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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  پادشاه اردن وارد ايران شد  
  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 

و در ساعت ملك عبداهللا دوم، پادشاه اردن، بعد از ظهر امروز در رأس يك هيأت عاليرتبه وارد تهران شد 
 در مجموعه فرهنگي سعدآباد مورد استقبال رسمي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري قرار 30/16

  .گرفت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در سفر دو روزه پادشاه اردن، امير علي، برادر ملك عبداهللا، 

ربار، محمد الحالئقه، معاون نخست علي ابو راغب، نخست وزير، سعد خير، مشاور، فيصل فائز، وزير د
ريزي، احمد خليل، وزير اوقاف و امور اسالمي و همچنين يك   وزير، دآتر باسم عوض اهللا، وزير برنامه

  .آنند  هيئت بلند پايه اقتصادي وي را همراهي مي
لي دو در اين مراسم پس از قرار گرفتن سيد محمد خاتمي و ملك عبداهللا دوم در جايگاه ويژه، سرود م

  .آشور نواخته شد
هاي ويژه مستقر در سعدآباد سان   بر اساس اين گزارش، سپس رئيس جمهوري و پادشاه اردن از يگان

  . ديدند
  .بالفاصله پس از اين مراسم مذاآرات دو آشور در پشت درهاي بسته آغاز شد

رهاي اصلي اي از جمله مسئله فلسطين و عراق از محو  گفتني است مناسبات آشوري و منطقه
سفرپادشاه اردن دو روز طول خواهد آشيد و وي روز چهارشنبه به . مذاآرات ايران و اردن خواهد بود

  پايان پيام. اردن بازخواهد گشت
 

  اند    هاي ايراني فراخوانده نشده  ديپلمات
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 ديپلمات 400 الجزيره را مبني بر فرا خوانده شدن يك منبع آگاه در مجلس شوراي اسالمي، خبر شبكه
  .ايراني از خارج را تكذيب آرد

تنها چند ديپلمات آه در رابطه با قضيه پرونده دادگاه :  ايلنا، وي ضمن تكذيب اين خبر گفتزارشبه گ
 پايان پيام. اند  آرژانتيني و هادي سليمانپور در مظان اتهام بودند ، به ايران آمده

  
  ه فرجي دانا راي اعتماد نداد  مجلس ب
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نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دآتر رضا فرجي دانا جهت تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  .راي اعتماد ندادند
ن و مخالفان به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ، در جلسه علني امروز مجلس پس از صحبت هاي موافقا

فرجي دانا براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، راي گيري با ورقه انجام شد آه در نهايت وي 
  .موفق به آسب راي اعتماد از مجلس نشد

 نفر راي 128 نفر راي موافق، 86 راي ماخوذه، 220 نماينده حاضر در جلسه علني و تعداد 220از مجموع 
  .رجي دانا دادند راي ممتنع به ف7مخالف و 

  .بدين ترتيب فرجي دانا موفق نشد راي اعتماد را از مجلس بگيرد
دآتر فرجي دانا چهره علمي و : رئيس مجلس شوراي اسالمي پس از اعالم نتايج اين راي گيري گفت
  .داراي خدمات شاياني است و ما توفيق ايشان را از خداوند خواستاريم

 وجود داشتند آه در مجالس ديگر راي نياوردند، ولي بعدها راي افراد ديگري هم: آروبي تصريح آرد
  .آوردند و در جاهاي ديگر خدمت آردند

  پايان پيام. اميدواريم ايشان نيز هر آجا باشند خدمتگذار ارزشمندي براي نظام باشند: وي گفت
  

  راي عدم اعتماد به  رضا فرجي دانا
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نورالدين پير مؤذن، احمد پورنجاتي، سيد ناصر قوامي در مخالفت با تصديگري وزارت علوم توسط رضا * 
  .فرجي دانا صحبت آردند

محمد علي يثربي، محمد حسن ابوترابي فرد، شمس الدين وهابي، الهه آواليي در موافقت با * 
  .فرجي دانا صحبت آردند
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سخ خبرنگار يك روزنامه محافظه آار آه از او پرسيد آه بهزاد نبوي پس از جلسه علني مجلس در پا* 
اين عشق شما به خاتمي، واقعًا مرا آشته : آيا اين عدم اعتماد يعني مخالفت مجلس با خاتمي؟ گفت

  .است
 پايان پيام. برخي از نمايندگان اعتقاد داشتند فرجي دانا به رئيس جمهور تحميل شده بود* 
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
ير امور خارجه کانادا رفع اتهام از دو مامور وزارت اطالعات را در مشخص شدن عوامل اصلي قتل زهرا وز

  آاظمي مثبت دانست
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تل زهرا کاظمي دستگير شده پس از انتشار خبر رفع اتهام از دو کارمند وزارت اطالعات که در ارتباط با ق
رفع اتهام از اين افراد پيشرفت مثبتي است، اگر اين امر : بودند، بيل گراهام، وزير امور خارجه کانادا گفت

بيل . سبب شود که در نهايت، عوامل مسئول و دست اندرکار در قتل خانم کاظمي مشخص شود
: غانستان، با انتشار بيانيه اي در اين مورد گفتگراهام، وزير امور خارجه کانادا، پيش از سفر خود به اف

من به طور مداوم مقامات ايران را براي رسيدگي شفاف و علني به پرونده خانم کاظمي، تحت فشار 
قرار داده ام و شک و ترديد زيادي در مورد اتهاماتي که متوجه دو مامور وزارت اطالعات بود، وجود 

  . بايد به طور حتم از سوي دولت ايران تاييد شودداشت، و رفع اتهام گزارش شده نيز 
گراهام به طور تلويحي اشاره کرد که دستگيري هاي هفته گذشته، تالشي به منظور استفاده از اين 

بيانيه گراهام که نظر . دو مامور به عنوان سپر بال براي مسئولين واقعه قتل خانم کاظمي بوده است
س مي کرد، با اشاره غير مستقيم به نقش سعيد مرتضوي، دادستان مقامات وزارت امور خارجه را منعک

  . کل تهران گفت که ممکن است وي شخصا در اين پرونده نقش داشته باشد
استفان هاشمي، پسر خانم کاظمي، در گفتگويي با خبرگزاري رسمي کانادا، در مورد رفع اتهام از دو 

اين دستگيري ها تنها يک . ع اتهام خواهند شدمسلم است که آنها رف: مامور نيروي اطالعات گفت
. تاکتيک انحرافي از سوي دولت ايران است تا به نظر برسد واقعا در حال پيگيري اين پرونده هستند

  .من واقعا نمي دانم دولت کانادا منتظر چيست. زمان آن رسيده که دولت کانادا، به طور جدي اقدام کند
. رنگاران بدون مرز، جنگ بين دو جناح داخل ايران را ديوانه کننده خواندتانيا چوچمان، رئيس کانادايي خب

سازمان ما به شدت نگران نقش سعيد مرتضوي در بررسي اين پرونده است و ما به هيچوجه : وي گفت
: وي افزود. قصد نداريم تا زماني که واقعيت به طور کامل آشکار شود، دست از مبارزه در اين راه برداريم

ن ما با فشار بر دولت کانادا، اتحاديه اروپا و نيز کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، اين پرونده را سازما
  . تا مرحله نهايي و به هر شيوه ممکن دنبال خواهد کرد

در حالي که کانادا به منظور روشن کردن بخشي از اين پرونده جنجال برانگيز و براي حضور در مراحل 
وزارت امور خارجه کانادا، قطع . اسالمي ايران را تحت فشار قرار داده استقضايي آن، دولت جمهوري 

  .روابط ديپلماتيک با ايران و يا اعمال تحريم بر اين کشور را به عنوان آخرين شيوه برگزيده است
 
  

ي زهرا   مورد نقص در پرونده17آه طبق نظر سرپرست دادسراي جنايي،  غالمحسين الهام با بيان اين
تواند نظر خود را در اين  وجود دارد، اظهار داشت آه بعد از رفع اين نواقص، معاون دادستان ميآاظمي 

  .پرونده اعالم آند
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ي نشست هفتگي با خبرنگاران،  در ادامه) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي پس از صدور قرار  اين پرونده: ي زهرا آاظمي تصريح آرد ه درخصوص روند پروندهي قضايي سخنگوي قوه

مجرميت بازپرس، طبق مقررات آيين دادرسي بايد در اختيار دادستان يا معاون دادستان يعني سرپرست 
گرفت آه دادسراي جنايي در مدت قانوني نسبت به پرونده نظر خود را اعالم  مجتمع جنايي قرار مي

 است و از بازپرس خواسته است تا نواقص را در اسرع وقت رفع آند و بعد از رفع اين نواقص، معاون آرده
  .تواند نظر خود را اعالم آند دادستان مي

ي خانم  از جمله موارد نقص تحقيقات، تحقيق از پزشكاني بوده است آه به نحوي در معاينه: وي افزود
ي وي نقش  ري زندان و پزشكاني آه به هر شكل در معاينهاند آه تحقيق از بهدا آاظمي نقش داشته

