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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
 اصفهان UCF تی از سای فردا مقدمات راه اندازرانیا // ی ملتي امنی عالی ساعته شورا3 جلسه انیپا

  کند یرا آغاز م
  ٢٠٠۵ى  جوال31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب

 اصفهان UCF کارخانه ی هسته ای هاتي کشورمان ، آغاز فعالی ملتي امنی عالی جلسه شوراانی پابا
 .  شدیاز فردا قطع

 که از ی ملتي امنی عالیبه نقل از منابع آگاه ، نشست امروز شورا" مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه
 .افتی انی پاشي پیقی دقا ساعت بحث و تبادل نظر ،3 آغاز شده بود ، پس از 17ساعت 

 مقامات لی خود را تحوی صبح فردا نامه رسمرانی ای اسالمی اساس مصوبه جلسه امشب ، جمهوربر
 اصفهان آغاز ی هسته اتی سای خواهد داد و بالفاصله مقدمات راه اندازی اتمی انرژی المللنيآژانس ب

 . شودیم
  رساند یالع آژانس م را به اطومي اورانی سازی غنیري فردا از سرگرانیا

  ٢٠٠۵ جوالى 31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب
 یتهای فعایري از سرگی برایی نهامي تصمرانی ای ملتي امنی عالی جلسه سه ساعته شوراانی پادر

 .  در کارخانه اصفهان اتخاذ شدیهسته ا
 نشست سه انیپا با رانی از مقامات ارشد ایکی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 فردا دوشنبه رانی شورا اعالم کرد که انی ایی نهامي در مورد تصمرانی ای ملتي امنی عالیساعته شورا
 را ومي اورانی سازین خود در ارتباط با غی هسته ایتهاي آغار فعالی اتمی انرژی المللنيبه آژانس ب

 .خواهد شد از سر گرفته تهاياعالم خواهد کرد و بالفاصله پس از آن فعال
 رانیا: "  فرانسه اعالم کردی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاریرانی منبع ارشد انیا

 در کارخانه اصفهان را رسمًا به ومي اورانی سازی مرتبط با غنیتهاي آغاز فعالی نامه ایفردا دوشنبه ط
 ." رساندی می اتمیاطالع آژانس انرژ

ما بالفاصله پس از اعالم به : "  گفتی هسته ایتهاي فعالیري از سرگقيق در ادامه در مورد زمان دیو
 ." کردمي خود را آغاز خواهی هسته ایتهايآژانس فعال

  
 فرصت تمام شد ؛ 

  ی در وقت قانونی مردم از خاتمی رندانه اروپا در وقت اضافه ؛ چشم انتظاریباز
  ٢٠٠۵ جوالى 31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب

 کسورمان در نشست خرداد ماه ژنو با درخواست سه ی که مذاکره کنندگان هسته ای اساس توافقبر
 رانی ارائه طرح جامع به ای مهلت آنها برا2005 ی جوال31 کشنبهی داشتند عصر امروز ییکشور اروپا
 اوت که از اه در هفته اول مدی معتقدند که باسي حال مسووالن وزارت امور خارجه انگلنيدر ع. تمام شد

 .  شود طرح خود را ارائه خواهند دادیردا آغاز مف
 دارند که قطعا اروپا ی ابراز می به پرونده هسته اکی مهر ، کارشناسان نزدی گزارش خبرنگار خبرگزاربه

 یري اقدامات تاخی دو ماه گذشته بسته است و تنها بنا دارد که با برخینقطه نظرات طرح خود را ط
 با تست زيگر سو نی کند از دی نمیی اعتنارانی ای ضرب االجل هانييع دهد به تی نشان منکهیضمن ا

 ی در زمانندهی دولت آبي از ترکی بدست آوردن اخبار قطعزي و نرانی موجود در ای هاتيکردن حساس
 یرانی طرف ای برای بار مشت خود را طورنی آخری برایبه عبارت.  طرح را ارائه دهدیفراتر از دولت خاتم

 .کف دستش قابل خواندن باشد که دیبگشا
 دی خود در وقت اضافه را کامال آگاهانه انتخاب کرده است و اکنون بای مرحله از مذاکرات بازنی در ااروپا
 آنچنان که ای شان چه خواهد بود؟ آی قانونی آخر دولتمردی در روزهای و روحانی که برخورد خاتمدید

  شد؟   واهد با انگشت او زده ختهايفعال استارت دي وعده داده بود کلشي هفته پیخاتم
 خود در وقت اضافه را کامال آگاهانه انتخاب کرده است ی مرحله از مذاکرات بازنی اساس اروپا در انی ابر

 تا روز چهار ی پرونده هسته ای اصلني به عنوان مسوولی و روحانی که برخورد خاتمدی ددیو اکنون با
 نی است واکنش اکرده به پرونده سنجاق یقت اضافه خود ساخته ا که اروپا وی و در حالستيشنبه چ

  شان چه خواهد بود؟ ی قانونی آخر دولتمردیدو نفر در روزها
 اروپا یی مهلت نهارانی کرده بود که دهم مرداد از نظر ادي قاطعانه تاکشي هفته پی جمهور خاتمسیير

 رانی باشد ارائه ندهند ارانیق حقه ا طرح خود را که متضمن حقورانیاست و اگر سه کشور طرف ا
 ای که آد سوالننی پاسخ به ای در پیافکار عموم.  خود را از سر خواهد گرفتی هسته ایتهايفعال

  با انگشت او زده خواهد شد؟تهاي استارت فعالدي وعده داده بود کلشي هفته پیآنچنان که خاتم
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موسوم به  (یی و سه کشور اروپارانی ایر راهبتهي گزارش مهر ، در نشست ماه ژوئن گذشته کمبه
EU3 (است رفتهی را نپذرانی ای اسالمی جمهوری طرح چهار مرحله انکهی با اعالم اییدر ژنو ، طرف اروپا 

 ارائه ی را برای اماهه 2 فرصت دی دارنهي زمنی در اینیگزی طرح جاای که آیرانی ااتي سوال هنیدر برابر ا
 .دي رسانیروز به پا طرح در خواست کرد که امنیا

 ی برایتي امنی هاني واجد نگاه برابر به موضوع تضمدی بود که طرح اروپا بانی در آن هنگام ارانی اديتاک
 اروپا هی و محکم اتحادی قطعی هاني تضمني و همچنکسوی از رانی ای هسته ایتهاي بودن فعالزيصلح آم

 که مورد یديتاک. اشد بیتي و امنیاسي و سی ، تجاری هسته ای هانهي در زمرانی با ای همکاریبرا
 . قرار گرفته بودزي نییتوافق مذاکره کنندگان اروپا

 کردن موضوع ري درگی برای آن هنگام درخواست اروپا را ترفندیاسي از آگاهان سیاري بسکهي حالدر
 ضمن تي ن کردند ، مذاکره کنندگان کشورمان با حسنی به مساله انتخابات قلمداد میپرونده هسته ا

 ی اته هسیاستهاي شدند که سی مادآوری مکررا ی قصدني از چنزی گری براییهشدار به طرف اروپا
 ريي است که با تغی چنان ثباتی شود و دارای منيي باالتر از دولت تعی در مراجعرانی ای اسالمیجمهور

 . شودیدولتها دگرگون نم
 ی مفاد طرح اروپا را در حالترزی از جمله روی غربی رسانه های برخشيچند روز پ: دی افزای مهر مگزارش

 که بر اساس یطرح. بود" بندهی قرمز رنگ فری با روبانهای توخالیجعبه ا"درز دادند که به قول خود آنها 
 صلح یني عني تضمزميمکان نی چرخاند که بهتری میمیآن اروپا مجددا در را بر همان پاشنه کهنه قد

 پاک یعنی!  است ؟ی سوخت هسته ادي از تولدني چشم پوشرانی ایه ا هستیتهاي بودن فعالزيآم
 از قدرت ابتکار و مهارت رانی دهد ای حل آن که در نوع خود نشان میکردن صورت مساله به جا

 .  بوده استردار بحران برخوزي حل مسالمت آمی خود برایی از طرف اروپایشتري بکيپلماتید
 مذاکرات می در تقوی وقت اضافرفتنی به کرات از نپذري اخی روزهای مذاکره کننده کشورمان طمسووالن

 ني در آژانس برانی از ای دوشنبه اول اوت نامه ازي اساس نني کرده اند و بر همیخود با اروپا پافشار
 لی تبدتی ساساتي و تاسزاتي تجهرانی کند ای که اعالم مدي به ثبت خواهد رسی اتمی انرژیالملل

 . که در تهران اقامت دارند فک پلمپ خواهد کردی با حضور بازرسانمواد اصفهان را
  

 ) 1( اصفهان UCFاز کارخانه " مهر "یگزارش اختصاص
 قي در دوره تعلرانی ایمهندسان اتم // یرانی ای اتمی فناوری در رگ هایرانی اومي دوباره اورانانیجر

 پرکارتر از گذشته بوده اند 
  ٢٠٠۵والى  ج31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب

 دي خط تولقي گذشته و همزمان با دوره تعلی ماههای اصفهان طUCF کارخانه ی هاني و تکنسمهندسان
UF6بوده است ی آنها به گونه ایزی طرح انجام داده و برنامه رنی را در ایاتي و عملیی امور اجرای ، برخ 

 عقب بوده اند آماده بهره امهاال از برن کارخانه را که احتمنی ای و جنبیاتي عملی واحدهاهيکه بتوانند کل
 چهی به باز کردن درزي نی نگاهمي ننکهیضمن ا.  سازندی زودتر از برنامه آماده راه اندازای کرده و یبردار
 .  داشته اندی هسته ازي مواد صلح آمی در فناورقاتي تحقی برای تازه ایها
 ساتي ازتاسیکی اصفهان ومي اورانیارخانه فرآوراز اصفهان ، ک" مهر "ی هسته ای گزارش خبرنگار انرژبه

 واحد 60 هکتار شامل 60 بالغ بر یني درزمی اتمی سوخت سازمان انرژدي معاونت تولیمهم ومحور
 15000 آن که حدود زاتي تجههي شده که کلسي تاسیندی فرآري و غیندی فرآی ساختمانهایديتول

 .ت ساخته شده اسیدستگاه است به دست متخصصان داخل
 یرانی به دست متخصصان توانمند اUCF مختلف کارخانه ی بخشهای ، نصب واجرای امورطراحهيکل

 یی درصد کار اجرا70 تنها نکهی ارغمي توان و استعداد موجب شده است که علنیانجام شده است وا
 . شوددي مرکز تولنی در اومي گوناگون اورانباتي تن ترک40 از شي انجام شده است، بتیسا
 نیي باال دست و پاعی صنااني می کشور قرار گرفته و پلی چرخه سوخت هسته اتی در مرکزتی سانیا

 از شي بیهای بر توانمندهي و با تکی انحصاری از دانش فنیري است که با بهره گرانی ایدست هسته ا
 .  شده استجادی ، ساخت و اجرا ای مراحل طراحهي در کلیرانی متخصص اکهزاری

 است که در یتي فعالنی مهمترUF6 وUF4 و UO2 یعنی ومي اورانگری دباتي به ترکU3O8رد  زکي کلیتبد
 .    ستي نUCF کارخانه فی جزو وظاومي اورانی سازی شود و غنی کارخانه انجام منیا

 است که در یتي فعالنی مهمترUF6 وUF4 و UO2 یعنی ومي اورانگری دباتي به ترکU3O8 زرد کي کلیتبد
 . ستي نUCF کارخانه فی جزو وظاومي اورانی سازی شود و غنیه انجام م کارخاننیا

 79 فراهم شد و ازسال یرانی مقدمات انجام کار بدست جوانان ا1377درسال : ستيحاک" مهر "گزارش
 کار را در ی داخلی به دانش و فناورهي با تکیرانی عالم ای جوان و چهره هاني از مهندسیرسما جمع

 نی که در ایی چهار سال با انجام هفتاد درصد پروژه توانستند در همه حوزه هایون طدست گرفتند واکن
  . ابندی نام نهاد دست ی از افتخارات ملیکی به حق دی که بای هسته امي و مجموعه عظتیسا
 دانشگاهها را جذب کنند و در الني فارغ التحصنی و مستعدترنی کرده اند زبده تری پروژه سعنی اانیمجر
 ومعاونت ی اتمی سازمان انرژیاستهاي سی و درراستارندي بهره بگزي توانمند نی هانيسيار آنها از تکنکن
 . گام بردارند ی سوخت هسته اديتول
 کارخانه صورت نی درای گاز قوکی و کی محصول استراتژکی به عنوان زي نHF زي گاز فلوئورازالکترولديتول
 .  کشورکاربرد داردییايمي شعی در صنایل ماده اصکی گازبه عنوان نیا. ردي گیم
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 انجام ی و ساختمانیی امور اجرای برخمي داشتقي تعلUF6 دي در خط تولنکهی ماه ها با توجه به انی ادر
 در راه ري کارخانه که تاخی و جنبیی اجرای واحدهاهي بوده است که کلی به گونه ایزیشده وبرنامه ر

 .د  برسی داشتند به بهره برداریانداز
 

 ی کارخانه به طور موقت برانی اتي و اروپا قرار بود فعالرانی طبق توافق ادی افزای خبرنگار مهر مگزارش
 ؛ درطول مدت دی درآقي و اروپا به حالت تعلرانی ای مذاکرات هسته ادني رسجهي محدود تا به نتیمدت
 توافق شده بود فقط تا نسا آژا شود بی تواند نگهداری نمیادی مدت زAUC محصول نکهی الي به دلقيتعل

 . ابدی ادامه دارتراستی که پاUF4 به لیمرحله تبد
 با ی ازپروژه ها با انعقاد قراردادیکی ی اجرای  برا71-72 اصفهان در سال UCF ساخت کارخانه کار

 درصد کار را انجام دادند و بعد تحت 10 ها تنها یني سال چ5درطول مدت .  آغاز شد ینيشرکت چ
 شهیند به دانش و اهي کار با تکنی کردند ای سر باز زدند و گمان نمیاسي بزرگ سی قدرتهافشار

 پروژه با ني مسوولن،ي چی جانبه قرارداد از سوکی قابل انجام باشد و بعد از قطع یرانیمهندسان ا
پاسخ  شدند اما همه آنها یزنی داشتند وارد گفتگو و رااري دانش را در اختنی که ایی کشورهایبرخ
 . دادندیمنف
 ومي اورانباتي ترکی و پس از فرآوردي زرد را تولکي در کشور؛ کومي با استفاده از منابع ارزشمند اورانامروز

 تا 5/3 با ی سازی غنندی تا در فراردي گی کشورقرار می هسته اگری مجموعه داري از آن در اختUF6مانند 
 استفاده شود ی انرژدي و تولی ، پزشکی کشاورزلي از قبی مصارف مختلف دانش هسته ای درصد برا5
 . شودیريگي پی سازی غنی برایی در مراحل نهاایو 
 

 و باال بردن تيفي کشی مرکز را بهبود و افزاندهی آی اصفهان ، برنامه هاUCF طرح کارخانه انیمجر
 ندی افزایکرده و م اعالم یدي در محصوالت تولقاتي تحقنی اجی نتایري و توسعه و بکار گقي تحقیروشها

 ی طوالنیريمس شود بلکه دي تولی هفته اکی ای روز کی که ستي نی مواد ساده ایکه محصوالت اتم
 ی می طی در زمان کوتاهی طوالنري مسنی مرکز انی ایدارد که خوشبختانه با توان متخصصان داخل

 .شود
 ني مراجع معتبر بی از سویمنی ای فاکتورهاهي کلدیي تاني صورت گرفته و همچنی های اساس بررسبر

