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

  
   به آام سالح اتمي-ي اتميبه نام انرژ

  
متحد درباره   ملل  المللي انرژي اتمي سازمان  حكام آژانس بين  متن آامل قطعنامه ماه مارس شوراي

  اي جمهوري اسالمي ايران    هاي هسته  فعاليت
   2004  مارس 14 -1382 اسفند  24يك شنبه 

   خبرگزاري آار ايران-تهران
متحد، ديروز پس از پنج روز رايزني و   ملل  نرژي اتمي سازمانالمللي ا  شوراي حكام آژانس بين

پيمانانش را با اجماع و بدون   نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و هم  هاي متعدد، سرانجام پيش  نشست
  .  گيري از اعضاي حاضر در جلسه تصويب آرد  رأي

نظران و   عمومي و آگاهي صاحبسرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا، براي تنوير افكار 
  :آند  آارشناسان متن آامل اين قطعنامه را منتشر مي

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

هاي   حكام و در راستاي اجراي پيمان منع گسترش سالح   شوراي2004 مارس 13در جلسه مورخ 
  :رر شددر قطعنامه درباره جمهوري اسالمي ايران، توسط شورا، اينچنين مق, اي  هسته
 در اين شورا 2003 سپتامبر 12 و 2003 نوامبر 26با يادآوري قطعنامه صادره توسط شورا در تاريخ ) الف

  ؛2003 ژوئن 19به تاريخ 
در خصوص اجراي پيمان منع , 2004 فوريه 24و با توجه و قدرداني از گزارش مديرآل به تاريخ ) ب

  اي در ايران؛   هاي هسته  گسترش سالح
هاي مستمر جهت اجراي پيمان منع گسترش   خاطر تالش  پاس از مديرآل و دبيرخانه آژانس بهو با س) ج

  نشده در خصوص ايران؛  اي نسبت به ايران و نيز حل تمامي مسائل حل  هاي هسته  سالح
د به الحاقي را امضا نموده و در پيام خو  ، پروتكل2003 دسامبر 18 و با عنايت به اينكه ايران در تاريخ  )د

 خود را از همان تاريخ متعهد به فعاليت در چارچوب اين پروتكل نموده 2003 نوامبر 10مديرآل به تاريخ 
 نوامبر 26هاي اين شورا به تاريخ   است و همچنين با توجه به اينكه اين پروتكل چنان آه در قطعنامه

   مقرر شده، هنوز تصويب نشده است؛2003 سپتامبر 12 و 2003
هاي مرتبط    مبني بر گسترش دامنه تعليق فعاليت2004 فوريه 24 توجه به تصميم ايران به تاريخ و با) هـ 

تمامي تأسيسات را در ايران در , سازي و فناوري و تأآيد اين آشور مبني بر اينكه اين تعليق  با غني
  برگرفته است؛

 منجر به ارائه تصويري 2003ر اآتبر هاي ايران د  و با توجه به نگراني جدي در خصوص اين آه اعالميه) و
 2003اي گذشته و حال ايران نشده و اين امر در قطعنامه نوامبر   هاي هسته  آامل و نهايي از برنامه

آژانس به مواردي از نقض تعهدات از جمله , شورا ضروري تلقي شده است، به لحاظ اينكه تا به حال
تر از آن   اتي، توليدي و آزمايشي مرتبط آه بسيار پيشرفتههاي تحقيق  طرح سانتريفيوژ مشتمل بر فعاليت

سازي ليزر مورد استفاده   است آه اعالم شده بود و نيز دو دستگاه اسپكترومتر عظيم آه در برنامه غني
سنگين اراك آه نيازمند   هاي گرم در رآآتور تحقيقاتي آب  هايي براي ساخت سلول  قرار گرفته و طرح

حال به آنها   اي است آه ايران تا به  هاي هسته  برده؛ حاآي از فعاليت  تر است، پيهاي بيش  بازرسي
  اذعان نكرده است؛

آوري   و با توجه به نگراني جدي از اينكه ايران تا به حال تمامي ابهامات در خصوص توسعه فن) ز
هاي اورانيوم   أ آلودگيمرتفع ننموده و سؤاالت ديگري از جمله منش, سازي خود را با وسعت آنوني  غني
دامنه و ماهيت آاري آه بر مبناي طرح سانتريفوژ پيشرفته انجام , غني شده در ايران؛ مكان فوق
هاي مرتبط با راآتور طراحي شده آب سنگين؛ و مستنداتي   دامنه و هدف فعاليت, شود؛ ماهيت  مي

  ب مانده؛جوا   بي210براي تقويت ادعاها راجع به هدف آزمايشهاي پلونيوم 
 مبني بر اينكه 2004 فوريه 20و همچنين با توجه به نگراني ناشي از گزارش مديرآل به تاريخ ) ح

نقاط مشترك بسياري از , هاي زماني مختلف  به رغم دوره, هاي تبديل و سانتريفيوژ ايران و ليبي  برنامه
  ، دارند؛آوري آه به طور عمده از منابع خارجي مشابه تحصيل شده است  جمله فن

  
، گزارش مديرآل را مبني بر همكاري فعاالنه ايران با آژانس در خصوص در اختيار گذاشتن )آژانس (-1

اما از آنجا آه همكاري ايران تا به حال , نمايد  تأييد مي, هايي آه توسط آژانس درخواست شده بود  مكان
ا همكاري خود را خصوصًا در زمينه ارائه آند ت  از ايران درخواست مي, از آنچه مقرر شده آمتر بوده است

اي گذشته و حال خود   هاي هسته  فوري و مؤثر اطالعات دقيق و صحيح راجع به تمام جوانب فعاليت
  .ادامه داده و تقويت نمايد

بر درك , آند  الحاقي از سوي ايران استقبال و بر تصويب فوري آن پافشاري مي   و از امضاي پروتكل-2
به اختيار خود را , 2003 نوامبر 10آند مبني بر اينكه ايران در پيام خود به مديرآل به تاريخ   ميشورا تأآيد 
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متعهد به فعاليت در چارچوب اين پروتكل از همان تاريخ نموده است و بر اهميت پيروي ايران از 
  .ورزد  اصرار مي,  پروتكل پيش بيني شده است3ها آه در ماده   االجل اعالميه  ضرب

 از ايران 2003 سپتامبر 12 و 2033 نوامبر 26هاي خود به تاريخ   آند آه شورا در قطعنامه   و يادآوري مي-3
و به اين امر توجه دارد آه , آوري را معلق نمايد  سازي و فن  هاي مرتبط با غني  خواست تا تمامي فعاليت

هاي مثبتي در اين زمينه    گام2004  فوريه24 و 2003 دسامبر 29تصميمات داوطلبانه ايران به تاريخ 
هاي مشابه در ايران تعميم دهد و   خواهد تا دامنه اجراي اين تعهد را به آليه فعاليت  و از ايران مي, است