چنين  ي دستگيري وي از بدو ورود، نياز به تحقيقات بيشتري داشته است؛ هم چنين نحوه اند، هم داشته
يابي  تحقيق از مطلعان زيرا بين اظهارات برخي شهود، تناقضاتي وجود داشته است آه نسبت به علت

  . ده است تا حقيقت روشن شوداين تناقضات، دستور صادر ش
نظر ما اين است : ي مدارك از سوي وزارت اطالعات در مورد اين پرونده اظهار داشت ي ارايه الهام درباره

آه روال قضايي، روالي آامال قانونمند داشته آه براي آشف واقعيت و فصل خصومت بايد اين مسير 
يستم دادسرا مستقل است و با نظارت تعريف بازپرس در س: الهام تاآيد آرد. طبق قانون طي شود

دهد يعني بازپرس يك قاضي  اي از سوي دادستان و بدون حق مداخله، تحقيقات خود را انجام مي شده
مستقل در دادسراست؛ در اين قضيه بازپرس به تمام مواردي آه در اختيارش بوده و حتي برخي از 

  .را مورد رسيدگي قرار داده استمسايلي آه بعد از صدور قرار مجرميت مطرح شده 
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ممكن است اصحاب دعوي يا افراد ديگر يا حتي دادستان معتقد : ي قضاييه اضافه آرد سخنگوي قوه
گيري خاصي بايد گرفت ولي بازپرس به چنين  ي اين مدارك و اسناد يك نتيجه باشند آه از مجموعه

  .بندي و استنتاج و استنباطي نرسيده باشد جمع
گيري را بر بازپرس تحميل آنيم و بازپرس در استنتاج خود بايد مستقل عمل  ما نبايد نتيجه: ردوي تاآيد آ

آند اما اگر مدارآي را بازپرس نديده باشد، اين نقص در تحقيقات است؛ نظر بازپرس نيز در اين پرونده 
ا مسايلي آه در دهد آه به اين مدارك توجه آرده است و نواقص موجود در پرونده ارتباطي ب نشان مي

  .ندارد) ها ها و صحبت بيانيه(بيرون اتفاق افتاده 
 قانون مجازات اسالمي، هرآس از وقوع جرمي مطلع شده باشد، 554ي  آه طبق ماده الهام با بيان اين

با پرسشي آه از معاون دادستان : ي جرم را در اختيار مقام قضايي قرار دهد، اظهار داشت بايد ادله
اند؛ حال اگر  ي زهرا آاظمي آردم، ايشان اعالم آردند مدرك جديدي دريافت نكرده هدرخصوص پروند

اي مطلع شده باشند آه آسي اطالعات و مستنداتي دارد، طبيعي  بازپرس و دادستان از طريق رسانه
ي جرم مطلع  خواهند مستندات خود را در اختيار وي بگذارد و اگر آساني از ادله است آه از وي مي

آننده قرار دهند و در غير اين  د، بايد طبق قانون آن را ابراز آنند و در اختيار مقام قضايي رسيدگيباشن
  .اند صورت مرتكب جرم شده

 از هر آس آه مدارآي در اين پرونده ارايه دهد، سپاسگزار  اين قوه: ي قضاييه اعالم آرد سخنگوي قوه
نتاجات خود را به دستگاه قضايي تحميل آنند، خارج خواهد بود اما اينكه آساني بخواهند نظرات و است

  .طرفي است آردن دستگاه قضايي از بي
خوشبختانه بعد از : آه صالحيت وزير اطالعات مانند صالحيت قاضي است، تاآيد آرد الهام با بيان اين

حقيقات ي ت ي قضايي داشته و قاضي بودند و با شيوه انقالب، وزراي اطالعات آساني بودند آه تجربه
آند؛ زيرا از اين  قضايي نيز آشنا هستند آه اين ساختار مناسبي است و آمك خوبي به احقاق حق مي

طرفانه چگونه است؛ در اظهارنظر  دانند رسيدگي بي آنند آه مي نظر، آساني در وزارت اطالعات آار مي
ي يك تالش مشترك  هندهد قبلي دادسراي تهران از همكاري وزارت اطالعات تشكر شده بود و اين نشان

  .و همكاري جدي طبق قانون است
ي قضاييه قرار داده است  وي در پاسخ به اين سوال آه آيا حفاظت اطالعات، مدارك خود را در اختيار قوه

قبال اين مدارك را در اختيار قرار داده بود و بعد از صدور اطالعيه نيز مجددا تماس گرفتند و : يا خير، گفت
ا در ميان گذاشتند آه نوعا مسايلي بود آه از قبل در پرونده بوده و مورد توجه قرار گرفته مطالب خود ر

  .بود
قضيه مربوط به خانواده و : ي زهرا آاظمي اظهار داشت ي عدم قبول وآيل در پرونده الهام در مورد شايعه

ال و افراد هم طبق آنند و وآ توانند به هرآس براي وآالت مراجعه مي شكات خصوصي است آه آنها مي
اند لذا مساله  توانند وآالت آنها را بر عهده گيرند و برخي نيز از وآالت آنها استقبال آرده قانون مي

  .شخصي است و در اختيار شكات خصوصي است
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  اي ايران در شوراي حكام   هاي هسته  پرونده فعاليت
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طبق خبر منتشر شده از سوي خبرگزاري فرانس پرس، هنوز معلوم نيست آه آيا رهبران جمهوري 
اسالمي ايران حاضر به امضاي پروتكل الحاقي قرارداد منع گسترش جنگ افزارهاي اتمي هستند يا 

است تا رهبران ايران را اين در حالي است آه جامعه بين الملل بر فشار خود بر روي ايران افزوده . خير
  .  وادار به امضاي پروتكل ياد شده بنمايد

بر اساس اين پروتكل، بازرسان اتمي وابسته به آژانس بين المللي , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا
اين در حالي . انرژي اتمي بدون اعالم قبلي حق بازديد از نيروگاههاي اتمي ايران را خواهند داشت

روز بيشتر تا همايش مهم آژانس بين المللي انرژي اتمي باقي نيست و با اين حال هنوز است آه چند 
  . سياست و موضع جمهوري اسالمي ايران روشن نيست

قرار است آه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي پيرامون برنامه ,  آلمانDWبه گزارش پايگاه اينترنتي 
 11 تا 8ش نمايندگان دولتهاي اين آژانس آه در روزهاي هاي اتمي جمهوري اسالمي ايران در هماي

سپتامبر در وين برگزار خواهد شد، عرضه گردد و در صورتي آه وضعيت برنامه هاي اتمي جمهوري 
اسالمي ايران در اين همايش آامال روشن نگردد، آنگاه مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع 

  . داده خواهد شد
ست خارجي اتحاديه اروپا روز شنبه در تهران گفت آه هرگاه جمهوري اسالمي هماهنگ آننده سيا

ايران از انعقاد پروتكل الحاقي قرارداد منع گسترش جنگ افزارهاي اتمي خودداري ورزد، اين خبر بسيار 
  .بدي خواهد بود

و هر چه ما خواستار امضاي اين پروتكل از سوي جمهوري اسالمي ايران هستيم : خاوير سوالنا گفت
اين امر ميتواند باعث ايجاد اعتماد در . جمهوري اسالمي ايران زودتر اين پروتكل را امضا آند، بهتر است

  . بين مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين و همچنين اعضاي جامعه بين الملل گردد
ه اين آشور از امضاي پروتكل اتحاديه اروپا ماه پيش به جمهوري اسالمي ايران هشدار داده بود آه هرگا

الحاقي خودداري ورزد، اين اتحاديه در مناسبات اقتصادي خود با جمهوري اسالمي ايران تجديد نظر 
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اتحاديه اروپا گرچه هم اينك مشغول گفتگو با دولت ايران بر سر انعقاد يك پيمان اقتصادي . خواهد نمود
لحظه به سياست آمريكا در ارتباط با برنامه هاي است، اما به نظر ميرسد آه اين اتحاديه لحظه به 

آمريكا جمهوري اسالمي ايران را متهم به آن ميكند آه در . اتمي جمهوري اسالمي ايران نزديك ميشود
  . تالش براي توليد جنگ افزارهاي اتمي است
 سپتامبر، يعني 8 رسد آه جمهوري اسالمي ايران پيش از  در ارتباط با نظرگاه اين ديپلماتها، به نظر نمي

موضع اعالم شده روز جمعه دولت روسيه باعث . دوشنبه آينده اقدام به انعقاد پروتكل ياد شده بنمايد
روسيه اعالم آرده است آه امر امضاي قرارداد تحويل تفاله هاي اتمي . حيرت ناظرين شده است

 اسالمي ايران در صورت امضاي جمهوري. نيروگاه بوشهر را تا پايان سال جاري به تعويق خواهد افكند
اياالت متحده آمريكا همواره . اين قرارداد ناگزير به تحويل همه تفاله هاي اتمي نيروگاه بوشهر خواهد بود

