ايران با آژانس، اثبات سياست شفافيت ايران است

مانده در مورد   با بيان اين نكته آه مديرآل آژانس در قسمت چهارم اظهاراتش به ابهامات باقيوي 
گيري وي مشخص است آه ايران   اتفاقًا از همين موضع: آلودگي، اشاره آرده است، خاطرنشان آرد

  .ي آندها را به آژانس ارائه آرده است و اآنون آشور ثالث بايد همكار  اطالعات مربوط به آلودگي
نكته پاياني اظهارات البرادعي از اهميت خاصي برخوردار است زيرا وي در اين : موسويان ادامه داد

آميز بودن   مانده، زمان براي اعالم صلح  وفصل مسايل باقي  قسمت، ابراز اميدواري آرده آه با حل
  .اي ايران فرا برسد و اعتماد جامعه جهاني جلب شود  هاي هسته  فعاليت

هاي آامل ايران شرايط الزم را فراهم آرده   از نظر ما اآنون اين زمان فرا رسيده و همكاري:  افزودوي
هاي فني و تكنيكي نياز به زمان داشته باشد آه   است؛ البته ممكن است آژانس مدتي براي رسيدگي
اي را از مخالفان گرفته   نهالحاقي، هر گونه بها  از نظر ما بال مانع است اما ايران با امضا و اجرا پروتكل

  .است
اگر جامعه جهاني و آژانس به اين : ملي، هشدار داد  عالي امنيت  خارجي شوراي  دبير آميته سياست

مهم توجه نكنند و موضوع هسته اي ايران را بخواهند براي مدت طوالني در دستور شوراي حكام نگه 
  .دارند ايران سياست جديدي را اتخاذ خواهد آرد

اي از سوي ايران   هاي هسته  ح   در خصوص اظهارات البرادعي در مورد نقض پيمان منع گسترش سالوي
بندي مشابه يك اشتباه فاحش است و اميدواريم آه   مقايسه ايران و ليبي و جمع: و ليبي، تصريح آرد

  .البرادعي مواضع خود را اصالح آند
ها قبل با آژانس همكاري آامل و   اسالمي ايران از سالجمهوري : موسويان در پايان بار ديگر تأآيد آرد

در جلب اعتماد جهاني، ابتكارات مهمي داشته و از سوي جامعه جهاني مورد تحسين قرار گرفته 
  .گيري را از البرادعي نداشتيم  است؛ به همين دليل ما ابدًا توقع چنين موضع

  
  ه شود  فردا قطعنامه آماد  اميدوارم فردا يا پس: البرادعي

همچنان اعضاي شوراي : المللي انرژي اتمي در خصوص نشست شوراي حكام گفت  مديرآل آژانس بين
  .  شنبه قطعنامه را آماده آنند  فردا پنج  حكام به جديت مشغول هستند و اميدوارم فردا چهارشنبه و يا پس

در :  با بيان اين مطلب افزودمحمد البرادعي, ايلنا, به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران
  .خصوص پرونده ايران منازعه و آشمكش وجود دارد

خواهند آه بيشتر بر رويكرد مثبت تأآيد شود در حالي آه بعضي ديگر از   بعضي از اعضا مي: وي افزود
  . اعضا مايلند آه بر رويكرد منفي تأآيد شود
ع لحني آه بايد در خصوص ايران در قطعنامه نو: ها نوشت  خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات

  . اتخاذ شود و مورد قبول هر دو گروه باشد، هنوز پيدا نشده است
به درازا ) آمريكا با اروپا( رسد آه اين جلسه بدليل اختالف نظر آشورهاي حوزه آتالنتيك   به نظر مي

  .بكشد
  پايان پيام

  
  تحوالت ايران بر  و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
   ارسالي به وسيله اي ميل-اخبار راديو آمريكا
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پنج بريتانيائی که بيش از دو سال در پايگاه نظامی آمريکا در خليج گوانتانامو در کوبا، زندانی بودند به 

افقت کرده است مسلم سازد که آنها پنتاگون می گويد بريتانيا مو.  دولت بريتانيا تحويل داده شده اند
 مرد روز سه شنبه با يک هواپيما کوبا را ترک کردند و قرار است ۵. ديگر خطری برای امنيت نيستند

همچنين انتظار می رود پليس ضد تروريسم از آنها . امشب به يک پايگاه نظامی در نزديکی لندن برسند
 آن که دادستان ها در مورد گام بعدی تصميم بگيرند، وزير کشور بريتانيا گفت پيش از.  بازجوئی کند

مظنونين ممکن است در بريتانيا تحت . اطالعاتی که از اين طريق جمع آوری شود، ارزيابی خواهد شد
  . محاکمه قرار گيرند يا آزاد شوند

  
د اردن، شاهدان فلسطينی می گويند در زد وخورد بين سربازان اسرائيل و فلسطينيان در کرانه غربی رو

 سال داشت روز شنبه در خانه اش در جريان حمله سربازان به شهر ٢٣او که . يک زن جوان کشته شد
هر دو طرف می گويند زمانی که تير اندازی آغاز شد، سربازان در .  جنين هدف گلوله قرار گرفت
جه آمريکا و مروان در اين ميان، در واشنگتن کالين پاول، وزير امور خار. جستجوی ستيزه جويان بودند

معاشر، وزير امور خارجه اردن به خبرنگاران گفتند در مورد طرح آريل شارون، نخست وزير اسرائيل برای 
  . خروج يک جانبه از باريکه غزه، هنوز پرسش های زيادی وجود دارد که بايد به آنها پاسخ داده شود

  
رانی های امنيتی در الجزاير می خواند، به وزارت امور خارجه آمريکا به استناد آنچه آنرا ادامه نگ

اين هشدار، که روز دوشنبه . شهروندان آمريکا هشدار داده است از سفر به آن کشور خودداری کنند
انتشار يافت، به اطالعيه مشابهی که در سپتامبر سال پيش صادر شد شباهت دارد و از جمله 

.  الجزاير و شمال غربی مالی بر حذر می داردآمريکائيان را ازسفر به مناطق صحرائی جنوب شرقی 
 توريست اروپای غربی را در فاصله بين فوريه و اوت سال پيش در اين مناطق به ٣٢مردان مسلح 
 که گروه های اسالمی افراطی عليه دولت سکوالر ١٩٩٢تخمين زده می شود از سال . گروگان گرفتند

قرار است انتخابات رياست . ايری کشته شده اند هزار الجز١۵٠الجزاير اسلحه به دست گرفتند، 
  . جمهوری سال آينده برگزار شود

  
به گفته يک . در انفجار بمبی در شمال بغداد، يک سرباز آمريکائی جان باخت و سرباز ديگری مجروح شد

سخنگوی نظامی، بمب در کنار جاده کار گذاشته شده بود و روز سه شنبه هنگام عبور خودرو حامل 
پيشتر، نارنجکی به سوی يک ساختمان دولتی در شهر .  زان در نزديکی شهر بغوبه منفجر شدسربا

موصل پرتاب شد، يک مقام پليس عراق می گويد ممکن است سربازان آمريکائی هدف اين حمله، که 
در اين ميان، پليس کرکوک می گويد .  در آن چندين عراقی، از جمله سه پليس مجروح شدند، بودند