  .نمايد تا اجراي آامل اين اقدامات را مورد رسيدگي قرار دهد   از مديرآل درخواست مي
طور مشروح در گزارش مديرآل آمده است از هرگونه   آه بهگونه   همان, نمايد آه ايران   و اعالم مي-4

توليدي و آزمايشي , هاي تحقيقاتي   و فعاليتP2هاي سانتريفوژ   اي به دارا بودن طرح و نقشه  اشاره
نگراني جدي تلقي , ها  مرتبط آه مديرآل آنها را مخصوصًا به لحاظ اهميت و حساسيت اين فعاليت

گذاري   اي ايران و تاريخ  هاي هسته   آه قرار بود حاوي حيطه آامل فعاليت2003ر  اآتب21آند، در نامه   مي
  .قصور ورزيده است, آامل تحقيق و توسعه سانتريفيوژ باشد

هاي مربوط به توليد و استفاده   هاي ايران از آزمايش   و نگراني مديرآل را در خصوص هدف فعاليت-5
, هاي ايران را در اين خصوص تأييد نمايد   اطالعاتي آه بيانيهبه واسطه فقدان, 210بعدي از پلونيوم 
  . نمايد  مجددًا تكرار مي

شده و اورانيوم   غني  نشده از جمله آلودگي اورانيوم فوق  خواهد براي رفع مسائل حل   و از ايران مي-6
سازي    راجع به غنيماهيت و دامنه تحقيقات, و نطنز" آاالي الكتريك" غني شده در آارگاه شرآت   اندك

هاي ضروري را   به صورت فعاالنه گام, 210هاي راجع به توليد پلونيوم   ايزوتوپ ليزر و نيز مسأله آزمايش
  بردارد؛

آوري و تجهيزات مربوط   هاي عرضه و منشأ فن  خاطر بازرسي از آانال   و با توجه به قدرداني، آژانس به-7
آامل , نمايد آه همكاري فوري  مجددًا تكرار مي,  در ايران يافت شدهاي آه  اي و غير هسته  و مواد هسته

از , اي ايران  آردن ابهامات در خصوص برنامه هسته  و نزديك همه آشورهاي ديگر با آژانس براي روشن
هايي   و همچنين از همكاري, ضروري است, اي از منابع خارجي   آوري هسته  جمله چگونگي تحصيل فن

  .نمايد  تشكر مي, ر اين خصوص با آژانس مبذول شدهآه تاآنون د
حكام در ماه ژوئن در مورد اين مسائل و   گيري شوراي  نمايد براي تصميم   و از مديرآل در خواست مي-8

هاي قبلي تا پيش از ماه مه و در صورت امكان پيش از آن، گزارشي   نيز اجراي اين قطعنامه و قطعنامه
  .تنظيم نمايد

هاي ايران و چگونگي برخورد با   ها در خصوص اعالميه  گيري در خصوص پيشرفت بازرسي  يم و تصم-9
تقصيراتي را آه در باال به آن اشاره شد به جلسه بعدي در ماه ژوئن و دريافت گزارش مديرآل آه در باال 

  .نمايد  به آن اشاره شد موآول مي
  . دادگيري در خصوص اين موضوع را ادامه خواهد   و پي-10

  پايان پيام
  

  ايران از برنامه توليد سوخت اتمی دست برنمی دارد: رفسنجانی
   2004   مارس14 -1382  اسفند 24 ه يك شنب-بي بي سي 

اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت جمهوری اسالمی عصر يکشنبه چهاردهم 
مصمم هستيم از فوايد صلح آميز : "ت مارس در واکنش به قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی گف

که مورد نياز ) غنی سازی اورانيوم(انرژی هسته ای استفاده کنيم که از جمله آن چرخه سوخت است 
  ." نيروگاهها می باشد و به هيچ قيمتی ازآن دست برنمی داريم

 که نگران درعين حال حاضريم همه چيز را به طور شفاف به دنيا نشان دهيم: "آقای رفسنجانی گفت
  ." نباشند

آژانس بين المللی انرژی اتمی در تازه ترين قطعنامه خود از ايران به دليل اعالم نکردن برخی فعاليت 
  .های اتمی خود انتقاد و شديدا ابراز نگرانی کرده است

قطعنامه آژانس واکنش تند برخی مقام های ايران را به دنبال داشت به نحوی که اعالم شد جمهوری 
  .می از پذيرفتن بازرسان آژانس خودداری خواهد کرداسال

  با همکاری که در ماههای گذشته با آژانس بين المللی انرژی: "آقای هاشمی در مورد قطعنامه گفت
اتمی داشتيم، انتظار اين بود که آنان از ما تشکر کنند، البته اين تشکر انجام شده و در بخشی از 

ت زهر خودشان را ريختند و اين تشکر را تلخ کردند که اين گونه رفتار قطعنامه آمده است، اما در نهاي
  ."کردن دارای تناقض است

وی در عين حال از اعالم نظر در مورد موضع قطعی جمهوری اسالمی درقبال قطعنامه خودداری کرد و 
بلکه هيچ يک از ما، حتی رهبر درباره اين مسايل مهم به تنهايی تصميم گيری نمی کنند، : گفت

  . جلسات مشورتی تشکيل شده و درباره نحوه عمل تصميم گيری می شود
جمهوری اسالمی ايران اکنون با اعتماد قبلی با آژانس نمی تواند کار کند و بايد : "آقای هاشمی گفت

  ."اعتمادسازی مجدد داشته باشند
  ناخرسندی از قطعنامه آژانس انرژی اتمی
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زارت خارجه ايران در واکنش نسبت به صدور قطعنامه اخير پيشتر نيز حميدرضا آصفی سخنگوی و
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت بخش هايی از اين قطعنامه با واقعيات منطبق 

  .نيست
  

آقای آصفی افزود که به اين دليل که جمهوری اسالمی به طور جدی با آژانس همکاری کرده و چيزی 
  . نده ايران به شورای امنيت ارجاع نمی شودبرای پنهان کردن نداشته پرو

  
  . وی گفت که تالش آمريکا برای تصويب قطعنامه مورد نظر آن کشور با شکست مواجه شده است

با اينهمه حميدرضا آصفی از متن قطعنامه صادر شده ابراز ناخرسندی کرد و گفت اين چيزی نيست که 
  .  استجمهوری اسالمی می خواست و با خواست ما متفاوت

همچنين حسن روحانی، دبير شورايعالی امنيت ملی که سرپرستی مذاکرات منجر به امضای پروتکل 
  .الحاقی توسط ايران را برعهده داشت قطعنامه شورای حکام را غيرمنصفانه توصيف کرده است
 همچنان وی گفته است که اين قطعنامه تعهد جديدی برای ايران ايجاد نمی کند و در نتيجه، اين کشور

  .به فعاليت هسته ای صلح آميز خود ادامه می دهد
  .وی لحن قطعنامه را در برخی موارد تند خواند و گفت که در آن واقعيات منظور نشده است

