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

  
  ريدونكنارقيام مردم ف

  اخبار سايت پيك ايران در مورد قيام مردم فريدونكنار
  2004  مارس 13  -1382 اسفند  23 شنبه -پيك ايران

با سالم دیروز طی فاکسی به فرمانداری بابلسر نماینده منتخب بابلسر و فریدونکنار که دارای مدرک 
 خلع و آقای مقداد از گروههای دکترای مخابرات می باشد و از جناح مستقل است از سمت نمایندگی

. از امروز صبح اوضاع شهر متشنج شده است. راست افراطی و نماینده سابق این شهر  جایگزین شد
تمام ورودیهای فریدونکنار بسته شده اند و شهر پر اتز نيروهای ویزه است که شهر را به حالت کامال 

  .ير شویداخبار بيشتر را از این شهر پيگ. نظامی در آورده اند
  راهمپيمايي مردم فريدونكنار در اعتراض به راي شوراي نگهبان

 روز از اعالم نتايج انتخابات در حوزه انتخابي شهرستان بابلسر و 22 پس از -گزارش دريافتی پيک ايران 
: فريدونكنار و انتخاب دآتر حجت اهللا روحي در اين حوزه در يك اقدام مشكوك از سوي شوراي نگهبان

 صندوق در شهر فريدونكنار داده اند آه با اين آار باعث پيروز شدن نماينده  جناح 3به ابطال راي 
  .شدند ) جناح راست(محافظه آار 

شهر فريدونكنار و حومه در اعتراض به اين تصميم  در پي اين خبر آه از منابع موثق بدست مردم رسيد 
ش  .هر راه مسدود نموده اند جاده اصلي شهر آه تنها جاده ارتباطي مهم دو طرف 

  . اسفند ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد22 بعد از ظهر روز 6.5اين رويداد از شب قبل از ساعت 
  .فعال هيچ ترددي از اين مسير وجود ندارد و فقط ازدحام مردم معترض در اين مسير به چشم مي خورد 

يغات انتخاب با ذآر اين مطلب آه من به راي شما قابل به ذآر است آه  نماينده جناح راست در دوره تبل
  .هيچ احتياجي ندارم و خود انتخاب مي شوم

  تير اندازي به سوي مردم معترض در شهر فريدونكنار
در پي تشديد اعتراض  مردم فريدونكنار به راي مشكوك شوراي نگهبان در مورد انتخابات : پيک ايران 

خاموش آردن خواست مردم اين شهر و سرآوب اعتراضات به شهر فريدونكنار نيروي انتظامي براي 
 نفر آشته و 1سوي مردم معترض تير اندازي آرده و در پي اين تيراندازي فعال در اولين آمار بدست آمده 

  . نفر مجروح شده اند 3
  .خبر هاي بدست آمده حاآي از حمله مردم به پاسگاه نيروي انتظامي فريدونكنار دارد

  دريافتی پيک ايران از درگيریها و اعتراضات خيابانی مردم فريدون کنارآخرين گزارش 
سالم من از فریدون کنار برای شما خبر می فرستم اینجا جمعيتی حدود چهار الی پنج هزار نفر جمع 

شده اند حدود دوهزار نفر هم در روستای کاردگر محله اجتماع کرده اند پس از تيراندازی نيروی انتظامی 
ه سمت پاسگاه هجوم برده و پس از شکستن در و شيشه، آن را به تصرف در آوردند و در پی آن مردم ب

مردم پس از مذاکرات بی نتيجه شان با . افرادی که توسط پليس دستگير شده بودند آزاد کردند
ماشينهای . مسئولين شهر به سمت منزل و دفتر امام جمعه هجوم بردند تا آنجا را به آتش بکشند

   نيروی ضد شورش 50قریب به . والنس و عادی مرتبا در حال جابجایی مجروحين هستندآمب
  را در پليس راه دریا کنار دیدم 

  .که وارد شهر شده اند
  یا حق
  اسفند 23 روز دقيقه 18.25 ساعت فريدونكنار شهر از جديد خبرهاي :ايران پيک دريافتی گزارش

 فريدونكنار به 2 به وجود آمد مردم پس از گرفتن پاسگاه شماره در ادامه اتفاقاتي آه در شهر فريدونكنار
سوي شهر بابلسر حرآت آردند آه توسط مامورين يگان ويژه نيروي انتظامي استان مازندران به شدت 
سرآوب گشتند و با تير اندازي مامورين مردم را به طرف داخل شهر فريدونكنار آشاندن آه با مقاومت 

  . شهر در دست مردم و نيمي ديگر در دست مامورين مي باشدمردم فعال نيمي از 
قابل توجه است تعداد زخمي هاي اين سرآوب به حدي زياد است آه به هيچ وج قابل شمارش 

 نفر حكايت دارد آه حال چند نفر از زخمي ها وخيم 5نيستند ولي خبر ها حاآي از آشته شدن حدود 
  . گزارش مي شود

ر ظهر امروز رخ داده است تير اندازي به سوي آودآاني بود آه هنگام تعطيلي از ديگر اتفاقاتي آه د
  مدرسه به سوي خانه در حال حرآت بود آه تعداد اين آودآان نيز بسيار زياد مي باشد 

  .فعال بيمارستانهاي شهر هاي فريدونكنار و بابل و آمل مملو از زخميهاي شهر فريدونكنار مي باشند
  

   در فريدونكنار ز ناآرامي رو  دومين گزارش
   2004  مارس 14 -1382 اسفند  24 يك شنبه -اعتماد 
   مردم  منتخب  نماينده  برآناري  شايعه  فريدونكنار به  مردم  روز از راهپيمايي در دومين :  سياسي گروه
   صبح  از مردم ر زياديشما.   يافت  ادامه تر از روز گذشته  گسترده  اعتراضات  بابلسر، دامنه  انتخابيه حوزه
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وآمد   رفت  محمودآباد مانع  و فريدونكنار به  آمل  بابلسر، فريدونكنار به  فريدونكنار به  جاده ديروز با بستن
  . فريدونكنار شدند  مذآور و به  شهرهاي خودروها به

 خواستار   نگهبان  دبير شوراي  جنتي االسالم  با حجت  تماسي  فريدونكنار طي جمعه شود امام  مي گفته
  . شد  موضوع  اين  در حل  وي آمك

   تير، تيراندازي  چندين  با شليك  درگير شدند آه  انتظامي  با نيروي  خشمگين  ظهر مردم10:12  در ساعت
 بار 2   تاآنون  راهپيمايي از شروع.  آند  را متفرق  آرد آنان  سعي  ضدشورش  و پليس  شده نيز شروع
رسد، مقرر   خبر مي  مازندران از استانداري.   است  بابلسر برگزار شده  در شهرستان  تامين  شوراي جلسه

 آنها  هاي  درخواست  فريدونكنار به  مردم  در جمع  استاندار مازندران  فوالدگران  پنجه گرديد با حضور مهندس
  . شود رسيدگي
وگو شدند   وارد گفت  با معترضان شده  ردصالحيت  نماينده  از اطرافيان  شماري  است  حاآي  گزارش آخرين
 .   است  آرام اآنون  هم و اوضاع

  
  قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي

  
  گزارش ايسنا از مجموعه اخبار نشست شوراي حكام آژانس اتمي

  2004  مارس 13  -1382 اسفند  23شنبه 
ي آشورمان به  اي را درباره د يك هفته قطعنامهپس از حدو) شنبه(آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز 

  .تصويب رساند
ارايه ندادن “، در اين قطعنامه آه از ايران به دليل آنچه آه )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

خوانده شده، انتقاد شده، اما در آن از ارجاع پرونده ايران به “ يي به آژانس اطالعات حساس هسته
يك منبع آژانس آه در “خبرگزاري رويتر به نقل از فردي آه وي را . ت خودداري شده استشوراي امني

اين قطعنامه بدون راي : معرفي آرد، افزود” مذاآرات پشت درهاي بسته شوراي حكام حضور داشت
  .گيري به تصويب رسيد

 حكام آژانس  در اجالس شوراي اما سخنگوي وزارت امور خارجه در واآنش به تصويب اين قطعنامه
آمريكا نتوانست قطعنامه آامال يك جانبه خويش را آه مورد مخالفت : المللي انرژي اتمي گفت بين

غيرمتعهدها و برخي آشورهاي اروپايي قرار گرفته بود و منجر به تغييراتي در آن شد به پيش ببرد و در 
  .اهداف خود ناموفق ماند

، دآتر حميدرضا آصفي با تقبيح تالشها و )ايسنا(ويان ايران به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشج
المللي انرژي اتمي  اقدامات هيات آمريكايي در آژانس به منظور تخريب روابط ايران با اروپا و آژانس بين

اي را به آار گرفت آه اقدامات و ابتكارات آشورهاي اروپايي را ابتر  آمريكا تالش گسترده: اظهار داشت
  .جلوه دهد

هاي  المللي انرژي اتمي همكاري جمهوري اسالمي ايران با آژانس بين: حميدرضا آصفي تاآيد آرد
آغاز آرده است و در اجالس جاري تالش شد به رغم خواست آمريكا به نقطه آغازين ýاي را  سازنده
  .بازنگرديم