روسيه را تحت فشار قرار داده است تا اين آشور امر احداث نيروگاه اتمي بوشهر را متوقف ساخته و 
  . نشده از سوي جمهوري اسالمي بنمايدادامه آنرا موآول به پذيرش بازرسي اعالم 

امر امضاي پروتكل الحاقي قرارداد منع گسترش جنگ افزارهاي اتمي در خود ايران نيز به بحث و 
برخي از رسانه هاي گروهي ايران با امضاي پروتكل ياد شده مخالف . جدلهاي فراواني دامن زده است

 غرب اين امكان را ميدهد آه از همه پايگاههاي بوده و مدعي اند آه امضاي اين پروتكل به بازرسان
سياستمداران و آارشناسان امور هسته اي اين هفته در وين اعالم آرده . نظامي ايران نيز بازديد نمايند

اين دو مورد اورانيوم غني شده . اند آه آثار و نشانه هاي اورانيوم غني شده در ايران آشف شده است
ته ميشود آه اين موضوع در گزارش آژانس بين المللي انرژي نيز بازتاب گف. تنها مصرف نظامي دارند

  . يافته است
گرچه اين هنوز بمعناي آن نيست آه جمهوري اسالمي در راستاي توليد جنگ افزارهاي هسته اي گام 

 بر ميدارد، ولي به اين پرسش دامن ميزند آه علت انجام آن چيست؟ پايان پيام
  

  دهد     اردن تحويل نميايران الزرقاوي را به
  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 

اردني االصل ملقب به ابومصعب , بر تحويل احمد فضيل نزال الخاليله  ايران درخواست اردن را مبني 
  .الزرقاوي را رد آرده است

 ساله از 36قاوي بين الملل ايلنا، به نقل از روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن الزر  به گزارش سرويس
  مسئولين 
هاي خارجي گروه القاعده است آه درپي چند عمليات مرتبط با القاعده تحت پيگرد دادگاه اردن   عمليات
  .است

منبعي اردني اعالم آرده است آه ايران به اين دليل آه زرقاوي در حين دستگيري گذرنامه سوري 
  .دهد  داشته است وي را به اردن تحويل نمي

درآمده ) انصاراالسالم( به عضويت جنبش آردي عراقي 2002 ذآر است آه زرقاوي در سال الزم به
است آه بعد از ترك افغانستان در اثر سقوط طالبان به عراق و از آنجا به ايران رفت آه در ايران دستگير 

  .شده است
ور ديپلمات آمريكايي در دادگاه اردن زرقاوي را به اعدام محكوم آرده است و وي را به دست داشتن در تر

 مپايان پيا. شهر عمان به نام لورنس فويي در اآتبر سال گذشته متهم آرده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  سلسلسه انفجار خودروها در عراق
  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 

  . ، پايتخت عراق را منهدم آردانفجاري مهيب مرآز پليس شهر بغداد
الملل ايلنا، سرنشين يك خودروي آآنده از مواد انفجاري با هدايت آن به داخل   به گزارش سرويس بين

  .واقع در مرآز شهر بغداد، منفجر شد" الصرافه" مقر پليس در منطقه 
 نزديكي دفتر رئيس از بغداد، اين عمليات تروريستي آه در" الجزيره"به گزارش خبرنگار شبكه خبري 

هاي اطراف اين   ساختمان. طور آامل شد  پليس اين مقر به وقوع پيوست، باعث نابودي دهها خودرو را به
   هاي اين ساختمان شعله  دود و آتش همچنان از ويرانه. هاي فراوان شده است  مرآز نيز دچار خسارت

  .آشد  مي
. اند  طور آامل به محاصره خود درآورده   منطقه را بهدر پي وقوع اين انفجار دهها نيروهاي آمريكايي

هنوز از تعداد تلفات . اند  ها نيز به سرعت در محل حادثه حاضر شده  نشاني و آمبوالنس  خودرورهاي آتش
  .است  احتمالي اين حادثه گزارشي مخابره نشده

هاي تلويزيوني به   بكهش.  نفر در اين عمليات تروريستي است10خبرها حاآي از زخمي شدن بيش از 
  .اند  پوشش مستقيم اين حادثه پرداخته

رود آه به شهادت   اين دومين انفجار مهيب پس از عمليات تروريستي جمعه اخير در نجف به شمار مي
  .اهللا سيدمحمدباقر حكيم و دهها نفر از نمازگزاران جمعه نجف انجاميد  آيت
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هاي   تان، نجف و انفجار امروز بغداد، موجب بيان تحليلهاي تروريستي اخير در آردس  شباهت عمليات
  .است  گران و آارشناسان امور عراق شده  متعددي از سوي تحليل

. از سوي ديگر دو سرباز آمريكايي در انفجاري در فلوجه جنوب بغداد آشته و سه تن ديگر زخمي شدند
مريكايي رخ داد، به انهدام چند دستگاه از  آاميون و جيپ آ15اين انفجار آه در ميان آارواني متشكل از 

  پايان پيام. شود هاي اين حمله وخيم گزارش مي  حال برخي از زخمي. اين خودروها انجاميد
  
  

  ي جديد عراق؛ گامي ديگر به سوي حاآميت مردم يا مشروعيت بخشي به اشغال؟ آابينه
  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 

ي شوراي حكومت انتقالي عراق، از آن چنان اهميتي در خور تامل و در  ين آابينهانتخاب وزراي نخست
هاي تحليلي و هم  عين حال بحث برانگيز برخوردار است، آه موجب شده است توجه بسياري از آانون

ترديد بررسي  بي. گران سياسي جهان معطوف به اين مساله شود چنين نقطه نظرهاي اغلب تحليل
اي و  ي شوراي حكومت انتقالي عراق تحليل ساختار قومي و قبيله گيري آابينه ه شكلحوادث مربوط ب
هاي گذشته و حال حاضر اعضاي اين آابينه آه اآثريت آنها به نوعي در  ها و موضع گيري وجود ديدگاه

چنين سازمان سياسي اين آشور برخوردار هستند؛  ظاهر يا باطن از حمايت مقامات آمريكايي و هم
ي  ي ابهامات فراوان درباره خگوي بسياري از سواالت در اين زمينه و در عين حال روشن آنندهپاس

با اين حال آن چه بديهي است .  آن خواهد بود هاي ي اختيارات و فعاليت چگونگي انتخاب اعضا و دامنه
اي خطير و  ي اين شورا، وظيفه اين است آه شوراي حكومت انتقالي عراق و در بطن آن اعضاي آابينه

در عين حال طاقت فرسا در خصوص رفع چالشهاي عميق سياسي، اقتصادي و نظامي موجود در عراق 
بر عهده دارند آه بي ترديد مشروعيت و آارآيي آن تنها در گرو جلب رضايت عمومي از سوي مردم 

  . عراق خواهد بود
ي شوراي  تشكيل نخستين آابينه) يسناا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش دفتر مطالعات بين

اي جامع و فراگير به بررسي ساختار نژادي آن  حكومت انتقالي عراق فرصت مناسبي است تا به گونه
ي اختيارات، ميزان  چنين حوزه آه در برگيرنده احزاب گوناگون با گرايشات سياسي متنوع است و هم

ي اختيارات آن در آنار فعاليت  نهايت بررسي دامنه سياسي و اقتصادي عراق و در  نفوذ آن در چارچوب
  .شوراي حكومت انتقالي عراق پرداخته شود

ها تاخير از زمان از پيش تعيين شده براي  ي شوراي حكومت انتقالي عراق، با هفته  نفره25ي  آابينه
 حاضر در هاي سياسي و اقتصادي حال ي اول با هدف از بين بردن موانع و چالش تشكيل آن در مرحله

عراق و در گامي فراتر براي ايجاد ساختار سياسي مدرن و اصولي براي سالهاي آتي اين آشور 
هاي مختلف سياسي در اين  حضور نمايندگان احزاب گوناگون با قوميت و نگرش. اش را آغاز آرد فعاليت

ه تمامي احزاب گيري خاص سياسي، توجه خاصي ب گونه موضع آابينه از آن حكايت دارد آه بدون هيچ
با نگاهي آماري به حيات پنج قوميت عراق يعني احزاب . فعال و تاثيرگذار در اين آشور شده است

شيعه، سني، آرد، ترك و مسيحي و بررسي نمايندگان انتخاب شده از سوي اين احزاب در ساختار 
ن احزاب و تعداد اي ميان جمعيت اي ي شوراي حكومت انتقالي عراق ظاهرا تناسب معقوالنه آابينه

  .شود ي فعلي ديده مي نمايندگان حاضر از سوي آنها در آابينه
 نماينده، يعني 13دهند و وجود   درصد از جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي60در حال حاضر در حدود 

 درصد از تعداد آل اعضاي آابينه، به روشني مويد اين مطلب است آه آمريكا آه به 52رقمي در حدود 
اي بارز به تشكيل و اعمال حمايت از شوراي انتقالي عراق پرداخته و سهم بسياري در جهت دهي  هگون