 
  ايران بازرسى هاى اتمى را متوقف آرد

   2004   مارس14 -1382  اسفند 24 ه يك شنب-راديو آلمان 
بين المللى انرژى اتمى عليه  مه انتقادى شوراى حكام آژانسدولت ايران در واآنش نسبت به قطعنا

المللى به تأسيسات هسته اى ايران جلوگيرى  ايران قصد دارد، بطور موقت از ورود بازرسان آژانس بين
خبرگزارى دولتى ايران، ايرنا، حسن روحانى، رئيس شوراى  به گزارش خبرگزارى آلمان، به نقل از. آند

خواند و اظهار داشت آه ” غيرمنصفانه و داراى انگيزه هاى سياسى“را  ن قطعنامهعالى امنيت ملى اي
  .اعتراض به آن مانع از بازرسى هاى آژانس بين المللى خواهد شد دولت ايران در

اتمى روز شنبه  پس از سه روز مذاآرات و رايزنى هاى دشوار، شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى
است، تا ماه ژوئن آينده آليه  امه به توافق رسيد آه دولت تهران را فراخواندهدر وين بر سر يك قطعن

روز شنبه ظهر، . شده را علنى آند نقشه ها و تأسيسات برنامه اتمى تاآنون مخفى نگاه داشته
  .گيرى اين قطعنامه را پذيرفتند  عضو شوراى حكام به اتفاق آرا و بدون رأى٣۵تمامى 

ارائه گرديد،  نبه گذشته، طرح قطعنامه اى آه از سوى آمريكا به شوراى حكامبايد گفت آه روز سه ش
واشنگتن بكار برده است، رد  بويژه از سوى آشورهاى غيرمتعهد بدليل زبان و لحن غيرديپلماتيكى آه

بطور مستقيم و “برسند، محمد البرادعى،  پيش از آنكه شنبه ظهر اعضاى شوراى حكام به توافق. شد
نمايندگى ايران آه در شوراى حكام عضويت ندارد، چنانكه  و هيئت.  رايزنى ها شرآت آرددر” فعال

  .توافق شده را رد آرد انتظار مى رفت، اين قطعنامه
آژانس بين المللى  در اين قطعنامه ده ماده اى، هر چند آه در چندين مورد همكارى تاآنونى ايران با

تأآيد فراخوانده، به تعهدات خود، بر  قطعنامه دولت ايران را بهمورد تمجيد قرار گرفته است، ولى اين 
اتمى امضا شده در ماه دسامبر گذشته، عمل  اساس پروتكل الحاقى قرارداد منع گسترش سالح هاى

  .خود را علنى سازد آند و تمامى برنامه هاى محرمانه هسته اى
ايران با آژانس  سن روحانى، طرف مذاآره، روز شنبه ح»ايسنا«به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران 

آنچه در متن “: اعالم داشت بين المللى و دبير شوراى امنيت ملى ايران در رابطه با اين قطعنامه
متاسفيم آه نظر آشورهاى غير متعهدى چون   زيادى دارد و ما قطعنامه آمده با واقعيت خارجى فاصله
اين قطعنامه با اينكه تعهد جديدى را براى “: ادامه گفت وى در. ”روسيه و چين در آن لحاظ نشده است

آن مناسب نيست و شبيه به يك ديو بد قيافه با شاخهاى خطرناك و  ايران ايجاد نكرده، اما لحن
 .” آريه آن همچنان باقى است ها و دندانها آشيده شده، اما قيافه البته اين شاخ .دندانهاى تيز است

ايران را در نيويورك به   در صورتى آه ايران به تعهدات خود عمل نكند، پروندهبهرحال واشنگتن تهديد آرده
. غيرمتعهد اين اولتيماتوم را رد آردند البته آشورهاى. شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد داد
الحاقى منتشر شده، تصريح آرد آه اين رئيس آژانس بين  نماينده آشورهاى غيرمتعهد در يك بيانيه

از سوى ديگر دولت ايران . چه زمانى بازرسى ها پايان خواهند يافت لى است آه تعيين مى آند آهالمل
 اعالم داشت، تا پايان ماه آوريل از آليه بازرسى هاى آژانس بين المللى در ايران روز جمعه گذشته

  .جلوگيرى بعمل خواهد آورد
ام آژانس بين المللى انرژى اتمى عليه دولت ايران در واآنش نسبت به قطعنامه انتقادى شوراى حك

ايران قصد دارد، بطور موقت از ورود بازرسان آژانس بين المللى به تأسيسات هسته اى ايران جلوگيرى 
به گزارش خبرگزارى آلمان، به نقل از خبرگزارى دولتى ايران، ايرنا، حسن روحانى، رئيس شوراى . آند

خواند و اظهار داشت آه ” صفانه و داراى انگيزه هاى سياسىغيرمن“عالى امنيت ملى اين قطعنامه را 
  . دولت ايران در اعتراض به آن مانع از بازرسى هاى آژانس بين المللى خواهد شد

  
پس از سه روز مذاآرات و رايزنى هاى دشوار، شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى روز شنبه 

آه دولت تهران را فراخوانده است، تا ماه ژوئن آينده آليه در وين بر سر يك قطعنامه به توافق رسيد 
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روز شنبه ظهر، . نقشه ها و تأسيسات برنامه اتمى تاآنون مخفى نگاه داشته شده را علنى آند
  .  عضو شوراى حكام به اتفاق آرا و بدون رأى گيرى اين قطعنامه را پذيرفتند٣۵تمامى 

  
عنامه اى آه از سوى آمريكا به شوراى حكام ارائه گرديد، بايد گفت آه روز سه شنبه گذشته، طرح قط

بويژه از سوى آشورهاى غيرمتعهد بدليل زبان و لحن غيرديپلماتيكى آه واشنگتن بكار برده است، رد 
بطور مستقيم و “پيش از آنكه شنبه ظهر اعضاى شوراى حكام به توافق برسند، محمد البرادعى، . شد
و هيئت نمايندگى ايران آه در شوراى حكام عضويت ندارد، چنانكه . رددر رايزنى ها شرآت آ” فعال

  . انتظار مى رفت، اين قطعنامه توافق شده را رد آرد
  

در اين قطعنامه ده ماده اى، هر چند آه در چندين مورد همكارى تاآنونى ايران با آژانس بين المللى 
ان را به تأآيد فراخوانده، به تعهدات خود، بر مورد تمجيد قرار گرفته است، ولى اين قطعنامه دولت اير

اساس پروتكل الحاقى قرارداد منع گسترش سالح هاى اتمى امضا شده در ماه دسامبر گذشته، عمل 
  . آند و تمامى برنامه هاى محرمانه هسته اى خود را علنى سازد

  
مذاآره ايران با آژانس ، روز شنبه حسن روحانى، طرف »ايسنا«به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران 