المللي  اين نهاد بينفشارهاي وارده بر آژانس آار تخصصي و فني : سخنگوي وزارت خارجه تصريح آرد 
هايي از قطعنامه صادره منطبق با واقعيات نيست  اي آه هنوز بخش را با دشواري مواجه آرده و به گونه

  .و بسياري از اقدامات مثبت ايران و برخي نظرات آشورهاي عضو را ناديده گرفته است
ه دور از سياسي آاري به اين توقع به جا وجود دارد آه آژانس ب: سخنگوي وزارت امور خارجه افزود

  .عنوان يك نهاد تخصصي به فعاليت فني خود بپردازد
اعتماد سازي امري آامال دوسويه است و جمهوري اسالمي ايران گامهاي مثبت : حميدرضا آصفي گفت

خود را براي اعتمادسازي برداشته و اآنون زمان آن رسيده آه آژانس ايجاد اعتماد متقابل را از خود 
  .ه و گامهاي الزم را بر داردشروع آرد

اين قطعنامه تكليف : سخنگوي وزارت امور خارجه مفاد قطعنامه پاياني اجالس را تبليغاتي خواند و گفت
آند و ما ملزم باشيم عالوه بر همكاريهايي موجود اقدامات ديگري را  جديدي را براي ايران اعمال نمي
  نامه يي موافقت تعهدات خود در چارجوب معاهده هستهاي فراتر از  انجام دهيم و ايران هيچ خواسته

  .پذيرد پادمان و اجراي موقت و داطلبانه پروتكل آه به آن پايبند است را نمي
حميدرضا آصفي با انتقاد از عملكرد برخي آشورها و شوراي حكام در ارايه يك قطعنامه منطقي، بيطرف 

در عين حال . اند اين نحوه عملكرد را ناديده بگيردتو جمهوري اسالمي ايران نمي: و آارشناسانه گفت
داند از تالش آشورهاي غير متعهد و آشورهاي مستقل آه در اين اجالس با واقع بيني به  الزم مي

  .ابعاد آارشناسي موضوع پرداختند، تشكر شود
علوم، رييس دآتر آمال خرازي، وزير امور خارجه آشورمان نيز در مراسم استقبال رسمي از محمد بحرال

ها فشار زيادي را به شوراي حكام و  در هر حال آمريكايي: يي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت دوره
اند تا به اهداف خودشان برسند و مقاومت زيادي هم از طرف آشورهاي  به آشورهاي عضو آن وارد آرده

ه و به اصالحاتي در ها و چه آشورهاي غيرمتعهد عليه اين فشار وجود داشت مختلف چه اروپايي
  .ي پيشنهادي آمريكا نيز منجر شده است قطعنامه

المللي انرژي اتمي و تصميمات  خرازي در خصوص آخرين وضعيت نشست شوراي حكام آژانس بين
ي نهايي به چه صورت در خواهد آمد، مسلما اين صحنه نشان  بايد ديد اين قطعنامه: اتخاذي در آن گفت
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ها خيلي ساده نيست آه بتوانند تمام اهداف خودشان را بر  براي آمريكاييدهد آه در عين حال  مي
  .شوراي حكام و اعضاي آن تحميل بكنند

آشورهاي مختلف مواضع خودشان را دارند و به اين : دآتر آمال خرازي در ادامه اظهاراتش تصريح آرد
  .سادگي زير بار فشار آمريكا نخواهند رفت و اين خود جاي اميدواري است

در هر صورت بايد ببينيم آه نتيجه اين تعامالت و : ي آشورمان هم چنين گفت وزير امور خارجه
  .انجامد هايي آه در شوراي حكام در حال جريان است به چه مي گفتگو

يي حق آشور ايران است، براي ايران يك افتخار  مسلما فناوري هسته: خرازي هم چنين تصريح آرد
ايم، اين جزو دآترين  يي نبوده  آميز بوده و مطلقا در جهت توليد سالح هستهملي است و در واقع صلح

  .ما نيست
اميدواريم آه ابهاماتي آه بوده است برطرف شود و تبديل به شرايط : دآتر آمال خرازي در ادامه گفت

  .عادي شود آه ايران بتواند از اين فناوري در راستاي مسايل صلح آميز استفاده آند
ر سياسي وزارت خارجه ايران در آژانس اتمي نيز پس از تصويب قطعنامه شوراي حكام درباره رييس امو
گرد جدي است آه تنها از سوي يك آشور يعني آمريكا ارايه شده  اين قطعنامه يك عقب: ايران گفت

  .است
قل از امير ي اين خبر به ن ، خبرگزاري رويتر با مخابره)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين : نيا، رييس امور سياسي وزارت خارجه ايران در آژانس اتمي، درباره اين قطعنامه افزود زماني
قطعنامه تنها از سوي يك آشور به شوراي حكام تحميل شده است و يك بازگشت جدي محسوب 

  .شود مي
: ان گزارش دادي شوراي حكام در خصوص اير نامه آسوشيتدپرس نيز ضمن انتشار خبر تصويب قطع

يي ايران تقدير آرد، اما از اين آشور  ي هسته هاي فزاينده سازي المللي انرژي اتمي از شفاف آژانس بين
  .هاي مشكوآش انتقاد آرد به جهت استمرار در پنهان آردن فعاليت
 ي تصويب شده با خواست آمريكا و با وجودي آه قطعنامه: اين خبرگزاري آمريكايي در ادامه افزود

ي  باشد و منعكس آننده هايي دارد، اما هنوز بيشتر لحن قطعنامه انتقادي مي متحدانش تفاوت
ي  يي ايران و سابقه هاي هسته ي فعاليت هاي مشترك بيشتر اعضاي شوراي حكام درباره نگراني

  .اش با آژانس است نامنظم همكاري
آند آه ايران با آژانس در  ق ميي تصويب شده، تصدي قطعنامه: ي اين گزارش آمده است در ادامه
آند، اما   استقبال مي ي تحقيقاتش همكاري آرده و از اين آه ايران پروتكل الحاقي را امضا آرده، زمينه
ي بازرسان صورت گرفت و  در ايران آه به وسيله هاي اخير از تجهيزات غني سازي اورانيوم  برداري پرده

  .آند ها را اعالم نكرده بود، محكوم مي ان داوطلبانه آنهاي مشكوآي را آه اير نيز ديگر فعاليت
رسد ايران و ليبي از يك  در اين قطعنامه همچنين با نگراني خاطرنشان مشده است آه به نظر مي

يي  آوري هسته ها در خصوص فن اند و برخي از سؤال يي يكسان تغذيه شده ي بازار سياه هسته شبكه
يي به آار گرفته شود، حل نشده باقي  هاي هسته تواند در توليد سالح آه ايران در اختيار دارد و مي

  .اند مانده
ي  ي برنامه اين گزارش حاآي است، شورا همچنين نسبت به اين آه هنوز تصويري آامل و نهايي درباره

ي  ها نسبت به در اختيار داشتن برنامه يي گذشته و آنوني ايران آه در آن بر رفع ترديد هسته
  .آند يي تاآيد شده باشد، در اختيار ندارد، به شدت ابراز نگراني مي تي هستهتسليحا

نويس ارايه شده از سوي آمريكا و  ي تصويب شده، بر خالف پيش بر اساس اين گزارش در قطعنامه
  .اي نشده است يي ايران هيچ گونه اشاره ي هسته ي نظامي درخصوص برنامه متحدانش، به جنبه

  .ها اين قطعنامه بدون رأي گيري به تصويب رسيد تي ديپلما به گفته
اين در حالي است آه ساعاتي پيش نيز اين خبرگزاري اعالم آرد آه اعضاي آژانس بين المللي انرژي 

قصورهاي گزارش ايران درباره “درباره شيوه انتقاد از ايران به دليل آنچه آه ) شنبه(اتمي امروز 
ها در  اين خبرگزاري آمريكايي افزود آه تنش. ده به توافق رسيدندخوانده ش“ اش يي هاي هسته فعاليت

  .شوراي حكام در پي تصميم ايران براي تعليق ديدار بازرسان آژانس تشديد شد
افزايد آه آشورهاي غير متعهد اآثر انتقادات خود را آنار گذاشته و به اين ترتيب  آسوشيتدپرس مي

هايي از اين قطعنامه را آه در آن درباره  اما غيرمتعهدها بخشتوافق بر سر قطعنامه ايران حاصل شد؛ 
  .فرستاده شده پرونده ايران به شوراي امنيت بود تغيير دادند

بر اساس آنچه آه آمريكا تنظيم آرده بود؛ پرونده ايران در صورت تخلف به شوراي امنيت فرستاده 
نجام چنين اقدامي تا نشست آتي شد، اما بر اساس تغييرات مورد درخواست غير متعهدها ا مي

  .شوراي حكام در ژوئن منتفي شد
روسيه و : خبرگزاري فرانسه نيز بعد از ظهر امروز به نقل از برخي ديپلماتها آه نامي از آنها نبرد، نوشت