اين حادثه زمانی روی داد که . به شب سه نفر تصادفا هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدنددوشن
  . کردها به نشانه ابراز شادمانی از امضای قانون اساسی موقت عراق، به تيراندازی هوائی پرداختند

    
ود وارد هياتی از کنسرسيومی که تا سال پيش سرگرم ساختن دو رآکتور نيروی اتمی در کره شمالی ب

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز سه شنبه خبر ورود آنچه را هياتی بلند پايه .  پيونگ يانگ شده است
در نيويورک يک سخنگوی اين سازمان ، که .  از سازمان توسعه انرژی شبه جزيره کره ناميد، اعالم کرد

يکا تائيد کرد، اما حاضر نشد جزئيات آمريکا رهبری آنرا بر عهده دارد، اين خبر را در گفت و گو با صدای آمر
خبرگزاری کره جنوبی گفت اعضای هيات درباره مسائل مربوط به طرح ساختن .  بيشتری ارائه دهد

نوامبر گذشته، کنسرسيوم، .   ميليارد دالر هزينه خواهد داشت، بحث خواهند کرد۵رآکتور، که نزديک به 
دف اين بود که کره شمالی برای حل بحرانی ناشی از ه. عمليات ساختمانی را به حال تعليق در آورد
  .برنامه توسعه اتمی اش زير فشار قرار گيرد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  گزارش ايلنا از مراسم روز جهاني زن در پارك الله 
  2004  مارس 9  -1382 اسفند  19 سه شنبه -ايلنا 

ن آه به مناسبت همين روز و مبارزه با خشونت عليه در روز جهاني زن تجمع جمعي از فعاالن حوزه زنا
  .زنان در پارك الله برگزار شده بود با ممانعت نيروي انتظامي به صورت ناتمام به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،جمعي از فعاالن حوزه زنان عصر دوشنبه با حضور در سالن 
تجمع و مراسمي با موضوع مبارزه با خشونت عليه زنان داشته آه از آمفي تئاتر پارك الله قصد برگزاري 

  .سوي استانداري تهخران اين برنامه لغو شد
صبح امروز فرمانداري به صورت : خانم شادفر يكي از مسئوالن مرآز فرهنگي زنان به خبرنگار ايلنا،گفت

صورت آتبي براي ما ارسال نشده اي به   شفاهي برگزاري تجمع را لغو آرد، در صورتي آه هيچ ابالغيه
  .است

سال گذشته در همين : فيروزه مهاجر نيز آه به عنوان سخنران به اين مراسمي دعوت شده بود،گفت
  .مكان چنين تجمعي برگزار شده بود و هيچ مخالفتي هم با آن نشد
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مثل افسانه زناني . هدف ما از برگزاري چنين تجمعاتي اعتراض به خشونت عليه زنان است:وي افزود
  ...نوروزي،آبري رحمانپور و 

هاي مختلف فعال در حوزه زنان به اين مراسم دعوت شده بودند آه قرار بود هر " NGo"به گفته مهاجر
  .يك سخنراني داشته باشند ولي به دالئلي آه براي ما مشخص نيست اين تجمع لغو شد

زيرا امروز : آنند،گفت  ز زن ايران برگزار نميوي در پاسخ به اين سوال آه چرا اين تجمع را مصادف با رو
روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان است و ما براي وصل شدن به تمام زنان دنيا در اين روز تجمع 

  .مي آنيم
  .مهاجر از افراد تجمع آننده خواست آه تجمع را لغو شده بدانند و متفرق شوند

داشتند، اما تمام پالآاردها توسط نيروي انتظامي جمع  نفر ار زنان شرآت 200در اين مراسم حدود 
  .آوري شد

روز گذشته برخي از گزارشهاي غيررسمي حاآي از دستگيري تعدادي از شرآت آنندگان و دانشجويان 
  .و جمع آوري دوربينهاي فيلمبرداري را داشت

در گفت و گو با با اين حال شب گذشته علي تعالي، مديرآل سياسي و امنيتي استانداري تهران، 
تجمع ظهر امروز در پارك الله به مناسبت روز جهاني زن بدون : خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت

  .مجوز برگزار شد
اين تجمع : گفت, اند  تعالي با بيان اين مطلب آه در تجمع ظهر امروز هيچ يك از افراد دستگير نشده

  . ي توسط نيروي انتظامي بازداشت نشده استدانشجويي نبوده و در ميان آنها هيچ فرد
مجوز اين تجمع در روزهاي گذشته از سوي استانداري صادر شده بود اما به دليل تغيير در : وي افزود
  . اين مجوز لغو شد, هاي متوليان مراسم  برنامه

زنان در جامعه هايي را در خصوص مسائل   آنندگان بحث  تعالي با اشاره به اينكه تنها يك نفر از تجمع
نيروي انتظامي اين قضيه را با درايت جمع آرد و هيچ مشكل خاصي در اين : اظهار داشت, مطرح آرد

  .تجمع به وجود نيامد
  پايان پيام

 
  اخبار سايت امروز

  2004   مارس9  -1382  اسفند 19 هسه شنب
   نفر از ليست آبادگران راي داد28مقام رهبري به 

 نفر از فهرست آبادگران 28مروز گفت پخش خبر مربوط به اينكه مقام رهبري به يك فرد مطلع به سايت ا
وي افزود با توجه به . آار و مستقل انعكاس منفي داشته است راي داده، در بين احزاب و افراد محافظه

اينكه فهرست آبادگران به نام فهرست رهبري معروف شده بود، پخش اين خبر به منظور آن است آه 
  .فتم را مجلس رهبري بخوانند و نقد و مخالفت با مصوبات آن را ناممكن سازندمجلس ه

  
  آار جهت برهم زدن مجلس در جريان نطق موسوي خوئيني ناآامي نمايندگان محافظه

يك نماينده مجلس . آاران خاتمه دادن نطق آقاي موسوي خوئيني با ناآامي مواجه شد تالش محافظه
 گفت آقاي موسوي از مجلس خبرگان رهبري خواست آه عملكرد مقام در اين مورد به سايت امروز

رهبري و نهادهاي زير نظر ايشان را در جريان برگزاري انتخابات نمايشي اول اسفند و تشكيل مجلس 
و ) نماينده نور(اين درخواست با اعتراض آقايان ناطق نوري. فرمايشي بررسي و نتايج آن را اعالم آنند

آار مواجه شد اما رئيس مجلس، با اداره جلسه، امكان قرائت بقيه بندهاي  دگان محافظهتعدادي از نماين
وي افزود آقاي موسوي خوئيني به گردن آلفتي نهادهاي . نطق آقاي موسوي خوئيني را فراهم آرد

  .خواند“ آودتاي پارلماني”انتصابي پاسخ داد و انتخابات نمايشي اول اسفند را 
  

   معروف در انتخابات شرآت آردندتنها سه مرجع تقليد
جاي بسي تأسف است آه بسياري از مراجع معروف : رئيس آميسيون حقوق و قضايي مجلس گفت
از مراجع معروف قم تنها حدود سه نفر : ناصر قوامي افزود. قم در انتخابات مجلس هفتم شرآت نكردند

ها خبر از شرآت آنها در   صورت رسانهدر انتخابات شرآت آردند و مابقي سكوت آردند زيرا در غير اين
  .دادند انتخابات مي