آنچه در متن “: بين المللى و دبير شوراى امنيت ملى ايران در رابطه با اين قطعنامه اعالم داشت
 زيادى دارد و ما متاسفيم آه نظر آشورهاى غير متعهدى چون  قطعنامه آمده با واقعيت خارجى فاصله
 قطعنامه با اينكه تعهد جديدى را براى اين“: وى در ادامه گفت. ”روسيه و چين در آن لحاظ نشده است

ايران ايجاد نكرده، اما لحن آن مناسب نيست و شبيه به يك ديو بد قيافه با شاخهاى خطرناك و 
  .” آريه آن همچنان باقى است ها و دندانها آشيده شده، اما قيافه البته اين شاخ. دندانهاى تيز است

ران به تعهدات خود عمل نكند، پرونده ايران را در نيويورك به بهرحال واشنگتن تهديد آرده در صورتى آه اي
. البته آشورهاى غيرمتعهد اين اولتيماتوم را رد آردند. شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد داد

نماينده آشورهاى غيرمتعهد در يك بيانيه الحاقى منتشر شده، تصريح آرد آه اين رئيس آژانس بين 
از سوى ديگر دولت ايران .  مى آند آه چه زمانى بازرسى ها پايان خواهند يافتالمللى است آه تعيين

روز جمعه گذشته اعالم داشت، تا پايان ماه آوريل از آليه بازرسى هاى آژانس بين المللى در ايران 
  . جلوگيرى بعمل خواهد آورد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مين روز متوالي ادامه دارداعتراضات مردمي در فريدون آنار براي سو
   2004  مارس 14 -1382 اسفند  24 يك شنبه -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 اسفند آغاز شد و روز شنبه ابعاد گسترده تري بخود 22تظاهرات مردم خشمگين از غروب روز جمعه 
  .مردم خشمگين برخي از مراآز حكومتي را به تصرف در آوردند. گرفت

 نيروي سرآوبگر انتظامي و يگان ويژه ضد شورش به سوي مردم معترض در داخل و خارج پاسداران و
بنحوي آه نيمي از شهر به تصرف مردم در آمد و . آه با مقاومت مردم مواجه شد, شهر آتش گشودند

  .نيروهاي سرآوبگر ياراي ورود به آن را ندارند
 رسيدند و صدها نفر زخمي شدند آه حال در جريان اين تهاجمات شماري از جوانان شهر به شهادت

پاسداران جنايتكار به سوي دانش آموزاني آه هنگام تعطيلي مدرسه در . شماري از آنان وخيم است
. نيز آتش گشودند آه شمار زيادي از آنان نيز مجروح شدند, حال رفتن به خانه هايشان بودند

  .از زخميها مي باشدبابل و آمل مملو , بيمارستانهاي شهر هاي فريدونكنار
زنان در  اعتراض به آشتار . امروز نيز مردم اين شهر براي سومين روز متوالي دست به تظاهرات زدند

  .روز گذشته در حاليكه آفن بر تن آرده بودند پيشاپيش تظاهرآنندگان حرآت ميكردند
شده است آه با به نيروهاي سرآوبگر رژيم دستور داده , بدنبال نمايش انتخابات مجلس آخوندي

خشونت و شدت هر چه بيشتر حرآتها و اعتراضات مردمي را سرآوب آنند و از شكل گرفتن هرگونه 
 .قيام مردمي جلوگيري آنند

  
   در فريدونكنار  اعتراضات ادامه

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25 دو شنبه -اعتماد 
  نژاد نماينده  مقداد نجف  شد آه در شهر شايعه شديد در فريدونكنار،  ها و زد و خوردهاي  ناآرامي در پي
  . استعفا داد  بابلسر در مجلس فعلي

   انتخابيه  از حوزه  روحي اهللا  دآتر حجت  حذف  به  فريدونكنار نسبت  مردم  و اعتراض  روز اعتصاب در سومين
  ، دامنه  مردم  نماينده  عنوان  نژاد به  مقداد نجف  و انتخاب  نگهبان  شوراي  بابلسر توسط شهرستان
  . شد  گذشته تر از روزهاي  گسترده اعتراضات
 با   و از نزديك  آمده  مردم  ميان  به  مازندران  آشور و استانداري  آل  بازرسي  از سازمان نمايندگاني
  .اند  پرداخته  گزارش  و تهيه  مذاآره  به  آنندگان راهپيمايي
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 برگزار شد و   و امنيت  آرامش  در آمال  شهرستان  در اين انتخابات:  ت گف  سخناني  فرماندار طي معاون
   نيز سالمت  شهرستان  نظارت  و اعضاي  و بازرسين  نداشتيم  حوزه  در اين  انتخاباتي  تخلف  گونه هيچ

  . نيامد  پيش  در شهرستان  مشكلي  هيچ  را تاييد آردند و الحمدهللا انتخابات
 آردند  ما را ابطال  صندوق2 چرا   انتخابات  بودن  سالم  رغم  علي  است  تعجب  جاي ا هم م براي:   گفت وي
  . شد  دآتر روحي  حذف  باعث  ابطال و اين

   در بين  نگهبان  شوراي  به  بابلسر وابسته  شهرستان  نظارت  هيات  از اعضاي  يكي  رابطه در همين
   بود و انتخابات  مازندران  استان  بابلسر آامال مورد تاييد ما و نظارت اتانتخاب:  آرد  اعالم  آنندگان تظاهرات

  . بود  روشن  همگان  براي  موضوع  و اين  گرفت  انجام  و تخلف  تقلب بدون
   نگهبان بايد از شوراي:   آار زد گفت  اين  به  دست  نگهبان  چرا شوراي  خبرنگار ما آه  به  در پاسخ وي

  . آرد سوال
   .  است  شهر فريدونكنار آامال بحراني  عمومي وضعيت
 آمار  ، آخرين  است  افتادند و بازار آامال تعطيل بانكها از فعاليت.   است  شهر تعطيل  سطح  مدارس تمام

   شده  اعالم  نفر وخيم6   وضعيت  آه  شده  نفر اعالم68   روز يكشنبه  صبح8  ها تا ساعت زخمي
   مردم  ميان  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  عملياتي هاي  گردانها و تيپ  از فرماندهان تعداد زيادي. است
  . آردند  دعوت  آرامش  و آنها را به آمده

  
  استعفاي محسن آرمين پذيرفته شد

   2004  مارس 14 -1382 اسفند  24يك شنبه 
محسن " ستعفاي مجلس شوراي اسالمي، ا ) 24/12/82يكشنبه مورخ ( در جلسه علني امروز 

  . نماينده تهران و نايب رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پذيرفته شد" آرمين
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، پس از قرائت متن اين استعفانامه توسط آرمين درخصوص اين طرح 

 103 راي ماخوذه، 162 و  نفر حاضرين در جلسه علني194گيري با ورقه صورات گرفت، آه از مجموع   راي
ها ريخته    راي ممتنع به گلدان7 راي آبود در مخالفت با استعفا و 49راي سفيد در موافقت با استعفا، 