گيري  ي پيشنهادي آمريكا نيستند، با اين حال اگر موضوع ايران به راي چين راضي به حمايت از قطعنامه
ي ياد شده همراهي آرده و يا حداقل به آن  رود آه اين دو آشور با قطعنامه  شود انتظار ميگذاشته

  .راي ممتنع بدهند
به نظر : اين خبرگزاري فرانسوي هم چنين به نقل از يك ديپلمات غربي آه از وي نامي نبرد، نوشت

ن قول ماليمتر آردن رسد مساله اين باشد آه آمريكا آه به سه آشور انگليس، فرانسه و آلما مي
قطعنامه را داده بود، اآنون در پاسخ به اصالحات مورد نظر آشورهاي غيرمتعهد در خصوص ماليمتر 

  .تر آرده باشد اش را سخت گيري آردن اين قطعنامه، موضع
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به رغم اينكه در گزارشهاي مربوط به سفر البرادعي به واشنگتن ” جي.ام“در اين ميان، پايگاه اينترنتي 
تي ميان دو طرف ذآر شده بود، در .پي.ف از آن مذاآره در خصوص تالشهاي مربوط به تقويت رژيم انهد

ي ايران و بازار   محمد البرادعي به منظور مذاآره در خصوص چگونگي حل مساله :گزارشي اعالم آرد
شنگتن سفر به وا) يكشنبه(يي آه اخيرا عنوان شد مرآز آن در پاآستان بوده است، فردا  سياه هسته

  .آند مي
 هنوز مشخص نشده است آه جريانات وين بر سفر  :به گزارش ايسنا، اين پايگاه اينترنتي در ادامه افزود

  . رييس آژانس بين المللي انرژي اتمي به واشنگتن تاثير خواهد گذاشت محمد البرادعي،
 نقل از منابعي آه آنها را اين گزارش با اشاره به خبر به تعويق افتادن سفر بازرسان به ايران به

ي ايران تالشي است براي تحت   به تعويق افتادن اين سفر به وسيله : ادعا آرد معرفي آرد،” ديپلماتها“
  .فشار گذاشتن آژانس بين المللي انرژي اتمي

ي ايران  ي اعضاي شوراي حكام درباره ي اين گزارش هم چنين با اشاره به نشست روز گذشته در ادامه
 تا اواخر شب پشت درهاي بسته ادامه داشت و شورا صبح امروز اين  هاي روز گذشته  نشست :نوشت

  .مذاآرات را از سر گرفت
ي آمريكا در روز گذشته ادعا  اما راديو آمريكا به نقل از اظهارات ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت امور خارجه

ژي اتمي در وين با تعداد قابل توجهي از المللي انر واشنگتن در نشست شوراي حكام آژانس بين: آرد
اي  يي ايران به توافق عمده ي هسته  نهايي درباره برنامه آشورهاي عضو شورا در خصوص متن قطعنامه

  .دست يافته است
هاي رسيده از نشست شوراي حكام در  گزارش: اين راديوي آمريكايي در ادامه در عين حال امروز افزود

  .يي ايران است ي هسته ورهاي عضو شورا در خصوص برنامهوين حاآي از اختالف آش
المللي انرژي اتمي در وين آه نامي از  خبرگزاري روسيه نيز به نقل از يك منبع عالي رتبه در آژانس بين

ادامه يابد آه اين امر ) شنبه(نشست شوراي حكام آژانس ممكن است تا امروز : وي نبرده است نوشت
  .هاي آژانس است تاريخ برنامهسابقه در  اي بي نمونه

مقامات : المللي انرژي اتمي نوشت اين خبرگزاري روسي در ادامه به نقل از اين منبع آگاه در آژانس بين
ايراني به تعويق انداختن سفر بازرسان اين آژانس به ايران را رسما به دليل آغاز سال نو و فرا رسيدن 

  .روزهاي تعطيل اعالم آردند
ي  متن قطعنامه:  شده در ادامه به نقل از اين منبع آگاه پيش از ظهر امروز نوشتخبرگزاري ياد

پيشنهادي از سوي آمريكا و متحدانش هيچ حمايتي را از سوي آشورهاي غربي همچون انگليس، 
  .فرانسه و آلمان و هم چنين روسيه و چين به دست نياورده است

 عضو شوراي حكام در پشت درهاي بسته ادامه 35اما روز گذشته در حالي آه جلسات مذاآره ميان 
فدراسيون روسيه از مواضع : ي روسيه اعالم آرد ي وزارت امورخارجه داشت، يك مقام بلندپايه

هاي  ي مربوط به فعاليت آشورهاي غيرمتعهد در شوراي حكام آه اعمال اصالحاتي را در قطعنامه
  .آند يي ايران است، حمايت مي هسته

ي روسيه در حالي آه خواست نامش فاش  ي وزارت امور خارجه نا، اين مقام بلندپايهبه گزارش ايس
روسيه و چند آشور ديگر سعي دارند با حمايت از : وگو با راديو اآو مسكو اظهار داشت نشود، در گفت

 .مواضع غيرمتعهدها آه مبني بر جانبداري از ايران است وضعيت موجود را از حالت بن بست خارج آنند
هاي پيشنهادي در مورد  ي اين ديپلمات روس اين گروه در تالش است تا دو بخش را از قطعنامه به گفته

ي سانتريفيوژ اورانيوم را در مكانهاي نظامي خود  ايران حذف آند؛ بندي آه در آن گفته شده ايران برنامه
اي مربوط به غني سازي اورانيوم را به اجرا گذارد، و ديگري اين بند از ايران خواسته است تا تمام فعاليته

  .متوقف آند
ي  ي ليبي در قطعنامه يي ايران با برنامه ي هسته ي برنامه وي هم چنين خاطر نشان آرد آه مقايسه

  .پيشنهادي يكي از مواردي است آه مسكو با آن مخالف است
ي ايران صرفا  نامهآرد، اما بر يي ليبي مسير مشخص تسليحاتي را دنبال مي برنامه هسته: وي گفت

  .آميز دارد و نبايد اين دو برنامه را با يكديگر مقايسه آرد ي صلح جنبه
سخنگوي وزارت انرژي اتمي روسيه نيز روز گذشته اعالم آرد آه به رغم انحالل اين وزارتخانه 

ري به گزارش خبرگزا. چنان ادامه خواهد يافت يي مسكو ـ تهران مانند گذشته هم هاي هسته همكاري
وگويي  ، نيكوالي شينگاريف، سخنگوي وزارت انرژي اتمي روسيه در گفت)ايسنا(دانشجويان ايران 

خاطرنشان آرد آه وزارت انرژي اتمي ) جمعه(ي اول تلويزيون روسيه روز گذشته  اختصاصي با شبكه
  .روسيه حداقل تا يك ماه ديگر با ترآيب آنوني به فعاليت خود ادامه خواهد داد

بودن يا نبودن وزارت انرژي اتمي روسيه هيچ گونه تأثيري در روند ساخت نيروگاه بوشهر : دوي افزو
ي نيروگاه بوشهر به روسيه و امضاي يك موافقتنامه در  ندارد، اما موضوع بازگرداندن سوخت مصرف شده

  .هد گرفتوگو قرار خوا چنان با مقامات ايراني مورد مذاآره و گفت اي است آه هم اين رابطه مسأله
اين مقام روس در ادامه خاطرنشان ساخت آه به احتمال قوي الكساندر روميانتسف، وزير انرژي اتمي 

  . شود، منصوب خواهد شد التأسيس آه جايگزين اين وزارتخانه مي سابق به رياست سازمان جديد
ت انرژي اتمي منحل هاي آن، وزار پس از تغييرات اخير در ترآيب دولت روسيه و آاهش تعداد وزارتخانه

  . شد
قرار شده است سازمان انرژي اتمي فدرال روسيه جايگزين اين وزارتخانه شده و تحت نظارت 

  .هاي دفاع و انرژي و صنايع فعاليت آند وزارتخانه
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امنيت واآنشي تند و شديد نشان   در صورت ارجاع پرونده به شوراي: ملي  عالي امنيت  دبير شوراي

  دهيم    مي
  2004  مارس 13  -1382 اسفند  23 شنبه

آردن   حكام براي محكوم  سياستي آه آمريكا در نشست شوراي: ملي اعالم آرد  عالي امنيت  دبير شوراي
دو   جز يكي  ترتيب آمريكا در آژانس منزوي شد و نتوانست به  ايران به دنبال آن بود، موفق نشد و بدين

  .  آشور، حمايت ديگران را جلب آند
 گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، حسن روحاني آه امشب در جمع به

توان با   آنند مي  ها فكر مي  گفت، با بيان اين مطلب آه آمريكايي  خبرنگاران داخلي و خارجي سخن مي
 حد و مرز دارد و حكام نشان داد قلدري هم  نشست اخير شوراي: قلدري هرآاري را انجام داد، تأآيد آرد

طور نيست آه آمريكا هر وقت هر آاري را آه اراده آند بتواند، انجام دهد و همه چيز را به مجامع   اين
  .المللي تحميل آند  بين

هاي   لحن قطعنامه، لحن مناسبي نيست و از نظر ما منصفانه تنظيم نشده و همكاري: وي اظهار داشت
نامه منعكس نشده است و در آل متن اين قطعنامه، مورد رضايت گسترده ايران با آژانس نيز در قطع