  
  در انتخابات امسال هدف نتيجه بود نه مشارآت: زاده تاج

انتخابات اول : وگو با ايسنا گفت زاده عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت در گفت سيدمصطفي تاج
بر مشارآت، برتري و ترجيح اولين انتخاباتي بود آه در آن، نتيجه به عنوان يك سياست آلي  اسفند،
اي آه در  رغم تبليغات گسترده در انتخابات اول اسفند، مشارآت مردم، نقش فرعي داشت و به. داشت

جهت باال نشان دادن سطح مشارآت انجام دادند ميزان حضور مردم در شهرهاي بزرگ به آمتر از يك 
 جناح اقليت بر اآثريت جامعه موجب اصل شود، حاآم شدن“ نتيجه انتخابات”زماني آه . رسد سوم مي

اما اين بار، . آاران بار قبل تهديدهاي آمريكا را با انتخابات آزاد، دفع آردند محافظه. شود تعجب نمي
آردند آه بخواهند مشارآت مردم گسترده باشد، اخبار و شايعاتي در اين زمينه  تهديدي احساس نمي

ما بر اساس منافع . ارلز به ايران، گسترش يافتپخش شده است آه به خصوص پس از سفر پرنس چ
آاران آه در جهت حقوق ملت و توسعه و  المللي از هر حرآت محافظه ملي در عرصه ملي و بين
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ها و آرامت  آنيم و به همين ميزان، با هر طرحي آه حقوق و آزادي سربلندي آشور باشد، حمايت مي
در مجلس [ آاران  آنم محافظه تصور مي. آنيم خالفت ميايرانيان و منافع ملي را به خطر بياندازد، م

همانند مجلس چهارم دچار اختالف نظر شوند، زيرا دو گرايش جدي در بين آنها وجود دارد آه در ] هفتم
 استعفا 71بعد از انتخابات مجلس چهارم آقاي خاتمي در سوم خرداد . نقطه مقابل يكديگر قرار دارند

 سال به وقوع پيوست 5اين اتفاق طي .  رئيس جمهور شدن وي اعالم شد هم76آردو در سوم خرداد 
و به وقوع پيوستن آن در شرايطي بود آه ما در افكار عمومي و مجلس در اقليت بوديم و در گفتمان 

در چنين  فضايي ما توانستيم خود را بازسازي آنيم و در مجلس . الملل نيز، چپ شكست خورده بود بين
 قدرتمندي آه دليلي براي راضي شدن خاتمي براي شرآت در انتخابات رياست پنجم، فراآسيون

ايم و مدعي هستيم آه نسبت    جمهوري شد را تشكيل داديم اما امروز در شرايطي متفاوت قرار گرفته
  . آاران پايگاه اجتماعي مان دست آم دو برابر است به محافظه

  
  برابر نظر رهبر را دارد؟چه آسي از مسئوالن قضايي جرات ايستادگي در 

مصاحبه وآيل مدافع دآتر آقاجري درباره بالتكليف بودن پرونده موآل خود و نيز اينكه قاضي صادر آننده 
يك فرد مطلع در اين . هايي را ايجاد آرده است آند، مجددًا نگراني حكم اعدام، به اين حكم افتخار مي

 به اين اتهام آقايان هاشمي شاهرودي و مصباح يزدي زمينه به تارنماي امروز گفت از ابتداي رسيدگي
رسد به غير از آنچه علنًا از سوي  وي افزود به نظر مي. براي صدور حكم اعدام آقاجري فعال بودند
القاعده مقام رهبري دستورات خصوصي و محرمانه نيز صادر  رهبري درباره اين پرونده اعالم شده، علي

زيرا بعيد است قاضي جواني در همدان يا . پرونده روشن نشده استاند آه هنوز تكليف اين  آرده
  .مسئوالن قوه قضائيه در تهران جرأت ايستادگي در برابر نظريات رهبري را داشته باشند

  
  آاران براي پست رياست جمهوري است؟ نژاد نامزد محافظه آيا احمدي
هاي باالتري  ردار تهران براي تصدي پستآاران روي احمدي نژاد شه گذاري محافظه ها از سرمايه شنيده

اي همچون رجايي آه  شود از وي چهره آند و سعي  مي از جمله وزارت و رياست جمهوري، حكايت مي
شود مقامات نظام طي دستوري از وزارت مسكن  گفته مي. در ميان مردم جاي داشت، ترسيم شود

 هزار 100مين اجابت شود و ظاهرًا قرار است اند تا تقاضاي شهرداري تهران  براي هر ميزان ز خواسته
هاي مختلف شهرداري از سوي وزارت مسكن به طور رايگان، در اختيار وي  پالك ثبتي در خصوص طرح

  .قرار داده شود
  

  هاي نويسنده سابق رسالت آاران درباره افشاگري سكوت محافظه
نظر در  يك صاحب. اند آاران درباره افشاگري آقاي آاآاوند نويسنده سابق رسالت سكوت آرده محافظه

اين باره به روزنت امروز گفت يكي از اعضاي سردبيري رسالت از آقاي آاآاوند خواست از طرح مسائل 
ز پيش روزنامه وي افزود چند رو. شخصي افراد جناح راست خودداري آند زيرا اين اقدام اخالقي نيست

رسالت و سايت بازتاب مطالب خالف واقعي را آه اقدامي غيراخالقي بود عليه دآتر مهاجراني مطرح 
ترين نكات مطرح شده توسط آقاي آاآاوند  نظر همچنين گفت يكي از تكاندهنده اين صاحب. آردند

  .أسف و تأمل استآار است آه اگر صحت داشته باشد، جاي ت دوگانگي زندگي برخي رهبران محافظه
  

  طلبان عزم شوراي نگهبان براي حذف باقيمانده اصالح
طلبان  هايي را آه اصالح اي در شوراي نگهبان درصددند انتخابات تعدادي از حوزه به گزارش رسيده عده

  .اند، باطل آنند راي آورده
  
  

  پرده آبادگران ها درباره عناصر پشت افزايش نگراني
آاآاوند نويسنده سابق روزنامه رسالت و دبير سياسي جامعه اسالمي هاي آقاي عباس  افشاگري

اي در محافل سياسي و  آار بازتاب گسترده مهندسان عليه عقايد واقعي و رفتار رهبران محافظه
يك فرد مطلع با اعالم مطلب فوق به سايت امروز گفت اگر گفته آقاي آاآاوند . دانشگاهي داشته است
، باهنر و  )معاونان آقاي علي الريجاني(ن را آقايان آردان، ضرغامي درست باشد آه آبادگرا

تشكيل )  است76استاندار اسبق آردستان آه متهم به انجام تخلفات انتخاباتي دوم خرداد (رحيمي
زيرا اين افراد متهمان اصلي پرونده تهيه فيلم عصر عاشورا . شد هاي قبلي جدي خواهد  اند، نگراني داده

وي افزود اين تيم با سعيد امامي در جريان . ر آن ضوابط قانوني و اخالقي را نقض آردندهستند آه د
آاري حزب آبادگران  اين فرد مطلع افزود با توجه به پنهان. تهيه سريال هويت در صداوسيما همكاري آرد

ه آه هنوز تقاضاي خود را براي ثبت شدن شامل اسامي اعضاي هيات مؤسس، اساسنامه و مرامنام
حزب و منابع مالي آن تسليم وزارت آشور نكرده است، افشاگري فوق ابهامات زيادي درباره گردانندگان 