  .شد
  .نهايتا استعفاي آرمين با اآثريت آراء پذيرفته شد

 78 و 76هاي   محسن آرمين در بخشي از سخنان خود در صحن علني مجلس با مقايسه انتخابات سال
 تقويت آننده و اميدبخش آينده بود يا انتخابات اول 78 و 76انتخابات :  گفت 82ا انتخابات اول اسفند ب

اسفند ماه؟ انتخابات مجلس ششم از مشكالت و مسائلي آاست يا انتخابات مجلس هفتم؟ مردم در 
ا انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم احساس مشارآت و تعيين سرنوشت خويش را داشتند ي

  در انتخابات مجلس هفتم؟ 
هاي گسترده و غير قانوني و   تواند اين انتخابات را با آن رد صالحيت  آقاي جنتي مي: آرمين تصريح آرد

 درصد رأي باطله و سفيد، آزادانه ترين انتخابات 10 درصد مردم شهرهاي بزرگ و 70عدم مشارآت 
  .آشور بداند

 درصد اعالم نمايد و بگويد انتخابات باعث تضمين 60نده را  درصد شرآت آن50آقاي مشكيني مي تواند 
  .و تقويت انقالب شد و جاي شكرگزاري دارد

تواند آنرا حماسه سبز اعالم آند و بر   سيما مي: نماينده تهران با اشاره به فعاليتهاي صدا و سيما گفت
واقعيت را , ي فاقد محتوا و خالف واقعثبت نمايد، اما آيا اين ادعاها" فتبارك اهللا"صفحة تلويزيونها عبارت 

 درصد مردم مريوان را 18 درصد مردم سنندج و 25توان مشارآت   دهد و آيا با اين ادعاها مي  تغيير مي
توان مشارآت بيش از تعداد   تضمين انقالب و تقويت نظام خواند و براي آن شكرگزاري آرد؟ و آيا مي

  .رصد واجدان شرايط در استان آهكيلويه را انتخابات آزاد خواند د99.6واجدان شرايط در برخي شهرها و 
آمار نااميدآننده و اسفناآي آه اعالم شد، البته با فرض صحت نتايج اعالم شده و چشم : وي ادامه داد

مار انتخاباتي است آه تمامي امكانات و ابزار مشروع و غير   پوشي از تقلبات انجام شده و مستند آ
ها و تشويق هاي تصنعي آه حتي مشاهده آنندگان برنامه هاي آودك از آن بي نصيب   مشروع و تعريف

  .نبودند و همچنين دروغ پردازيها براي مشارآت هر چه بيشتر مردم در آن به آار رفته بود
چهره هيجان زده گزارشگران در روز انتخابات را به ياد آوريد آه از هجوم سيل آساي مردم از : وي افزود

صندوق هاي رأي و تمام شدن تعرفه هاي رأي در سر شعبه هاي اخذ رأي در تهران و شهرهاي پاي 
  .ديگر خبر مي داد

مصاحبه گزارشگران تلويزيون با مردم آوچه و بازار را به ياد آوريد آه از زدن : آرمين خاطر نشان آرد
  .مشت بر دهان استكبار سخن مي گفتند

 ميليارد تومان آمك شهرداري 5/2نه انتخابات دائما خبر اختصاص اي آه در آستا  جامعه: آرمين گفت
هاي مذهبي و زوجهاي جوان و بليط اتوبوس   تهران به فرهنگيان و ميلياردها تومان براي آمك به هيات

رايگان به دانش آموزان را شنيده است و اآنون قبضهاي عوارض نوسازي با جهش دو تا ده برابر گذشته 
  آند، چه احساسي نسبت به حاآميت جز تزوير و فريب خواهد داشت؟  را دريافت مي

آردند روز   ها به عزم خود در شرآت در انتخابات تأآيد مي  آن همه مردمي آه در مصاحبه: وي افزود
  انتخابات آجا رفتند؟

 اعتماد آيا معناي صداقت و راستي با مردم و شعار مردم ساالري ديني و: نماينده مردم تهران تأآيد آرد
به مردم اينست؟ آيا ارزش و اخالقي آه نظام ما به دليل برخورداري از آن قرار بود با ساير نظام هاي 
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جهان متمايز باشد اين بود؟ هرگاه ساير جوانب اين انحراف بررسي شود حتي تصور آن هم وحشتناك 
  .خواهد بود

تقويت ضريب همبستگي و وحدت ملي يكي از آثار مبارك دوم خرداد : نماينده مجلس ششم تصريح آرد
  .بود

تالش فراواني انجام گرفت تا احساس واگرايي ميان قوميت ها و رقابت هاي قومي و مذهبي : وي افزود
بخصوص ميان سني و شيعه انجام شود اما انتخابات مجلس هفتم در آردستان به آن دستاوردهاي 

  .قومي ضربه اي جدي وارد آرد
نان خود با اشاره به تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به روند رد وي در بخش ديگري از سخ

: هاي نظارتي شوراي نگهبان گفت  هاي آانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم از سوي هيات  صالحيت
تحصن نمايندگان آه بنده نيز افتخار حضور در آن را داشتم، هرچند نتوانست جلوي برگزاري اين انتخابات 

  .لي بود آه در راستاي حفظ اصل نظام صورت گرفترا بگيرد، اما عم
از اين انتخابات بديهي ترين حق شهروندي يعني حق انتخاب آردن، حق تعيين : آرمين اظهار داشت

سرنوشت و انتخاب شدن مخدوش شد و اينجانب بعنوان نماينده مجلس آه سوگند ياد آرده ام آه 
 استيفاي اين حقوق نيستم و نه مجاز به سكوت در مدافع حقوق آنها باشم در شرايط آنوني قادر به

  .برابر آن و تنها آاري آه مي توانم انجام دهم با استعفاي خود تضييع اين حقوق را فرياد بزنم
ضمن احترام به همكاران عزيزم به مجلس بويژه نمايندگان اصالح طلب در اعتراض به روند : آرمين گفت

ن استعفاي خود را تقديم مجلس مي آنم و از همكارانم تقاضا دارم با انحرافي موجود و براي مقابله با آ
  .رأي مثبت خود تقاضاي اينجانب را اجابت آنند

  .شود  متعاقبا ارسال مي" محسن آرمين"متن آامل استعفانامه 
  پايان پيام

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ز آمريكايي را گرفت   سربا4حمله در بغداد جان 
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  . سرباز آمريكايي به قتل رسيدند4در ادامه درگيري ها امروز بغداد
 2طي :به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سخنگوي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق اعالم آرد

 يگان يكم سواره نظام مستقر در جنوب غرب اين  تن از سربازان4حمله جداگانه در بغداد پايتخت عراق 
  .شهر جان باختند

به گزارش پايگاه اينترنتي محيط،اين در حالي است آه انفجار يك مين به هنگام عبور يك گشتي 
  .آمريكايي در منطقه عامريه بغداد،باعث زخمي شدن سرنشينان خودروي مذآور شد