  .ايران نيست  اسالمي  جمهوري
ملي، با بيان اينكه آنچه در متن قطعنامه آمده با واقعيات خارجي فاصله زيادي   عالي امنيت  دبير شوراي

  . استما متأسفيم آه نظرات غير متعهدها و روسيه به خوبي ملحوظ نشده: دارد، تصريح آرد
هاي تيز بود آه در طي   هاي زياد و شاخ  نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا، ديوي با دندان  پيش: وي افزود

ها بودند آه بيشتر   هايش شكسته شد و اين اروپايي  هايش آشيده و شاخ  روزهاي نشست، دندان
دهد آه    اين نشان ميهاي اين ديو را آشيدند ولي همچنان چهره آريه اين ديو مشخص است و  دندان

  .شود   گاه آدم نمي  آمريكا هيچ
وفصل برود و ما اين را در راستاي   اآثر آشورها گفتند پرونده ايران بايد به سوي حل: روحاني گفت

حكام نيز به جز آشور آانادا همه آشورها در حمايت از ايران   دانيم؛ در اجالس شوراي  موفقيت نظام مي
  .صحبت آردند

دانم آه آمريكا هم قدرت آن را داشته باشد آه پرونده ايران را به   بسيار بعيد مي:  افزودروحاني
  . بفرستد  امنيت  شوراي

وي با اشاره به اينكه جمهوري اسالمي ايران درخواست آرده است آه پرونده ايران در آژانس بسته 
رود هرگز تحمل نخواهيم آرد وآنها صورت غيرمنطقي پيش ب  اگر روند امور بخواهد به: شود، هشدار داد

متحد، تهران واآنشي بسيار تند   ملل  امنيت سازمان  بايد بدانند آه در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي
  .و شديد از خود نشان خواهد داد
ز انجام متحد به ايران را آه قرار بود امرو  ملل  المللي انرژي اتمي سازمان  وي لغو سفر بازرسان آژانس بين
حكام دانست و   آميز تهران به عملكرد آژانس در جريان نشست شوراي  شود به نوعي، واآنش اعتراض

جمهوري اسالمي ايران، روابط خود را با آژانس لغو نكرده است بلكه تنها اعالم آرده آه : اظهار داشت
  .امروز، براي ورود هيأت ايراني زمان مناسبي نيست

ها   اروپايي: يت ملي در ادامه با اشاره به موضع اروپا در شوراي حكام، تصريح آردعالي امن  دبير شوراي
در بيانيه تهران تعهداتي دادند آه به برخي عمل آردند و به برخي عمل نكردند و ما نيز اقداماتي انجام 

  .داديم
 تا زماني با آنها همكاري ايم ولي تنها  ها از اآتبر تا امروز همكاري داشته  ما با اروپايي: وي هشدار داد

  .آنيم آه از طرف آنها سوءنيتي مالحظه نكنيم  مي
 اين همكاري حتمًا نياز به يك نشست  ما در نحوه همكاري با اروپا و ادامه شيوه: روحاني اعالم آرد

 اروپا دهيم و در آينده براي اجراي آامل بيانيه تهران باز هم با  جديد داريم ولي اصل همكاري را ادامه مي
  . تري براي جبران باشد  وارد بحث خواهيم شد و اميدواريم اين نشست جديد، صحنه آزمايش دقيق

ها در اجالس قبلي فعال بودند و در اين اجالس نيز   اروپايي: ملي اضافه آرد  عالي امنيت  دبير شوراي
 بايد از دستور آار آژانس اند آه پرونده  شان به نسبت خوب بوده است؛ هر سه تأآيد آرده  هاي  صحبت

  .خارج شود و روابط ايران و آژانس به حال عادي در آيد
ها در جريان اين نشست، در آنار آمريكا بودند يا در مقابل آن؛   وي در پاسخ به اين سؤال آه آيا اروپايي

 ديد و گفت وسفيد  توان سياه  گيري سه قدرت اروپايي گله داريم ولي نمي  ما از موضع: خاطرنشان آرد
  .ها آاري نكردند  اروپايي

حكام از روز   اجالس شوراي: حكام، گفت  روحاني با ارائه گزارشي از روند امور در نشست اخير شوراي
دوشنبه آغاز شد و قرار بود موضوع ايران تا چهارشنبه در دستور آار باشد آه اين موضوع تا شنبه ادامه 

  .يافت
اي را تهيه آرد آه البته از سوي آشورهاي   نويس قطعنامه  ز دوشنبه، پيشآمريكا از همان رو: وي افزود

 ساعت قبل از صدور قطعنامه 24ها تا   غربي و سپس ساير آشورها با آن مخالفت شد و اين مخالفت
  .ادامه يافت) نامه آژانس  طبق آيين(

چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه و وقتي مشاهده شد آه اعضا، تا : ملي ادامه داد  عالي امنيت  دبير شوراي
 به وقت وين هم به نتيجه نرسيدند با خواهش مديرآل و رئيس اجالس 12حتي تا امروز ظهر ساعت 

  .يعني اسپانيا، توافقي اجمالي شد به نحوي آه از موضوع عبور آنند
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 توافق آرديم نظرهاي فراواني وجود دارد ولي ما هم  رئيس اجالس امروز اعالم آرد آه اختالف: وي افزود
 روز اصالح شد و آنچه به 6متن قطعنامه مطرح شود؛ بر اين اساس، قطعنامه پيشنهادي آمريكا در طول 

  .نويس روز اول بسيار متفاوت است  تصويب اجالس رسيد با پيش
ملي در ادامه اين نشست خبري، با اشاره به اينكه متن برخي از بندهاي   عالي امنيت  دبير شوراي
اند آه غير از نطنز در   ها شايعه آرده  آمريكايي:  براساس توهم و شايعه تنظيم شده، گفتقطعنامه

سازي در   سازي دارند و بر همين اساس در قطعنامه نيز آمده آه غني  جاهاي ديگري هم فعاليت غني
  .  سراسر ايران بايد متوقف شود

 اسالمي ايران بود و به دنبال اثبات اين ادعا آمريكا به دنبال بحران سازي بر ضد جمهوري: وي تصريح آرد
بود آه ايران نقض جديدي انجام داده است تا به اين وسيله بتواند فرمول ماشه را عملي آند آه البته با 

  .اصالحي آه ديشب انجام شد، در اين آار نيز موفقيتي نداشتند
اف باشيم و اين در حالي است خواهيم شف  اساس استراتژي ما اين است آه مي: حسن روحاني افزود

  .خواستيم بگوييم اين طور نيست  آنيم ولي ما مي  گويد ما تحت پوشش آار نظامي مي آه آمريكا مي
هاي نظامي و تسليحاتي   فعاليت"و " نقض جدي"هايي مانند   خواستند عبارت  ها مي  آمريكايي: وي گفت

در اين قطعنامه بگنجانند و بگويند گزارش اآتبر ايران را هم " آميز  اي صلح  هاي هسته  تحت پوشش برنامه
  .ها در لحظات آخر شب شنبه برداشته شد  ها اين عبارت  آامل نبوده آه پس از رايزني

المللي از   هاي بين  هيچ آشوري دوست ندارد سازمان: ملي ادامه داد  عالي امنيت  دبير شوراي
نيت خود تمامي تأسيسات خود   ولي ما براي اثبات حسناش با خبر باشند   هاي علمي و فني  پيشرفت

  .المللي قرار داديم  را در معرض ديد بازرسان بين
 نيز بسيار بيش از آنچه در واقعيت خارجي هست P2ساز   هاي غني  مسأله دستگاه: وي اظهار داشت

  .نموده شده است  بزرگ
در واقع از متن گزارش البرادعي استخراج "  P2نگراني جدي از " روحاني با بيان اين مطلب آه عبارت 

 P1طور نيست آه ما در نطنز با    هستيم و اينP2ما تنها مشغول تحقيقات درباره : شده، خاطرنشان آرد
  .آنيم   آار ميP2آرديم ولي اآنون با   آار مي

گاه در يك جمهوري اسالمي ايران دارد بر روي اين دست: ملي اظهار داشت  عالي امنيت  دبير شوراي
  .دهد  شرآت خصوصي تحقيقات انجام مي

آنچه در گزارش البرادعي : شده در ايران گفت  وي در مورد گزارش مديكل آژانس در خصوص پلونيوم آشف
 سال پيش بوده و محققي بر روي آن آار 14 يا 13آمده، پلونيوم يك پروژه تحقيقاتي است آه مربوط به 

هاست در خارج از آشور است و ما براي اثبات اين موضوع از وي دعوت   داده آه وي نيز سال  انجام مي
  .آرديم به ايران برگردد آه اين مسأله نيز در گزارش منعكس شده است

آاري آند چرا آن را در يك رآآتور زير نظر   نهانخواست در مورد پلونيوم پ  ايران اگر مي: روحاني تأآيد آرد
  آژانس و در معرض ديد بازرسان آژانس قرار داده است؟