  .آند اصلي اين حزب در جامعه ايجاد مي
  

  طلبان آاران و ايستادگي اصالح جنگ رواني محافظه
شتم آاران در جلسات خصوصي خود از دستگيري تعدادي از نمايندگان مجلس ششم پس از ه محافظه
يك شخص مطلع با بيان مطلب فوق به روزنت امروز گفت در جلسات آنان به . آنند  صحبت مي83خرداد 

www.iran-archive.com 



 روزه نمايندگان بايد تنبيه و مجازات شوند 26شود آه رهبران تحصن  نقل از يك مقام عالي رتبه گفته مي
المللي بعيد  لي و بينوي افزود با توجه به شرايط م. ها متوسل نشود تا در آينده آسي به اين روش

آاران همچون گذشته بتوانند شهروندان را بازداشت آنند، بنابراين اين مساله براي  است آه محافظه
اي از ترس و مرعوب شدن  به گفته اين شخص آگاه نشانه. شود طلبان مطرح مي مرعوب شدن اصالح

  .يل آن استها و استعفاي نمايندگان مجلس دل شود و نطق طلبان ديده نمي اصالح
  

  تحليل امامي آاشاني از انتخابات مجلس هفتم
پشت اقدامات جنايتكارانه حمله به عزاداران حسيني : امامي آاشاني امام جمعه موقت تهران گفت

شوند بايد احتياط آنند و دولت  آساني آه به عتبات عاليات مشرف مي. آمريكا و صهيونيسم قرار دارد
انتخابات مجلس هفتم نشان داد آه مردم چه . ابطه به عراق سفر آنندهم اجازه ندهد افراد بدون ض

  . آنند تباهي و نابودي است خواهند، عاقبت آساني آه با دين مبارزه مي مي
  

  سازي در روابط تهران، برلين فقيه در آيهان جهت بحران ناآامي نماينده ولي
يك . بط ايران و آلمان با شكست مواجه شدتالش نماينده ولي فقيه در آيهان براي ايجاد بحران در روا

فرد مطلع با بيان اينكه روز گذشته آيهان ادعا آرد آه قرار است به زودي دولت جمهوري اسالمي سفير 
اهللا منتظري از ايران اخراج آند، به سايت امروز گفت معاون پارلماني و  آلمان را به علت مالقات با آيت

  . آيهان، تصريح آرد چنين بحثي در دولت مطرح نبوده استحقوقي رئيس جمهور با تكذيب خبر
  

  اعتراض بدنه جناح راست نسبت به سخنان رهبران حزب آبادگران
. شود ها و سخنان رهبران حزب آبادگران به تدريج علني مي اعتراض بدنه جناح راست به برخي مصاحبه

بسياري از دانشجويان عضو بسيج يك فعال دانشگاهي با اعالم موضوع فوق به تارنماي امروز گفت 
ثانيًا . خوانند ها را ناجوانمردانه مي جويند و ردصالحيت دانشجويي اوًال از اقدام شوراي نگهبان تبري مي

آند و نيز  طرح مسائلي مانند رابطه با آمريكا حرام نيست و مجلس هفتم با آنگره آمريكا مكاتبه مي
آقايان حداد (سط رئيس و نايب رئيسان مجلس هفتم سي تو.بي.مصاحبه با بخش فارسي راديو بي

بيني آرد در آينده نه چندان  وي پيش. براي اين دانشجويان غيرقابل هضم است) عادل، توآلي و باهنر
  .آاران به جلسات عمومي آشيده خواهد شد دور اين انتقادها از جلسات خصوصي محافظه

  
  ندگان مجلس ششمتقاضاي معاون پارلماني وزارت اطالعات از نماي

انتظار ما اين است آه نمايندگان محترم مجلس ششم با به : معاون پارلماني وزارت اطالعات گفت
هاي موازي اطالعاتي  آارگيري ابزارهاي نظارتي و تقنيني خود از گسترش مشكالت ناشي از فعاليت

شم نسبت به مجلس اصل بديهي و غيرقابل انكار اين است آه مجلس ش: باقري گفت. جلوگيري آنند
اصالح قانون تأسيس وزارت . اي را با وزارت اطالعات داشته است گذشته همكاري موثر و سازنده

  .اطالعات از ديگر اولويت هاي معاونت پارلماني است
  ابراز ندامت سرمقاله نويس رسالت

  
روايت يك ”عباس آاآاوند سرمقاله نويس سابق روزنامه رسالت در آخرين نوشته خود تحت عنوان 

هاي اينترنتي منتشر شده است بر گذشته خود خط بطالن آشيده و از  آه در يكي از سايت“ انحطاط
جناح راست : آاآاوند در مقاله خود نوشته است. وابستگي جناح راست اظهار ندامت آرده است

اي  ظار بيهودهانت. اند تعبيري ناراست است آه آنها نه جرياني با مختصات يك جناح سياسي بلكه قبيله
اند و خود را   را بنابه خواست خود تغيير داده2+2 = 4است از آساني آه قوانين ساده، منطقي چون 

طلبي خود همه مرزهاي اخالقي و  آنها در مسير قدرت. دانند آه به مدرنيسم تن دهند وراي هر چيز مي
 اينان نيز چندان شگفتي مرا اند چنانچه حتي مشاهده انحرافات در بين انساني را زير پا گذاشته

المال در راه  اصل نظام نيز توسط اين جناح به بازي گرفته شده و معنايي جز صرف بيت. انگيخت برنمي
الزم به ذآر است . سازي و همچنين فردا در راه ندارد المال در راه برج امروز صرف بيت انتخابات، ديروز، 

هاي تند اين روزنامه بر عليه  ه رسالت بوده و سرمقالهاز اعضاي شوراي سردبيري روزنام“ آاآاوند”
شد آه تا همين اواخر و حتي در ايام انتخابات نيز به چاپ  طلبان توسط نامبرده نوشته مي اصالح
  .رسيد مي

  
  آنيم هايمان در پذيرش پرتكل الحاقي تجديدنظر مي در صورت عدم پذيرش خواسته: رهبري

 مسئوالن وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي با رهبري، ايشان در جلسه: به گزارش سايت بازتاب
اند آه در صورتي آه پرونده ايران در  شوراي حكام به نتيجه مشخصي نرسد، جمهوري  تاآيد آرده

در اين . ها، تجديد نظر خواهد آرد اسالمي در تصميم خود مبني بر پذيرش پروتكل الحاقي و بازرسي
ير حسن روحاني به وين و مذاآره با البرادعي تشكيل شده بود رهبري جلسه آه پيش از سفر اخ

اي  هاي هسته ها، فعاليت اند آه با تعيين يك مدت زمان نه چندان طوالني براي اتمام بررسي تصريح آرده
بايست آغاز شود و اگر اين دو اقدام، يعني بسته شدن پرونده ايران در شوراي حكام  آميز ايران، مي صلح
آميز ايران انجام نشود، جمهوري اسالمي در تصميم خود،  اي صلح هاي هسته يين زمان آغاز فعاليتو تع
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تجديد نظر “ المللي انرژي اتمي آژانس بين”هاي داوطلبانه با  مبني بر پذيرش پروتكل الحاقي و همكاري
  .خواهد آرد