به مواضع خاص سياسي اين شورا داشته است، درصدد آن بوده آه با ايجاد نوعي تناسب در ميان 
ود در ي دولت فعلي بر بسياري از انتقادات موج ي عراق و نمايندگان اين حزب در آابينه جمعيت شيعه

  . اين زمينه سرآوب بزند
 درصدي احزاب سني در عراق نيز 25 تا 20ي سني با توجه به جمعيت  از سويي ديگر وجود پنج نماينده

هاي اين قوميت به خصوص در حين و پس از پايان  نشانگر آن است آه آمريكا آه همواره از سوي فعاليت
رآان حكومتي بعث ضربات گوناگوني را متحمل جنگ اخير در عراق به دليل نزديكي اين جمعيت به ا

شده، خواسته است تا به نوعي با حفظ امنيت اين قوميت ضمن ايجاد نوعي تعادل، رهبران اين قوم را 
ي عراق  اي غيرمستقيم وادار سازد تا به فعاليت سياسي بيشتر در تقابل با اقوام شيعه به گونه
  . بپردازند

ي شوراي  اينده همانند احزاب سني عراق، موجوديتش را در آابينهجمعيت آرد عراق نيز با پنج نم
ي بارز در اين زمينه توجه خاص آمريكا بر روي تعداد  نكته. حكومت انتقالي عراق اعالم آرده است

آردستان عراق آه همواره به عنوان يكي از . نمايندگان اين حزب فعال در سطح آابينه است
داري را به  هاي دامنه  ساختاري منسجم در شمال عراق فعاليتهاي سياسي با خطرناآترين قطب

سزايي در جهت گيري  تواند تاثيربه منظور به دست آوردن حاآميت مستقل صورت داده است؛ اآنون مي
ها و  دو قوميت اقليت عراق يعني ترآمن. ي شوراي حكومت انتقالي عراق داشته باشد سياسي آابينه

اند تاثيري قابل توجهي در ساختار سياسي عراق چه در زمان جنگ و  ستهمسيحيان آه هيچ گاه نتوان
  . چه پس از آن داشته باشند؛ هر يك با يك نماينده در اين آابينه حضور دارند

  :هاي مربوط به آنها به اين شرح است اسامي وزراي انتخابي و وزارتخانه
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  رديف نام وزارتخانه وزراي انتخاب شده قوميت 
  گراف  دآتر حميد العبادي   شيعه   پست و تل1
   امور عمومي  خانم نيرين مصطفي صديق بروزاي   آرد  2
   مسكن و بازسازي  بيان باقر صناع  شيعه  3
   محيط زيست  عبدالرحمين صديق آريم   آرد  4
   تجارت  دآتر علي عالوي   شيعه  5
  ريزي  دآتر مهدي الحافظ   شيعه    برنامه6
    عال عبدو صاحب العلوان   شيعه   آموزش و پرورش7
   آموزش عالي  دآتر رياض عبدالرزاق محمداسود   سني  8
   فرهنگ  دآتر مفيد محمدجواد الجزائري   شيعه  9

   حقوق بشر  دآتر عبدالباسط ترآي   سني  10
   خارجه  هوشيار محمود محمدزيباري   آرد  11
   آشور  نوري البدران   شيعه  12
  عبداالمير عبود رحيمه   شيعه   آشاورزي  13
   جوانان و ورزش  علي فائق الغبان   شيعه  14
   بهداشت  خضير عباس   شيعه  15
   صنايع و معادن  محمد توفيق رحيم   آرد  16
   دادگستري  هاشم عبدالرحمن الشبلي   سني  17
   علوم و تكنولوژي  رشاد مندان عمر   آرد  18
  ص غراره المعجون   شيعه   آار و امور اجتماعي  شا19
   برق  دآتر عميم السامرايي   سني  20
   دارايي  آامل مبدرا لگيالني   سني  21
   مهاجرت  محمدجاسم خضير   شيعه  22
   منابع آبي  دآتر لطيف رشيد   آرد  23
   نفت  دآتر ابراهيم محمد بحرالعلوم   شيعه  24
   حمل و نقل  بهنام زيابولس   مسيحيت  25
   اطالعات  ؟   ؟  26
   دفاع  ؟   ؟  27
  

ي شوراي  بسياري از تحليلگران سياسي نكات قابل تاملي را در خصوص انتخاب نمايندگان آابينه
به عنوان متصدي ) نيرين مصطفي صديق بروزاي( حضور يك زن . اند حكومت انتقالي عراق عنوان آرده

ترين موضعگيري نسبت به ساختار آمي اين  انهوزارت اشتغال عامه از آن حكايت دارد آه در خوشبين
. هايي هر چند آوتاه به سوي دستيابي به دموآراسي نوين در عراق مشاهده آرد توان گام آابينه، مي

ي زنان در  المللي را به وضعيت آشفته تواند توجه جوامع بين ي فعلي مي بي شك حضور يك زن در آابينه
  . نين قرار است پنج زن به عنوان مشاوران وزرا انتخاب شوددر اين شورا هم چ.عراق معطوف سازد
 از اهميت خاصي چه از نظر سياسي  ي فعلي نام چند وزارتخانه هاي موجود در آابينه در ميان وزارتخانه

و چه از نظر اقتصادي برخوردار است؛ آمار مرتبط با اين موضوع حكايت از آن دارد آه اآثريت 
هايي هم  وزارتخانه. ي فعلي در اختيار احزاب شيعه عراق هستند يدي در آابينههاي مهم و آل وزارتخانه

  .، بازسازي و نوسازي و ارتباطات)تجارت(ريزي، بازرگاني  چون نفت، آشور، آموزش، مديريت و برنامه
ي تشكيل شده عدم انتخاب وزراي دفاع  يكي از نكات مبهم و در عين حال بحث برانگيز در خصوص آابينه

 در مقطع فعلي و از  اطالعات است؛ اين مساله از سويي با توجه به حساسيت اين دو وزارتخانهو 
دهد آه آمريكا  هاي جديدي اطالعاتي و امنيتي آمريكا در عراق، نشان مي سويي ديگر با توجه به طرح

سي بيشتر در اي آه موجب شده تا با برر هاي بلندمدتي در اين باره ترتيب داده است؛ به گونه برنامه
  . گيري در عراق را تحت آنترل خود در آورد هاي سياسي و تصميم اين خصوص مهمترين ارگان

بي ترديد خبر پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين، تاييدي است بر اين مدعي اين پايگاه اينترنتي، خبر 
براساس اين طرح، . بگذاردداده است آه آمريكا تصميم دارد طرح امنيتي جديدي را در عراق به اجرا 

ي پليس، و نيروهاي دفاعي غيرنظامي است آه اين خبر به خوبي  آمريكا درصدد تشكيل يك واحد ويژه
  . دهد ي ياد شده را نشان مي دليل عدم تعيين وزراي دو وزارتخانه

 .در اين خصوص انتخاب وزير آشور عراق نيز توجه اآثر محافل سياسي را به خود جلب آرده است
اي آه اين وزير، انتقال قدرت به  هاي آليدي آابينه بوده است؛ به گونه انتصاب وزير آشور از جمله انتخاب

  . نيروهاي امنيتي داخلي را بر عهده خواهد گرفت
انتخاب نوري بدران به عنوان وزير آشور نشان : ي واشنگتن پست نوشته است در اين باره روزنامه

بدران از اعضاي حزب وفاق ملي عراق و . دي در اين وزارتخانه خواهد داشتدهد آه آمريكا نفوذ زيا مي
ها و  گويند بسياري از اعضاي اين حزب از مقام ها مي عراقي. باشد مورد حمايت شديد سازمان سيا مي

  . گيري آرده بودند اند آه از حزب حاآم بعث آناره افسران ارتش سابق عراق بوده
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ارتش، حزب بعث، آارمندان غيرنظامي و ”ت وي قبل از جنگ آه گفته بود بسياري با توجه به اظهارا
بر اين باورند آه “ قبايل و ديگر مردم عراق نقش اصلي در اداره عراق پس از صدام خواهند داشت

  . دولتمردان آمريكايي از ماهها پيش در انتخاب وزير آشور عراق تحقيقات وسيعي را صورت داده بودند
ي جديد شوراي حكومت انتقالي عراق، و نظر به ترآيب  وجه به ساختار آلي آابينهدر مجموع با ت

هاي اوليه در تشكيل حكومتي فراگير در  رسد، گام نمايندگان احزاب موجود در اين آابينه، به نظر مي
عراق برداشته شده است؛ با اين حال هنوز اين عالمت سوال بزرگ وجود دارد آه آيا ترآيب حاضر در 

ي شوراي حكومت انتقالي عراق، اين توانايي را دارد تا با وجود اعمال نظرهاي همه جانبه از  بينهآا
اش آه همانا تشكيل حكومتي جامع و فراگير با مشارآت عمومي  سوي آمريكا، به اهداف تعيين شده

  خود مردم عراق است؛ دست يابد؟ انتهاي پيام
 

ي منتخب شوراي حكومت انتقالي عراق را گامي در  سخنگوي وزارت امور خارجه تشكيل اولين آابينه
  . جهت سپردن امور به مردم اين آشور ارزيابي آرد