البرادعي در نطق خود موضوع پلونيوم را مطرح نكرد و نطق وي در آل نطق وي از گزارشش : وي گفت
  .بهتر بود

ه و چين در حمايت از ايران در هاي روسي  ملي در ادامه با تشكر از فعاليت  عالي امنيت  دبير شوراي
هاي خوبي داشتند ولي ما از سه   ها نيز تالش فراوان و نطق  غيرمتعهدهاو اروپايي: حكام، گفت  شوراي

منديم و اميدواريم در مسيري آه در آينده در مسيري آه نظام انتخاب آرده به پيروزي   قدرت اروپايي گله
  .دست يابيم

حكام، تأآيد    سؤالي در خصوص مقايسه ايران و ليبي در قطعنامه شورايروحاني در ادامه در پاسخ به
البته قطعنامه حالت شكلي دارد و از نظر محتوايي، مطلب مهمي ندارد و در جايي آه مقايسه بين : آرد

  .شود هم فريبكارانه و براي فريب افكار عمومي است  ايران و ليبي مطرح مي
بينيم چرا آه موارد اختالفي فراواني وجود دارد؛   ن ايران و ليبي نميما هيچ شباهتي بي: وي اضافه آرد

هاي خود را از منبعي مشترك تهيه آرده باشيم ولي اين دليل مشابهت   اگر چه ممكن است ما فناوري
ها مورد تأآيد قرار   هاي ما با اروپايي  هاي فعاليت  شود زيرا اگر اينچنين است پس چرا شباهت  نمي
  رد؟گي  نمي

حكام مخالف ايران بودند ولي در اين   روحاني در مورد آشورهايي آه در نشست پيشين شوراي
تصميم ما اين بود آه با آشورهايي آه در نشست قبلي بر : نشست موضع بهتري اتخاذ آردند، گفت

رت گرفت و ضد ايران فعال بودند برخورد شود آه از نظر ديپلماتيك و اقتصادي هم برخوردهايي با آنها صو
  .تاثير نبود  امروز ديديم آه آن اقدامات بي

ملي در ادامه اين نشست خبري، در پاسخ به اين سؤال آه چرا هيأت ايراني   عالي امنيت  دبير شوراي
در آژانس به نسبت هيأت ايراني نشست پيشين شوراي حكام از قدرت آمتري برخوردار بود، يادآور 

  .  تر بود  تر بود زيرا اجالس قبلي حساس  س قبلي آوچكهيأت ايراني نسبت به اجال: شد
حكام ايراد آرد و در اجالس جمعه قبلي   هيأت ايراني، امروز نطق مفصل و جامعي در شوراي: وي افزود

  .آه غيرعلني و به صورت خصوصي مورد سؤال و جواب قرار گرفت نيز خيلي خوب و قوي ظاهر شد
هيأت ايراني همچينين : هم فعال بود، گفت) غيرمتعهدها (NAM گروه روحاني با بيان اينكه ايران در

اي تهيه آرد آه در آن به همه مواردي آه در گزارش البرادعي اعتراض و ايراد وارد   صفحه  اي هفت  بيانيه
  .شده بود پاسخ داد
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 وي در خصوص احتمال تأثير نتايج انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي بر قطعنامه
تأثير است؛ اگر   توانيم بگوييم مسائل سياسي بر چنين تصميماتي بي  نمي: حكام، اظهار داشت  شوراي

 باشيم  اي داشته باشيم تأثير مثبت خواهد داشت ولي اگر اختالف و انشقاق داشته  در داخل حماسه
  .بر عرصه بين المللي نيز انعكاس خواهد داشت

جزر و مد در روابط ايران و : وابط ايران و روسيه، خاطرنشان آردروحاني در خصوص علت جزر و مد در ر
رود و حتي در سفر   گردد ولي در آل روابط به سمت خوبي پيش مي  المللي برمي  روسيه به شرايط بين

گفت هيچ مشكلي وجود ندارد و قرار شد تكميل نيروگاه بوشهر  اينجانب به مسكو نيز والديمير پوتين 
  .هاي ديپلمايك آن همچنان در جريان است  گيري  آه پينيز تسريع شود 

ما : وي همچنين در خصوص اتهام آمريكا به ايران مبني بر خريد مواد راديواآتيو از روسيه، تأآيد آرد
مانده سوخت   ايم و قرارداد بازگرداندن پس  چيزي را از روسيه و حتي شوروي سابق خريداري نكرده

  .گذراند  ي خود را مياي نيزمراحل مقدمات  هسته
ملي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا ادعاي روزنامه سانكاي   عالي امنيت  دبير شوراي

شمالي براي ساخت تأسيسات زيرزميني سانتريفيوژ   ژاپن را مبني بر عقد قرارداد ميان ايران و آره
شود زيرا   امه ژاپني صد درصد تكذيب ميادعاي روزن: آنيد يا خير، تصريح آرد  سازي تأييد مي  غني
شمالي در زمان جنگ روابطي داشتيم   شمالي نرفته است و ما تنها با آره  يك از مقامات ما به آره  هيچ

  .گونه همكاري نداشته و نداريم  اي نبوده و ما در اين زمينه هيچ  گاه روابط هسته  ولي اين روابط هيچ
 درصد در 90تايمز درباره آشف اورانيوم با غناي باالي   امه نيويوركوي همچنين در خصوص ادعاي روزن

درايران آشف شده آه منشأ اين آلودگي قطعات % 80شده باالي   اورانيوم غني: ايران، تأآيد آرد
هايش اعالم آرد آه   دومي بوده آه از داللي خريداري شده و آن دالل نيز اخيرًا در جريان بازجويي  دست

  . است   قطعات آلوده را به ايران فروختهتعدادي از
به هرحال، منشأ اين آلودگي از خارج و از آشور ثالث بوده و دالل نيز صرفًا به داليل اقتصادي :  وي افزود

  .و نه سياسي دست به اين آار زده است
شود،    مياين سفر آه به دعوت ژاپن انجام: روحاني در خصوص سفر به ژاپن در روزهاي آينده اعالم آرد

اي نيست و اين سفر در واقع ادامه سفري است آه چهار سال پيش از اين به   درباره مسائل هسته
گيرد و البته   المللي و دوجانبه مورد بحث و بررسي قرار مي  ژاپن داشتيم و در جريان آن، مسائل بين

  .اي هم در مذاآرات مطرح خواهد بود  مسائل هسته
متحد   ملل  بشر سازمان  ملي در ادامه در واآنش به گزارش گزارشگر ويژه حقوق  تعالي امني  دبير شوراي

بشر در ايران، با اشاره به اين نكته آه آمبيي ليگابو در گزارش خود از سرآوب   درباره وضعيت حقوق
 چه غير آن آزادي در ايران چه در زمينه آزادي بيان و قلم و: يافته درايران سخن رانده، تصريح آرد  سازمان

  .مقايسه نيست  وجود دارد و آزادي امروز ما با خفقان پيش از انقالب، قابل
تواند شائبه سياسي داشته باشد زيرا   همزماني اين گزارش با نشست شوراي حكام نمي: وي افزود

 خواهند در  شود و برخي آشورها مي  ملل، هفته آينده برگزار مي  بشر سازمان  نشست آميسيون حقوق
  .اي صادر آنند  اين نشست بر ضد ايران قطعنامه

 پايان پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   نفر در پيرانشهر۶بازداشت 
  2004  مارس 13  -1382 اسفند  23شنبه : ايلنا

در پي تصويب قانون اساسي عراق و تضمين خودگرداني مناطق آردنشين در : فرماندار پيرانشهر گفت
اي از جوانان در شهر پيرانشهر به جشن و پايكوبي پرداختند آه با فرصت طلبي چند اين آشور، عده 

ناآرامي در پيرانشهر چندان گسترده نبود و : محمدعلي پرتوي گفت. نفر، اوضاع در اين شهر ناآرام شد
تنها عده معدودي به سمت نيروي انتظامي و ساختمان راهنمايي و رانندگي سنگ پراني آردند آه 

در جريان اين : وي افزود.  شكسته شدن شيشه هاي ساختمان اداره راهنمايي و رانندگي شدموجب
 سال بود، آزاد ١٨ نفر از آنها به علت اينكه سن آنها زير ٩ نفر دستگير شدند آه ١۵ناآرامي ها حدود 

  . نفر ديگر تاآنون در بازداشت به سر مي برند۶شدند و 
  وآانآزادي بازداشت شدگان در بانه و ب

 نفر از آنها آزاد ٧ نفر دستگير شده بودند آه ٣۴در ناآرامي هاي اخير در اين شهر : فرماندار بوآان گفت
 ١٩روز سه شنبه : عبدالرحمن اباذري گفت.  نفر ديگر در بازداشت به سر مي برند٢٧شده اند و 

شن و پايكوبي اسفندماه پس از تصويب قانون اساسي موقت عراق عده اي از مردم به تجمع و ج
وي . پرداختند آه نيروي انتظامي در مقابل اين تجمع غيرقانوني وارد عمل شد و تعدادي را دستگير آرد

در پي درگيري هاي به وجود آمده و سنگ پراآني چند نفر از تجمع آنندگان، دو نفر از مردم و : افزود
نها سطحي بوده و هم اآنون سه نفر از پرسنل عادي نيروهاي انتظامي زخمي شدند آه جراحات آ