  
  حوادث مشابه هائيتي و گرجستان

آيا برخي : تي را مشابه حوادث گرجستان دانسته و آورده استرسالت در يادداشت خود اتفاقات هائي
دانند و براي خريد و  طلب وطني آه خود را مشخص به حمايت سيا و سنا مي جوجه سياسيون اصالح

اند، از حوادث گرجستان  هاي اتحاديه اروپا به صف ايستاده فروش آاالي بنجل حقوق بشري پشت دروازه
   گرفت؟و هائيتي درس عبرتي خواهند

  
  گزارش تخلف نهادهاي حكومتي در جريان انتخابات

محمد احمدي نماينده مردم اليگودرز در نطق قبل از دستور خود انتشار علني گزارش هيات  دآتر علي
پيگيري و نظارت بر قانون اساسي را در مورد تخلفات نهادهاي حكومتي در جريان برگزاري مجلس هفتم 

  .ر تقاضا آرد دستور اقدام الزم را در اين مورد صادر آندخواستار شد و از رئيس جمهو
  

  پاسخ هاي بي مرگ افشين راد و پرسش
مرگ آقاي افشين راد دستيار آارگردان سينماي ايران در جريان بازرسي غيره منتظره نيروي انتظامي از 

يك فرد . ده استها و ابهامات زيادي در جامعه ايجاد آر يك منزل محل تجمع تعدادي از جوانان سؤال
مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت نيروي انتظامي هنوز توضيحات قانع آننده در اين زمينه 

  .ارائه نكرده است
  

  انتخابات دشمنان اسالم را شوآه آرد
رغم تالش دشمنان خارجي و ايادي داخلي آنان مبني بر تحريم  علي: مهاجريان امام جمعه بم گفت

ها نقش بر آب شد و شكست اصالحات ليبرال دموآراسي آمريكايي و  صن و تمام توطئهانتخابات، تح
  .مورد تاييد آمريكا و انگليس و اسرائيل، دشمنان اسالم را شوآه آرد

  
  

  افكنانه مخالفت امام جمعه رشتخوار با هرگونه اقدام تفرقه
افكنانه در منطقه به   تفرقهبا هرگونه اقدام: محمد آازري خطيب نمازجمعه شهرستان رشتخوار گفت

از ايجاد هرگونه اختالف و : وي به اراذل و اوباش منطقه هشدار داد و گفت. شدت برخورد خواهد شد
وي با تقدير از نيروهاي انتظامي و سپاه و . تفرقه در وحدت گروههاي مذهبي منطقه پرهيز نماييد

ز جمله صدور بيانيه مشترك اظهار ها ا همراهي علماي شيعه و سني در فرونشاندن اين درگيري
دهند آه جلوي  اگر اختالف سليقه بين علماي منطقه هم باشد به اراذل و اوباش اجازه نمي: داشت

اوباش بدانند اگر در آينده : فقيه در رشتخوار گفت نماينده ولي. گرفته شود) ع(عزاداري امام حسين
انجام شود تو دهني محكمي از شيعيان و آوچكترين حرآتي عليه عزاداراي شيعه و يا اهل سنت 

  .برادران سني خواهند خورد
  

  شهر نسبت به اجراي حدود در محل نمازجمعه اعتراض مردم خميني
مردم خميني شهر به اجراي حد زنا در محل نمازجمعه اين شهر اعتراض : به گزارش روزنامه جمهوري

به خاطر اجراي حدود الهي خواستار تغيير نمودند، آنان ضمن تقدير از قاطعيت مسئوالن دادگستري 
  .محل آن شدند

  
  داليل ناآامي جبهه دوم خرداد از نگاه شيخ قدرت

عناصر افراطي و نفوذي ضدنظام، ضدروحانيت و ضددين بيشترين نقش را در : قدرت عليخاني گفت
مله جبهه مشارآت ها از ج فاصله گرفتن برخي گروه. ناآامي جبهه دوم خرداد در انتخابات اخير داشتند

هاي موجود جامعه و عدم شناخت از  هاي امام و واقعيت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با آرمان
  .مردم باعث ناآامي در انتخابات شد

  
  پاسخ فرماندار تهران به اظهارات رئيس هيات نظارت

هيابي آانديداهاي در خصوص اظهارات رئيس هيات نظارت تهران مبني بر را[هاشمي فرماندار تهران 
 نماينده تهران در مرحله 30آردند آه  قبًال هم آقايان اعالم مي] ديگري از تهران در مرحله اول به مجلس

اآنون هم بايد ديد آقايان برچه . اول به مجلس راه يافتند آه نتيجه انتخابات برخالف اين اظهارنظرها بود
  .اند مبنايي، چنين اظهارنظري آرده

  
  ان ثمره حمله به عراق استهمكاري اير

المللي ناشي از حمله نظامي مشترك آمريكا و انگليس به  همكاري ايران با آژانس بين: توني بلر گفت
هاي ديپلماتيك  آنند آه واقعًا فقط فعاليت آنند، تصور مي آيا آساني آه با ما مخالفت مي. عراق بود
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هاي   همكاري براي آنار گذاشتن فعاليتشمالي حاضر به موجب شده است تا ايران، ليبي و آره
  اي خود شوند؟ هسته

  
  طلبان پايگاه جديد اصالح

طلبان با از دست دادن مجلس بايد به فكر پايگاهي  محمدجواد روح در سرمقاله شرق با بيان اينكه اصالح
راسي تقويت طلبان پيگير دموآ شرايط جامعه ايران اين تحليل را در نزد اصالح: جديد باشند، آورده است

آنان آه اينك از امكان . آرده آه آنان در هر شرايطي ناچار از شكل دادن به يك پايگاه مقاومت هستند
تواند  اند، ناچار به تن دادن به آار سخت هستند؛ اين آار سخت مي سهل مجلس محروم مانده

تماعي اعتراض آميز، هاي اج عضوگيري گسترده، همكاري با نهادهاي غيردولتي، پيوند خوردن با پويش
“ هاي مدني و حزبي تقويت فعاليت”وگو و هر اقدامي باشدآه تحت عنوان  تشكيل جلسات نقد و گفت

اما در اين ميان، يك . قابل تعريف است) عبارتي آه در بيانيه اخير جبهه مشارآت به آار رفته است(
 ناگزير از تعريف طبقه با نيروهاي يابي جديد جريان اصالحات رسد سازمان نكته گفتني است؛ به نظر مي
  .اجتماعي هوادار خويش است

  
  آخرين وضعيت احمد باطبي

رغم اين آه روحيه پسرم بسيار خوب است اما به خاطر  علي: محمدباقر باطبي، پدر احمد باطبي گفت
اي از طرف پزشكي قانوني براي  فشارهاي اخير دچار ضعف اعصاب شده است به همين جهت نامه

بارها از دستگاه قضايي درخواست رسيدگي به . ام ي مرخصي به دادستاني و زندان اوين دادهتقاضا
مرخصي پسرم . دهند چون هيچ جوابي نمي. فايده است ام اما تقاضاي ما بي پرونده پسرم را آرده

  .تاآنون تنها دو روز بوده است
  

  ابراز ندامت خود دليلي واضح بر نقض حقوق بشر است
شود آه با توجيهات  ها پذيرفته نمي در دنياي امروز، از حكومت:  حقوق بشر اسالمي گفتدبير آمسيون