  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 
اميدواري ، دآتر حميدرضا آصفي ابراز )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

آرد، اين روند به اعاده آامل حق حاآميت مردم و برقراري امنيت و ثابت منتهي شود و ملت عراق هر 
  . دار گردند چه زودتر اداره آليه امور آشور خود را عهده

سخنگوي وزارت امور خارجه هم چنين ضرورت تسريع خروج نيروهاي اشغالگر از خاك عراق را مورد تاآيد 
 تهاي پيامان. قرار داد

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
اهللا محمد باقر حكيم در شهر نجف برگزار شد و صدها هزار نفر از مردم عزادار تابوت  مراسم تشييع آيت

  .اهللا حكيم را در مسير حرآت آن تا محل دفن مشايعت آردند آيت
  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 
اهللا حكيم آه تشيع آن از بغداد تا نجف سه  پيكر شهيد آيت) ايسنا(برگزاري دانشجويان ايرانبه گزارش خ

گر  نظير بود، در مزار آشته شدگان قيام شيعيان عليه نيروهاي اشغال روز ادامه داشت و در نوع خود بي
  . سال پيش دفن شد80بريتانيا در 

يم، برادر آيت اهللا حكيم و يكي از اعضا سي عبدالعزيز حك.بي.ي خبري بي براساس گزارش شبكه
اهللا حكيم ايراد آرد؛ تاآيد نمود آه  شوراي حكومتي عراق در سخناني آه بر سر خاك شهيد آيت

  .مسووليت حمله عمدتا بر دوش نيروهاي به رهبري آمريكا در عراق است
ابير امنيتي به پليس شد و تد طبق اين گزارش در مراسم تشييع اثري از نيروهاي آمريكايي ديده نمي

  .عراق و شبه نظاميان واگذار شده بود
 براي آمك به تحقيقات در -آي .بي. اف-از سوي ديگر اعالم شده است آه ماموران پليس فدرال آمريكا 

ي مراسم تشييع و تدفين  اند آه تا پس از خاتمه اند، اما آنان گفته ه زمينه انفجار نجف وارد عراق شد
 انتهاي پيام. ارد نجف نخواهند شدحكيم و اهللا آيت

  
  مال آريكار دخالت انصاراالسالم در حادثه تروريستي نجف را رد آرد  

  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 
مالآريكار رهبر گروه تروريستي انصاراالسالم دخالت در حمله انتحاري نجف را آه منجر به شهادت 

  .اهللا حكيم شد را رد آرد  آيت
خبري الجزيره قطر، آريكار همچنين دخالت اين گروه   الملل ايلنا، به نقل از شبكه  بين   گزارش سرويسبه

 پايان پيام . تروريستي در حادثه انفجار مقر سازمان ملل در بغداد را نيز رد آرد
  

  سالح ياران مقتدي صدر در بصره    خلع 
  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه 
گوي ارتش انگليس اعالم آرده است آه نيروهاي انگليسي طي دو روزگذشته   ويي سخنهشام حال
  .اند  صدر را خلع سالح آرده  ياران مقتدي

لندن نيروهاي انگليسي نزديك   االوسط چاپ  الملل ايلنا، به نقل از روزنامه الشرق  به گزارش سرويس بين
ندروي شيعه را در حالي آه در وسط بصره موانعي را صدر روحاني جوان ت   نفر از ياران مقتدي100به 

  .اند  سالح آرده   خلع,  بودند  ايجاد آرده
صدر موانعي غير قانوني را در مقابل دفترشان   هشام حالويي در ادامه سخنانش افزود آه ياران مقتدي

  .اند  اردادههاي مسروقه، قر  ها به بهانه پيدا آردن اسلحه و ماشين  به منظور تفتيش اتومبيل
گري    صدر را در محاصره قرار دادند آه با ميانجي  گويد نيروهاي انگليسي ياران مقتدي  وي در ادامه مي

هايشان را به   يابي به توافقاتي مقرر شد آه ياران مقتدي صدر سالح  يكي از روحانيون بعد از دست
 پايان پيام .  ماندن موانع موافقت آردندولي نيروهاي انگليسي با باقي, نيروهاي انگليسي تحويل دهند

  
  دشمنان حکيم چه کسانی بودند؟
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  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11 سه شنبه - بي بي سي -علی امينی
 اوت، نزديک چهار ماه پس از بازگشتش به شهر نجف، طی ٢٩آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم روز جمعه 

  . انفجار بمبی به قتل رسيد
او در عين حال که از نقشی به .  ماه او به نهاد روحانيت مداراجوی شيعه تبديل شده بوددر اين چهار

اندازه برای شيعيان در آينده سياسی عراق دفاع می کرد، با زياده خواهی و طرح شعارهای افراطی 
  . مخالف بود

 از اين فرصت او در سخنرانی ها و مصاحبه های خود تأکيد می کرد که شيعيان قبل از هر چيز بايد
  . تاريخی استفاده کنند و رژيم بعثی را، که بزرگترين دشمن آنهاست به گور بسپارند

مردم عادی پيرو مذهب شيعه، که بيش از هرچيز در اشتياق آرامش و امنيت هستند، در سيمای حکيم 
  .تبلور خواسته ها و آرزوهای ديرين خود را می ديدند

  :ماينده آن بود، دشمنان سرسختی قرار داشتند، و هنوز هم قرار دارنداما در برابر ديدگاهی که حکيم ن
  : حزب بعث عراق

اساسا حزب بعث با . رژيم پيشين عراق بی گمان سرسخت ترين دشمن سيد محمد باقر حکيم بود
  . خانواده نامدار حکيم دشمنی کينه توزانه داشت

ايگاه نفوذ يا ستون پنجم حاکميت ايران و حوزه ديدگاه ناسيوناليسم افراطی حزب بعث، اين خانواده را پ
  . می دانست

 برای بار دوم و به طور قطعی قدرت را در عراق به دست گرفت و از همان آغاز ١٩۶٨حزب بعث در سال 
خانواده حکيم را زير فشار گرفت و به آزار مرجع نامی آيت اهللا سيد محسن حکيم، پدر سيد محمد باقر 

  .حکيم پرداخت
" همکاری با کردها و جاسوسی برای اسرائيل" سيد محمد مهدی پسر آيت اهللا به اتهام ١٩٧٠ويه در ژان

  .به اعدام محکوم شد و سرانجام او در سودان ترور شد
در سالهای بعد رژيم بعثی پنج پسر ديگر حکيم را نيز اعدام کرد، از جمله فرزند ارشد او سيد محمد 

ی رفت و در دوران بيماری حکيم به جای او نماز جماعت برگذار يوسف را که جانشين پدر به شمار م
  .می کرد

به " همکاری با دشمن"رژيم بعث او را به اتهام .  به ايران گريخت١٩٨٠سيد محمد باقر حکيم در سال 
  .طور غيابی به اعدام محکوم کرد

  :بنيادگرايان سنی
ذهب حنفی گرايش دارند، که کيش بيشتر آنها به م.  در صد از مردم عراق سنی هستند٣۵حدود 

  .آنها طی قرنهای پياپی با شيعيان در مسالمت زيسته اند. نسبتا معتدلی به شمار می رود
در عراق شيعه ستيزی نه از جانب اين عراقيان اهل تسنن، بلکه از خارج و توسط عناصر وابسته به 

  . کيش وهابی اعمال می شود
عربستان سعودی (بر می گردد، از اوايل قرن نوزدهم در حجاز اين کيش، که به محمد بن عبدالوهاب 

  .کيش دولتی به شمار می رود) امروز
می دانند و با آنها دشمنی " مشرک"معتقد هستند، پيروان تشيع را " ناب اوليه"وهابيان که به اسالم 

  . کينه توزانه دارند
  .يد به دست روحانيت شيعه بيفتداز نظر آنها خاک عراق، بخش مقدسی از بالد اسالمی است و نبا

آنها بارها به گورستان مقدس بقيع، در جوار شهر مقدس مدينه، حمله برده و مدفن بزرگان شيعه را 
  . ويران کرده اند

 ٣ به عتبات مقدس يورش بردند، مرقد امامان شيعه را ويران کردند و تنها در کربال بيش از ١٨٠١در سال 
  .اين زيارتگاه ها بعدها به همت شيعيان ايران بازسازی شدند. دهزار نفر را به قتل رساندن

امروزه مبلغان وهابی، که از پشتوانه مالی نيرومندی برخوردار هستند، در ميان گروههای بنيادگرای 
  .افراطی مانند افراد طالبان و شبکه القاعده نفوذ زيادی دارند

  :پان عربيسم
  . می دانند" امت عرب"عراق را سست ترين حلقه " ة العربيةالقومي"شووينستها و طرفداران افراطی 

آنها با ايران، که ديرزمانی بر خاک عراق حاکم بود و به تسلط زبان و فرهنگ عرب تن نداده بود، دشمنی 
  . دارند