  .بهبود يافته اند
هيچ حمله اي به سمت مراآز نظامي و راهنمايي و رانندگي صورت نگرفته : اباذري در خاتمه تصريح آرد

همچنين يك منبع . است و تنها شيشه تعدادي از بانك ها در اثر سنگ پراآني شكسته شده است
پس از . يرشدگان ناآرامي هاي اخير در اين شهر خبر دادمطلع در فرمانداري بانه، از آزادي همه دستگ
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تصويب قانون اساسي موقت عراق آه در آن خودگرداني مناطق آردنشين اين آشور تضمين شده 
به جشن و ) ميدان امام خميني(است، تعدادي از مردم شهر بانه با تجمع در ميدان مرآزي اين شهر 

گزارش ها حاآي است آه . اع شهر تا حدودي ناآرام شودپايكوبي پرداختند آه آم آم موجب شد اوض
ناآرامي هاي اين شهر چندان گسترده نبوده و با تدبير نيروي انتظامي بدون هيچ درگيري خاتمه يافته 

  .است
  

انتشار اطالعيه هاي جعلي آانون صنفي معلمان ايران توسط : سخنگوي آانون صنفي معلمان ايران
  رورش  برخي از ادارات آموزش و پ

  2004  مارس 13  -1382 اسفند  23شنبه 
  

در نتيجه پي گيري هاي انجام شده : علي اصغر ذاتي سخنگوي آانون صنفي معلمان ايران مدعي شد
به منظور آشف منبع تكثير اطالعيه هاي جعلي به نام تشكل هاي صنفي،برخي ادارات آموزش و 

  .خته شدپرورش محل انتشار و توزيع اطالعيه هاي جعلي شنا
به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،ذاتي با تاآيد بر اينكه برخي اداراتي آه اقدام به جعل 

اطالعيه آرده اند،قصد ايجاد تفرقه و فشار آوردن به فعاالن صنفي براي شكستن مقاومت فرهنگيان 
  .مدعا هستندشاهدان بسياري در ادارات آموزش و پرورش مذآور گواه اين : داشتند تصريح آرد
برخي از فعاالن صنفي در شهرستاهاي يزد و اصفهان از سوي ادارات آموزش و : وي در ادامه افزود

  .پرورش با تهديد ناچار به توزيع اطالعيه هاي مذآور شده اند
 به مدت يك هفته 16/12/82پس از گذشت دو روز از برگزاري تحصن فرهنگيان سراسر آشور آه از تاريخ 

ود،اطالعيه هايي با مهر و امضاي جعلي آانون صنفي معلمان ايران،مبني بر به پايان آغاز شده ب
رساندن تحصن در روز سه شنبه در برخي مدارس آشور توزيع شد آه در مواردي موجب اختالل در 

  .ادامه تحصن فرهنگيان شد
  پايان پيام

 
  با هيچ مقام فرانسوى ديدار نداشته ام : کروبي 

   ٢٠٠۴ مارس ١٣ برابر با١٣٨٢ اسفند٢٣ شنبه :تهران ، ايرنا 
  من در طول اقامت در پاريس ،: رئيس مجلس شوراى اسالمي گفت " مهدى کروبي "

  هيچ ديدار سياسي و غير سياسي با مقامات فرانسوى و حتي ايرانيان مقيم 
  . فرانسه نداشتم 

   به رئيس مجلس شوراى اسالمي پانزدهم اسفندماه در راس هياتي پارلماني
  منظور شرکت در سومين اجالس روساى مجالس کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسالمي 

  شد که قبل از ورود به اين کشور ، مدتي کوتاه در پاريس توقف " داکار"عازم 
  . کرد

  مشاور مقام معظم رهبرى نيز به عنوان " علي اکبر ناطق نورى "در اين سفر، 
  . مي را همراهي کردميهمان ويژه رئيس مجلس شوراى اسال

  کروبي روز شنبه در گفتگوى اختصاصي با خبرنگار ايرنا در پاسخ به اين 
  پرسش که آيا در طول اقامت خود در پاريس با مقامات فرانسوى ديدار داشته 

  در سفر به فرانسه جز اينکه مالقاتي با اعضاى سفارت : است يا نه ، گفت 
  س ديگر ديدار نداشتم و فقط از چند مکان کشورمان در پاريس داشتم ، با هيچ ک

  . تاريخي بازديد کرديم 
  به منظور شرکت در سومين اجالس : وى در مورد علت سفر خود اظهار داشت 

  روساى مجالس کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسالمي بايد به سنگال سفر مي کرديم 
  مي است و دبيرخانه چون جمهورى اسالمي ايران موسس اتحاديه مجالس کشورهاى اسال

  . اين اتحاديه هم در ايران مستقر است 
  " داکار"رئيس مجلس با بيان اينکه هدف من از اين سفر ، شرکت در اجالس 

  معموال وقتي روساى قوا به سفر مي روند با هواپيماى شخصي سفر : بود، گفت 
  . مي کنند اما من به دو دليل با هواپيماى شخصي سفر نکردم 

  سفير ايران در پاريس اصرار کرد " صادق خرازى "اول اينکه : افزود کروبي 
  دوم اينکه احساس کرديم چون هزينه . که از مسير فرانسه به سنگال برويم 

  هواپيماى شخصي سنگين است و مسافت نيز طوالني ، بهتر است با ايران اير به 
  . فرانسه رفته و از پاريس به سنگال برويم 

  قبل از اين مساله با سفير ايران در : اى اسالمي گفت رئيس مجلس شور
  فرانسه نيز صحبت کردم و گفتم آيا سفر غير رسمي من به فرانسه براى جمهورى 

  اسالمي ايران بار سياسي ندارد که وى در پاسخ به من گفت همين االن که من 
  د که سفردارم با شما صحبت مي کنم چهار تا رئيس جمهورى در فرانسه بسر مي برن

  . آنها غير رسمي است ولذا سفر شما هيچ اشکالي ندارد
  با آقاى ناطق نورى نيز مشورت کردم که نظر وى نيز اين : کروبي افزود 
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  . بود که از هواپيماى شخصي استفاده نکنيم 
  با هيچ مقام فرانسوى ديدار نداشته ام : کروبي 

   ٢٠٠۴مارس  ١٣ برابر با١٣٨٢ اسفند٢٣شنبه : تهران ، ايرنا 
  من در طول اقامت در پاريس ،: رئيس مجلس شوراى اسالمي گفت " مهدى کروبي "

  هيچ ديدار سياسي و غير سياسي با مقامات فرانسوى و حتي ايرانيان مقيم 
  . فرانسه نداشتم 

  رئيس مجلس شوراى اسالمي پانزدهم اسفندماه در راس هياتي پارلماني به 
   روساى مجالس کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسالمي منظور شرکت در سومين اجالس

  شد که قبل از ورود به اين کشور ، مدتي کوتاه در پاريس توقف " داکار"عازم 
  . کرد

  مشاور مقام معظم رهبرى نيز به عنوان " علي اکبر ناطق نورى "در اين سفر، 
  . ميهمان ويژه رئيس مجلس شوراى اسالمي را همراهي کرد

  شنبه در گفتگوى اختصاصي با خبرنگار ايرنا در پاسخ به اين کروبي روز 
  پرسش که آيا در طول اقامت خود در پاريس با مقامات فرانسوى ديدار داشته 

  در سفر به فرانسه جز اينکه مالقاتي با اعضاى سفارت : است يا نه ، گفت 
  ند مکان کشورمان در پاريس داشتم ، با هيچ کس ديگر ديدار نداشتم و فقط از چ

  . تاريخي بازديد کرديم 
  به منظور شرکت در سومين اجالس : وى در مورد علت سفر خود اظهار داشت 

  روساى مجالس کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسالمي بايد به سنگال سفر مي کرديم 
  چون جمهورى اسالمي ايران موسس اتحاديه مجالس کشورهاى اسالمي است و دبيرخانه 

  . ه هم در ايران مستقر است اين اتحادي
  " داکار"رئيس مجلس با بيان اينکه هدف من از اين سفر ، شرکت در اجالس 

  معموال وقتي روساى قوا به سفر مي روند با هواپيماى شخصي سفر : بود، گفت 
  . مي کنند اما من به دو دليل با هواپيماى شخصي سفر نکردم 

  سفير ايران در پاريس اصرار کرد " صادق خرازى "اول اينکه : کروبي افزود 
  دوم اينکه احساس کرديم چون هزينه . که از مسير فرانسه به سنگال برويم 

  هواپيماى شخصي سنگين است و مسافت نيز طوالني ، بهتر است با ايران اير به 
  . فرانسه رفته و از پاريس به سنگال برويم 

  له با سفير ايران در قبل از اين مسا: رئيس مجلس شوراى اسالمي گفت 
  فرانسه نيز صحبت کردم و گفتم آيا سفر غير رسمي من به فرانسه براى جمهورى 

  اسالمي ايران بار سياسي ندارد که وى در پاسخ به من گفت همين االن که من 
  دارم با شما صحبت مي کنم چهار تا رئيس جمهورى در فرانسه بسر مي برند که سفر