 .  شده استتی رعایطي محستی مالحظات زهي اصفهان کلUCF ، در کارخانه یالملل
  
 ی شورارخانهي در دبیی سه کشور اروپاراني سفحضور: خبر داد "مهر" در گفتگو با ی آقا محمدیعل
 رانی و جلب نظر اهنوز فرصت اصالح طرح//  هاستیی فرصت اروپانیاول اوت آخر// ی ملتي امنیعال
  اروپا وجود دارد یبرا

  ٢٠٠۵ جوالى 30 - ١٣٨۴ مرداد 8ه شنب
 با یی سه کشور اروپارانيامروز سف:  خبر دادی ملتي امنی عالی شورای اطالع رسانتهي کممسول

 تا رانی زمان ارائه طرح اروپا به اقی در تهران خواستار تعوی ملتي امنی عالی شورارخانهيحضور در دب
 . شدند )  مرداد16(  اوت هفتم
 یاسي  در گفتگو با خبرنگار سی ملتي امنی عالی شورای اطالع رسانتهي مسئول کمی آقامحمدیعل
 ، فرانسه و آلمان سي سه کشور انگلی از سوی نامه ای درخواست طنی که انی، با اشاره به ا"مهر " 

  . دي رسی ملتي امنی عالی مالقات سفرا به اطالع شوراجهينت: اعالم شده است ، افزود 
 ها مقرر شد ، از آنجا که طبق قرار یبعد از بررس:  اعالم کرد رانی ای مذاکره کننده هسته ااتي هعضو

 ، در دهي طبق اطالعات رسگری دیارائه شود و از سو) دهم مرداد (  تا اول اوت ستی بایطرح اروپا م
 به اطالع سه ی دکتر روحانامي پیط ( انری ای اسالمی جمهوری اصلی طرح حداقل خواسته هانیا

 و اروپا ، رانی ای در قرار قبلريي رسد که بدون تغی، وجود ندارد لذا به نظر م) بود دهي رسییکشور اروپا
 است ارائه رانی ای حد اقل خواسته های ها ست تا طرح خود را که حاویی فرصت اروپانیاول اوت آخر

 . کنند 
:  کرد دي اروپا  وجود دارد تاکی برارانی هنوز فرصت اصالح طرح و جلب نظر انکهی با  اشاره به ایآقامحمد

 اروپا صورت گرفته و ی از سوسی صورت همچنانکه گفته شده است ، نقض توافقنامه پارنی اريدر غ
 .   آورد خواهد خود به عمل ی اقدامات الزم را در جهت حفاظت از حقوق ملرانی ای اسالمیجمهور

 
 ین روحاني به خاتمگزارش حس

 يي آشور  هسته ي هاي شوراي عالي امنيت ملي درخصوص پرونده  فعاليتشرح
  ٢٠٠۵ جوالى 31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب
اي از آن توسط دفتر شوراي  به رييس جمهور آه نسخه  آامل گزارش دبيرشوراي عالي امنيت ملي متن

 : قرار گرفته، به شرح زير است) ايسنا(ن عالي امنيت ملي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايرا
 
 االسالم والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي؛   حجتحضرت«

  محترم جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي، رياست
   الزم ديدم در روزهاي پاياني دولت شما در رابطه با مسووليت اينجانب نسبت به پروندهاحتراما
 . مت شما ارايه نمايماي آشور گزارشي را خد هسته
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 اولين سال پيروزي انقالب اسالمي يكي از تصميمات اروپا و غرب به رهبري آمريكا عليه جمهوري از
برهم زدن توافقات . اي محروم نمايند اسالمي ايران اين بود آه ايران را براي هميشه از انرژي هسته

 بوشهر از طرف نيروگاهلغو قرارداد مربوط به اي با رژيم گذشته توسط آمريكا،  انجام شده در زمينه هسته
آلمان، عدم توجه به تفاهم مربوط به پروژه نيروگاه دارخوين و عدم تحويل گاز هگزافلورايد خريداري شده 

هاي فراواني در شرآت اورديف توسط فرانسه؛ ممانعت از اجراي قرارداد مربوط به  و ايجاد محدوديت
 و وسيع فن آوري و تجهيزات و حتي دانش عن و متعاقبا تحريم جامفرآوري آيك زرد از طرف انگلستا

اي، اقداماتي بود آه مجموعه آشورهاي غربي و به ويژه آمريكا به صورت يكپارچه و فراگير عليه  هسته
ايران اعمال نمودند تا مطمئن شوند آه ايران هيچ گاه و تحت هيچ شرايطي به اين فن آوري دست 

 . نخواهد يافت
وضع غيرقانوني در واقع بخشي از مواضع خصومت آميز غرب عليه ايران است آه از بدو پيروزي  ماين

حاآميت نظام اسالمي، امنيت ملي و . انقالب اسالمي به طرق مختلف ابراز و اعمال شده است
تماميت ارضي آشور هيچ زمان در طول بيست و هفت سال گذشته مورد حمايت و حتي مورد پذيرش 

تفكر حاآم بر ايران و اراده اين ملت بزرگ مبتني بر استقرار و ترويج . ورت واقعي قرار نگرفتآنها به ص
. مردم ساالري ديني و استقالل طلبي و عدالت خواهي هيچگاه خوشايند غرب نبوده و نخواهد بود

يار به  عمامبنابراين در هيچ مقطعي پس از پيروزي انقالب اسالمي روابط ايران و غرب شكل عادي و ت
باالترين حد مذاآرات ايران با اروپا مذاآرات انتقادي بود آه پس از سالها به مذاآرات سازنده . خود نگرفت

تبديل شد آه از حيث محتوا همان وضعيت انتقادي حفظ شد و هيچگاه تعهد واقعي سياسي، امنيتي و 
فرآيند منطبق با هدف اعالم شده ها در اين  جهت گيري اروپايي. اقتصادي را از جانب اروپا شامل نگشت

آمريكا اين هدف را با زبان تهديد و اروپا . آمريكا مبتني بر تغيير رفتار و تغيير ماهيت جمهوري اسالمي بود
 . آردند آن را با بيان انتقادي دنبال مي

 اصلي شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران از بدو تاسيس آن، ضمن پيش بيني ماموريت
هاي امنيتي داخلي و تهديدات خارجي و ارتقا امنيت ملي از  ادث مهم، پيشگيري و مقابله با بحرانحو

 سال گذشته 16طي . هاي دشمنان و دفع آنها بوده است طريق تقويت اقتدار ملي و آشف توطئه
هاي دفاعي، امنيتي، سياسي،  المللي در زمينه گستره وسيعي از موضوعات و مسايل ملي و بين

هاي الزم مورد تصويب و به  تصادي و اجتماعي در اين شورا مطرح و مورد برسي قرار گرفت و برنامهاق
 . اجرا درآمد
توانست امنيت آشور را به طور جدي مورد تهديد   اين موضوعات شامل تحوالتي بود آه ميمهمترين

راز آشورمان و پايان اشغال اي از مذاآرات با عراق آه منجر به آزادي اسراي سراف قرار دهد، بخش عمده
 شوروي زيهبيني به موقع تج ميهن عزيزمان و متجاوز شناختن عراق در سازمان ملل متحد شد؛ پيش

سابق و اقدامات مناسب نسبت به همسايگان شمالي؛ حمله عراق به آويت و ورود نيروهاي ائتالف به 
ايران و افغانستان پس از حاآميت منطقه و نحوه موضع گيري آشورمان در اين تحوالت مهم؛ بحران 

هاي آشورمان توسط طالبان آه تا سر حد جنگ پيش رفت؛ اشغال  طالبان و به ويژه پس از ترور ديپلمات
ها در اين دو آشور؛ تحوالت اخير لبنان پس از خروج نيروهاي  افغانستان و سپس عراق و تغيير حكومت

مديريت و ساماندهي اين مساله؛ عبور از معضالت و المللي و  سوريه؛ نحوه مقابله با تروريسم بين
 ذخائر ارزي آشور و تبديل بخش قابل دهاي داخلي؛ اقدامات به موقع اقتصادي منجمله تغيير سب بحران

توجهي از ذخائر دالري آشور به ساير ارزهاي معتبر آه سود چند ميليارد دالري براي آشور به همراه 
ريزي نه تنها تهديدات بزرگ دفع گرديد، بلكه در  ه با تدبير و برنامهداشت؛ جزو موضوعات مهمي بود آ

تر از  تر و عميق  و دامنه تاثير و نفوذ آشور در منطقه بسيار وسيعهمجموع جايگاه و اقتدار آشور ارتقا يافت
 . گذشته شده است

و برنامه هاي دقيق، شناخت آامل از وضعيت آالن آشور   اين اقدامات بر مبناي تحليلمجموعه
اين نكته از ابتدا مطرح بوده و هست آه تعارض جهان . اند گرا و عملي تدوين و تدبير شده هاي واقع ريزي

 مختلف هاي غرب با جمهوري اسالمي ايران پايان نخواهد يافت، مگر آن آه توانايي آشور در زمينه
عادالنه با ايران اجتناب ناپذير سياسي، اقتصادي و علوم و فن آوري به سطحي برسد آه روابط متوازن و 

با عنايات خداوند متعال، ايثار مردم غيور و تالش مسوولين بخش مهمي از اين هدف برآورده شده . شود
 8جنابعالي در طول . و اقتدار ملي و به تبع آن امنيت ملي به نقطه پايدار و متسحكمي رسيده است

مهمترين اين مباحث در دو سال . ايد ن شورا بودهسال گذشته در جريان جزييات مباحث و تصميمات اي
اي در امنيت ملي آشور داشته و به همين علت مورد توجه عميق افكار  اخير آه نقش تعيين آننده

 . اي است عمومي بوده، موضوع هسته
اي هيچگاه براي جمهوري  هاي صلح آميز هسته  تحميل شده از جانب غرب در زمينه فعاليتمحروميت
براي ما روشن بود آه با آاهش تدريجي منابع هيدروآربن، . ايران قابل پذيرش نبوده استاسالمي 

 تامينهاي آتي به عنوان منبع سوم انرژي پس از نفت و گاز نقش وسيعي در  اي ظرف دهه انرژي هسته
 لذا ايجاد حفظ و توسعه توان ملي در اين صحنه به عنوان يك ضرورت تلقي. سوخت ايفا خواهد نمود
هاي  در سال. المللي به طور جدي و مستمر پيگيري شد هاي گسترده بين شده و عليرغم محدوديت

اخير مذاآرات متعددي با آشورهايي آه قابليت همكاري با ايران را داشتند، صورت گرفت ولي اغلب اين 
 توام با مشكالت تنها در مورد نيروگاه بوشهر اين همكاري. تالشها بي نتيجه ماند يا نيمه آاره رها شد

طي سه دوره . فراوان استمرار يافت، گرچه مخالفت آمريكا و غرب تاخير پروژه را به همراه داشت
متوالي رياست جمهوري در آمريكا ممانعت از ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر و مهمتر از آن، جلوگيري از 
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و آمريكا بوده و اروپا نيز با آمريكا در تحويل سوخت نيروگاه به ايران در دستورك ار مذاآرات سران روسيه 
بنابراين براي ايران گريزي نبود جز آن آه اين فن آوري را تا سرحد امكان . اين باب هم نوايي آرده است

 . در داخل آشور ايجاد آند
 سال اخير جلسات منظم در سطوح مختلف با مشارآت مسوولين عالي رتبه آشور تشكيل شد 6 طي

اي بسيج  اي هماهنگ براي دستيابي به فن آوري هسته هاي آشور را به گونه بليتتا امكانات و قا
 شمنداين تالشها با عنايت ويژه مقام معظم رهبري و حمايت تمام عيار جنابعالي و اقدامات ارز. نمايد

اي رسيد آه دنيا ناگزير شد  سازمان انرژي اتمي و نبوغ و تالش دانشمندان آشور به تدريح به نقطه
اي بومي است آه برخاسته از  امروز ايران صاحب يك فن آوري هسته. اي ايران را باور آند وان هستهت

 . مردم و متعلق به مردم است و چون بومي است قابل انتزاع از آشور نخواهد بود
 بر اين بود آه پس از حصول نتيجه نهايي، برنامه ريزي و اقداماتي آه در اين دوران براي آسب تصميم

المللي گزارش  ن آوري صلح آميز و تجربه اندوزي صورت گرفته به طور آامل و مردم و به نهادهاي بينف
خواستند با دروغ پردازي و اتهام  المللي و مزدوري منافقين آه مي شود، ولي گزارش جاسوسان بين

 برنامه را با مشكل فعاليت غير صلح آميز اين دستاورد مهم ملي را به دشمنان ايران واگذار نمايند، اين
در ابتداي امر آارشناسان سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه تالش آردند با تبيين و . مواجه نمود

ولي اين .  آژانس موضوع را حل و فصل آنندرسانوگو با باز توضيح اقدامات صلح آميز انجام شده و گفت
تا آن آه به صدور يك قطعنامه سنگين و اقدامات نتيجه بخش نبود و وضعيت به تدريج بحراني شد 

اين بحران باعث اختالل .  انجاميد1382تهديدآميز عليه جمهوري اسالمي ايران در شهريور ماه سال 
در . رفت تا امنيت ملي را در مخاطره قرار دهد جدي در وضعيت سياسي و اقتصادي آشور شد و مي

الوصول دست يافته است و بر اين   بزرگ و سهلآرد در عراق به پيروزي اين مقطع آمريكا احساس مي
اي ايران را در نوبت بعدي اقدامات خصومت آميز خود قرار  اراده بود آه به بهانه واهي تسليحات هسته

 شوراي امنيت ملي وارد صحنه شد و در جلسه سران نظام تصميم ناچاردر اين شرايط بود آه به . دهد
لذا جنابعالي با آسب نظر . بور از بحران به يك نفر واگذار شودبر اين شد آه فرماندهي و مديريت ع

مقام معظم رهبري و تاآيد سران قوا و با هدف ايجاد هماهنگي آامل بين آليه نهادهاي ذيربط داخلي 
 مسووليت امر را به اينجانب واگذار نموديد و اينجانب عليرغم عدم تمايل و 1382در نيمه مهرماه سال 
ت فراروي امر، به دليل شرايط آشور و تاآيد جنابعالي و توصيه موآد مقام معظم پيش بيني مشكال

 . رهبري، مسووليت امر را پذيرفتم
هاي انجام شده در سطوح آارشناسي و وزرا، پنج مرحله براي مواجهه با اين موضوع پيش بيني   بحثبا

 : ي الزم تدوين شد و برنامه
 آشور؛  مهار بحران و دور آردن تهديد از -1
  مصون نگه داشتن تاسيسات و امكانات موجود؛ -2
 ها؛   توسعه و تقويت ظرفيت-3
  ترميم و تقويت موضع حقوقي؛ -4
  و تبديل بحران به فرصت؛ -5

 اول با فوريت و حساسيت ويژه همراه بود، چون هم اظهار موارد قصور و هم عدم اظهار آنها ي مرحله
هدف آمريكا تكرار مصوبات . پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل گردداي براي ارجاع  توانست بهانه مي

 افراد پيدا آنند و با وهاي نامحدود به امكانات، تجهيزات  عراق در مورد ايران بود تا بازرسان دسترسي
عدم پذيرش مصوبات شوراي امنيت توسط ايران، مراحل بعدي تهديد تا عمليات نظامي در دستور آار 

در آن مقطع، دو . تا نهايتا آمريكا بتواند نيت اصلي خود را آه مقابله با نظام است پي بگيردقرار گيرد 
 هر دو گروه پشتوانه و حمايت محدودي هگرچ. ديدگاه افراطي و تفريطي در داخل آشور مطرح بود