مختلف از قبيل اين آه جرم سياسي تعريف نشده يا زنداني سياسي نداريم، زندانيان سياسي و فكري 
يعني مساعدت قضايي ] نوشتن نامه عذرخواهي[اين آار : محمدحسن ضيايي فر گفت. را ناديده بگيرند

المللي،  به زندان سياسي در صورت ابراز ندامت وي برابر معيارهاي شناخته شده نهادهاي نظارتي بين
، خود  ها، امروزه معنايي جز تحقير و ذليل آردن منتقدان سياسي اجتماعي ندارد و گفتن اين حرف

  .شود دليلي واضح بر نقض حقوق بشر، تلقي مي
  

  حمله به دفتر رايزن جوان
اهللا  نفر آه خود را حزب150روز جمعه مورد حمله جمعيتي نزديك به “ رايزن جوان”امه محلي دفتر هفته ن
اين عده پس از نماز جمعه به سمت دفتر نشريه حرآت آردند و با . قرار گرفت آردند، معرفي مي

  .هاي ساختمان و همچنين وسايل آامپيوتري را شكستند پراآني شيشه سنگ
  

  ه دادگاهاحضار دو نماينده مجلس ب
حسيني نماينده نهاوند به دليل اظهاراتش پيرامون مسائل انتخاباتي به شعبه شش  محمدرضا علي

علي محمد نمازي نماينده لنجان نيز به دنبال شكايت سپاه . دادسراي عمومي و انقالب احضار شد
ب و افترا، احضار منطقه لنجان به بازپرس دادسراي جرايم آارآنان دولت تحت عنوان توهين و نشر اآاذي

  .شد
  

  بالهاي نمايندگان مجلس ششم به روايت امام جمعه مهريز
اي مردم، نمايندگان مجلس ششم باليي برسرتان آوردند آه مجلس دوره : امام جمعه مهريز گفت

بال اين است آه در موقع تصويب بودجه : علي برهان افزود. تواند اين بالها را رفع نمايد هفتم هم نمي
نمايندگان مجلس به صورت غيرآارشناسي : وي مدعي شد.  آاري آردند و رغبتي نشان ندادند، آم83

وي .  دولت را براي سال  آينده به تصويب رساندند82بودجه را تصويب آردند و بودجه پيشنهادي سال 
 سال آينده شود تا نتوانيم با رآود اقتصادي و بيكاري آه دامنگير مردم شده، در اين امر باعث مي: افزود

 انقالب و مقام ولي امر  بازي با نظام، آاري و لج آنها از روي سياسي: وي اظهار داشت. مبارزه آنيم
 اند و اين امر باعث شده آه پرداخت پاداش فرهنگيان به تعويق افتد مسلمين، اين دسته گل را آب داده

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  اند    اي را در حيطه مقوالت ارزشي وارد آرده  به تازگي دفاع از فناوري هسته: زادشير
  2004  مارس 9  -1382 اسفند  19سه شنبه 

زمان آن نگرشي آه تصور مي آرد رژيم هاي ديكتاتور و يكدست از : نماينده اصفهان در مجلس گفت
  .  پايداري بيشتري برخوردارند، سپري شده است
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برنگار پارلماني ايلنا ، احمد شيرزاد در سخناني در نطق قبل از دستور امروز خود با بيان اين به گزارش خ
تجربه تاريخ نشان مي دهد آه هيچ نظام : هاست، گفت  مطلب آه نقد پذيري رمز ماندگاري حكومت
  . حكومتي تاآنون پايدار و ابدي نبوده است

 همواره در جست و جوي آينده اي بهتر و برتر از تغيير و دگرگوني در ذات بشر است و او: وي گفت
دارد آه در حوزه روابط   اين ميل به ترقي و تكامل جويي انسانها را وامي. گذشته و حال خويش است

اجتماعي و مدني خويش به طور دائم به دنبال روابطي عادالنه تر باشند آه در عين حال زمينه ساز 
  .درشد و توسعه انساني جوامع نيز باش

بنابراين قاعده طبيعي نظام هايي آه قادرند در آشاآش دهر پايدار و استوار بمانند آه در : وي افزود 
سقوط و فروپاشي . بستري طبيعي امكان تحول و دگرگوني پيوسته و عقالني را از جامعه سلب آنند

ه خود و ديگران سرنوشت محتوم و گريزناپذير حكومت هايي است آه توان هر نوع عبرت گيري از گذشت
  .بندند  را ندارند و راه هر نوع تغيير و تحول مسالمت آميز را نيز بر خود و مردم تحت حكومت خود فرو مي

امروزه زمان آن نگرشي آه تصور مي آرد رژيم هاي ديكتاتور و : نماينده اصفهان در ادامه تصريح آرد
به سقوط حكومت هاي خودآامه نشان تجر. يكدست از پايداري بيشتري برخوردارند سپري شده است

ها عليرغم ثبات و آرامش ظاهري قابل اعتماد نيستند و وقتي ديوار اقتدارشان   مي دهد اين حكومت
  .شكاف برداشت به ناگزير تا سقوط آامل پيش خواهند رفت

 انديشه برعكس در رژيمي آه بتواند ساز و آار نقد دروني را تسهيل سازد و خردمندان و: وي ادامه داد
ورزان آن بتوانند بدون هزينه آردن از جان و امنيت خويش، ناهنجاري ها و آاستي ها را به بوته نقد 

گذارند بدون شك راه ثبات و ماندگاري در عين تحول و پيشرفت به سوي آينده اي متعالي را خواهند 
  .پيمود

شفقانه فرهيختگان و برگزيدگان تجربه نشان مي دهد حكومت هايي آه نقد ناصحانه و م: شيرزاد گفت 
جامعه را بر نمي تابند چاره اي نخواهند داشت جز اينكه روز به روز بندهاي اختناق و سانسور را محكم 

  .تر آنند و در نهايت براي جامعه تحول جو راهي جز برخورد جشن و براندازانه باز نمي گذارند
و خطابت اند و به تفصيل در مورد مقوله هاي برخي از بزرگان اين نظام خود اهل فرهنگ : وي گفت 

متاسفانه هر اظهار نظري از اين . مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اظهار نظر مي آنند
  .دست در عمل به ترسيم حدود جديدي از خطوط قرمز و تنگ تر آردن محدوده نقد و نظر منجر مي شود

 آسي جرات مي آند در مورد بحث هايي از قبيل رابطه با امروز آمتر: نماينده مستعفي اصفهان افزود
آمريكا، حد و مرزهاي دين و سياست، مقوالتي از قبيل ليبراليزم و سكوالرنيزم و نظاير اين آنها سخن 

  .بگويد چرا آه قبال به نوعي مانيفست جمهوري اسالمي در مورد آنها صادر شده است
ت آه دستيابي به فناوري هسته اي توسط دانشمندان آار به جايي رسيده اس: او خاطرنشان آرد

جوان ايراني، آن چنان به ناموس نظام تبديل مي شود آه وقتي گوشه اي آوچك از مسايل مرتبط با آن 
توسط اين حقير مورد اشاره قرار مي گيرد و صدا و سيماي ارزشي معرآه اي به پا مي آند و مدافعان 

به ! آي"  سبقت در مسير تهمت و ناسزا از يكديگر مي ربايند آه ارزش ها بر هر سرآوي و برزن گوي
بوالعجبا آه در اين آشور بر چند و چون اين تحول بزرگ فناوري و ". آيان هسته اي نظام جسارت شده 