در مقابل، شيعيان عراق، که اکثر اهالی کشور را تشکيل می دهند، به داليل مذهبی و تاريخی 
از نظر ناسيوناليستهای عرب، آنها نه اعراب اصيل بلکه ايرانی . ی با مردم ايران دارندپيوندهای استوار

  .تبار هستند
عرب گرايان افراطی همواره از سياست حکام عراق در ايراد فشار به شيعيان و سرکوب اقليت های 

سين قرار در جنگ با ايران نيز، يکدست پشت سر ارتش صدام ح. ملی کرد و ترکمن حمايت کرده اند
  .داشتند

به دنبال اشغال آمريکا توسط عراق، آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم، مانند بيشتر شيعيان عراق نسبت 
  .به همکاری با نيروهای ائتالف نظر مساعد نشان داد

رسانه های . شيعيان عراق دانستند" بيگانه پرستی"اين ديدگاه را عرب گرايان افراطی، دليل ديگری بر 
ر کشورهای عرب مدام تبليغ می کنند که در عراق تنها اهل تسنن هستند که در برابر تندرو د

  .مقاومت می کنند" تجاوزگران آمريکايی"
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  :بنيادگرايان شيعی
بنيادگرايی شيعه به داليل مذهبی و تاريخی، از جمله غيرسياسی بودن مرجعيت شيعه، پايه های 

 در ميان شيعيان عراق گرايش های افراطی ديده شده تنها در دوران اخير است که. استواری ندارد
  .است

حزب "مهمترين جريان تندرو، که تشکيل حکومت اسالمی در عراق را هدف استراتژيک خود قرار داده، 
  . نام دارد" الدعوه

خود سيد محمد باقر حکيم در سالهای نوجوانی از .  تشکيل شد١٩۵٠اين جريان در سالهای آخر دهه 
 از آن فاصله گرفت اما به دوستی خود با سران آن ادامه ١٩۶٢هواداری می کرد، اما در سال اين جريان 

  .داد
حزب الدعوه از مرجعيت شيعه به خاطر ديدگاه های سنتی و محافظه کارانه اش، انتقاد می کند، اما 

  . هم با آن رابطه دارد و هم برای آن احترامی بی حد قائل است
  . هستند" صدر دوم" که در سالهای اخير شکل گرفته، پيروان نيروی بنيادگرای ديگری

در سالهای حاکميت بعث بر عراق، که مرجعيت نجف ضربه های سنگينی خورده بود، آيت اهللا سيد 
رژيم بعث . محمد صادق صدر، بخصوص بعد از فوت آيت اهللا خوئی نفوذ قابل توجهی در عراق پيدا کرد

  . به همراه دو پسرش به قتل رساند١٩٩٩سرانجام او را نيز در سال 
مقتدی صدر پسر کوچکتر آيت اهللا صدر، پس از سقوط رژيم صدام حسين در رأس گروهی از شيعيان 

  . خواندند" صدريون"افراطی قرار گرفت که خود را 
اين جريان پيروان زيادی ندارد، اما با قدرت باالی مالی و شبکه وسيعی از بنيادهای خيريه در ميان 

  .يعيان محروم و فقير از نفوذ زيادی برخوردار استش
هرگز ديده . وابسته می داند" حوزه شيعه"جريان صدر با مرجعيت سنتی مخالف است، اما خود را به 

  .به مراجع نجف، به ويژه خانواده حکيم بی احترامی کنند" صدريون"نشده که 
دئولوژيک حکيم بودند و هرگز نمی توانند در قتل گروه اخير، يعنی بنيادگرايان شيعه عراق حداکثر رقيب اي

 .او دست داشته باشند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  تيتر روزنامه هاي صبح تهران
    1382 شهريور 11 سه شنبه -خبرگزاري آار ايران 

  :رييس آل بانك مرآزي/ ايران
   تومان برسد900نمي گذاريم دالر به 

  وي دولت اعالم آردسخنگ/ همشهري
  آمادگي مشروط ايران براي اعزام نيروي پاسدار صلح به عراق

  رييس اتاق بازرگاني خودرو بايد وارد شود/ ابرار
  سياست روز چالش هاي پيش روي نامزد وزارت علوم را بررسي مي آند؛/ سياست روز

  باج خواهي تندروهاي مشارآت از فرجي دانا
  :رمضانزاده سخنگوي دولت  لحاقي؛درخصوص امضاي پروتكل ا/ خبر

  امتياز نمي خواهيم ، اطمينان مي خواهيم
  :آيت اهللا هاشمي شاهرودي/ حمايت

  آمريكاييها منافعشان را در فضاي ناامن و هرج و مرج مي بينند
  براي دستگيري عوامل حزب بعث درنجف صورت گرفت/ اعتماد

  عمليات مشترك سپاه بدر و آمريكا
  :ولت در جمع خبرنگارانسخنگوي د/ ياس نو

  دستگاه قضايي به مدارك وزارت اطالعات درباره مرگ زهرا آاظمي توجه نمي آند
  قيمت ارز را آنترل مي آنيم: رييس آل بانك مرآزي اعالم آرد/ جام جم

  وضعيت سردرگم آمريكا در اداره عراق بعد از آيت اهللا حكيم/ مردم ساالري
  شانتقاد سناتورهاي آمريكايي از بو

   وزير دولت عراق معرفي شدند25/ خراسان
  :مهندس سيد مرتضي نبوي عضو شوراي مرآزي جامعه اسالمي مهندسين/ رسالت

  منازعه نيست، خدمت صادقانه و متواضعانه است  سياست،
  چالش وزير پيشنهادي براي آسب راي اعتماد/ ْآفتاب

   عراق بسته شدبه دستور شوراي حكومت انتقالي عراق مرزايران و/ نسيم صبا
  توجهي به معيشت  آارگران بيشترين فروشندگان آليه هستند  پيامد بي/ آارو آارگر

   آمريكايي400مالعمر در محاصره / شرق
  تجمع در اعتراض به نتايج دانشگاه آزاد/ توسعه

  حق ما را ضايع آردند: آنكوري ها
  قي هستيمآماده شروع مذاآره در مورد پروتكل الحا: سخنگوي دولت/ آفتاب

  امتيازي براي امضاي پروتكل الحاقي نمي خواهيم: سخنگوي دولت/ صداي عدالت
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  سخنگوي دولت درباره امضاي معاهده الحاقي براي مذاآره آماده ايم/ هم بستگي
  پايان پيام

 
  تروريسم و بازسازي عراق، از چهار ديدگاه: بررسي روزنامه هاي روز سه شنبه آمريكا

  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11سه شنبه ): فردا، نيويورکراديو(بهنام ناطقي 
وال استريت «اي در  مقام وزارت امورخارجه آمريکا، در مقاله ، قائمPaul Wolfowitzآقاي پال ولفوويتز

گذاري در بغداد و نجف از اين واهمه  هاي عامل بمب تروريست: نويسد ميWall Street Journal» جورنال
تروريست ها تشخيص مي دهند . به کشوري آزاد تبديل شود و از زير کنترل آنها بيرون آيددارند که عراق 

که حرکت عراق به سوي استقالل حاکميت، بازگشت ناپذير است و عراق نمونه اي خواهد بود براي 
اي که  عراق راهي نشان خواهد داد براي خروج از نوميدي. همه جهان اسالم که آرزوي آزادي دارند

هاي منتسب به صدام حسين و يک  هائي از پيام وي با آوردن نمونه. کنند اطيون از آن تغذيه ميافر
سخنگوي القاعده مي نويسد عليرغم تفاوت هايشان، عناصر جنايتکار باقي مانده رژيم صدام و القاعده 

تمگري بود يک هدف را دنبال مي کنند و آن شکست بازسازي عراق و بازگرداندن اين کشور به زندان س
شود،  آقاي ولفوويتز، که يکي از معماران سياست دفاعي آمريکا دانسته مي. که از آن رها شد

افزايد در دوران جنگ سرد، جهان آزاد با مقاومت در کره و برلين، جزم خود را به شوروي نشان داد و  مي
ريکا و جهان آزاد، که عراق حاال هم تروريست هائي که مي خواهند اسالم را به گروگان بگيرند، جزم آم
  . دان تاريخ اشغال خواهند کرد هم اينک بخشي از آن است را خواهند ديد و آنها هم جاي خود را در خاکه

نويسد آمريکا در جنگ   ميBoston Globe، در روزنامه باستون گلوب James Carrollاما آقاي جيمزکارول 
آميز تر کند، راه تروريسم را ببندد، قرار  ميانه را صلحاين جنگ قرار بود خاور. عراق شکست خورده است

قرار بود زندگي .بود به ديکتاتورهاي شرور دنيا نشان دهد که مقاومت در برابر قدرت آمريکا ممکن نيست
ها از سربازان آمريکائي با  مردم عراق را رونق بخشد و بازار نفت را تثبيت کند، قرار بود عراقي

در عوض، اشغال آمريکا توسط عراق، به .  کنند، اما هيچکدام اينها واقع نشدهاي گل استقبال دسته
روها در جوامع عرب  ترين عناصر جهان اسالم و جهان عرب، نيروئي تازه بخشيده است، و ميانه راديکال