  .سرباز آمريكايي جان باختند 2الزم به ذآر است در حمله ديگري در تكريت 
  پايان پيام

  
   برآنار شد   عراق  امريكايي  حاآم  عراق  سياسي  در عرصه   پل برمر  هاي  ناآامي در پي

  2004  مارس 15 -1382 اسفند  25 دو شنبه -اعتماد 
   

   و امريكايي ي لهستان  خبر داد نيروهاي  در عراق  چند مليتي  نيروهاي  سخنگوي يك:   الملل  بين گروه
  . آردند  آربال آشف  را در نزديكي  مواد منفجره  تن8 از   بيش  حاوي مخفيگاهي

   و هيچ  شده  شهر آربال آشف  در نزديكي  متروآه  نظامي  پادگان  مواد در يك ها اين  خبرگزاري  گزارش به
  .  است  دستگير نشده  با آن  در رابطه فردي
  . خواهد شد  اعالم  ميالدي  آينده  ماه  جديد عراق  وزير دفاع بر رسيد نام خ  از عراق  حال در اين

   عراقي هاي  شخصيت  برمر مامور يافتن  پل  از سوي  آه چي  باجه  از عدنان  نقل  به  عربي مطبوعات
   اداره  قانون  آردند بر اساس ، اعالم  شده  و ديپلماتيك  دولتي  مختلف هاي  پست  تصدي  براي مناسب
  . خواهد بود  فرد غيرنظامي  يك  سرپرستي  تحت  عراق  دفاع ، وزارت  عراق دولت
   آشور از بين  آودتا را در اين  وقوع تواند زمينه  مي  وزير دفاع  بند افسربودن ، حذف  اعتقاد آارشناسان به
  .ببرد
 در   عراق  ارتش  ستاد مشترك  رييس ه سياستمدار خواهد بود آ  يك  وزير دفاع  آارشناسان  اين  گفته به

  . خواهد داد  وي  به  را در امور نظامي  الزم هاي آنار او مشاوره
   در ميان  وجود آمده  شديد به  اختالف  و فصل  برمر در حل  خبر رسيد شكست  هم در بعد سياسي

   بلندپايه  مسوول  تا يك  داشت  سفيد را بر آن ، آاخ  عراق  موقت  در مورد دولت  انتقالي  شوراي اعضاي
 خبر حاضر   با تاييد اين  امريكايي مسووالن.  آند  بغداد گسيل  به  مساله  اين  و فتق  رتق  را براي امريكايي

  . نشدند  بلند پايه  مسوول  اين  نام  افشاي به
   و دو تن  عراق  انتقالي شوراي  يي  دوره  رييس  حضور محمد بحر العلوم  عربي  از مطبوعات  اعتقاد برخي به

  . قرار دارد  اختالفات  اين  در راستاي  هم  شورا در ايران  اين ديگر از اعضاي
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 شورا   اين  رييس  و نخستين  عراق  انتقالي  عضو شوراي  جعفري  شوهر خواهر ابراهيم  هم در بعد امنيتي
  . شد  آشته  عراق كراده ال  در منطقه اش  مغازه  به  فرد ناشناس  سه در حمله
 ديگر   سپردند و چند نظامي  داد جان  و بغداد روي  در تكريت  انفجار آه  در سه  هم  امريكايي  نظامي شش
  . شدند  زخمي هم

   علي  العظمي  اهللا  آيت  با نماينده  تسنن  از اهل  بلندپايه  هيات  از ديدار يك  الحيات يي  فرامنطقه روزنامه
  . خبر داد ها در عراق  و سني  شيعيان  مواضع  به  بخشيدن  وحدت  با هدف سيستاني

  ، به  است  در عراق  تسنن  اهل  و رهبران  مقامات  شامل  آه  بلندپايه  هيات  يك  آه  نوشت  روزنامه اين
   و مساجد اهل اآن در ام  تخريبي  از عمليات  برخي  و ادامه  تسنن  اهل  ترورها در ميان  برخي  وقوع دنبال
   متحد ساختن گيرد، با هدف  مي  انجام  در عراق  طوايفي هاي  جنگ  ور آردن  شعله  با هدف  آه تسنن
   شيعيان  بزرگ  از مراجع  سيستاني  علي  العظمي اهللا آيت  با نماينده  عراق  با شيعيان  تسنن  اهل مواضع

  .و گو آردند ديدار و گفت
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-راقشيعيان و آينده ع
  

ي هر  سپاه بدر آماده: دبيرآل سپاه بدر، وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، اظهار داشت
  .نوع همكاري با نيروهاي ائتالف براي حفظ امنيت در عراق است

   2004  مارس 14 -1382 اسفند  24يك شنبه 
  

 هادي العامري - چاپ بحرين -ي االيام  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما در مراآز مهم عراق نفوذ داريم و به نيروهاي : وگو با اين روزنامه گفت دبير آل سپاه بدر، در گفت

ايم تا  پذير نيست و ما آماده هاي امنيتي امكان ايم آه امنيت جز با همكاري مردم با سازمان ائتالف گفته
  .ت را انجام دهيماين ماموري
ما از هر شخصي آه حتي يك : هايي آه به سپاه بدر نسبت داده شده است، گفت ي جنايت وي درباره

  .آنيم دليل براي اثبات اين مطلب بياورد، استقبال مي
 مردمي گسترده برخوردار است؛  دبير آل سپاه بدر در ادامه تاآيد آرد آه سپاه بدر همچنان از يك پايگاه

  .هاي مختلف مردمي تشكيل شده است اين سازمان از گروهچرا آه 
ي صفوفي از  هاي نظامي آآادميك نيست، چرا آه اين سپاه در بر گيرنده سپاه بدر از سپاه: وي افزود

هاي  هاي شيعه، سني و باقي گروه آشاورزان، مهندسان، آارگران، پزشكان و دانشجويان و گروه
  .باشد رد و ترآمن ميمردمي عراق مانند مسيحيت، عرب، آ

در گذشته دشمن براي مبارزه با ما از : ي دليل تبديل سپاه بدر به يك سازمان گفت العامري درباره
اينگونه بود آه ما نيز روش آنها را در پيش گرفته و با آنها به مبارزه . آرد هاي مسلحانه استفاده مي روش

  .يمپرداختيم و شهداي زيادي را در اين راه از دست داد
هاي اسالمي عراق با ما بودند و بعد از سقوط نظام  در گذشته تعداد زيادي از اعضاي جنبش: وي افزود

سابق در اين آشور آارهاي ما به سوي مسايل داخلي آشيده شد و در حال حاضر اين سپاه به انجام 
  .پردازد هاي امنيتي مي مسووليت

آند آه جانيان دين ندارند و اين امر  ها ثابت مي ن جنايتاي: ي حوادث آربال و آاظمين گفت عامري درباره
  .دانند، است بر خالف آنچه آه آنها مقاومت در برابر اشغالگران مي