  . ا سفر شما هيچ اشکالي نداردآنها غير رسمي است ولذ
  با آقاى ناطق نورى نيز مشورت کردم که نظر وى نيز اين : کروبي افزود 

 .بود که از هواپيماى شخصي استفاده نکنيم 
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  
  اقوج جديد عليه قانون اساسي عرم

   2004  مارس 14 -1382 اسفند  24 يك شنبه -شرق 
اظهارنظرها و انتقادات رهبران شيعيان عراق درباره قانون اساسي موقت اين آشور در نخستين نماز 

ش گزار. جمعه پس از امضا اين قانون موج تازه اي از تبليغ عليه قانون اساسي عراق را به راه انداخت
هاي رسيده از عراق حاآي از آن است آه ميزان انتقادات نسبت به قانون اساسي عراق در نخستين 

نمازجمعه پس از امضاي اين قانون به باالترين ميزان در چند روز اخير رسيده و باعث شده است تا 
ده آيت اهللا به گزارش خبرگزاري رويترز، نماين.شيعيان در گوشه و آنار عراق دست به تظاهرات بزنند

قانون اساسي موقت «: سيستاني، احمد صافي، با انتقاد شديد از قانون اساسي موقت عراق گفت
بلكه يك توهين تاريخي و يك بدبختي و بحران جدي . عراق يك سند قانوني محسوب نمي شود

 از لهو و لعب و چشم پوشي از منافع ملي«: وي خطاب به اعضاي شوراي حكومتي عراق گفت».است
قانون اساسي موقت «: نماينده آيت اهللا سيستاني تصريح آرد».به خاطر منافع دنيوي دست برداريد

عراق توسط اشغالگران تدوين شد و به يهوديان اجازه مي دهد به عراق بازگردند و مناصب حكومت را در 
نيروهاي پليس «: وي با اشاره به ابو مصعب زرقاوي، يكي از اعضاي گروه القاعده، گفت».دست گيرند

عراق يك آيلومتري با زرقاوي فاصله داشتند، اما نيروهاي بلغاري به رغم آنكه از اين مسئله آگاه بودند 
  .مانع از دستگيري وي شدند

  
از سوي ديگر مقتدي صدر آه رقيب آيت اهللا سيستاني محسوب مي شود نيز با انتقاد از قانون 

 يهوديان را به مهاجرت به فلسطين ١٩١٧ه اي آه در سال اساسي موقت عراق اين قانون را با اطالعي
اين قانون مثل «: وي با بي ارزش شمردن قانون اساسي موقت عراق گفت.دعوت آرده بود مقايسه آرد
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امروز نيز ما با اين قانون اساسي چوب حراج به . اطالعيه اي است آه فلسطين را به حراج گذاشت
 در شرايطي آه بيم بروز جنگ داخلي ميان شيعيان و سني ها مقتدي صدر».اسالم و عراق مي زنيم

هر چه پيش آيد ما بايد اتحاد خود را با برادران «: مي رود پيام مثبتي براي اهل سنت فرستاد و گفت
اين در ».متأسفانه ما فقط مي توانيم به برادران سني مذهب نزديك شويم. سني مذهب حفظ آنيم

ه چندين تظاهرات عليه قانون اساسي موقت عراق در گوشه و آنار حالي است آه در روزهاي گذشت
  . عراق برگزار شد

  
گزارش هاي رسيده از عراق حاآي از آن است آه شلوغترين تظاهرات روزهاي اخير، روز جمعه در شهر 

كي در همين حال آيت اهللا محمد يعقوبي، ي. هزار تن از شيعيان برگزار شده بود٢بغداد و با حضور حداقل 
: از مراجع شيعه عراق با صدور بيانيه اي ضمن انتقاد از قانون اساسي موقت عراق اظهار داشت

ما هيچگاه حاضر . اشغالگران مي خواهند عراق را به چند آشور تقسيم آنند و ما را نيز به بازي بگيرند«
اين اولين «: ه آمده استدر اين بياني».به پذيرش قانون اساسي آه يهوديان  آن را تهيه آرده اند نيستيم

  . دموآراسي است آه به خواست اقليت توجه آرده و اآثريت براي دستيابي به حقوق خود بايد بجنگد
آيت اهللا ».اين قانون نواقص بسياري دارد آه اين نواقص مي تواند عامل هرج و مرج در عراق شود

 هاي علمي به اعتصاب اظهار يعقوبي ضمن دعوت دانش آموزان، دانشجويان و سازمان ها و انجمن
از اعضاي شوراي حكومتي مي خواهم آه تصميمات سرنوشت سازي همچون اعطاي تابعيت «: داشته

به افراد خارجي، خصوصي سازي، انعقاد معاهده هاي امنيتي و استراتژيك اتخاذ نكنند، زيرا اين شورا 
نتسب به آيت اهللا يعقوبي، روز گفتني است در پي انتشار بيانيه م».فاقد هر گونه مشروعيت است

گذشته دانشجويان عراقي در اعتراض به امضاي قانون اساسي موقت از حضور در آالس هاي درس 
در همين حال در جريان مراسم تشييع پيكرهاي دوتن از روحانيون آه در دو حمله .خودداري آردند

اعتراض به امضاي قانون اساسي جداگانه در عراق آشته شدند، هزاران تن از ساآنان شهر عراق در 
دست به تظاهرات زدند، صدرالدين قبانچي، نماينده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز با انتقاد از 

اين قانون از نواقص و نقاط ضعفي برخوردار است آه مهمترين اين «: قانون اساسي موقت عراق گفت
  . ضعف ها مشروعيت است

: وي افزود»مشروع دانست، در حالي آه مردم و فقها به آن راي نداده اند؟چگونه مي توان اين قانون را 
برخي مي خواهند آه راي و ديدگاه خود را به مردم عراق تحميل آنند، اما ما معتقديم آه شوراي «

  ».غيرمنتخب حكومتي نبايد هيچ چيز را تحميل آند
  

 محسوب شود، اما عدول از آن و هرگونه اين قانون مي تواند به عنوان يك نقطه تحول«: وي تصريح آرد
اعطاي حق به «: وي افزود».تغيير در اين قانون در هر صورتي آه انجام گيرد بسيار خطرناك خواهد بود

سه استان در عراق جهت حاآميت بر آراي اآثريت ملت عراق، تماميت ارضي و وحدت عراق را تهديد 
  ».مي آند

  
فدراليسم «: هبر فقيد مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت، فرزند ر»عمار حكيم«در همين حال 

ايالتي مقدمه اي براي تجزيه عراق است و عراقي ها آن را نمي پذيرند و شيعيان با اين نظام مخالف 
آه در آن حقوق همه ملت تامين و تضمين . نظامي مدنظر شيعيان عراق است«: حكيم افزود».هستند

 ابراهيمي، فرستاده آوفي عنان به عراق با خودداري از هرگونه موضع در همين حال اخضر».شده باشد
به اعتقاد من به رغم اينكه برخي اختالفات «: گيري نسبت به قانون اساسي موقت عراق اعالم آرد

ميان گروه هاي عراقي درباره قانون اساسي موقت عراق وجود دارد ما حق اظهارنظر درباره اين قانون را 
 ابراهيمي آه پس از ديدار با عمروموسي، دبيرآل اتحاديه عرب، سخن مي گفت، اظهار اخضر».نداريم
نكته مهم اين است آه تماميت ارضي عراق و استقالل اين آشور به مردم آن بازگردانده «: داشت
  ».شود

  
اين درگيري ها و «: وي همچنين با هشدار نسبت به درگيري ها و بحران هاي موجود در عراق گفت

در همين حال روزنامه واشنگتن ».ان ها مي تواند زمينه بروز جنگ هاي قومي و داخلي را فراهم آوردبحر
پست در گزارشي فاش ساخت آه دولت بوش يك مقام عالي رتبه آاخ سفيد را براي بررسي و حفظ 

  .آخرين تالش ها در جهت تشكيل دولت موقت عراق راهي اين آشور خواهد آرد
  

فرستاده ويژه آاخ سفيد قرار است طي «: قل از يكي از مقامات آمريكايي نوشتاين روزنامه به ن
بر اساس اين گزارش، ».روزهاي آتي براي ديدار و گفت وگو با اعضاي شوراي حكومتي وارد عراق شود

. نام اين مقام به درخواست آاخ سفيد و به داليل امنيتي تا هنگام ورودش به عراق افشا نخواهد شد
اين ماموريت وادار ساختن شوراي حكومتي به دعوت از سازمان ملل براي بازگشت به عراق بخشي از 

پل برمر، حاآم آمريكايي عراق، نتوانسته بر يكي به  دو آردن هاي «: اين نشريه مي افزايد.است
 ».اعضاي شوراي حكومتي فايق آيد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   اسفند23شنبه : رانروزنامه های ته 
  2004   مارس13  -1382  اسفند 23 ه شنب-بي بي سي 

  
روزنامه های آغاز هفته تهران در حالی که در صفحات اول خود عکس هائی از انفجارهای اسپانيا چاپ 
کرده اند گزارش هائی از روز نفرت از خشونت که در سالروز ترور سعيد حجاريان برپا شده را منعکس 