  . اند در موقعيت تدافعي بيشتري قرار گرفته
هاي افغانستان را به خاطر داشته  راق درسکند در بازسازي ع  به آمريکا توصيه ميUSA Todayروزنامه 
افزايد هرچند رئيس جمهوري آمريکا بر جزم آمريکا بر اتمام کار در عراق تاکيد  تودي مي. اي.اس.يو. باشد

هاي هردو حزب حاکم در  کرده است، تا اين اواخر وزيردفاع دانالد رامسفلد و مشاوران او در برابر توصيه
اين روزنامه با مقايسه وضع افغانستان و عراق . ورزيدند ا در عراق مقاومت ميآمريکا براي افزايش نيروه

مي نويسد بعد از دو سال، آمريکا در افغانستان به اين نتيجه رسيد که بايد بر ميزان کمک ها و نيروها 
 روزنامه اين. بيافزايد در حاليکه سال گذشته در باره افغانستان هم مثل حاال در عراق انعطاف ناپذير بود

از تمايل جديد دولت آمريکا به گستردن نقش سازمان ملل در بازسازي عراق استقبال مي کند و مي 
  . نويسد دولت به اهميت کمک گرفتن از کشورهاي ديگر براي بازسازي عراق پي برده است

نويسد تالش آمريکا براي گرفتن کمک مالي از   ميWashington Postروزنامه واشنگتن پست 
ورهاي ديگر براي بازسازي عراق، به خاطر نگراني نسبت به امنيت در اين کشور و همچنين نقش کش

برتري که آمريکا در اداره آن برعهده گرفته است، با مقاومت شديد خيلي از دولتهاي خارجي روبرو 
انتظار موفقيت ها دامن زد، و  انفجارهاي اخير، از جمله انفجار روز جمعه در نجف به اين نگراني. شود مي

دهنده بالقوه به عراق تشکيل شود را کمرنگ  کنفرانسي که قرار است در ماه اکتبر از کشورهاي کمک
آقاي پيتر اسلوين . کرد، به طوريکه سازمان ملل پيشنهاد به تعويق انداختن آن را مطرح کرده است

Peter Slevinد نفتي عراق بعد از جنگ کمتر از افزايد با توجه به اينکه درآم  نويسنده واشنگتن پست مي
حد انتظار بوده است، امتناع کشورهاي خارجي از کمک به بازسازي عراق پيامدهاي سنگيني براي 

 30 الي 20دهنده آمريکائي در بر دارد که بايد، به قول آقاي پال برمر، تا سال آينده دست کم  ماليات
  .ميليارد دالر درعراق هزينه کند

  
  ير عراق در موقعيت آنونى ايرانتاثير حوادث اخ

  2003 سپتامبر 2 – 1382 شهريور 11 سه شنبه -راديو آلمان 
برحذر بدارد و به اين آشور هشدار دهد، » ويتنامى ديگر«ايران از اينكه بارها اياالت متحده آمريكا را از 

ه موضوع به حكومت ايران نيز خود را در موضعى برحق مى بيند، بخصوص وقتى آ. خسته نشده است
  .امنيت و ثبات در عراق برگردد

اما، شكست آمريكا در . ايران براى مدت زمانى طوالنى بيم آن داشت، آه هدف بعدى آمريكا باشد
عراق، مى تواند به بلندپروازى هاى اياالت متحده خاتمه دهد و خطر حمله هاى ديگرى از نوع عراق را 

  .در منطقه از بين ببرد
ر نجف، و آشته شدن آيت اله حكيم، دوباره به گرايشات ضدآمريكايى در ايران دامن حال، بمب گذارى د

 نفر شد، چه ٨٠هنوز هم روشن نيست آه عامل اين بمب گذارى آه منجر به مرگ بيش از . زده است
تروريستهاى : گروههاى متفاوتى مى توانسته اند عامل اين سوءقصد بوده باشند. گروهى بوده است

، وابستگان به ديكتاتور سرنگون شده ى عراق صدام حسين، و يا شيعيان تندروى آه، هم بين المللى
اما گويا براى آيت اله . رقيب محمدباقر حكيم هستند و هم مخالف شرآت در شوراى دولت موقت عراق
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نقشه هاى آمريكايى «از نظر وى اين سوءقصد آامال با . سيد على خامنه اى موضوع آامال روشن است
  .همخوانى داشته است» يونيستىصه

ايران با وجود اينكه خود، هدف حمله ى عراق بوده، و از سوى اين آشور مورد تجاوز قرار گرفته است، 
در پس اين مخالفت، پيش از هر . اما با حمله ى به عراق و همنچنين اشغال اين آشور مخالفت آرد

وجود داشت آه خود، به سرنوشتى مشابه با چيز، اين واهمه نيز براى نيروهاى محافظه آار ايران 
در هر حال، جورج دبليو بوش، ايران را . اين واهمه بى دليل نبود. سرنوشت صدام حسين روبرو شوند

قرار دارد، و همزمان بسيارى از مقامات آمريكايى علنا » محور شرارت«آشورى قلمداد آرده بود آه در 
  .ى در ايران حمايت خواهند آرداعالم آرده بودن، آه از خيزشهاى احتمال

با وجود اينكه . ايران خود را در ارتباط با برنامه ى بحث برانگيز اتمى اش زير فشار احساس مى آند
جمهورى اسالمى، بارها تاآيد آرده، آه برنامه ى اتمى در ايران اهداف آامال غير نظامى را دنبال مى 

 جمهورى اسالمى در راه ساختن سالحهاى اتمى تالش آنند، اياالت متحده آمريكا اطمينان دارد، آه
  .مى آند

و حال با وجود وقايع اخير در عراق، و بنا به نظر يك خبرنگار ايرانى، پس از سوءقصد در شهر نجف، و 
همچنين سوءقصد به مقر اصلى سازمان ملل متحد در بغداد، آمريكا تمرآز خود بر ايران را آمتر آرده 

آمال خرازى وزير امور خارجه ايران از وقايع اخير نجف و بيروت استفاده آرده، و و در حالى آه . است
خواستار نقش بيشتر سازمان ملل در عراق پس از جنگ مى شود، سيد على خامنه اى، مدت آوتاهى 

پس از سوءقصد در نجف، راه حل رهايى و سعادت مردم عراق را، در وحدت آنان زير پرچم اسالم اعالم 
هم نوشت آه مردم عراق مى دانسته اند آه در » آيهان« در اين ميان روزنامه ى محافظه آار .مى آند

 بوش پدر ايستاده بوده، و اينك نيز آشته شدگان ١٩٩١پس سرآوبى جنبش شيعيان عراق در سال 
در ارتباط با همين موضوعات، و عليه اشغال نظامى . نجف نيز قربانى خشم و غضب بوش پسر هستند

در جريان . ، ديروز دوشنبه، حدود صد بسيجى در برابر سفارت انگلستان دست به تظاهرات زدندعراق
اين تظاهرات، پرچم آشورهاى آمريكا، انگلستان و اسراييل را آتش زدند، و اياالت متحده مسئول 

 .اعالم گرديد» آشتار شيعيان«
 

   شهريور 11: روزنامه های تهران
  2003 سپتامبر 2 – 1382ور  شهري11 سه شنبه -بي بي سي 

روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود حوادث عراق پس از ترور آيت اهللا حکيم و روابط 
  .ايران با آن کشور را منعکس کرده و در صدر اخبار خود به تشکيل دولت عراق خبر داده اند

  
تحليل های خود همچنان نيروهای اشغالگر در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران در مقاالت و 

عراق را عامل انفجار نجف می دانند حيات نو در صدر اخبار خود نوشته است که اعضای مرتبط با گروه 
  .القاعده به دست داشتن درانفجار نجف که به کشته شدن آيت اهللا حکيم منجر شد اعتراف کرده اند

  
رصتی تاريخی برای ايران ديده که می تواند با حمايت از ياس نو در مقاله ای تشکيل دولت عراق را ف

شورای حکومتی عراق، مخالفت با احيای رژيم بعث و انتقاد از ادامه اشغال عراق منافع اصولی خود را 
  .حفظ کند

  
مراد ويسی نويسنده مقاله ياس نو بدون اشاره مستقيم به روابط خارجی بحرانی ايران با کشورهائی 

ور نظامی دارند نوشته در معادالت درونی ايران نيز توجيه های محکمی برای چراغ سبز که در عراق حض
  .نشان دادن ايران به دولت تازه عراق وجود دارد

  
نويسنده ياس نو توجه داده که توسعه و آبادانی استان های همجوار با عراق که در جريان جنگ هشت 

ط بازرگانی با عراق است که عالوه بر مسائل ساله به شدت آسيب ديده اند در گرو گسترش رواب
  .اقتصادی می تواند ضريب امنيتی استان های مرزی را هم باال برد

  
سفر ملک عبداهللا، رهبر اردن، به تهران که برای اولين بار پس از ربع قرن اتفاق می افتد در روزنامه های 