آشورهاي : وي در ادامه، القاعده و بقاياي نظام سابق را مسوول حوادث اخير در عراق دانست و افزود
 آنها نيز سرايت  عراق شيوع دارد، به پايتختهمجوار بايد بدانند آه ويروس حوادث تروريستي آه در 

  .برند خواهد آرد و نبايد فكر آنند آه آنها در امنيت آامل به سر مي
  .ي مسلمانان خواست تا اين نوع جنايتها را محكوم آنند عامري از همه

براي هاي امنيتي آاملي  بهتر است آه روش:  هاي جلوگيري از اين نوع جنايتها گفت ي روش وي درباره
ي امنيتي  نامه هم چنين شوراي حكومت انتقالي بايد توافق. متوقف ساختن ديوانگان در نظر گرفته شود

نيروهاي اشغالگر نيز بايد قدرت را به مردم عراق بازگردانده و آشور را . را با آشورهاي همجوار امضا آند
  .ترك آنند

ي نيروهاي مرآزي آمريكا در خاورميانه  فرماندهزيد،  ي اظهارات اخير جان ابي دبيرآل سپاه بدر درباره
ي شبه  نيروهاي اشغالگر همچنان با دغدغه: ي رد پيشنهاد تشكيل شبه نظاميان شيعه گفت درباره

آنند، چرا آه به تصور آنها عراق به لبناني جديد تبديل خواهد شد؛ اما ما به آنها  نظاميان زندگي مي
اي جز  حالت خودش باقي بماند و نيروهاي اشغالگر هم هيچ دغدغهگوييم اگر آه وضعيت امنيتي به  مي

حفظ مواضع خود نداشته باشند، ملت عراق به تشكيل شبه نظاميان خواهد پرداخت؛ چرا آه ملت 
  . هستند، نيست خواهان حمايت از نيروهاي ائتالف آه در ايجاد اين امنيت ناتوان

 انتهاي پيام
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  
  شود   معبر مرزي ايران و عراق بسته مي16: اآم آمريكايي عراقح
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تنها سه معبر باز خواهد بود و ,  معبر مرزي19از بين : اي اعالم آرد  حاآم آمريكايي عراق، امروز در بيانيه
  .  برابر افزايش خواهد يافتديگر معابر بسته خواهد شد و نيروهاي امنيتي مرزي نيز به دو 

پل برمر، همزمان با سفر رئيس شوراي حكومت , ايلنا, به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران
تمامي اين اقدامات امنيتي در جهت جلوگيري نفوذ : انتقالي به ايران، همچنين مدعي شد

  .هاي خارجي به آشور عراق است  تروريست
تمام آساني آه قصد : تايمز، در قسمت ديگر اين بيانيه، آمده است  كايي نيويوركبه نوشته روزنامه آمري

اي ارائه دهند آه با مقررات جديد ويزا تطبيق داشته باشد و مدت   مسافرت به عراق را دارند بايد گذرنامه
  .اقامت خود را آوتاه آنند

  پايان پيام
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   اسفند24يکشنبه : نامه های تهرانروز

   2004   مارس14 -1382  اسفند 24 ه يك شنب-بي بي سي 
روزنامه های يکشنبه تهران تصميم شورای حکام سازمان بين المللی انرژی را در مورد فعاليت های 

  .هسته ای ايران با اهميت ديده و از ديدگاه های مختلف به انعکاس و بررسی آن پرداخته اند
 در گزارشی پيرامون اجالس شورای حکام، از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی ايران قطعنامه تخابان

  .صادره را دارای نکات مثبت اما در بعضی از جنبه ها غيرمشخص و ناعادالنه توصيف کرده است
   حسن روحانی مسئول گفتگو بر سر فعاليت های هسته ای ايراناعتمادبه نوشته 

تمامی نطق ها حاآی از اين است : "طق های بيان شده در شورای حكام خاطر نشان آردبا اشاره به ن
آه ايران توانسته به بهترين نحو همكاری خود را به آژانس اثبات آند و نشان می دهد آه آمريكا قادر 

  ."نبوده تا فضا را آنطور آه خود می خواهد پيش ببرد
ل پيش بينی دانسته و با اشاره به نوشته های دو روزنامه  در سرمقاله خود قطعنامه را قابآفتاب يزد
 اظهار نظر کرده که مقاالت اين روزنامه ها بيش ترين بهانه را به دست جمهوری اسالمی و کيهان

  .کسانی داد که در صدد بهانه جوئی عليه جمهوری اسالمی بودند
ر قرار است هر آن چه تاکنون در زمينه  با اشاره به گفته های محافظه کاران نوشته اگ آفتاب يزدسردبير

گفتگو با آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفته به کناری گذاشته شود بايد موضوع به طور شفاف 
با مردم در ميان گذارده شود و همزمان تغيير موضع ايران به اطالع آن آژانس هم برسد چرا که اظهارات 

خواهد بود که می خواهند ثابت کنند ايران در برخورد با مراجع دو پهلو بهترين مستند برای کشورهائی 
  .بين المللی صداقت ندارد

 از تصميم های اخير در مورد بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی شرقمهران کرمی در سرمقاله 
ن عاجزند انتقاد کرده و نوشته سالهاست افتخار می کنيم که جهانيان از درك رفتارهای جمعي ما ايرانيا

و همواره شگفت زده می شوند، اما يك بار نمی پرسيم آه شگفت زده آردن جهانيان و بروز دادن 
  .رفتارهايی آه ديگران از درك و تحليل آن عاجز می شوند، چه حسنی دارد

 امروزه ديگر سياست خارجی يك آشور با منش و سلوك درويشی آه عقول شرقبه نوشته سرمقاله 
ديگر مخاطب سياست .  از درك آن عاجزند تفاوت اساسی تری پيدا آرده استانسان های عادی

. خارجی يك آشور اوليا و مريدانی نيستند آه در دايره پرگار آنها عقل نقطه ای سرگردان بيش نباشد
مخاطب آشورها انسان های عادی هستند آه اساسی ترين شرط اعتمادسازی در بين آنها همان 

  .نهاستبودن آ" عادی"ويژگی 
نشان می دهد يک مقام سپاه پاسداران گفته است دشمنان آينه توز نظام کيهان خبری در روزنامه 

  . اسالمی با مطرح ساختن بحث مسائل هسته ای، عزم خود را برای از بين بردن نظام جزم آرده اند
 جديد عليه ما  يادآور شده اآنون جنگ و تهديد با شيوه هایکيهانسردار غالمرضا جعفری به نوشته 
  .آغاز شده و بايد خود را مجهز آنيم

 گفته های رهبر جمهوری اسالمی را در صدر اخبار خود آورده که در جمع خانواده های شهيد رسالت
  .جنگ ايران و عراق گفته است بايد فرهنگ شهادت را در جامعه تقويت کرد

کزی گفته است افتخار حكومتی نيست  رئيس جمهور خاتمی در جمع کارکنان بانک مراعتمادبه نوشته 
آه فقط به فكر نان و زندگی روزمره مردم باشد، مهم ترين خواست مردم آزادی است و هر موجود زنده 