آسي واقف نيست، جز گويندگان خاصي آه هنوز فرق اتم را با هسته " اي  انقالب هسته" به قول آنها 
  .نمي دانند

به تازگي دفاع از فناوري هسته اي را بنا به فرموده و يا تكليف شرعي در حيطه مقوالت : د افزودشيرزا
ارزشي وارد آرده اند و طنز غريبي است آه آنها مدافع تحقيقات و فناوري اند و اين حقير به عنوان 

 آشور محقق آوچكي آه چهار سال گذشته خويش را مصروف واآاوي به معضالت تحقيقات و فناوري
  .آرده است، بايد آماج تهمت هاي آنان واقع شود

  پايان پيام
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آيا در عراق آليه اقليت هاى قومى با قانون اساسى مرحله موقت عراق موافقند؟
  2004  مارس 9  -1382 اسفند  19 سه شنبه -راديو آلمان 
 امضاى قانون اساسى مرحله انتقالى عراق را بعنوان نشانه ائى Jack Strawرجه انگلستان وزير امور خا

بارز از اشتياق  مردم عراق به تاسيس آشورى مبتنى بر آزادى ، دمكراسى و ثبات خواند و واآنش بين 
 اين امر اما. المللى نسبت به امضاى قانون اساسى دوران انتقالى عراق نيز بطور آلى بسيار مثبت بود

در مورد واآنش مردم درآنكشورآنهم از همه جهات صدق نميكند و بعنوان مثال آيت ا هللا سيستانى رهبر 
شيعيان عراق تلويحا به اين موضوع اشاره آرده آه آنچه آه حال به تصويب رسيده ميتواند مانعى بر سر 

آردها و ترآمن ها در . آه راه تصويب قانون اساسى دائمى عراق باشد  حال اين سوال مطرح ميشود
 تنها نماينده ترآمن ها اقليت ترآمن در Gabukشوراى حكومتى موقت عراق چه نظرى دارند؟خانم 

هدف ماتكيه بر وفاق و همراهى بود و طبيعى است آه آنچه آه :شوراى حكومتى موقت عراق ميگويد
 آه هر گروهى ميبايست حاصل شد از همه جهات موجبات رضايت ملت عراق را فراهم نساخت زيرا

بنظر وى بخصوص به خواست  .براى رسيدن به اين وفاق ازبخشى از خواستهاى خود صرفنظر ميكرد
و آنهم باوجوديكه ترآمن .اقليت ترآمن در قانون اساسى مرحله انتقالى عراق توجه آامل مبذول نشد

  .ها سومين اقليت قومى بزرگ عراق پس از اعراب و آردها هستند
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آردها نظر ديگرى دارند و قرار بر اينستكه سه استان آرد نشين واقع در شمال عراق در سطح  اما 

وسيعى بر خو د مختارى تكيه آنند و آنهم  بعنوان بخشى از سيستم فدراتيو عراق ، يعنى آنكه هر 
اهد و در ضمن زبان آردى نيز دومين زبان رسمى آشور خو.استانى از دولت منطقه ائى بر خوردارباشد

بود و آنگونه آه محمود عثمان عضو شوراى حكومتى عراق از طرف آردها ميگويد،  با امضاى قانون 
اساسى مرحله موقت عراق تاثير گذارى آردها بر سياست دولت مرآزى آن آشور تضمين شده است 

چه در در قانون اساسى دوران انتقالى تاآيد شده آه چنانچه سه استان عراق و آنهم : وى ميگويد .
شمال جنوب و يا نواحى مرآزى عراق، با تكيه بر دو سوم آرا، قانون اساسى قطعى آشور و يا برخى از 

بخصوص همين موضوع باعث .مفاد و بندهاى آنرا رد آنند بايد در انطباق با آن قانون مذآور تغيير يابد
افزون براين .نتقالى نبودشده بود آه آيت ا هللا سيستانى نخست مايل به قبول قانون اساسى دوران ا

طبيعى است آه : وى ميگويد . نماينده ترآمن ها در شوراى حكومتى عراق نيز با اين بند موافق نيست
در اينجا بنفع آردها و خواست آنها تصميم گرفته شده و آردها بر اين عقيده اند آه اين بند از قانون 

 ستكه فقط بنفع آردهاى عراق استاساسى موقت بنفع همه مردم عراق است ولى واقعيت اين
 

  انتقاد و استقبال از قانون اساسي عراق
  2004  مارس 10  -1382 اسفند  20 چهار شنبه - شرق -اشكان خواجه نوري

ساعتي پس از اينكه اعضاي شوراي حكومتي عراق اختالفات خود را آنار گذاشتند و متن قانون 
ف نظرها و انتقادات داخلي در مورد اين قانون بار ديگر اساسي موقت اين آشور را امضا آردند، اختال

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس آيت اهللا سيستاني، مرجع شيعيان، در اولين . خودنمايي آرد
من نسبت به قانون اساسي «: واآنش خود نسبت به امضاي قانون اساسي با انتشار بيانيه اي گفت

 مي آنم آه مشروعيت اين قانون در گرو تاييد شوراي موقت عراق انتقاداتي داشته ام و اعالم
قانون اساسي موقت باعث پديد آمدن موانعي «: اين بيانيه مي افزايد» .نمايندگان منتخب مردم است

در راه دستيابي به قانون اساسي دائمي آشور آه در آن به  وحدت آشور، حقوق تمام مردم و پيشينه 
تحليلگران سياسي معتقدند آه » . شده باشد، مي شودمذهبي توجه_ هاي تاريخي و قومي 

اظهارنظر اخير آيت اهللا سيستاني در مورد قانون اساسي موقت عراق منجر به افزايش انتقادات رهبران 
شيعيان نسبت به اين قانون خواهد شد آه مسلمًا چنين موضوعي بر روند تهيه و تصويب قانون 

و از سوي ديگر موجب افزايش نگراني آردها و اهل سنت در اساسي دائم عراق تاثير خواهد گذاشت 
  .مورد تبديل شدن شيعيان به قدرت مطلق خواهد شد

  
به رغم آنكه اين «: در همين حال سيد عبدالعزيز حكيم در ارزيابي قانون اساسي موقت عراق گفت

اقص بسيار مهم قانون يك اقدام بسيار مهم در جهت تحقق برخي اهداف است اما داراي برخي از نو
رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در پاسخ به » .است آه اين نواقص بايد در آينده رفع شود

سئوالي مبني بر اينكه آيا عدم حضور وي در مراسم امضاي قانون اساسي در ادامه مخالفت وي با 
 را به اعالم مخالفت عدم حضور خود در اين مراسم«: برخي از مواد اين قانون صورت گرفته بود گفت

ما «: وي افزود» .تلقي نمي آنم اما مسلمًا ميان اعضاي شوراي حكومتي اختالف نظرهايي وجود دارد
همچنان به تالش هاي خود براي رفع نواقص اين قانون ادامه مي دهيم و اين موضوع را در روزهاي آينده 

» .موضوع قانون اساسي خواهيم بودبررسي خواهيم آرد و در آينده شاهد برگزاري نشست هايي با 
اين «: وي با انتقاد از قانون اساسي موقت عراق با اشاره به موضوع اعطاي حق وتو به آردها گفت