  . ديدار مسووالن وزارت اطالعات با رهبر و رييس جمهور خبر داده اندکرده و از
 دو روزنامه صبح نظر رييس جمهور خاتمی را نقل کرده اند که در ديدار با مسووالن ايرانو انتخاب 

  .وزارت اطالعات ضمن محکوم کردن انفجارهای اسپانيا هر نوع تروريسمی را مردود دانسته است
د خاتمی ضمن تاآيد بر ضرورت محوريت اين وزارت در امور اطالعاتي آشور  محمايرانبه نوشته 

تاسيس دستگاه های موازی و دخالت آنان در حيطه وظايف وزارت اطالعات را موجب اخالل در وظايف 
  .اين وزارت و صرف هزينه های فراوان برای نظام و جامعه ارزيابی نمود

امنه ای را در صدر اخبار خود آورده اند که گفته است  سخنان آيت اهللا خجمهوری اسالمی و رسالت
  .وزارت اطالعات در مقابل فشارها ايستادگی کند

 سرمقاله خود را به مناسبت انفجارهای اسپانيا به تقبيح ترور در جهان امروز اختصاص داده و شرق
ت مجاز می دانستند ضمن نظريه های استبداد گرايانی مانند استالين که کشتار را برای رسيدن به قدر

  . نوشته جهان دموکراتيک هر چه می گذرد از ترور و خشونت فاصله می گيرد
قلب و « نوشته سياست چيزی جز آوشش برای به دست آوردن شرقحسين دهش يار در سرمقاله 

چنين نگرشی به سياست به طور طبيعی فرصتی براي نشو و نما و اعمال . انسان ها نيست» روح
  .نمی گذاردخشونت باقی 

 در گزارشی از مراسم سالروز ترور سعيد حجاريان از زبان وی پيشنهاد کرده که از سال ديگر به انتخاب
  .جای سالروز ترور او سالمرگ زهرا کاظمی را به روز دوری از خشونت برپا دارند

   ما در آينده  آه نمآ  نوشته تصور نمی  سالگرد ترور حجاريان  به  با اشاره  آرمين  از زبان محسناعتماد
   و اتفاقی  حادثه  چنين  به  ديگر نيازی  جريان  اين  چون  افتاد، باشيم  حجاريان  برای  نظير آنچه شاهد اتفاقی

  .بيند نمی
 که به عنوان اعتراض به مخدوش بودن انتخابات از نمايندگی مجلس   ملی  امنيت  آميسيون  رييس نايب

   تصرف شان  برنامه  طبق  آن  و در پی  مجلس گفته است با تصرفاعتماد  استعفا داده است به نوشته
   ترور وجود داشته  به  نيازی  آه آنم  موثر، تصور نمی های  ارگان  برخی  در نفوذ داشتن  به  و با توجه دولت
  .باشد

 و   يابد  گسترش نده در آي نماينده تهران در عين حال پيش بينی کرده که دستگيريها، احضارها و محاآمات
   روی  قانونی  شبه های  روش  به  با تمسك يافته  سازمان  خشونت  اعمال  سمت  اقتدارگرا بيشتر به جناح

  .خواهد آورد 
 نوشته محافظه آاران حاضر در شهرداری تهران با ايجاد بازارچه های فروش مواد محترقه بی شرق

استقبال بهار دست به کاری زده اند که برای شورای شهر و خطر و ارائه آن به جوانان زير عنوان به 
  .شهرداری سابق ممکن نبود و اگر صورت می گرفت با انتقاد شديد محافظه کاران روبرو می شد

 ستادی با حضور رسول خادم قهرمان سابق کشتی و عضو شورای شهر تهران، شرقبه نوشته 
اه های ديگر برای اجرای طرح استقبال از بهار مسئوالن مختلف شهرداری، آموزش و پرورش و دستگ

  .تشكيل شده است
 در نماز جمعه   نگهبان  از تغيير ديگری در نظرگاه محافظه کاران خبر داده و نوشته دبير شورایاعتماد

 و بايد   است  واقعيت اين يك.   را برانداخت شود آن  و نمی  است  سنت  يك تهران گفته است نوروز در ايران
  . را آرد  استفاده  بهترين  آناز

تائيد دبير شورای نگهبان از مراسم نوروز از آن جا اهميت دارد که او و همفکرانش در سال های گذشته 
نوروز، چهارشنبه سوری و سيزده بدر را به عنوان مراسم خرافی مانده از دوران آتش پرست ها محکوم 

  .می کردند
 که در اختيار نومحافظه کارانی جام جمد نوشته های روزنامه  در سرمقاله خود به استناآفتاب يزد

راهی جداگانه و حذفی محترمانه «است که کرسی های مجلس آينده را هم از آن خود کردند با عنوان 
  .نوشته اعالم جدا شدن از سنگربانان هميشگی محافظه کاری هر روز بيش تر شنيده می شود» 

 از دبيرکل و رهبران هيات موتلفه که از نامزدی در انتخابات مجلس  بدون نام بردنآفتاب يزدسردبير 
انصراف دادند نوشته وقتی کهنه کارها جای خود را به کشتی گيران و و فيلمسازان جوان دادند کمتر 

  . حدس زده می شد که خرج ها به اين سرعت از هم جدا می شود
بين المللی انرژی را در صدر اخبار خود  گزارش هائی از جلسه شورای حکام آژانس انتخاب و شرق

 بر نظر قبلی خود پافشاری کرده و در مقاالتی خواستار خارج جمهوری اسالمی و کيهانآورده اند و 
  .شدن ايران از پيمان های محدود کننده فعاليت های هسته ای شده اند

   پيشنهادی  قطعنامه در زمينه»  ع اجما  به  حكام  شورای رسيدن « برای» رايزنيها «  نوشته همچناناعتماد
  نه «  خود را جنبش  و تنها حامی  نگران است  به شدت  ايران  نمايندگي  هيات  دارد و در حالی آه ادامه
   تصويب  را برای  با حمايت اروپا فشار مضاعفی  متحده بيند، اياالت غيرمتعهدها می»  تاثيرگذار چندان
  .  است ه آغاز کرد  قطعنامه نويس پيش
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  نويس پيش بينی کرده که سرانجام پيش. هستند» متضاد« هنوز   با تاکيد بر اين که خبرها البتهاعتماد
  آن.  شود  تصويب  حكام  شورای  نهايی  قطعنامه  صورت  به  بسيار جزيی  غيرمتعهد ها با تغييراتی قطعنامه

  ؟» همكاريها  همه پايان«و يا »  بيشتر نرمش«.   نشست ايران»  واقعی «  انتظار واآنش  بايد به زمان
 در سرمقاله خود نوشته اقدامات خصمانه روزهای اخير واشنگتن يكبار ديگر اين جمهوری اسالمی

واقعيت را به اثبات ميرساند آه راهی آه امام برای مقابله با زياده خواهی های آمريكا برگزيدند راه 
  .راه ايستادگی آامل در برابر مطامع آمريکا: يد طی شوددرستی بود آه امروز نيز همان راه با

به نوشته اين روزنامه صبح نمايندگان مجلس هفتم نيز بايد همين راه را در پيش بگيرند و با رهبر انقالب 
در مبارزه با زياده خواهی های آمريكا و ساير مستكبران همراه شوند و توجه داشته باشند آه آمريكا 

 آه در عراق و ساير نقاط جهان دارد از هر زمان ديگری ضعيف تر است و انسجام اآنون با وضعيتی
  .مسئوالن جمهوری اسالمی حربه آارآمدی برای پيروزی قطعی در مصاف با شيطان بزرگ است 

 همزمان با پايان گرفتن تحصن و اعتصاب سراسری معلمان در سرمقاله خود به انتقاد از معلمان رسالت
  .ته شان معلمان از پستی بازی های سياسی به دور استپرداخته و نوش

 علت وضعيت پديد آمده ضعف عمل اصالح رسالتبه نوشته حشمت اهللا فالحت پيشه در سرمقاله 
طلبان در مجلس و دولت بوده ولی معلمان هم بايد امکانات و محذورات دولت را در نظر داشته باشند و 

  .تقاضاهايشان لوث نشود
 خبر داده است که خانواده های شهدا و فرزندان شاهد در اعتراض به مطالب یجمهوری اسالم

 چاپ شده در محل شورای اسالمی شهرستان آرج تجمع رايزن جوانتوهين آميزی آه در نشريه 
  .آردند و اعتراض شديد خود را نسبت به مطالب چاپ شده در اين نشريه ابراز نمودند

 خانم هويدا عضو شورای شهر کرج است در مقاله ای علت  آرج که مدير آن رايزن جواننشريه
جمع آوری خانه های فساد، گسترش فقر و ازدياد : خودفروشی زنان را ريشه يابی آرده و مدعی شده 

و همين نوشته به گزارش روزنامه . زنان بيوه پس از جنگ از داليل گسترش فساد در آشور می باشد
  .دان و خانواده شهدا را برانگيخته است خشم و انزجار فرزنجمهوری اسالمی
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