جه داشتند؛ ولي در عين حال تصميم گيري منطقي و مديريت مدبرانه را در اين موضوع با مشكل موا
ي آژانس و نهايتا خروج  اعتنايي به قطعنامه ي مستقيم، بي نظريه افراطي مبتني بر مقابله. آرده بودند
 بود آه طرف مقابل در برابر اين اقدامات فورا عقب نشيني توار بود و بر اين اعتقاد اسNPTي  از معاهده

ي شمالي  اي آه آره شيوه. ودخواهد آرد و از موضع ضعف، امتيازات بزرگي به ايران اعطا خواهد نم
هاي  ي تفريطي مبتني بر پذيرش آامل خواسته متقابال نظريه. اتخاذ نموده بود، سرمشق اين تفكر بود

تصميم ليبي . اي در قبال برخي از امتيازات از جانب غرب بود  از توانايي هستهردنآمريكا و صرف نظر آ
هيچ يك از اين دو نظر مورد . شد ين ديدگاه تلقي ميي ا اي نيز سرلوحه به نابود آردن تجهيزات هسته

 و نه از ودتاييد نظام نبود، نه آشور در آن مقطع هنوز براي مواجهه با تهديدات بزرگ خود را آماده آرده ب
ي دستاوردها در اولين فشار دشمن، با نظر ملت و جايگاه بلند آشور و منافع ملي  دست دادن همه
 شد با تدبير و برنامه ريزي حساب شده و همه جانبه، هم آمادگي براي لذا مقرر. سازگاري داشت

 هم چالش به وجود واي حفظ و تقويت شود  مقابله با تهديدات احتمالي ايجاد شود و هم فناوري هسته
 . آمده به عادي سازي و ارتقاء جايگاه سياسي ايران منجر گردد

اي و  ي هسته  حقوقي بر مبناي اظهار برنامه-ي  موضوع در دستور آار قرار گرفت، حل مسايل فندو
همكاري آامل با آژانس از طريق اجراي آامل پروتكل الحاقي و راهكار سياسي از طريق مذاآره با 

 . المللي ي بين آشورهاي موثر و ذي نفوذ در صحنه
يران در بديهي است مدعي اصلي عليه ا. هاي مختلف بررسي شد  مقابله با تهديد فوري، گزينهبراي

اي آمريكاست و قابليت اين آشور براي مقابله يا مصالحه در اين مورد به مراتب بيش از  موضوع هسته
 و بناي انديشيد ولي آمريكا در آن مقطع تنها به تسليم شدن ايران در برابر تهديداتش مي. ديگران است
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. ديد را مطلوب و به مصحلت نميايران نيز به دليل تجربيات گذشته، مذاآره با آمريكا . تفاهم نداشت
المللي ياراي ورود به اين آارزار  روسيه نيز به دليل تداوم همكاري با ايران و شرايط و جايگاه ضعيف بين

چين و آشورهاي غير . پسنديد  را نميختضمن آنكه استقالل ايران در توليد سو. سياسي را نداشت
افي سياسي براي مواجهه با موضوعي با اين درجه از ي آ اند؛ ولي اندوخته متعهد دوستان خوبي بوده

اي بود،  اروپا نيز از آن جهت آه مخالف دستيابي ايران به توانايي هسته. اهميت و پيچيدگي را نداشتند
ي عراق بين اروپا و آمريكا بروز آرده بود و عدم  ي خيلي مناسبي نبود، ولي شكافي آه در مساله گزينه

اي ولو محدود براي   و حتي انگلستان به تكرار ماجراي عراق و منطقه، روزنهتمايل فرانسه و آلمان
آردند و با ارسال  اتفاقا سه آشور هم همين انديشه را دنبال مي. رويكرد سياسي را فراهم نمود

 .  در اين امر پيشقدم شدندير،اي از طرف سه وز نامه
ه تهران در برابر اخذ تعهد نسبت به توقف ي سه وزير در سفر به تهران، تضمين امنيت ب  اوليههدف

مذاآرات در شرايط بسيار دشواري انجام شد ولي نهايتا به جاي توقف به . ي سوخت بود دايمي چرخه
 از اينكه شرايطها در آن  خوشبختانه آمريكايي. تعليق آنهم داوطلبانه و با هدف اعتمادسازي تن دادند

لوح و فريب خورده  ها را ساده  شد، خشمگين بودند و اروپاييشان دچار شكست ريزي همه جانبه برنامه
 . آردند دانستند و هم چنان تنها راه را مقابله و حتي برخورد نظامي اعالم مي مي
ي دوم آنچه آانون توجه قرار گرفت، صيانت از تاسيسات در قبال تهديدات احتمالي و ايجاد   مرحلهدر

ي سوخت و  هاي چرخه ي سوم تقويت و تكميل ظرفيت و در مرحلهقابليت جايگزيني و حفظ توان موجود 
 نهايي در ي ي غني سازي پيش از رسيدن به مرحله از آنجا آه برنامه. ها بود رفع نواقص و آاستي

معرض جنجال سياسي و تبليغاتي قرار گرفته بود، ضروري بود با تنظيم وضعيت سياسي و بدون 
: گيري شد دو رآن اساسي به طور متمرآز پي. ده را طي نماييمبازگشت به بحران، مراحل باقي مان

 ضروري اقلي گاز هگزافلورايد و همزمان توليد حد  اصفهان و توليد اوليهUCFي  تكميل آارخانه
ها هر دو مهم به  ي دشواري ي غني سازي، عليرغم همه ي اوليه هاي سانتريفيوژ براي مرحله دستگاه

وي آه هر زمان تصميم به غني سازي گرفته شود، ظرف مدت بسيار موقع به انجام رسيد؛ به نح
 مورد هجوم اي ي مطلوب حاصل خواهد شد و نيز در صورتيكه امكانات و تاسيسات هسته آوتاهي نتيجه

 . توان توليد گاز غني شده و سوخت را بدون آسيب پذيري ادامه داد نظامي قرار گيرد، مي
هاي  ريزي له با بحران و شرايط خاص اقتصادي نيز پيش بيني و برنامهي مقاب ي دفاعي و نحوه  زمينهدر

 . ي اين موارد جداگانه خدمت شما گزارش شده است الزم انجام شده است آه گزارشات مجموعه
ي اروپا و غرب نيست؛ بلكه مقصود اين است آه  سازي به هيچ عنوان مقابله  هدف از اين ظرفيتالبته

ه هيچ راهي براي توقف اين فناوري ندارد تا در نهايت به يك تفاهم ميانه و طرف مقابل مطمئن شود آ
 . قابل پذيرش طرفين تن دهد

از ابتداي بحران موضوعات فني و حقوقي مورد توجه ويژه و .  چهارم تقويت موضع حقوقي بودمرحله
م به نقض معاهده آمريكا بنا داشت در آژانس و سپس در شوراي امنيت ايران را مته. دقيق بوده است

 راجع به استفاده از NPTعدم اشاعه نموده و بر اساس آن محروميت ايران از حقوق مطرح در بند چهارم 
 . اي را دنبال آند انرژي صلح آميز هسته

اي به طور مستمر قصورهاي ايران را مطرح و بزرگ   مذاآرات سياسي و در اظهارات رسمي و رسانهدر
ه ايران همكاري الزم را با آژانس براي اصالح و جبران تخلفات، انجام نداده نمود و اصرار داشت آ مي
 پاي بخش تهمزمان با تاآيد بر نظامي بودن اهداف ايران و طرح موضوعات جديد، تالش داش. است

 . نظامي را به ميان بكشد
وههاي  فني با مذاآره با مدير آل آژانس در تهران آغاز شد و توسط گر- در بخش حقوقي آار

آارشناسي با دقت و حوصله به طور منظم و پيوسته دنبال شد تا موضوعاتي را آه به عنوان تخلف يا 
 اجرايطبق مقررات پادمان هرگاه آشوري در . شدند، به تدريج حل و فصل گردند قصور ايران قلمداد مي

. رد تاييد آژانس قرار گيردتعهداتش قصور آند، بايد مبادرت به اقدامات اصالحي نمايد و اين اقدامات مو
توانست ايران را  داد آه مي ها درجات بااليي از غني سازي را نشان مي برداري متاسفانه نتايج نمونه

يكي از دشوارترين مباحث فني با آژانس تاييد اين موضع ايران بود . براي مقاصد تسليحاتي متهم نمايد
هاي  موضوعات ديگر نيز هر يك پيچيدگي. باشد آه منشا اين سطوح از غني سازي آلودگي خارجي مي

. اند ويژه خود را داشته و مستلزم مباحث دقيق تخصصي و غالبا طوالني براي روشن شدن مساله بوده
 قرار گرفته است ولي جنابعالي مستحضريد آه يبديهي است اين زاويه آار آمتر مورد توجه افكار عموم

اي در  اين ابهامات شده و پيشرفت تدريجي ولي قابل مالحظهصدها ساعت وقت آار مداوم مصروف رفع 
اي تا قبل از اجالس پاريس حل و فصل  مسايل حساس، پيچيده و عمده. اين مسير حاصل شده است

براي تكميل و پايان بخشيدن به موضوعات باقي . استولي اين مرحله از آار هنوز نهايي نشده . شدند
شود قبل از  يدهاي الزم بازرسان در دست اجرا است و پيش بيني ميها و بازد مانده اقدامات و بحث

پايان سال جاري ميالدي اين مرحله پايان يابد آه در نتيجه هر گونه دليل يا بهانه حقوقي از مخالفين 
 . سلب خواهد شد

يند بر خالف تصور عمومي، توافق پاريس نه پايان اين فرآ.  آغاز مرحله پنجم، توافق پاريس استنقطه
از آنجا آه ايران در آن مقطع امكانات . بلكه در واقع ابتداي مذاآرات واقعي براي نيل به تفاهم است

ساختاري خود را در بخش چرخه سوخت آامل آرده بود، امكان تعليق غني سازي براي يك دوره چند 
تقابال اروپا نيز م.  توليد سوخت وارد شود، فراهم شده بود ماهه بدون آنكه خدشه اساسي به برنامه
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پذيرفت آه وضعيت را طي اين دوره در آژانس عادي آند تا امكان انجام مذاآرات فراگير در شرايط آرام و 
 . متعادل فراهم شود

 
 :  پاريس حاوي پنج رآن اساسي استتوافق

براي مفهوم اين عبارت . حل مورد قبول طرفين است  هدف توافقنامه مذاآره به منظور نيل به يك راه-1
حلي را خواهد پذيرفت آه شامل غني  اروپا به وضوح روشن است، زيرا آگاه است آه ايران تنها راه

 . سازي باشد
اي و ارجاي بدون تبعيض اين حق شناسايي شده   حق ايران براي مقاصد صلح آميز انرژي هسته-2

ي تاآيد بر آن در توافقنامه اند ول گرچه اين حقوق بر اساس معاهده عدم اشاعه غير قابل انتزاعي. است
 . دو جانبه نشانه ديگري از آمادگي براي تفاهم مرضي الطرفين شامل غني سازي است

اش تضمين  اي  توافق شد آه ايران براي ايجاد اطمينان نسبت به حفظ ماهيت صلح آميز برنامه هسته-3
 .  است و نه حذف آناي واضح است آه ارايه تضمين عيني براي حفظ برنامه هسته. عيني بدهد

. آوري تضمين قطعي بدهد هاي سياسي اقتصادي امنيتي و فن  متقابال اروپا نيز متعهد است در زمينه-4
اين به مفهوم تضمين عادي سازي و ارتقاء روابط است آه تعهدي آامال منطقي است؛ زيرا در نهايت امر 

 و اقدامات يكديگر ياتنان واقعي نسبت به نتنها تضمين واقعي و درازمدت براي طرفين و اعتماد و اطمي
 بعنوان عضو ناظر با تالش و WTO با اروپا و عضويت ايران در TCAمذاآرات . ارتقاء و تعميق روابط است

 . حمايت اروپا اولين قدم در اين راه است
القاعده و هاي موجود و نيز همكاري در مقابله با تروريسم منجمله  اي در قبال بحران  هكاري منطقه-5

گرچه هنوز اروپا نسبت به منافقين عملكرد . منافقين نيز مكمل تضمينات فوق و مقوم تفاهمات است
 تروريسم ظاهردرستي ندارد ولي صرف اين تفاهم و شناسايي اين گروه در آنار القاعده به عنوان م

 . باشد آور، قدمي مثبت و روبه جلو مي
ي آاري مجموعه نظرات و پيشنهادات توسط هيات ايران بعنوان ها  از سه ماه مذاآره در سطح گروهپس

اي و سپس در آميته   هسته مذاآراتي آه متعاقبا در آار گروه. حل به سه آشور ارايه گرديد مبناي راه
ليكن احساس شد اروپا به . هايي را در اين چارچوب به همراه داشت راهبري انجام شد نيز پيشرفت

ابات رياست جمهوري قصد دارد حصول به تفاهم را به تاخير اندازد و لذا تاآيد شد در دليل يا به بهانه انتخ
اين وضعيت . اندازي مجدد تاسيسات اصفهان نمايد صورت عدم توافق ايران ناگزير است راسا اقدام به راه

مردادماه  آن سه وزير متعهد شدند تا اواسط طيبه مالقات مجدد با وزراي سه آشور در ژنو انجاميد آه 
بنابراين تبديل بحران به فرصت عمال محقق . طرح جامع و آامل خود را با مذاآره و تفاهم ارايه نمايند

برداري نهايي از فرآيند  گيري و بهره شده است و بايد با تدبير از اين فرصت بهره برداري شود البته نتيجه
ر توسط رييس جمهور منتخب محقق  دولت جديد و تصدي امور اجرايي آشورمذاآرات در ابتداي آا

 . خواهد شد
 طرح اروپا در حال تدوين نهايي است ولي بر اساس اظهارات و شواهد چندين موضع و موضوع در گرچه

اي  مواضعي آه تا قبل از دستيابي ايران به فناوري هسته. طرح اروپا پذيرفته شده و قابل ارايه است
 و يا انتقاديدگي براي پذيرش آنها وجود نداشت، مذاآرات همواره از طرف آنها نفي شده بود و آما

 : سازنده پانزده سال گذشته با اروپا گواه اين مدعي است
 اي در ايران شامل تامين نيروگاه از منابع غربي؛   حمايت آامل از برنامه توليد انرژي هسته-1
 نس و سازمان ملل؛ ها به مدت طوالني و با پشتوانه آژا گاه  تضمين ارايه سوخت نيرو-2
 هاي مروبط به تماميت ارضي، استقالل، حاآميت ارضي و عدم تجاوز به ايران؛   تضمين-3
  امنيتي در منطقه؛ -هاي سياسي   تقويت روابط سياسي و امنيتي شامل همكاري-4
  شناسايي ايران به عنوان منبع اصلي تامين انرژي براي اروپا شامل نفت و گاز؛ -5
 هاي تكنولوژيك؛  جي موانع ارسال تجهيزات، فناوري پيشرفته و همكاري رفع تدري-6
 جمله در مقابله با تروريسم و مواد مخدر؛  المللي من هاي بين  تقويت همكاري-7
 . WTO پيشرفت سريع در نهايي شدن موافقتنامه تجاري ايران و اروپا و عضويت ايران در -8
 قابل تفاهم آامال براي اروپا روشن است و چنانچه اراده حل ميانه و  مورد چرخه سوخت نيز راهدر

برخي از قرائن . سياسي براي حل و فصل موضوع به صورت جدي باشد امكان تفاهم فراهم خواهد بود
 با ايران سپتامبرحاآي از آن است آه اروپا قصد دارد پيشنهاد خود را بر مبناي حداقلي ارايه نمايد و تا 

به . يتا پس از روشن شدن سياست دولت جديد پيشنهادات خود را تكميل نمايدمذاآره نمايد تا نها
اي خطاي غير قابل بازگشت خواهد بود ودر صورتي آه  ها گوشزد شده است آه چنين شيوه اروپايي