  . گرايش به آزادی دارد و می خواهد آزاد زندگی آند
 نوشته محمد خاتمی گفته است من افتخار می آنم آه اين دولت با شعار توسعه سياسی، حيات نو

اگر چه در عرصه اقتصاد آه هدف ما نبود . اديهای سياسی و استقرار مردم ساالری دينی روی آار آمدآز
  .نيز آامروايی ما حتی بيشتر از عرصه سياسی بود

 از زبان عضوی از سازمان مجاهدين انقالب اسالمی خبر از تمايل خاتمی به کناره گيری از اعتماد
   و مجلس  جمهوری  رياست  انتخابات  همزمان  برگزاری  خاتمیرياست جمهوری داده و نوشته پيشنهاد

  .بود

www.iran-archive.com 



   اما بعد از انتخابات  داشت  معنی  يك  از انتخابات  پيش  خاتمی ستعفای ، ا  سرخی  عرب  اهللا به گفته فيص
  روند آارهايشان   اصالح  آنها را وادار به توانست  می  ايشان  استعفای  از انتخابات پيش.  دارد  ديگری مفهوم

   در واآنش  خاتمی  نخواهند آرد آه  حرآت يی  گونه  به  جمهوری  رياست  آتی  آنها تا انتخابات بكند، الاقل
  . استعفا شود  رفتار آنها مجبور به به

 از واکنش محمد رضا خاتمی نسبت به پيشنهاد برگزاری انتخابات زودرس رياست جمهوری خبر شرق
بيرکل جبهه مشارکت نوشته طرح های مختلف در اين زمينه وجود دارد، به هر حال داده و از زبان د

  .مملكت بايد اداره شود
 به تصويب نمايندگان رسيد و از کيهانهمزمان با طرح استعفای محسن آرمين در مجلس که به نوشته 

لب به دادگاه ها صبح يکشبنه قطعی شد، روزنامه های تهران خبر از ادامه احضار نمايندگان اصالح ط
  .داده اند

 مهدی آروبی در پاسخ به اين پرسش آه آيا در مورد نمايندگانی آه دوره آفتاب يزدبه نوشته 
: نمايندگی آنها با پايان يافتن عمر مجلس ششم پايان می يابد، شكايت ها تشديد خواهد شد، گفت

ی دارند، مسئله مهمی نيست اگر در حد همين االن باشد آه گاهی احضار می آنند و شاآی خصوص"
و آن را از طريق بخش حقوقی مجلس دنبال می آنيم، اما اگر بخواهد اين مسئله تشديد شود معتقدم 

  ."به مصلحت نيست
 گفته است اگر بخواهند اين افراد را بيجا احضار آنند و يا احضارها را آفتاب يزدرييس مجلس به نوشته 

  .می شود آه وارد اين معرآه شدن، بسيار مضر استتشديد آنند، دوباره بحث رسانه ای 
 از زبان علی تاجرنيا، عضو آميسيون امنيت ملی مجلس که به دادگاه احضار شده نوشته که وی شرق

  .به دادگاه نخواهد رفت 
شرق نماينده مشهد که از جمله دوازده نماينده مجلس است که به دادگاه فراخوانده شده به نوشته 

  . دو پرونده ديگر خود در دادگاه خبر داده استاز مفتوح بودن
روزنامه های تهران از درگيری ها و اغتشاش های بابلسر و فريدون کنار که روز شنبه اوضاع منطقه را 

 به گزارش کوتاهی در اين اعتمادبرای ساعت ها به هم ريخته بود خبرهای محدودی داده اند و تنها 
  . از تصميم های شورای نگهبان اشاره کرده استباره پرداخته و به نارضايتی مردم

يک روز بعد از نا آرامی ها شورای نگهبان در اطالعيه ای پذيرفته که با باطل کردن سه صندوق رای 
نماينده اصالح طلب انتخاب شده را کنار گذاشته و به جای آن مقداد نجف نژاد نامزد محافظه کاران را به 

  .رفی کرده استعنوان نماينده مجلس آينده مع
 روزنامه صبح در سرمقاله خود هشدارها نسبت به وخامت اوضاع عراق را جدی جمهوری اسالمی

دانسته از زبان آيت اهللا سيستانی نوشته شمنان درصدد ايجاد جنگ داخلی در عراق و آشتن وی 
  .اين يك هشدار جدی است آه همه بايد آنرا جدی بگيرند. هستند
 نوشته آيت اهللا سيستانی به داليلی آه آامال روشن است از افشا آردن یجمهوری اسالمروزنامه 

ايشان اآنون . نام آسانی آه درصدد ايجاد جنگ داخلی و قتل خود ايشان هستند معذور می باشند
بشدت در محاصره همان دشمنان قرار دارند و شرايط محاصره ايجاب نمی آند بيش از اين با صراحت 

  .سخن بگويند
 در ضمن خبر کوتاهی درباره نا آرامی های بابلسر و فريدون کنار نوشته جمهوری اسالمیه روزنام

مردم معترض به تصميم شورای نگهبان در تغيير نتيجه انتخابات آتش زدن الستيك و بستن پل وسط 
 شهر فريدون آنار مانع عبور و مرور مسافران شدند و ديروز نيز با اغتشاش در شهر و حمله به بعضی

  . ساختمانها و اماآن عمومی اين شهر را نا امن آردند
 اين افراد آه عده ای از اوباش نيز در ميان آنها نفوذ آرده بودند به  جمهوری اسالمیبه نظر روزنامه

خانه امام جمعه شهر حمله آرده و آنرا غارت نمودند با مداخله نيروی انتظامی و تيراندازی هوائی 
  .ندعوامل اغتشاش متفرق شد

 از زبان مهدی کروبی نوشته که در جريان سفر به فرانسه با هيچ مقام فرانسوی مالقاتی انتخاب
نداشته و از چند نقطه مکان تاريخی بازديد کرده و به همين جهت هم از استفاده از هواپيمای 

  .اختصاصی خودداری کرده و با پرواز عادی به اين سفر رفته است
 و چند روزنامه داخلی در هفته گذشته به نقل انتخابجهت اهميت دارد که توضيخ مهدی کروبی از آن 

از روزنامه های خارجی از سفر و ديدارهای رييس مجلس در اروپا خبر داده و آن را با گفتگوهای 
  .ديپلماتيک ايران با کشورهای اروپائی مربوط دانسته بودند
رهبر برای شرکت در کنفرانس بين المجالس رييس مجلس که همزمان با علی اکبر ناطق نوری مشاور 

اسالمی به داکار سفر کرده گفته است که قبل از سفر به فرانسه از سفير ايران در پاريس پرسيده 
است که آيا سفر وی بار سياسی به دنبال خواهد داشت و صادق خرازی جواب داده هم اکنون چهار 

  .رسمی هيچ ايرادی نداردرييس جمهور در فرانسه به سر می برند و سفر غير 
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