  ».موضوع امر خطرناآي براي قانون اساسي دائمي عراق و ثبات آشور محسوب مي شود
  

 وزير خارجه اين آشور در مورد از سوي ديگر احزاب و روحانيون شيعه عراق در واآنش به اظهارات اخير
به گزارش روزنامه . برنامه ريزي شيعيان براي قانون اساسي جديد، خواستار آناره گيري وي شدند

الوطن چاپ عربستان، يكي از رهبران حزب الدعوه عراق، از شوراي حكومت انتقالي خواست تا جلسه 
  . دهداي را به منظور بررسي اظهارات اخير هوشيار زيباري تشكيل

  
وزيرخارجه عراق ادعا آرده بود آه شيعيان درصدد هستند تا حق آردها را در مسئله فدراليسم لغو 

گفتني است در پي امضاي قانون اساسي موقت عراق هزاران تن از آردهاي عراق با برگزاري . آنند
ن امر منجر مراسم شادي به سوي برخي از مناطق عرب نشين و ترآمن نشين تيراندازي آردند آه اي

  . به درگيري هاي گسترده ميان اعراب، ترآمن ها و آردهاي عراق شد
  

 ٢٠گزارش هاي رسيده از عراق حاآي از آن است آه در جريان اين درگيري ها حداقل سه تن آشته و 
تظاهرآنندگان آرد با حمل . نفر زخمي شدند آه حال بسياري از مجروحان وخيم اعالم شده است

الل طالباني، رهبر اتحاديه ميهني آردستان و مسعود بارزاني، رهبر حزب دموآرات عكس هايي از ج
آردستان و نيز پرچم هايي متعلق به منطقه آردنشين، پرچم عراق را به آتش آشيدند آه اين امر منجر 

  .به تحريك شهروندان عرب و ترآمن شده بود
  
  استقبال جهاني از قانون اساسي عراق• 
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رهاي غربي و چند آشور همسايه عراق از تصويب قانون اساسي موقت اين آشور در حالي آه آشو

استقبال آردند و اين رويداد را به مردم عراق تبريك گفتند، دولت ترآيه نسبت به امضاي اين قانون ابراز 
  .نارضايتي آرد

  
نسبت به به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي دولت و وزير دادگستري ترآيه در نخستين واآنش 

امضاي قانون اساسي موقت ضمن ابراز نارضايتي هشدار داد آه قانون جديد منجر به افزايش بي ثباتي 
ما از قانون اساسي موقت عراق راضي «: وي با انتقاد از اين قانون گفت. در اين آشور خواهد شد

 ما اين قانون به صلح به اعتقاد. نيستيم و معتقديم آه اين قانون نگراني هاي ما را افزايش مي دهد
آنكارا » .دائم در عراق آمك نمي آند و باعث تداوم اغتشاش و بي ثباتي در اين آشور خواهد شد

گفتني . هميشه نسبت به اقداماتي آه به تقويت خودمختاري آردها آمك مي آند هشدار داده است
عراق الگويي براي آردهاي است ترآيه نگران اين موضوع است آه مبادا نفوذ سياسي فزاينده آردهاي 

  .جنوب شرقي ترآيه شود
  

در همين حال رئيس جمهوري اياالت متحده آمريكا با صدور بيانيه اي ضمن تبريك امضاي قانون اساسي 
در اين . عراق از اين قانون به عنوان يك قدم بلند در راه انتقال قدرت به مردم عراق در ماه جوالي ياد آرد

ويب قانون اساسي موقت را به اعضاي شوراي حكومتي و مردم عراق تبريك مي تص«: بيانيه آمده است
مسلمًا اين قانون قدم بسيار مهمي در انتقال قدرت به مردم عراق و استقالل آشور محسوب . گويم

  ».مي شود
  

اين قانون مبنايي را براي برگزاري انتخابات دموآراتيك آه توسط يك مجلس منتخب مردم «: بوش افزود
اين قانون در حالي آه مردم . راق تدوين شده و توسط مردم تصويب خواهد شد، پي ريزي آرده استع

عراق به سوي پيشرفت در حرآتند، چارچوبي براي تداوم همكاري ميان عراق، ائتالف و سازمان ملل 
وي با اشاره به اينكه در قانون اساسي عراق مسائلي همچون آزادي و حقوق » .فراهم مي آند

: ساسي براي تمامي مردم عراق بدون توجه به جنسيت، دين، قوم مورد توجه قرار گرفته، افزودا
تصويب اين قانون بيانگر نقطه عطفي تاريخي در سفر طوالني مردم عراق از ظلم و خشونت به سوي «

  ».آزادي و عدالت است
  
ت عراق در سخناني در ، دبيرآل اتحاديه عرب، نيز پس از امضاي قانون اساسي موق»عمرو موسي«

امضاي اين قانون گام مهمي در تامين حق حاآميت مردم عراق بر «: مقر اتحاديه عرب در قاهره گفت
وي همچنين خاطرنشان آرد آه امضاي قانون اساسي موقت عراق » .آشورشان محسوب مي شود

صر، طي سخناني ، وزير خارجه م»احمد ماهر«در همين حال . مسير وحدت عراق را هموار آرده است
در بغداد ابراز اميدواري آرد آه قانون اساسي موقت عامل پيشرفتي در جهت تامين استقالل و 

  .حاآميت ملي اين آشور باشد
  

مصر از هر اقدامي آه مردم عراق را «: وزير خارجه مصر پس از امضاي قانون اساسي موقت عراق گفت
همچنين » .ا در اختيار گيرند استقبال و حمايت مي آندبه يكديگر نزديك سازد تا حاآميت بر آشورشان ر

وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه اي از تصويب قانون اساسي موقت عراق حمايت و آن را گامي مثبت 
تالش هاي طاقت فرسا و درازمدت اعضاي شوراي حكومتي «: در اين بيانيه آمده است. ارزيابي آرد

اين » .سي جديد دستاوردهاي بسيار گرانبهايي به همراه داشته استعراق براي تدوين متن قانون اسا
با تصويب اين قانون پايه هاي حقوقي الزم براي ايجاد يكپارچگي، احياي روند «: بيانيه مي افزايد

  ».بازسازي حكومت براساس اصول دموآراسي و حل مسائل اجتماعي و اقتصادي فراهم مي شود
  

ه تاآيد شده است آه مسكو براساس دولتي ديرينه و سنتي پايدار بين دو در بيانيه وزارت خارجه روسي
  .ملت، توسعه همكاري هاي سودمند متقابل با عراق را سرلوحه آار خود قرار داده است

  
  .همچنين معاون نخست وزير و وزير خارجه بلژيك از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال آرد

  
اين امضا نخستين گام در حرآت به سوي عراقي جديد «: يه  اي اعالم آردبا انتشار بيان» لويي ميشل«

است آه گامي بسيار مهم در تحقق تماميت ارضي اين آشور به شمار مي آيد و قطعًا بايد پايان دوره 
وزير خارجه ايتاليا نيز با استقبال از امضاي قانون اساسي موقت » .ديكتاتوري صدام حسين را رقم بزند

  ».تاييد اين قانون، نشانه تالش براي بازسازي عراق است«: تعراق گف
  

تروريسم دشمن مهم ما «: وي همچنين با تاآيد بر لزوم ادامه حضور نظاميان ايتاليايي در عراق گفت
 ».است و بايد به هر قيمتي به مبارزه با اين دشمن ادامه دهيم
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