طرح اروپا براي ايران قابل قبول نباشد به اقدامات عملي دست خواهد زد و البته هم چنان آماده ادامه 
 . واهد بودمذاآرات خ

دانم از همه آارشناسان متعهد و خستگي ناپذير از سازمان انرژي اتمي وزارت امور   پايان الزم ميدر
خارجه وزرات دفاع و ساير نهادهاي ذيربط آه در اين دوره نسبتا طوالني به طور مداوم و مستمر پيگير 

 همگي شايسته يدور نيست ولاند آه ذآر نام آنها مق امور مربوط به آژانس و ساير مسايل بوده
اند و عليرغم  العاده انجام داده اي آه آار فوق تقديرند؛ و از همه دانشمندان و متخصصين هسته

اند و در واقع قهرمانان  اي آشور را به طور مداوم ارتقا داده  هسته ها با روحيه و ايمان، توانايي محدوديت
ترين افراد سياي حقوقي آشور   از زبدهشكل آه مت نندهاند و از اعضاي هيات مذاآره آ اصلي اين صحنه

المللي  بوده و داراي سوابق طوالني در زمينه مذاآرات دشوار و حساس سياسي حقوقي و بين
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ريزي مذاآره با تبحر  اند در طراحي برنامه باشند و به گواهي هم آساني آه از جزييات امر مطلع مي
 به خوبي در خط مقدم از منافع و امنيت ملي ايييع تيم اروپآامل عمل آرده و در برابر مجموعه وس
ها و اظهارات مغرضانه و تخريب آننده در همه مقاطع با دلسوزي  دفاع نمودند و عليرغم همه نامهرباني

و دقت به آار خود ادامه دادند و از وزرا و مسوولين عالي آشور از جمله آقايان دآتر خرازي، مهندس 
 و المسلمين يونسي، مهندس جهانگيزي، دآتر حسين تاش،  السالما خاني، حجتآقازاده، امير شم

دآتر واليتي، دآتر الريجاني و جناي آقاي بروجردي آه در همه مقاطع با مباحث و نظرات دقيق و 
هاي ارزنده و  توجه ويژه راهنمايي.  سپاسگزاري و تشكر نمايم اند؛ مسووالنه حامي و پشتوانه آار بوده

 و نيز حمايت سران محترم قوا و رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت ابعاليهاي قاطع جن حمايت
اي يك بار ديگر اهميت جايگاه  مهمتر از همه آنكه موضوع هسته. نظام تعيين آننده و بنيادين بوده است

هاي آالن آشور و ايجاد وحدت نظر بين همه مسوولين و  رهبري نظام را در تنظيم و هدايت سياست
 آشكار ساخت چنانكه در تمام مدت نظرات و تصميمات راسخ ايشان عامل اصلي وحجامعه به وض

 . پيشرفت آار به طور منظم بود
هاي اخير رييس جمهور منتخب را در جريان اقدامات انجام شده و وضعيت پيش رو   در هفتهاينجانب

ترديدي ندارم آه مرحله نهايي آار . دمگذاشتم و مواردي را براي ادامه مسير آار به ايشان پيشنهاد نمو
 ايران الميبا هدايت رهبر معظم انقالب اسالمي به نحوي آه متضمن منافع دراز مدت جمهوري اس

  ».اهللا انشاء. باشد به سرانجام مطلوب خواهد رسيد
  

، متن پاسخ رييس جمهور به دبير )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
 : شوراي عالي امنيت ملي به شرح زير است

  ٢٠٠۵ جوالى 31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب
 بنام خدا «

 االسالم والمسلمين آقاي دآتر روحاني؛  حضرت حجت
 

دانم از جنابعالي آه همواره با تدبير، شجاعت و  ايد، الزم مي با تشكر از گزارش خوبي آه ارسال آرده
ي ساماندهي  مختلف انقالب و مديريت آشور به خصوص در عرصههاي  ي عرصه تالش چشمگير در همه

ايد، سپاسگزاري آنم، گرچه پاسخ اين همه خدمت را خداوند  به امنيت ملي منشاء خير و خدمت بوده
 . با لطف و آرم خود عنايت خواهد فرمود

 
وراي عالي ارائه اي آه در دبيرخانه ش هاي ارزنده بندي ي شما و جمع مطمئن هستم آه تدبير و انديشه

ها به طريق مناسب و نيز راهگشا به حفظ و تقويت  شده، بارها سبب جلوگيري از بروز بحران، حل بحران
به طور ويژه بايد از جنابعالي به خاطر خدمت ارزشمندي آه براي آشور در . امنيت آشور گرديده است

. ولت به انجام رسانديد، تقدير آنمي رهبري و ملت و د اي به عنوان امين شايسته جريان مسائل هسته
آنچه در اين فرايند حاصل شد نشان داد آه اوال مذاآره و طي طريق ديپلماسي نيز بسيار مهم است و 

قطعا اگر . ثانيا به ياري خداوند توان ما براي جذب و آسب منافع ملي از اين طريق نيز تواني باال است
. ، طي نشده بود، امروز با مشكالت فراواني رو به رو بوديماي داشت آوردهاي ارزنده اين طريق آه دست

در حالي آه شما و عزيزاني آه فداآارانه در اين عرصه گام نهادند موجب رفع بسياري از تهديدها و 
گرچه هنوز تهديد و خطر وجود دارد و اميدوارم آه دولت آينده نيز قادر . حتي تبديل تهديد به فرصت بود

من به طور ويژه بايد از گروه مذاآره . ت راه آسب منافع و مصالح ملي را طي آندباشد آه با موفقي
ها و به  آننده آه تجهيز و به خوبي از سوي وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي و ساير دستگاه

خصوص دبيرخانه و شخص جنابعالي پشتيباني شد، تشكر آنم و آار ارزنده آنان را افتخاري ديگر در 
خود من و نيز شما شاهد بوديم آه اين عزيزان آه به اصرار ما و تاييد . ي افتخارات ملي بدانم امهآارن

نظام، گام در اين وادي نهادند؛ چه خوب از عهده مسووليت دفاع از منافع ملي و رفع تهديدات و عرضه 
 . منطقي مطالب برآمدند

اند،  ها به ناحق روا داشته قع در رسانهاز آنچه در اين مدت نسبت به بعضي عزيزان، در بعضي موا
ي ما و نظام قدردان عزيزانمان بوده و نيز حرمت جنابعالي را آه  متاسفم؛ ولي اطمينان دارم آه جامعه

 . هاي ارزنده آشور و انقالب هستيد، نگاه خواهد داشت واقعا از سرمايه
اي  كاري با شما را به عنوان خاطرهآنم و دوران هم در همه حال و همه جا برايتان آرزوي موفقيت مي

 . سرشار از موفقيت براي خود حفظ خواهم آرد
 سيد محمد خاتمي 

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 کنفرانس کی عراق در ی دائمی قانون اساسنی مربوط به تدوی بر ضرورت رفع اختالف های طالبانديتاک
  ريفراگ

  ٢٠٠۵ جوالى 31 - ١٣٨۴مرداد  9ه یکشنب
 احزاب ی با مشارکت روسای کنفرانسی عراق امروز خواستار برگزاری جمهورسي رئی طالبانجالل
 شد که ممکن ی مشکالتی خارج ازآن جهت بررسیاسي سیروهاي و نی حاضر در مجمع ملیاسيس
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 24( آگوست 15 یعنی شده نيي عراق در مهلت تعی دائمی قانون اساسنی تدولياست مانع از تکم
 . شود) مرداد
 زاد لي خلی با زلماداری دانی پس از پای فرانسه، طالبانی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 قانون نی تدوتهي است که کمی کنفرانس حل مشکالتنی ایهدف از برگزار:  در بغداد گفت کای آمرريسف

 ی همه قشرهاندگانی مشارکت نمای براري فراگیاسي طرح سکی جادی ازي با آن روبرو است و نیاساس
 . استیاسي روند ستيملت عراق به منظور موفق

 24( آگوست 15 یعنی شده آن نيي در مهلت تعی قانون اساسنی کرد که تدودي جمهور عراق تاکسيرئ
 . با هم اتفاق نظر دارندنهي زمنی دراکای که عراق و آمرابدی ی مانیپا) مرداد ماه 

 نی تدوی با توافق و با استناد به قانون اداره عراق در دوران انتقالیقانون اساس: ظهار داشت  ایطالبان
 .خواهد شد

 جمهور عراق با اشاره به شرکت خود در نشست فوق العاده سران عرب که چهارشنبه هفته سيرئ
وضاع عراق  اتي نشست واقعنی در ای عراقاتيه:  مصر برگزار خواهد شد، گفت خي در شرم الشیجار

 که یسمی مهار و سرکوب تروری از دولت بغداد برای عربی همه جانبه کشورهاتیو ضرورت حما
 . خواهد کردحی دهد، تشری را در عراق هدف قرار مگناهانيب

 ونه ی  براساس منافع واقعی عربی با کشورهادی روابط جدیعراق خواستار برقرار:  گفت یطالبان
 .تعارفات است 

 در عراق اعالم یاسي کشورش را از روند ستی حمازي در بغداد نکای آمرري زاد سفلي خلی زلمانيهمچن
 می آمده ایمی دای قانون اساسنی و روند تدویاسي ها در روند سی کمک به عراقیما برا: کرده و گفت 

 نی در االت کس حق دخچي کنند و هنی کشورشان را تدویمی دای ها خود قانون اساسی عراقنکهیو ا
 .روند را ندارد

 رای ثبات منطقه و جهان شود زجهي منجر به ثبات عراق ودر نتدی بای قانون اساسنیتدو:  زاد افزودليخل
 . جهان آزاد خواهد شدی براییعراق الگو

 شده نيي قانون را در مهلت تعنی گرفت که تدومي عراق امروز تصمیمی دای قانون اساسنی تدوتهيکم
 شي پنی ااتي بتواند تمام جزئی تا مجمع ملندازدي نقی برساند و آن را به تعوانیبه پا)  مرداد ماه 24(
 . کندبی تصوتی  و در نهای را بررسسینو
 

  سوء قصد قرار گرفت کی مورد یاحمد چلب
  ٢٠٠۵ جوالى 31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب
مله افراد مسلح  در جنوب بغداد هدف حهيفي امروز در منطقه لطی کننده احمد چلبعتی مشاکاروان

 .  کشته شد ی از محافظان احمد چلبیکیناشناس قرارگرفت و 
 نی بر وقوع ادي ضمن تاکزي فرانسه ، وزارت کشورعراق نی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 حمله نی به هنگام وقوع ای اعالم کرد هنوز مشخص نشده است که احمد چلبیستی تروراتيعمل

 ر؟ي خایحضور داشت درکاروان مذکور 
 درجنوب بغداد به وقوع هيفي حادثه در منطقه لطنی مطلب که انی کشورعراق در ادامه با اشاره به اوزارت

 . منطقه ضمن منطقه موسوم به مثلث مرگ استنی کرد احی تصروستيپ
 ی زخمزي نگری کشته شد و سه تن دی از محافظان احمد چلبیکی حادثه نی منبع در انی گزارش ابه

 .  در بغداد منتقل شدندرموکی مارستانيشدند که بالفاصله به ب
 ی کرده  و از طرفداران سرسخت دخالت نظامی زندگدي درتبعی طوالنی سالهای ذکر است چلبانیشا
 .  صدام بودمی درعراق با هدف سرنگون کردن رژکایآمر
 وزارت نفت را ی دارد ، سرپرستاري را در اختری پست معاون نخست وزدی در دولت جدنکهی عالوه برایچلب
 . آن برعهده داشتی دائمری وزنيي تا زمان تعزين
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد9يکشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ جوالى 31 - ١٣٨۴ مرداد 9ه یکشنب

التی در مذاکرات هسته روزنامه های صبح يکشنبه تهران در صدر گزارش های خود از تحو:بی بی سی
ای ايران و اروپا خبر داده اند و همزمان با آخرين هفته کار دولت محمد خاتمی، بيشتر روزنامه ها تجليل 
هاشمی رفسنجانی و ميرحسين موسوی را از دولت آقای خاتمی در صدر اخبار خود آورده اند و روزنامه 

  .خاتمی شدت داده اندهای نزديک به جناح راست به انتقادهای خود از دولت 
.  در صدر اخبار خود نوشته اند اروپا مهلت خواست و ايران نپذيرفتجوانو جمهوری اسالمی  ،کيهان

در واپسين ساعات به پايان مهلتی که ايران برای اروپا در نظر گرفته بود تا پاسخ خود را به آخرين 
ز زبان علی آقا محمدی، سخنگوی  در عنوان اصلی خود اخراسانپيشنهادهای ايران اعالم دارد، 

  . شورای عالی امنيت ملی نوشته ايران پيشنهاد اورپا برای به تعويق افتادن مهلت را نپذيرفت
در همين حال گزارش های داخلی همين روزنامه ها نشان می دهد که هنوز واکنش دولت ايران آشکار 

  . نشده است
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به انتقاد از روند کار دولت محمد خاتمی در مورد بحران  در سرمقاله اين روزنامه بار ديگر کيهانمدير 
هسته ای پرداخته و پيشنهادهای قبلی خود را برای خارج شدن از معاهده ان تی پی تکرار کرده و 

 روز مهلت اضافی خواسته اند ولی درخواست آنان با ٧نوشته اين که سه کشور اروپايی از ايران 
شورمان روبرو شده است، مخالفت صريح و سريع، اميدآفرين مخالفت مسئوالن پرونده هسته ای ک

است و از هوشياری و تجربه اندوزی دست اندکاران ديپلماسی هسته ای ايران اسالمی حکايت می 
  . کند، يعنی همان موضعی که از ابتدا انتظار آن می رفت

ت های مرکز اصفهان گام اول  در سرمقاله خود از روزنامه هائی که گفته اند با راه انداختن فعاليجوان
در راه غنی سازی برداشته می شود انتقاد کرده و توضيح داده که مرکز اصفهان ربطی به غنی سازی 

ندارد و با اشاره به اظهار نظر عضوی از کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته او که سمت مهمی نيز در 
قد پروسه غنی سازی است و تنها برای  اصفهان اساسًا فاUCFمجلس دارد، گويا نمی داند که سايت 

عمليات تبديل مواد يا فرآوری مواد اورانيومی متنوع، از جمله برای استفاده در سايت غنی سازی نطنز 
  . فعاليت می کند

 نوشته به راستی، چرا رسانه های ما در موضوعی بس مهم مثل پرونده هسته ای اصل را بر جوان
توليد مطلب گذاشته اند و نه صحت و استواری کارشناسانه آن؟ آيا اگر اروپا به استناد اينکه اين مقام 

د، چه رسمی ايران از غنی سازی در اصفهان خبر داده، همين مطلب را دستاويز بهانه های جديد کن
  !اروپا، مقام مذکور يا رسانه را؟. کسی را بايد مالمت کرد

 از تجليل از محمد خاتمی توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و اعضای مجمع تشخيص شرق و ايران
مصلحت نظام خبر داده و گفته های آقايان هاشمی و خاتمی را در صدر اخبار خود جا داده اند اما 

راکسيون اکثريت مجلس کارنامه هشت ساله دولت اصالحات را در  نوشته سه نماينده عضو فکيهان
عرصه سياست داخلی و خارجی منفی و ناموفق توصيف کردند و گفته اند در اين دوره نه تنها بی 

توجهی به معيشت و نيازهای اوليه زندگی مردم موجب خدشه به کرامت انسانی و حرمت آحاد جامعه 
يک . مسايل فرهنگی و رفتاری نيز ناشی از همين امر بوده استشد، بلکه تبعات سوء و وحشتناک 

. خوانده است" کوته فکر و خودخواه" اطرافيان خاتمی را کيهاننماينده محافظه کار تهران به نوشته 
 از قلم ميرحسين موسوی آخرين نخست وزير در صدر اخبار خود نوشته کاری که دولت همبستگی

  . داد کمتر از ملی کردن صنعت نفت نبودخاتمی در زمينه هسته ای انجام
 بخشی از سخنان محمد خاتمی را در آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در صدر همبستگی

اخبار خود آورده که نسبت به قدرت گرفتن تحجر در کشور ابراز نگرانی کرده و آن را از افت های جامعه 
لی که وزير کشور هم بر آن تاکيد کرده بود، روزنامه يک روز پس از گفته های آيت اهللا توس. خوانده است

های امروز نشان داده اند که رييس جمهور نيز در آخرين هفته کاری خود با نگرانی از متحجران و راست 
در همين . های افراطی خواستار آن شده که فرهيختگان جامعه برای جلوگيری از تحجر همرای شوند

 معاون سياسی وزارت کشور صريح تر از هميشه به فرمانداران و ، مرتضی مبلغشرقحال به نوشته 
  .استانداران گفته است خطر تحجر، امروز از هميشه بيش ترست

در حالی که روزنامه های مختلف تهران اظهار نظرهای تند و انتقادهای معاون دادستانی تهران را عليه 
 از زبان محمود ساالر کيا نوشته ارائه ايران وکيل اکبر گنجی و همسر او به چاپ رسانده اند، روزنامه

درخواست آزادی مشروط از سوی وکيل برای موکل خود، نياز به گرفتن اجازه از موکل ندارد و اگر وکالی 
  .اکبرگنجی نيز اقدام به درخواست آزادی مشروط کنند، اقدام آنان قابل پيگيری است

 
   مرداد8:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى 30 - ١٣٨۴ مرداد 8ه شنب
روزنامه های اولين روز هفته در تهران، دو روز مانده به مهلت تعيين شده برای پاسخ :بی بی سی

گويی کشورهای اروپايی به طرح هسته ای پيشنهادی ايران خبر داده اند که دولت خاتمی در همين 
  . هفته فعاليت در مرکز هسته ای اصفهان را از سرخواهد گرفت

انی رييس دفتر بنيانگذار جمهوری اسالمی درباره قدرت گيری يک گروه راست مذهبی و تاکيد ابراز نگر
مهدی کروبی به لزوم تاسيس حزبی فراگير که مانع از قدرت گيری راست های افراطی شود از جمله 

  .ديگر اخبار روزنامه های امروز است
وئيه و مهلت تعيين شده برای ارائه طرح  با اشاره اين که دو روز مانده است به پايان ماه ژجام جم

اروپايی ها، از زبان علی الريجانی نماينده ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی نوشته اين توقع ، 
توقع منطقی و متينی برای اين دولت است که در پايان دوره، آخرين کارش اين باشد که فعاليت اتمی 

  . کشور آغاز شود و متوقف نباشد
 با اشاره به اين که علی الريجانی قبال گفته بود در مذاکرات هسته ای در غلتان آفتاب يزد طنز نويس

داديم و آب نبات گرفتيم، پرسيده با اين وجود چه اصراری دارند که تکليف گفتگوهای هسته ای در زمان 
ده دولتی خاتمی حل شود، اگر درست است که آب نبات گرفته ايم آيا بهتر نيست تصميم گيری به عه

  .بماند که آب نبات نگيرد و درغلتان ندهد
 به نقل از يک نشريه آمريکايی از پيشنهاد اروپايی ها در پاسخ طرح ايران خبر داده و از قول همبستگی

سخنگوی شورای عالی امنيت ملی نوشته هر پيشنهادی که متضمن جلوگيری از حق ايران برای توليد 
  .سوخت باشد قابل قبول نيست
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با وجود مخالفت امام با :  از زبان آيت اهللا توسلی رييس دفتر مورد اعتماد آيت اهللا خمينی نوشتهقشر
  . خرافات و اعتقادات انجمن حجتيه، فالن آقا در فالن جلسه می گويد امام زمان اينجا نشسته است

جمن حجتيه که به  با اشاره به اعضای ان شرقرييس دفتر و فرد مورد اعتماد آيت هللا خمينی به نوشته
اين افراد در نهايت هم انتقام خود را از امام می گيرند و االن هم : گفته وی قدرت گرفته اند گفته

  . مشغول اين کار هستند
 هم در صدر اخبار خود ابراز نگرانی آيت اهللا توسلی را از فعال شدن انجمن حجتيه در همبستگی

طرح حکومت اسالمی : زبان مهدی کروبی نوشتهکشور منعکس کرده و در صفحات داخلی خود از 
  . خطرناک است

به نوشته اين روزنامه رييس پيشين مجلس گفته است برای حفظ جمهوری بايد حزب فراگيری تشکيل 
  .داد و به مبارزه برای حفظ حقوق مردم پرداخت

ت رييس مجلس نوشته  با نزديک شدن تاريخ آغاز به کار دولت تازه از زبان يکی از اعضای هياآفتاب يزد
شايد ساختن مرکزی برای فرود هلی کوپتر در محوطه مجلس برای استفاده از ميهمانان خارجی باشد 

  . که برای مراسم تحليف احمدی نژاد می آيند
اين اشاره از آن جا اهميت می يابد که همزمان با انتشار خبر ساخت محل فرود هلی کوپتر در مجلس 

د پس تبليغات محافظه کاران بر اصرار رييس جمهور جديد به استفاده از وسايل چند رسانه پرسيده بودن
  . نقليه عمومی و دوری از تجمل چه شده است

 به خبرنگاران گفته در گفتگو با مقامات آفتاب يزدعلی بابائی، عضو هيات رييس مجلس به نوشته 
  .شده استامنيتی و انتظامی ترتيبات مراسم تحليف رييس جمهوری پيش بينی 

روزنامه های امروز خبرهای کوتاه و مبهمی درباره اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی و در حال اعتصاب غذا 
  . منتشر کرده اند

 خبر داده اعتماد از احتمال دخالت هاشمی رفسنجانی و حل ماجرای گنجی نوشته و شرق
  . ای ندبه در منزل وی برپا دارنددانشجويان قرار گذاشته اند غروب ها برای سالمتی گنجی مجلس دع

 از ابراز نگرانی همسر گنجی از وخامت وضعيت جسمی همسرش خبر داده و از زبان وی ايرانروزنامه 
  .نوشته پزشکان معالج از وخيم بودن وضعيت جسمی گنجی خبر داده اند

  
   مرداد٧:  ايران یمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى ٢9 - ١٣٨۴ مرداد 7جمعه 
هفته نامه ها در آخرين هفته رياست جمهوری محمد خاتمی عملکرد هشت ساله دولت :ی سیبی ب

اصالحات را بررسی کرده و در عناوين اصلی خود بر لزوم از سرگيری فعاليت های هسته ای تاکيد کرده 
  .اند

از آن دوره هشت ساله دولت اصالحات کمتر از يک هفته ديگر به پايان می رسد و نشريات اصالح طلب 
  .نام برده اند" سه هزار روز تاريخی"به عنوان 
 را مرور ٨۴ تا دوازده مرداد ٧۶ در گزارشی مهمترين وقايع هشت سال گذشته از دوم خرداد اميد جوان

در تاريخ ايران کم نظير : "کرده و نشان داده که دولت چه حوادثی را از سر گذرانده که به عقيده نويسنده
  ."يا بی نظير هستند

 که در اصفهان منتشر می شود به انتقاد از کسانی پرداخته که به عقيده نويسنده بعد از پيروزی صدا
تاکنون فساد و تباهی بيداد می کرده و اکنون رئيس "در انتخابات رياست جمهوری وانمود می کنند که 

  . "جمهور منتخب برای ريشه کنی فقر و فساد و نجات مستضعفان آمده است
 گفته های آيت اهللا مصباح يزدی و آيت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان را نقل کرده صدانويس سرمقاله 

 سال پيش تا کنون دولت اسالمی نداشته ايم و مردم در انتخابات به فساد اقتصادی و ٢۶که گفته اند از 
  .ريخت و پاش نه گفتند

  ناکامی های دولت اصالحات
 کاران بر تورم، بيکاری، فقر و برخی کمبودهای اقتصادی انگشت در مقابل، نشريات وابسته به محافظه

قطار معضالت و ناکامی ها هديه خاتمی به دولت : " ارگان انصار حزب اهللا تيتر زدهيالثاراتگذاشته و 
  . "احمدی نژاد

اقتصادی و  به نوشته ارگان انصار حزب اهللا، دولت جديد ميراث دار معضالت فرهنگی، سياسی، 
  . دولت خاتمی است اما آقای احمدی نژاد خواهد توانست بر اين مشکالت را از پيش رو بردارداجتماعی

 در مقاله ای به نقد سياست های اقتصادی دولت آقای خاتمی پرداخته و مسئوالن وزارت پرتو سخن
را به نفت را متهم کرده که در قراردادهايی که با شرکت های خارجی امضا کرده اند مخازن نفتی کشور 

  .حراج گذاشته اند
به نوشته اين نشريه، افزايش ذخاير نفتی و باالبردن سطح توليد، ادعايی بی پايه است و وزارت نفت 

  .بدون توجه به کمبود گاز در داخل، برنامه صادرات گاز را دنبال کرده است
اب بوده، به  که در انتخابات رياست جمهوری از نشريات حامی آقای احمدی نژاد به حسپرتو سخن

اموال به غارت رفته مسلمين را که با رانت های مختلف در اختيار خانواده "دولت آينده پيشنهاد کرده که 
  . " فاميل قرار گرفته با شجاعت بگرداند تا درس عبرتی برای آيندگان باشد١٠٠های 

  تعليق؛ اشتباهی بزرگ
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م تاکيد کرده و ارگان انصار حزب اهللا به نقل از  بر آغاز بالدرنگ غنی سازی اورانيوپرتو سخن و يالثارات
  . "وقت کشی اروپايی ها ديگر قابل تحمل نيست: "الهام امين زاده نماينده تهران نوشته

گفته می شود کشورهای اروپايی در طول هفته آينده و پيش از شروع به کار دولت جديد، پيشنهادات 
حتی پيش از پايان " تصميمی شجاعانه" نوشته، بايد با سخنپرتو خود را به ايران ارائه خواهند داد اما 

  .فرصت دوماهه، کار غنی سازی را آغاز کنيم بلکه قدری از آب رفته به جوی باز گردد
دانسته که به عقيده نويسنده اين هفته " اشتباه استراتژيک ايران" تعليق غنی سازی را پرتو سخن

م بوجود آيد که خطايی کرده ايم و برای جبران آن تضمين در ميان غربی ها اين توه"نامه باعث شده 
  . "داده ايم

 پرونده هسته ای را مهمترين مسئله دولت جديد دانسته که آقای احمدی نژاد ناچار است اميد جوان
  . بپردازد و فرجام اين پرونده را پيگيری کند" آب و نان به کيک زرد"به جای 

اروپايی "احمدی نژاد در اولين مصاحبه بعد از انتخابات که گفته بود اين هفته نامه با نقل سخنان آقای 
  . "اگر نخواهند پائين بيايند چه می کنيم: "نوشته" ها از برج عاج بيرون بيايند

رئيس جمهوری که می خواست با ملموس ترين شعارها آغاز کند که : " می نويسداميد جوان
، اکنون بايد در باره پيچيده ترين مفاهيم نظير کيک زرد و  دفرودست ترين مردمان از درک آن عاجز نباشن

  . "غنی سازی سخن بگويد که خيلی از مردم چيزی از آن سر در نمی آورند
  حقوق شهروندی

 گزارش دادگستری تهران در باره نقض حقوق شهروندی را نقدی دلسوزانه معرفی کرده ايران جمعه
و رو به رشد، نشان داده حق و حقوق چه اندازه حساس و مهم که به جای گزارش های پر از آمار مثبت 

  .است و با اندکی خطا چه نتايج تاسف باری ممکن است به بار آيد
ارگان خبرگزاری دولتی با استقبال از اين که قوه قضائيه پيش از طرح آن در نهادهای و مجامع بين 

اين رويه در قوه قضائيه ادامه پيدا کند جلوی اگر : المللی حقوق بشر به نقد عملکرد خود پرداخته نوشته
  .ضايع شدن حقوق را می گيرد و آرامش را به مردم باز می گرداند

  دوست و دشمن
 ارگان حزب موتلفه شماديدار ابراهيم جعفری نخست وزير عراق از تهران بازتاب گسترده ای داشته و 

ايران : "ياد کرده و نوشته" لت و دولت برادرم"در عنوان اصلی خود از عراق و دولت آن کشور به عنوان 
  . "بنا ندارد که با سران جديد برخاسته از خواست و تمايل مردم عراق تسويه حساب کند

 در سرمقاله خود به دولت پيشنهاد کرده برای گسترش روابط راهی برای مهار کامل نيروهای شما
کان رفت و آمد بدون پاسپورت و ويزا سازمان مجاهدين که در عراق مستقر هستند، بيابد تا ام

  .شهروندان دو کشور فراهم شود
 در زندان به سر می برد، ٧٩در همين حال، اعتصاب غذای اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی که از سال 

ابعاد بيشتری يافته و برخی از انتقال وی به بيمارستان خبرداده و پيش بينی کرده اند که به زودی آزاد 
  .دخواهد ش

 حال آقای گنجی را خوب توصيف کرده و نوشته دشمنان جمهوری اسالمی که از ضربه شمااما 
  .انتخابات رياست جمهوری گيج شده و آقای گنجی را به سوژه تبديل کرده اند

آنان بيش از آنکه نگران خرابی حال گنجی باشند می خواهند خرابی حال : "ارگان حزب موتلفه نوشته
  . "خود را بپوشانند

  
  1ضميمه

  
 متن پيش نويس قانون اساسي عراق

  ٢٠٠۵ جوالى 30 - ١٣٨۴ مرداد 8ه شنب
نويس قانون اساسي عراق را به  ي القدس العربي چاپ لندن متن آامل پيش روزنامه:همبستگی ملی

 :شرح زير منتشر آرده است
 

 اصول اساسي : فصل اول
 با حاآميت نظام جمهوري دموآراتيك فدرال دولتي مستقل) اسالمي فدرال (جمهوري عراق : 1  ماده

 .خواهد بود
 

تدوين قانون در صورت مغايرت با اصول و . گذاري است اسالم، ديني رسمي و منبع اصلي قانون: 2ماده 
اين قانون هويت اسالمي اآثر ملت عراق با اآثريت شيعه و سني است آه در . احكام آن جايز نيست
 .شود ام گذاشته ميي اديان احتر آن به حقوق همه

 
هاي اصلي ترآمن، آلداني، آشوري،  ملت عراق از دو مليت اصلي عرب و آرد و قوميت: 3ماده 

ها در دسترسي به  ، يزيديه و صابئين تشكيل شده آه همگي آن)فارس (سرياني، ارمني، شبك، 
 .شان مساوي هستند حقوق و واجبات ملي
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ي  ق است و زبان آردي در آنار آن، زبان رسمي منطقهزبان عربي، زبان رسمي دولت عرا: 4ماده 
توانند در صورت موافقت اآثريت و بعد از همه  ها نيز مي مناطق و استان. آردستان و دولت مرآزي است

 .پرسي آلي، هر زبان محلي ديگري را به عنوان زبان رسمي انتخاب آنند
 

ي عرب و سازمان آنفرانس  وسسان اتحاديه و از م-دولت عراق جزوي از جهان عرب و اسالم : 5ماده 
 . است-اسالمي

 
تواند با شرآت در انتخابات و همه پرسي و  حاآميت با قانون و ملت، منبع قدرت است و مي: 6ماده 

 .ي قانون اساسي به طور مستقيم و مخفيانه نظرش را اعالم آند موسسات ويژه
 

 .كپارچه و متحد استدولت عراق داراي سرزمين، ملت و حاآميت ي: 7ماده 
 

خانواده، اساس جامعه است و براساس آن، يك دولت عراقي اصيل بر اساس اصول و : 8ماده 
هاي دين، اخالق ملي، تامين حمايت مادران و آودآان، جوانان و تهيه شرايط مناسب براي رشد  ارزش
 .شود ها و استعدادهايشان حفظ مي توانايي

 
ي قانون بر   مندرج در قانون اساسي براي همگان وارد است و تهيهها و حقوق اصلي آزادي: 9ماده 

 ).2مربوط به ماده (خالف اين موارد جايز نيست 
 

تشويق، ( هر فكر و اقدامي تحت هر اسمي مبني بر ايجاد نژادپرستي، تكفير، تروريسم : 10ماده 
همچنين جايز نيست آه . استي حزب بعث صدام ممنوع  به ويژه در زمينه) چيني و ترويج تمجيد، مقدمه

 .اين امر جزوي از چند دستگي سياسي در دولت باشد
 

روابط داخلي و خارجي دولت عراق بايد بر اساس صلح و همكاري با همه به ويژه آشورهاي : 11ماده 
 .همجوار باشد

 
رض ندارد، المللي آه با قوانين مندرج در اين قانون اساسي تعا دولت عراق به معاهدات بين: 12ماده 

 .پايبند است
 

ها  آن. هاي امنيتي جزوي از ملت عراق هستند تمام نيروهاي مسلح عراقي و سازمان: 13ماده 
هاي مختلف و تحت فرماندهي قوانين مدني هستند و  ها، دين و مذهب ي مردم از مليت نماينده

رند و نقشي هم در انتقال ها در امور سياسي دخالتي ندا آن. ها دفاع از دولت عراق است ماموريت آن
 .ها در سرآوب ملت عراق ممنوع است همچنين استفاده از آن. قدرت ندارند

 
مرجعيت ديني از استقالل برخوردار است و مقام آن به عنوان يك نماد ملي و ديني بلندپايه : 14ماده 
 .است

 
ت قانوني برخوردارند و عتبات مقدسه با هر نظام ديني و تمدني براي دولت عراق از شخصي: 15ماده 

 .شان را به جاي آورند دولت بايد بر حفظ حرمت آنها تاآيد داشته و به مردم اجازه دهد تا با آزادي مناسك
 

توان با استفاده از قانون، پايتخت ديگري نيز در نظر  بغداد، پايتخت دولت عراق است و مي: 16ماده 
 .گرفت

 
هاي ديني و ملي با استفاده از   تعطيالت رسمي، مناسبتپرچم، شعار و سرود ملي، مهر،: 17ماده 

 .شود قانون تعيين مي
 

 -------------------هاي عمومي  حقوق اساسي و آزادي:  فصل دوم---------------------
 *حقوق اساسي * 

 مليت، اصالت، رنگ، دين، مذهب، اعتقاد و انديشه در مقابل  مردم عراق صرف نظر از جنس،: 1ماده 
 .ها ممنوع است اند و هرگونه تبعيضي براساس موارد ياد شده، در دين آن قانون مساوي

 
هر عراقي حق زندگي، امنيت و آزادي دارد، بنابراين محروم آردن افراد از اين حقوق جز بر : 2ماده 

 .هاي قضائي جايز نيست اساس قانون و حكم دستگاه
 

 .ها بر اساس قانون الزامي است  عراقيي هاي اعطا شده به همه تساوي فرصت: 3ماده 
 

 :4ماده 
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توان اين حق را تحت هيچ دليلي از آسي  ها است و نمي ي عراقي تابعيت عراقي، حق همه: الف

سلب آرد؛ چرا آه اين حق شهروندي و جزو حقوق افراد است و هر فردي حق دارد در صورت ضايع 
 هاي متعدد داشته باشند؛ توانند تابعيت  ميهم چنين افراد. شدن اين حق، آن را بازپس بگيرد

 
، يعني آسي آه مادر يا پدرش عراقي باشد، هر غير عراقي آه با يك عراقي ازدواج آرده  عراقي: ب

تواند بعد از اقامت در عراق به مدت حداقل پنج سال مستمر از تاريخ ازدواجش، تابعيت  است، مي
 عراقي داشته باشد؛

 
ي جمعيت شناسي در عراق است، مجاز  ساس سياست اسكان آه مخل مسالهتابعيت عراقي بر ا: ج

 .شود احكام مربوط به تابعيت براساس قانون سازماندهي مي: نيست؛ د
 

تبعيد، اخراج و محروم آردن افراد از رفت و آمد در داخل آشور و خارج از آن و همچنين منع افراد : 5ماده 
 .بر اساس قانوناز بازگشت به آشور جايز نيست به جز 

 
هاي مختلف بر  دولت بايد حقوق اساسي زنان و مساوات آنان با حقوق مردان را در زمينه: 6ماده 

اساس احكام شرعي اسالم تضمين و به زنان آمك آند تا بتوانند در انجام وظايفشان در خانواده و محل 
 .آار موفق باشند

 
جه به فرزندان حقي به گردن دارند و فرزندان هم بايد به پدر و مادر در تربيت، آموزش و تو: الف: 7ماده 

استفاده از آودآان و افراد آم سن و سال در : ي آهولت و ناتواني آمك آنند؛ ب آنها به ويژه در دوره
 .هايي آه مناسب سن آنها نيست، ممنوع و دولت بايد تدابيري را براي حمايت از آنها اتخاذ آند شغل

 
توان مايملك افراد را مگر بر اساس  لك و استفاده از آن حق هر عراقي است و نميداشتن مايم: 8ماده 

تواند بدون هيچ  هم چنين هر عراقي مي. منافع عمومي در مقابل تعويض عادالنه و سريع، از آنها گرفت
 .شرط و اجباري در تمامي نقاط عراق مايملك داشته باشد

 
س قانون واجب است و جايز نيست آسي توقيف، دستگير، آزادي انسان و حفظ آرامت بر اسا: 9ماده 

هر گونه آزار روحي، جسمي و . حبس و يا مورد بازجويي قرار بگيرد؛ مگر بر اساس دستور دادگاه قضايي
بر اساس قانون، گرفتن حق براي خسارت ديدگان چه از نظر مادي و . ي غيرانساني حرام است معامله

 .چه از نظر ادبي واجب است
 
 ساعت از زمان دستگيري 24ي تحقيقات به قاضي پرونده طي آمتر از  هاي اوليه ي برگه ارايه: 10ده ما

 .متهم ضروري است و تمديد آن تنها يك بار و به همان مدت قبلي ممكن است
 

ه اي آه قانون اجازه داده به بيان نظرات خود بپردازد؛ مگر آنكه ب تواند با هر وسيله هر فردي مي: 11ماده 
 :دولت بايد شرايط انجام موارد زير را تامين آند. نظم عمومي و ادب خلل وارد نكند

 
 هاي مسالمت آميز؛ ها و تظاهرات ها، نشست آزادي مطبوعات، اعالميه: الف

 
 .هاي شغلي و امكان پيوستن به آنها ها، احزاب سياسي، سنديكاها، اتحاديه تاسيس جمعيت: ب
 

اي آه به نظم عمومي و ادب خلل  ه، مناسك ديني براساس قوانين به گونهآزادي دين، عقيد: 12ماده 
 .وارد نكند؛ الزامي است

 
 :هر فردي حقوق شخصي خود را دارد آه شامل: 13ماده 

 
 ي ورود به آن و بازرسي از آن مگر به دستور قانون؛ حفظ حرمت منازل و عدم اجازه: الف

 
ها و عدم نظارت بر آنها مگر بر  ي، تلفن و ديگر انواع پستهاي الكترونيك آزادي استفاده از پست: ب

 .هاي امنيتي و قانوني است اساس ضرورت
 

 :14ماده 
 

 رود و مجازاتي ندارد؛ مگر بر اساس تعريف مندرج در قانون؛ هيچ چيز جنايت به شمار نمي: الف
 
 هاي قضايي مستقل هستند و قانون بر آن حاآميت دارد؛ دستگاه: ب
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حق دفاع در تمامي مراحل تحقيق، بازپرسي و محاآمه : كايت براي همه محفوظ است؛ دحق ش: ج

 محفوظ است؛
 
 گناه است؛ متهم تا زمان اثبات اتهام در دادگاه قانوني بي: ه
 
 جلسات محاآمه جز در صورت تصميم دادگاه علني است؛: و
 
 جايز نيست؛ مگر اينكه مدارك جديدي اش ي متهم به يك اتهام براي بار دوم و بعد از تبرئه محاآمه: ز

 تر از مجازات مورد نظر مجاز نيست؛ وجود داشته باشد و اجراي حكمي شديد
 
 هاي شخصي؛ مجازات: ح
 
 قانون جنايي براساس قانون قبلي قابل اجرا نيست تا زمانيكه قانون جديدي جايگزين شود؛: ط
 
 ايز نيست؛محروم آردن متهم از سخن گفتن بنا بر هر دليلي ج: ي
 
ي آن را نيز  دادگاه موظف است براي متهماني آه وآيل مدافع ندارند، وآيل اختيار آرده و هزينه: ك

 بپردازد؛
 
 .قانون صلح را براي متهم اجرا آند: ل
 

به موجب قانون افراد آم درآمد و : پرداخت ماليات جز براساس قانون جايز نيست؛ ب: الف: 15ماده 
 .د حداقل الزم زندگي را تامين آنند، از پرداخت ماليات معاف هستندتوانن آساني آه نمي

 
 :16ماده 

 
ي مدني، حمايت، توسعه و ايجاد همكاري  هاي جامعه خواست دولت بايد بر تحكيم نقش سازمان: الف

المللي، البته با استفاده از اهداف مشروع و ابزارهاي  ي مدني بين هاي جامعه ميان آنها با سازمان
 ت باشد؛درس

 
ي مدني آه به ضرر منافع جامعه هستند و يا هدف از تاسيس آنها با  تاسيس موسسات جامعه: ب

 ي نظامي و تشكيل شبه نظاميان مسلح سري و يا علني است، ممنوع است؛ انگيزه
 
هاي مثبتي آه در ميان آنها رايج  ها و عرف ي عشاير، احترام به ارزش خواست دولت بايد بر توسعه: ج
 .هاي انساني منافات ندارد، باشد ست و با اصول دين، قانون و ارزشا
 

تواند عالوه بر حقوق مذآور در قانون اساسي، از تمامي حقوق مندرج در  هر عراقي مي: 17ماده 
هاي آن است، در صورت عدم تعارض با احكام اسالم،  المللي آه عراق يكي از طرف معاهدات بين
 .برخوردار شود

 
 :18ماده 

 
هاي شهدا، زندانيان سياسي و افرادي آه از دست نظام گذشته زيان  دولت بايد به خانواده: الف
  توجه آند و با آنها براساس قانون رفتار آند؛ اند، ديده

 
هاي الزم را براي حضور آنها  دولت بايد به افراد معلول و نيازمند توجه آند و بر اساس قانون آمادگي: ب

 .نددر جامعه فراهم آ
 

هاي آاري در  همچنين فرصت. هر عراقي حق دارد از آموزش و بهداشت سالم برخوردار شود: 19ماده 
 .هاي اين حقوق را تامين آند اختيار داشته باشد، بنابراين دولت بايد هزينه

 
 ---------------------موسسات دولت فدرال :  فصل سوم----------------

 
شان را  گذاري، مجريه و قضائيه تشكيل شده آه هر يك وظايف ي قانون قوهحكومت عراق از سه : 1ماده 

 .دهند هاي زير انجام مي بر اساس فصل
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 -** گذاري  قوه قانون ** -
 

يي و   شوراي منطقه-2 مجمع ملي -1گذاري در دولت عراق از دو رده تشكيل شده  ي قانون قوه: 2ماده 
 .ها استان

 
 هزار فرد 100دگان تمامي ملت عراق تشكيل شده و هر عضو نماينده مجمع ملي از نماين: 3ماده 
 .شوند نمايندگان بر اساس قانون از طريق انتخابات سراسري و به طور مخفي انتخاب مي. است

 
 :هاي زير باشند اعضاي مجمع ملي بايد داراي شرط: 4ماده 

 
 خودش عراقي و پدر و مادرش نيز متولد عراق باشد؛: الف

 
  سال نداشته باشد؛30ر از آمت: ب
 
 اش است، محكوم نشده باشد؛ نام باشد و به جنايتي آه مخل شرافت فردي با آبرو و خوش: ج
 
 ها نباشد؛ هاي آشتارجمعي سابق و يا از همكاران آن جزو دستگاه: ه
 
 مدرك ديپلم يا معادل آن داشته باشد؛: ز
 
 تي نباشد؛هاي امني زمان نامزدي عضو نيروي مسلح و سيستم: ح
 
 .عضو مجمع ملي بايد قبل از آغاز آار اداي سوگند آند: 5ماده . زدايي نباشد مشمول قانون بعث: ط
 

هاي دولتي بر  مجمع ملي بايد قوانين دولت فدرال را وضع آند و بر انجام آارهاي سيستم: 6ماده 
 .اساس آنچه در قانون اساسي آمده، نظارت داشته باشد

 
 .اش يك سيستم داخلي تدوين آند ي بايد براي سازماندهي آارها و انجام وظايفمجمع مل : 7ماده 

 
جلسات مجمع ملي بايد علني باشد و متن مذاآرات آن منتشر شده، مگر در مواردي آه هيات : 8ماده 

 .رياست مجمع براساس قوانين داخلي بر ضرورت سري بودن جلسات تاآيد داشته باشد
 

ريزي آند تا زماني آه  اش يك سيستم داخلي موقت برنامه در اولين نشستمجمع ملي بايد : 9ماده 
 .سيستم داخلي دائمي براي آن وضع شود

 
 روز بعد از اعالم نتايج انتخابات و بر اساس دستور 15مجمع ملي بايد اولين نشست خود را : 10ماده 

تمديد اين مدت به بيش از .  آندترين افراد تا زمان انتخاب رييس برگزار رياست جمهوري به رياست مسن
 . روز از تاريخ مذآور جايز نيست11
 

ي مجمع ملي چهار سال است آه از اين نشست آغاز و تا پايان سال چهارم به  مدت دوره: 11ماده 
 .شود  روز از تاريخ پايان دوره مذآور انجام مي60انتخابات مجمع ملي جديد نيز طي . رسد پايان مي

 
ها از سوي قانون تعيين  ي شش ماهه دارد آه چگونگي اين دوره ي ساالنه ملي دو دورهمجمع : 12ماده 
 .رسد شود تنها بعد از تصويب به پايان مي ي آلي ارائه مي ها آه در آن بودجه اين دوره. شود مي

 
 :13ماده 

 
دت يك ماه ها را به م توانند مدت دوره نخست وزير و يا اآثريت اعضاي حاضر در مجمع ملي مي: الف

 ها دارند؛ تمديد آنند و اين امر به دليل انجام مسائلي است آه نياز به تمديد اين دوره
 
هاي اضطراري  توانند در صورت ضرورت نشست وزير و اآثريت اعضاي حاضر در مجمع ملي مي نخست: ب

 نشست براي شود آه درخواست براي انجام ها به موضوعاتي مربوط مي برگزار آنند، البته اين نشست
 .آن داده شود

 
 :14ماده 

 
 حد نصاب برگزاري جلسات مجمع با حضور اآثريت اعضا نصف تعداد آلي به اضافه يك است؛: الف
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هاي مجمع ملي با راي اآثريت است، مگر در مواردي آه در قانون اساسي و  تصميمات در نشست: ب

 .بر خالف اين امر ذآر شده است
 

يي و مستقيم و بر اساس  هايش طي انتخابات يك مرحله ولين دوره از نشستمجمع ملي در ا: 15ماده 
 .آند آرا، رييس مجمع و معاونانش را انتخاب مي

 
ي پيشنهاد درخصوص قوانين مجمع ملي در برخي مسائل معين بر اساس اختيارات  حق ارائه: 16ماده 

 عضو از اعضاي مجمع 25ي دولت و يا  هدولت فدرال آه در اين قانون به آن اشاره شده، منحصر به آابين
 .ملي و يا يك چهار تعداد افراد است

 
 :17ماده 

 
 ي دولت است؛ ي آل مجمع، منحصر به آابينه ي پيشنهاد درخصوص قوانين مالي و بودجه حق ارائه: الف

 
ي آلي و آاهش مختصر مبالغ نوعي توازن انجام دهد و در  تواند درخصوص بودجه مجمع ملي مي: ب

 .ها را به شوراي وزراء پيشنهاد بدهد زمان ضرورت افزايش اجمالي هزينه
 

 را امضاء آرده است و يا قصد دارد به آن بپيوندد و  ها مجمع ملي معاهداتي را آه عراق آن: 18ماده 
 .آند المللي آه قصد پيوستن به آن را دارد، تصويب مي هاي بين همچنين توافقنامه

 
 :19ماده 

 
ي دفاع با موافقت   مجمع ملي با اعزام نيروهاي مسلح به خارج از عراق بر اساس مسالهتوافق: الف

 بيش از دو سوم اعضا بر اساس پيشنهاد شوراي وزراء امكان پذير است؛
 
موافقت مجمع ملي با اعزام نيروهاي مسلح به خارج از عراق براي حضور در نيروهاي حافظ صلح : ب

 .ثريت آراء و بنا بر پيشنهاد شوراي وزيران استوابسته به سازمان ملل با اآ
 

 :توافق مجمع ملي در موارد زير الزامي است: 20ماده 
 

 تعيين رييس و اعضاي ستاد مشترك ارتش عراق بر اساس پيشنهاد شوراي وزيران؛: الف
 
 تعيين رييس و اعضاي شوراي عالي قضائي با اآثريت آراء و بنا بر پيشنهاد شوراي وزيران؛: ب
 
 با اآثريت دو سوم آراء و بنا بر پيشنهاد شوراي وزيران؛(تعيين اعضاي دادگاه قانون اساسي : ج
 
المللي با اآثريت آراء و بر  هاي بين هاي دائم سازمان هاي ديپلماتيك و هيات تعيين روساي هيات: د

 اساس پيشنهاد شوراي وزيران؛
 
 شوراي وزيران؛تصويب اعالم وضعيت اضطراري بر اساس پيشنهاد : ه
 
استيضاح رييس جمهور، معاونان، نخست وزير، وزرا و هر مسوول ديگر در هر مقامي در هر يك از : و

آوري اطالعات با حضور شخصي افراد و بر اساس  انجام تحقيقات و جمع. هاي مجريه و قضائيه قوه
 درخواست دو سوم از اعضاي مجمع ملي؛

 
وزير و وزراي وي به طور جمعي يا فردي با اآثريت دو  اد به نخستعزل رييس جمهور و عدم راي اعتم: ز

 .سوم آراء
 

توافق مجمع ملي با تعيين رييس سازمان اطالعات عراق، رييس و اعضاي شوراي امنيت ملي : 21ماده 
 .بر اساس پيشنهاد شوراي وزيران

 
قت با آن را دارد و بايد مبالغي هايي آه دولت قصد مواف ها و يا پروژه مجمع ملي بايد به بدهي: 22ماده 

 .ها اختصاص داده شود، نظارت داشته باشد از خزانه دولت براي آن
 

 :23ماده 
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وزير راي اعتماد ندهد آه اين امر بايد بر اساس  تواند با اآثريت آراء به نخست مجمع ملي مي: الف
 :هاي زير باشد درخواست

 
 شند؛يك پنجم اعضا خواهان عدم راي اعتماد با: 1
 
 پذير؛ درخواست رياست جمهوري به عدم راي اعتماد بر اساس مسائل مهم و توجيه: 2
 
 .محكوم شدن نخست وزير از سوي دادگاه عالي: 3
 
 :ب
 
در صورت عدم راي اعتماد به وزراي آابينه، تا زمان تشكيل آابينه جديد و طي مدت حداآثر يك ماه : 1

 دهد؛  ميي قبلي به انجام وظايفش ادامه آابينه
 
وزير، معاون وي تا زمان تشكيل آابينه جديد به مدت حداآثر يك ماه زمام  در صورت استعفاي نخست: 2

 .گيرد امور را به دست مي
 

تواند در موارد اضطراري از جمله عدم توانائي وزراء به طور فردي يا جمعي از  مجمع ملي مي: 24ماده 
 .اعضا است ء  ساله براساس اآثريت آراها سلب اعتماد نمايد آه البته اين م آن
 

 :25ماده 
 

و بر اساس  تصويب مجمع ملي با اعالم جنگ و حالت اضطراري براساس اآثريت دو سوم آرا : الف
 وزير و مشورت با رييس جمهور است؛ درخواست نخست

 
 ي وضعيت اضطراري يك ماه است آه با تصويب در هر بار قابل تمديد است؛ دوره : ب
 
ي آشور طي دوران اعالم جنگ  ها و اختيارات الزم را آه به وي امكان اداره وزير بايد صالحيت خستن: ج

 .شود ها به موجب قانون تعريف مي اين صالحيت. دهد، داشته باشد يا وضعيت اضطراري را مي
 
 :ها حقوق و مصونيت* 
 

 :26ماده 
 

 خود مصون بوده و تحت پيگرد قرار اعضاي مجمع ملي زمان برگزاري جلسات و اظهار نظرات: الف
دستگيري اعضا در زمان برگزاري جلسات مجمع جز در صورت اتهام شخص به ارتكاب جرم . گيرند نمي

موافقت اآثريت اعضا با لغو مصونيت شخص و يا بازداشت شخص به اتهام ارتكاب جنايت . جايز نيست
 الزم است؛

 
ي مجمع ملي بر اساس قوانين تعيين شده، مشخص اعضا از حقوق و امتيازاتي آه نظام داخل: ب
 .شوند مند مي آند، بهره مي

 
 :27ماده 

 
 مجمع ملي بايد به اعتراضاتي آه درخصوص صحت آراء اآتسابي اعضا ارائه شده توجه آند؛: الف

 
 عضويت در مجمع جز در صورت اجماع اآثريت دو سوم آراي اعضاي مجمع باطل است؛: ب
 
 م مجمع ملي درخصوص ابطال عضويت در دادگاه عالي فدرال جايز است؛انتقاد از تصمي: ج
 
 االجراء هستند؛ شود آه الزم قانون فدرال درخصوص اقداماتي صادر مي: د
 
 .قبول درخواست استعفاي افراد ويژه مجمع ملي است: ه
 

هيات و بر تواند در صورت موافقت اآثريت دو سوم آراء در صورت وجود توج مجمع ملي مي: 28ماده 
. اساس درخواست ارائه شده يك سوم اعضا و يا شوراي وزيران و موافقت رييس جمهوري منحل شود
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زمان انحالل مجمع ملي بايد از شوراي وزيران بخواهد تا طي حداآثر سه ماه انتخابات عمومي را در 
 .آشور برگزار آند

 
  ---------------------------يي نطقههاي م موسسات دولت:  فصل چهارم-------------------------

 
 . شود ها و پايتخت مناطق تشكيل مي از مناطق، استان“ جمهوري فدرال عراق”نظام فدرال در : 1ماده 

 
هر منطقه از دو استان و يا بيشتر تشكيل شده است، بنابراين هر منطقه حق دارد آه يك : 2ماده 

 . منطقه واحد به شمار بيايد
 

 . آنند روايي مي يي بر سرزمين خود و اهالي آن براساس مرزهاي اداري حكم هاي منطقه دولت: 3ماده 
 

ي  مناطق از دو استان يا بيشتر تشكيل شده و چندين منطقه حق دارند آه با هم منطقه: 4ماده 
گذاري تشكيل  يي از قوه قضائيه، مجريه و قانون هاي منطقه دولت: 5ماده . واحدي را تشكيل دهند

 . شوند مي
 
 : گذاري ويژه يك منطقه قوه قانون* 
 

 . شود يي تشكيل مي گذاري منطقه گذاري منطقه از يك شورا موسوم به شوراي قانون قوه قانون: 6ماده 
 

شوند  يي از سوي اهالي منطقه و طي انتخابات انتخاب مي اعضاي شوراي قانونگذاري منطقه: 7ماده 
قانون اساسي منطقه و قانون انتخاباتي است آه با قانون اساسي آه برگزاري اين انتخابات به موجب 

شود، تعيين  ها در شورا انتخاب مي قانون فدرال تعداد افرادي را آه نمايندگان آن. فدرالي تعارض ندارد
 . آند مي

 
نويس  گذاري و نظارت بر تدوين پيش اولين شوراي ملي منتخب مناطق آارش را در حوزه قانون: مالحظات

پرسي به مردم منطقه ارائه داده آه بعد از  يي آغاز و سپس آن را براي همه انون اساسي منطقهق
 . موافقت اآثريت به تصويب خواهد رسيد

 
هاي مندرج در متن قانون اساسي  يي به انجام آارها و مسووليت گذاري منطقه شوراي قانون: 8ماده 
 . پردازد يي مي منطقه

 
 : يي قوه مجريه منطقه* 
 

 . يي شامل رييس منطقه است ي منطقه ي مجريه قوه: 9ماده 
 

 . رييس منطقه همان رييس عالي اجرايي منطقه است: 10ماده 
 

 . شود رييس منطقه به شيوه مندرج در قانون اساسي منطقه و قانون انتخابات تعيين مي: 11ماده 
 

 : يي به شرح زير است شرط نامزد پست رياست منطقه: 12ماده 
 
 بايد جزو اهالي منطقه و از ساآنان آن باشد؛ : لفا
 
 هاي آامل باشد؛   سال و داراي صالحيت40بايد باالتر از : ب
 
 . بايد معيار انتخاب رييس منطقه در همه مناطق يكسان باشد: ج
 

يي اداي  اش در مقابل شوراي ملي منطقه رييس منطقه بايد قبل از برعهده گرفتن پست: 13ماده 
 . ند و تعيين آن از سوي رييس جمهوري دولت فدرال به تصويب برسدسوگند آ

 
رييس . هاي دولت فدرال است اش در خارج و در مقابل دستگاه رييس منطقه نماينده مردم: 14ماده 

چنين بعد از تصويب  تواند بر اساس اختياراتي آه قانون اساسي فدرال به آن اعطا آرده و هم منطقه مي
 . هايي را با ديگر مناطق در جمهوري عراق فدرال امضاء آند يي توافقنامه شوراي ملي منطقه

 
ها و اختيارات رييس منطقه، چگونگي انتخاب و مدت  يي صالحيت قانون اساسي منطقه: 15ماده 

 . آند رياستش را مشخص مي
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 : يي و شوراي اجرايي شوراي وزيران منطقه* 
 

هاي عالي اجرايي در منطقه هستند آه تحت نظارت و  هياتيي همان  شوراي وزيران منطقه: 16ماده 
 . آنند دستور رئيس منطقه فعاليت مي

 
يي آه با  يي بر اساس متن قانون اساسي منطقه هاي شوراي وزيران منطقه تمامي صالحيت: 17ماده 

 . قانون اساسي فدرال تعارض ندارد، است
 

 : 18ماده 
 

همچنين قانون هم درخصوص . دهد  را براي منطقه اختصاص مياي يي هر سال بودجه دولت منطقه: الف
 آند؛  يي صادر مي شوراي قانونگذاري منطقه

 
اي  هاي طبيعي، درآمدهاي ويژه منطقه و بودجه يي از سهم تعيين شده از سرمايه درآمدهاي منطقه: ب

 . شود دهد، تامين مي آه دولت فدرال اختصاص مي
 

ي سازماندهي نيروهاي امنيت  يي به ويژه در زمينه ياز ادارات منطقهيي ن دولتهاي منطقه: 19ماده 
 . آند داخلي را تامين مي

 
يي از نيروهاي امنيت  يي حق دارند آه بعد از موافقت شوراي قانونگذاري منطقه هاي منطقه دولت: ماده 

ن صورت بايد بعد شان درخواست آمك آنند و دولت فدرال هم در اي دولت فدرال براي حفظ امنيت داخلي
 . از موافقت شوراي قانونگذاري از نيروهاي امنيتي محلي وابسته به يكي از مناطق آمك بگيرد

 
يي باشد، پيشنهاد  هاي دولت منطقه دو تن از اعضا متن زير را به عنوان اينكه جزوي از ويژگي: 22ماده 
 .  منطقه با آشورهاي ديگر است درخصوص روابط بين56اين متن از دولت فدرال سوييس ماده . آردند

 
هاي مورد نظر و همچنين امور و محلي با آشورهاي ديگر به امضاي  توانند در زمينه  مناطق مي-1

 . توافقنامه بپردازند
 
. ها نبايد با حقوق و منافع دولت فدرال و يا حقوق ديگر مناطق تعارض داشته باشد  اين توافقنامه-2

 . اي دولت فدرال را در جريان قرار دهند رگونه معاهدهمناطق بايد قبل از امضاي ه
 
هاي خارجي آه هم سطح خودشان هستند، برخورد آنند اما در  توانند مستقيما با گروه  مناطق مي-3

 . موارد ديگر بايد از طريق دولت فدرال عمل آنند
 
 يي  قوه قضائيه منطقه* 
 

. يي و دستگاه قضائي تشكيل شده است نطقهيي از شوراي قضايي م قوه قضائيه منطقه: 23ماده 
 . دهند يي و مجلس شورا راس هرم قضائي را تشكيل مي ديوان عالي منطقه

 
هيچ قدرت و . دادگاه قضائي مستقل است و هيچ آس به غير از قانون به آن حكومت ندارد: 24ماده 

 . تواند در امور آن دخالت يا به استقالل آن لطمه وارد آند شخصي نمي
 

يي  ها، نوع، وظايف و محل تشكيل آن در منطقه بر اساس قانون قوه قضائيه منطقه انواع دادگاه: 25ماده 
 . شود است آه از شوراي ملي صادر مي

 
يي و قوه قضائيه دولت فدرال و ديگر مناطق  قانون تعيين آننده روابط ميان قوه قضائيه منطقه: 26ماده 
 . است

 
 : اند نطقه سازماندهي نشدههايي آه در يك م استان* 
 

 : 27ماده 
 
 ها از تعدادي از مناطق و روستاها تشكيل شده است؛  استان:1
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شوراي استانداري باالترين مقام اداري و محلي در انجام اقداماتي است آه ويژه مقامات دولت فدرال : 2
 نيست؛ 

 
  مالي نيز مستقل است؛اي نيست و از نظر شوراي استانداري تحت نظارت هيچ وزارتخانه: 3
 
شود، رييس عالي اجراي استان است آه  استانداري آه از سوي شوراي استانداري انتخاب مي: 4

 . مسوول انجام وظايفي است آه از سوي شورا موظف به انجام آن شده است
 
 پايتخت * 
 

ي  اش جز منطقه اش پايتخت جمهوري عراق است و با مرزهاي اداري بغداد با مرزهاي شهري: 28ماده 
 . رود بغداد به شمار مي

 
 --------------------------هاي قانون اساسي  ضمانت:  فصل پنجم------------------------------

 دادگاه فدرال قانون اساسي * 
 

 . دادگاه فدرال قانون اساسي يك هيات قضائي مستقل است: 1ماده 
 

 : 2ماده 
 
 عضو آه از سوي مجمع ملي با اآثريت دوسوم است، انتخاب 9ز  دادگاه فدرال قانون اساسي ا-1

 : اين انتخاب به شرح زير است. شوند مي
 

 آند؛   تن از نامزدهايي آه شوراي عالي قضائي معرفي مي10پنج قاضي از بين : الف
 
چهار عضو از بين فقهاي شريعت و اساتيد حقوق و آساني آه لقب استاد، وآيل، مشاور حقوقي : ب
اين چهار تن از بين هشت تن از افرادي .  سال سن20رند و يا در عرصه حقوق فعاليت دارند با حداقل دا

 . شوند هستند آه از سوي شوراي وزيران معرفي مي
 
2-  
 

 آند؛  مجمع ملي از بين اعضاي دولت رييس و معاونانش را انتخاب مي: الف
 
 . هيات دادگاه در مقابل مجمع ملي مسوول است: ب
 

 . آند ها را مشخص مي ها و پايان عضويت آن قانون راه هاي عزل اعضاي دادگاه، انتقال آن: 3ماده 
 

اعضاي دادگاه، بايد آامال به انجام وظايفشان بپردازند و شغل ديگري براي خود اختيار نكنند تا : 4ماده 
 . زماني آه قانون خالف آن را تصويب آند

 
 : اسي بايددادگاه فدرال قانون اس: 5ماده 

 
  بر قانوني بودن قوانين نظارت داشته باشد؛ -1
 
  به توضيح متون قانون اساسي بپردازد؛ -2
 

 . االجرا است هاي دادگاه و تصميمات آن الزم حكم: 6ماده 
 

 . شود ها و تصميمات دادگاه در روزنامه رسمي منتشر مي حكم: 7ماده 
 

 . ها براساس قانون است ها و اقدامات آن حقوق اعضاي دادگاه، وظايف، مصونيت: 8ماده 
 

 . آميسيون انتخابات : 9ماده 
 

پرسي،  آيمسيون انتخابات هيات اداري مستقلي است آه مسووليت برگزاري انتخابات، همه: 10ماده 
 . ها را برعهده دارد اداره و نظارت آن
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ن در بغداد است و در مناطق و آميسيون از استقالل مالي و اداري برخوردار است آه مقر آ: 11ماده 
 . ها هم دفتر دارد استان

 
 : 12ماده 

 
 شود؛  آميسيون انتخاب از شوراي آميسيون و اداره انتخابات تشكيل مي: الف

 
مجمع ملي، اعضاي شوراي آميسيون را بر اساس نامزدهاي اعالم شده از سوي شوراي وزيران : ب

 آند؛ انتخاب مي
 
ي انتخاباتي را تعيين  ي شوراي آميسيون رييس، معاون رييس و مدير دايرهمجمع ملي از بين اعضا: ج

 . آند مي
 

 : وظايف آميسيون انتخابات به شرح زير است: 13ماده 
 

 صدور دستورات الزم براي انجام تسهيالت در اجراي قوانين مربوط به آار آميسيون؛ : الف
 
 دهندگان؛  هاي ثبت نام از راي تنظيم برگه: ب
 
 نام از احزاب سياسي؛  ثبت: ج
 
 نام از نامزدهاي انتخاباتي؛  ثبت: د
 
 آوري آراء؛  ي آار جمع تهيه جدول انتخابات و اداره: ه
 
 استفاده از ناظران انتخاباتي؛ : و
 
 هاي انتخاباتي؛  حل و فصل درگيري: ز
 
 . تصويب نتايج انتخابات: ح
 

ي آن، تعداد اعضا، مدت عضويت، حقوق، ها تشكيل آميسيون، شرط عضويت در نشست: 14ماده 
ها و هرمساله ديگري آه مستلزم آار آميسيون است، براساس قانون سازماندهي  وظايف، مصونيت

 . شود مي
 
 هيات عمومي آزاد انديشي * 
 

 . آند تا با نظارت بر وظايف دولت درستي آن را تضمين آند هيات نظارتي است آه سعي مي: 15ماده 
 

 .  هيات يك روحاني نيز حضور دارد، اين هيات از استقالل مالي و اداري برخوردار استدر: 16ماده 
 

هيات از رييس و يك معاون رييس تشكيل شده آه از سوي مجمع ملي و از بين چهار قضاتي : 17ماده 
شوند آه اين دو در مقابل شوراي قضايي  ها را معرفي آرده، تعيين مي آه شوراي عالي قضايي آن

 . ول هستندمسو
 

 : وظايف هيات عمومي آزادانديشي به شرح زير است: 18ماده 
 

 ها و دستورات مربوط به خدمات آلي و ارزيابي ميزان تناسب آن؛  پيگيري اجرايي قوانين، سازمان: الف
 
آند،  آشف تخلفات اداري و مالي آه به سالمت و انجام وظايف و خدمات عمومي لطمه وارد مي: ب

 ربط و پيگيري آن؛  صوص تخلفات، ارجاع آن به مسئوالن ذيتحقيق در خ
 
هاي اداري، مالي و حتي موسسات دولتي، بيان حضور در انجام وظايف و ارائه  تعيين نقص سيستم: ج

 وسائل سالم؛ 
 
 . صدور دستورات براي تسهيل در اجراي قوانين مربوط به آار هيات: د
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ه در آار اين هيات تسهيالتي را ايجاد و در صورت امكان تمامي موسسات دولتي موظفند آ: 19ماده 
 . مستقيما به آن آمك آنند

 
ها و  تشكيل هيات، مدت آار رييس هيات و معاونش، حقوق افراد هيات، وظايف، مصونيت: 20ماده 

 . هاي ديگري آه وظيفه نظارت را برعهده دارند، براساس قانون است وظايف هيات
 
  -** قوه مجريه  ** -
 

 . قوه مجريه از رييس جمهور و شوراي وزيران تشكيل شده است: 1ماده 
 

 : 2ماده 
 

 آند؛  مجمع ملي رييس جمهور و معاونش را با اآثريت دو سوم آراء انتخاب مي: الف
 
 دوره رياست جمهوري يك رييس جمهور و معاونش پنج سال است؛ : ب
 

 : 3ماده 
 

تعفايش را به مجمع ملي ارائه دهد و مجمع نيز بايد يك روز بعد از تواند آزادانه اس رييس جمهور مي: الف
  روز به بررسي بپردازد؛ 15دريافت استعفانامه در مدت آمتر از 

 
در صورت خالي بودن پست رياست جمهوري بنا بر هر دليلي، معاونش بايد به طور موقت وظايف : ب

مدت آمتر از يك ماه از تاريخ اعالم شده، رييس مجمع ملي نيز بايد به . دار شود رييس جمهور را عهده
 . جمهور جديد انتخاب آند

 
 : ها و اختيارات رييس جمهور به شرح زير است صالحيت: 4ماده 

 
 وزير؛  صدور عفو ويژه بنا بر دستور نخست: الف

 
 برعهده گرفتن فرماندهي نيروهاي مسلح تنها به منظور مسائل تشريفاتي؛ : ب
 
 ات و تصويب آن بعد از يك اجازه از مجمع ملي؛ امضاي معاهد: ج
 
  روز از زمان اعالم نتايج انتخابات؛ 15ها طي آمتر از  درخواست از مجمع ملي براي انجام نشست: د
 
تواند بعد از ارجاع به  چنين قانون لغو شده مي هم. تصويب و لغو قوانين صادره از سوي مجمع ملي. ه

 روز مجددا به رييس جمهور ارجاع 30موافقت اآثريت دو سوم آراء طي مجمع و تصويب نهايي در صورت 
 داده شود؛ 

 
 وزير؛  اعطاي نشان و القاب تشريفاتي به افراد بر اساس دستورات نخست: و
 
 ستاد مشترك ارتش، رييس سازمان اطالعات، سفيران،  هاي ويژه جهت تعيين فرمانده نوشتن نامه: ز

عضاي شوراي عالي قضايي و مسووالن بلند پايه دولتي براساس دستور رييس دادگاه عالي فدرال، ا
 وزير؛  نخست

 
 . هاي ديپلماتيك آشورهاي عربي و خارجي در عراق دريافت استوارنامه هيات: ح
 

 : 5ماده 
 

 وزير را از اعضاي پارلمان   روز از تاريخ اولين نشست مجمع ملي، نخست15رييس جمهور طي : الف
وزير تعيين شده در معرفي افراد آابينه، رييس جمهور بايد  ، در صورت شكست نخستآند انتخاب مي

 وزير معرفي آند؛  نامزد ديگري را به عنوان نخست
 
 اش را معرفي آند؛  ماه بعد از معرفي خود، اعضاي آابينه وزير بايد يك نخست: ب
 
دهد آه در صورت موافقت اآثريت  ياش را به مجمع ملي ارائه م وزير اسامي آابينه و برنامه نخست: ج

 گيرد؛  آراء راي اعتماد مي
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 . هاي تعيين اعضاي مجمع ملي است وزير و وزرا بر اساس شرط شرط انتخاب نخست: د
 

ها اختياراتي دارند آه در  وزارتخانه. وزير و وزرا، داراي نوعي همبستگي است مسووليت نخست: 6ماده 
 : زير به آن اشاره شده است

 
 يي؛  ريزي توسعه ي بودجه آلي و برنامه تهيه: الف

 
 صدور دستورات با هدف اجراي قوانين؛ : ب
 
 پيشنهاد قانون و ارائه آن به مجمع ملي؛ : ج
 
ها و مسووالن بلندپايه دولتي از جمله رييس ستاد مشترك  دستور تعيين سفير، معاونان وزارتخانه: د

 يتي بعد از موافقت مجمع ملي؛ هاي امن ارتش، اعضاي ستاد، روساي سازمان
 
 . ها براساس قانون اساسي هاي امنيتي، تعيين وظايف و اختيارات آن تشكيل سازمان: ه
 

وزير، فرمانده آل نيروهاي مسلح است آه وظيفه اداره آابينه و رياست آن را برعهده  نخست: 7ماده 
تواند بعد از موافقت  وزير مي خستن. الملل است ي آشورش در مجامع بين دارد و به عنوان نماينده

 . مجمع ملي با اآثريت آراء وزرا را برآنار آند
 

نويسي درخصوص مسائل  سيستم امنيتي عراق وابسته به شوراي وزيران است آه ابتدا پيش: 8ماده 
گيرد و براساس قانون و اصول حقوق  گذاري قرار مي شود آه تحت نظارت قوه قانون امنيتي ارائه مي

 . پردازد به فعاليت ميبشر 
 

هاي  رساني و هيات اوقاف، هيات بانك مرآزي عراق، هيات نظارت بر امور مالي، هيات اطالع: 9ماده 
 . دهند مستقلي هستند آه به شوراي وزيران مرتبطند و وظايفشان را بر اساس قانون انجام مي

 
  -** قوه قضائيه  ** -
 

فات بين تمامي اشخاص عادي و روحانيون و همچنين وظيفه قوه قضاييه بررسي اختال: 1ماده 
 . هاي دولتي و غير دولتي است سازمان

 
قضات بر اساس دستور رياست جمهوري و بر اساس نامزدهاي معرفي شده از سوي شوراي : 2ماده 

 . شوند عالي قضايي و موافقت مجمع ملي انتخاب مي
 

 . وظايف قوه قضاييه براساس قانون است: 3ماده 
 

ها شامل  قوه قضاييه از دادگاه و دادستاني آل در هر منطقه و استان تشكيل شده آه دادگاه: 4ماده 
دادگاه عالي از دو هيات . هاي تحقيقاتي و دادگاه عالي هستند هاي درجه يك، استيناف، هيات دادگاه

 . شود قضايي و ديوان عالي تشكيل مي
 

فدرال تشكيل شده آه خود از دو هيات قضايي و ديوان عالي قوه قضايي فدرال از دادگاه عالي : 5ماده 
 .متشكل است

 
. آند هاي قضايي فدرال نظارت دارد و بودجه شورا را تعيين مي شوراي عالي قضايي بر دادگاه: 6ماده 

اين شورا رييس دادگاه عالي فدرال را به عنوان رييس و رييس ديوان عالي را به عنوان معاون تعيين 
هاي فدرال استيناف و روساي ديوان  ه اعضاي آن را معاونان رييس ديوان عالي، روساي دادگاهآند آ مي

 . دهند يي تشكيل مي عالي منطقه
 

 : شوراي عالي قضايي اختيارات زير را بر عهده دارد: 7ماده 
 تعيين رييس اعضاي دادگاه عالي فدرال و ارايه اسامي آنها به مجمع ملي براي تصويب؛ : الف
 نظارت بر وظايف دادگاه قضايي فدرال؛ : ب
اين بودجه بايد عالوه بر بودجه آل دولت از سوي . تهيه بودجه قوه قضاييه با هماهنگي وزارت دارايي: ج

 مجمع ملي تصويب شود؛ 
 
 . هاي فدرال ارايه اسامي قضات دادگاه: د
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 : وظايف دادگاه عالي فدرال به شرح زير است: 8ماده 
  مسايلي آه در راستاي اجراي قوانين فدرال است؛ نظارت بر: الف
 آيد؛  ها پيش مي يي و استان هاي منطقه نظارت بر دعاوي آه بين دولت فدرال، دولت: ب
 يي و ادارات استاني؛  هاي منطقه نظارت بر دعاوي ميان دولت: ج
 . نظارت بر دعاوي بين افراد و دولت فدرال: د
 

راي عالي قضايي جز در صورت محكوم شدن به جنايتي آه مخل با عزل قاضي يا اعضاي شو: 9ماده 
عزل قاضي يا اعضاي شورا بر اساس تصميم . شرافت فرد است و يا محكوم شدن به فساد مجاز نيست

 . رييس جمهوري، درخواست شوراي عالي قضايي و موافقت شوراي وزيران است
 

 احكام پاياني : فصل ششم
 : 1ماده
براساس پيشنهاد رييس جمهور و شوراي وزيران است آه در نشست شوراي وزيران و تغيير قانون : الف

 شود؛  براساس درخواست يك پنجم اعضاي مجمع ملي مطرح مي
تغيير مواد غير اساسي در قانون براساس موافقت دو سوم اعضاي مجمع ملي و تصويب رياست  : ب

 ست؛ پرسي عمومي ا جمهوري با موافقت مردم در برگزاري همه
تغيير مواد اساسي قانون اساسي بايد بر اساس موافقت دو سوم اعضاي مجمع ملي در دو دوره : ج

پرسي عمومي صورت  انتخاباتي پي در پي و تصويب رياست جمهوري با موافقت نظر مردم در يك همه
 . گيرد

در راستاي نظارت هاي دادگاه ويژه جنايات ضد انساني به عنوان هيات مستقل قضايي  فعاليت: 2ماده 
 . يابد بر جنايات نظام سابق و طرفدارانش عليه ملت عراق ادامه مي

 : 3ماده 
تواند به عنوان يك هيات مستقل و با هماهنگي مقامات قضايي و  زدايي مي هيات عالي ملي بعث: الف

 هاي اجرايي در چارچوب قوانين سازماندهي شده به فعاليت بپردازد؛  سازمان
 . دن به آار اين هيات از سوي مجمع ملي و با اآثريت دو سوم آراء اعضا استپايان دا: ب

 قانون اداري دولت موقت و به ويژه بند ج ماده 58دولت فدرال بايد براي تكميل اجراي ماده : 4ماده 
 . مذآور اقداماتي اتخاذ آند

رسي عمومي و انتشار در پ اين قانون از زمان تصويب رياست جمهوري با موافقت ملت در همه: 5ماده 
 . جرايد رسمي قابل اجراست
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