  .سه شنبه کشور واکنش آرام و احتياط آميزی دارد
  

گزارشی پيرامون سفر پادشاه اردن به تهران که آن را سفری بی صدا خوانده با اشاره به انتخاب در 
بحرانی که بر سر امضای پروتکل الحاقی انرژی اتمی در روابط ايران و اروپا به وجود آمده است پرسيده 

  .آيا اين سفر تاريخی و ناگهانی با وضعيت حساس منطقه و ايران مرتبط است
  

رباره سفر ملک عبداهللا دوم، به تهران سکوت کرده اند و روزنامه های هوادار محافظه منابع دولتی د
کاران که در سال های گذشته از هر نوع رابطه بين ايران و اردن انتقاد می کردند و آن کشور را از 

  .متحدان آمريکا در منطقه می دانستند توجه زيادی به آن نشان نداده اند
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ود ديدار پادشاه اردن را سفری مغتنم دانسته و گفته دستور گفتگوها هر چه اعتماد در سرمقاله خ
باشد مهم اين است که تابوی حاکم بر روابط دو کشور شکسته شد و بر بستر واقع گرائی موقعيت 

  .جديدی برای دو کشور پديد آمد
  

 و مصر هم تسری يابد به نوشته جالل خوش چهره در اعتماد مواضع جديد دولت می تواند به روابط ايران
و با وجود اختالفاتی که ممکن است وجود داشته باشد دولت ها موظفند که با پرهيز از تنش ها از 

  .مصالح عالی خود و صلح منطقه دفاع کنند
  

روزنامه های مختلف تهران مطالبی در خصوص ادامه بازداشت سفير سابق جمهوری اسالمی در 
  .آرژانتين، به چاپ رسانده اند

  
کيهان در صدر اخبار خود و از زبان سخنگوی دولت نوشته اگر انگليس از خصومت دست برندارد وارد 

  .عمل می شويم
  

ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، از زبان سخنگوی دولت سفر چند حقوقدان ايرانی را به 
 خود در قبال بحرانی که با حکم آرژانتين تائيد کرده و از اين سفر به عنوان کوشش دولت در انجام وظيقه

  .دادگاه بوئنس آيرس و دستگيری ديپلمات های ايرانی در اروپا اتفاق افتاده توصيف کرده است
  

با اشاره به انتقاد روزنامه های محافظه کار " ضعف قوه قضاييه آرژانتين"آفتاب يزد در مقاله ای با عنوان 
جزئيات پرونده انفجار مرکز يهوديان به فرستندگان ايران به از همکاری دادگستری آرژانتين در نشان دادن 

ياد آورده که در ايران متاسفانه به وکيالن زندانيان سياسی و مطبوعاتی اجازه مالقات با زندانيان و اطالع 
  .از جزئيات اسناد و اتهامات آن ها داده نمی شود

  
 پرونده قتل های زنجيره ای و قتل زهرا کاظمی و سردبير آفتاب يزد با يادآوری نخوه برخورد قوه قضاييه با

انتقادهائی که از نگذاشتن پرونده ها در اختيار وکيالن می شود نوشته اين وضعيت واکنش های منفی 
نسبت به قوه قضاييه ايران در پی دارد مگر آن که اعتقاد داشته باشيم که بهترين روش همين است که 

 وکيالن هادی سليمان پور به پرونده انفجار آمپا را نشانه ای از در ايران صورت می گيرد و دسترسی
  .ضعف دادگستری آرژانتين بدانيم

  
کيهان از سفر حميد مجتهدی از سوی روزنامه نگاران بدون مرز به تهران با انتقاد ياد کرده و آن را 

عاتی اين شخص کوششی برای زير سئوال بردن قوه قضاييه ايران دانسته و نوشته در مصاحبه مطبو
زمانی که او از به کار بردن داروهائی برای از بين رفتن جسد زهرا کاظمی سخن گفت حضار پوزخند 

  .زدند
  

در حالی که به نوشته روزنامه های صبح تهران پرونده مرگ زهرا کاظمی به دنبال اعتراض وزارت 
ايران از زبان سخنگوی هيات اطالعات به بخش ديگری از دادگستری تهران سپرده شده است، روزنامه 

  .دولت نوشته دستگاه قضائی به مدارک وزارت اطالعات درباره اين حادثه توجهی نمی کند
  

در ادامه اختالفات وزارت اطالعات و دادگستری تهران بر سر تعيين عامل قتل زهرا کاظمی و در حالی 
 می کنند ياس نو در سرمقاله خود که روزنامه های هوادار محافظه کاران همچنان از دادگستری حمايت

نوشته در همه دنيا دستگاه های اطالعاتی به علت طبيعت کار خود پنهانکاری می کنند و کار دستگاه 
قضايی تقاضا می کند که شفاف و با استدالل های روشن و صريح باشد اما در پرونده زهرا کاظمی اين 

  .قاعده در ايران برعکس شده است
  

اله ابهام و پنهان کاری بر فعاليت دستگاه قضايی در همه پرونده های کسانی مانند ياس نو نوشته ه
 مذهبی هم به چشم می -پرونده عباس عبدی و محسن سازگارا و دانشجويان زندانی و فعاالن ملی 

  .آيد که به اعتبار قوه قضاييه لطمه جدی وارد آورده است
  

سد که اگر پنهانکاری قوه قضاييه به خاطر امنيت ملی سرمقاله ياس نو با اين سئوال به پايان می ر
است چگونه است که وزارت اطالعات اعتقادی به پنهان داشتن اطالعات مربوط به آن ندارد و در اغلب 

  .موارد به شفاف و علنی با اين مسائل برخورد می کند
  

بان از پرونده زهرا کاظمی کيهان در ستون طنز خود با اشاره به سرمقاله ياس نو از اين که اصالح طل
دست بر نمی دارند با لغات شبيه ول کن بابا ياد کرده و پرسيده چرا اين ها پرونده حادثه سميرم را 

  .دنبال نمی کنند
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 مذهبی ها خبر - نفر از فعاالن سياسی در اعتراض به ادامه زندان سه تن از ملی 118آفتاب يزد از نامه 
 که خطاب به سران سه قوه نوشته شده نگاه داشتن هدی صابر، امير داده و نوشته که در اين نامه

طيرانی و تقی رحمانی و رضا عليجانی در زندان در حالی که به گفته مقامات وزارت اطالعات و کشور 
  .آن ها دخالتی در حوادث خرداد ماه نداشته اند جز کاهش بيش از پيش اعتبار حاکميت در بر ندارد

  
ياسی به نوشته آفتاب يزد با اشاره به نگاه داری زندانيان در شرايط نامطلوب در حالی در نامه فعاالن س

که بازجوئی هايشان پايان گرفته نوشته شده اگر اين هشدار ها همچنان بی نتيجه بماند مسووليت 
  . عواقب آن به عهده مسببانش خواهد بود

  
 تومان 900ه که اجازه نمی دهيم بهای دالر به ايران در صدر اخبار خود از زبان رييس بانک مرکزی نوشت

  .برسد
  

 در 5ارزش برابری دالر آمريکا با ريال ايران که در شش سال گذشته ثابت مانده بود در هفته های اخير 
صد رشد کرد که به نوشته روزنامه ايران نگرانی هائی در کارشناسان و مردم برانگيخته و اثر روانی 

 اردفراوانی در نرخ تورم د
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12 چهار شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 

ها و   يا مقعد گربه  چشم آرد و به  مي  و تفته  گداخته  آتش  را روي  آهنيني  ميله  در آودآي  آه صدام
   از زجر و شكنجه  پس  خود را در اعدام  وحشيانه دلي تبحر و سنگ برد، اآنون گرد فرو مي  آوچه هاي سگ
  برد و نشان  آار مي  زير بكشند، به  به  را از مسند قدرت اش  بودند او و خانواده  آرده  هوس  آه آناني
  .داد مي

 او،   از چاآران  و چند تن صدام. آشيد  درازا نمي  به ساعت  از نيم  حداآثر بيش  دستگيرشدگان محاآمه
 و  ، منشي  مدافع ، وآيل  دادگاه ،رييس  بازجو، دادستان ، نقش  الدوري  ابراهيم  شاآر و عزت مانند سعدون

  .دار بودند  را عهده  اعدام  احكام  مجري حتي
   رآيك هاي  با فحش صدام. آرد  مي  را شليك  شد، تيرخالص  بعدها داماد صدام البكر آه  احمد حسن راننده

   مخصوص  از وسايل  و با استفاده  سيمي هاي  آابل  ضرب  او به آرد و دژخيمان آغاز مي را  بازجويي
  . اعدام: شد  صادر مي  نهايي  حكم داشتند و سپس  اقرار وا مي  را به ، طرف شكنجه

 جز  ه ب يي  صورتجلسه هيچ. خير.   است  بوده ها واقعا دادگاه  دادگاه  وجود دارد؟ آيا آن يي آيا صورتجلسه
  .  افراد وجود ندارد  و اسامي  اعدام احكام
   برجا نماندن  و احتماال براي دانست  مي  غربي  آشورهاي  و ويژه  را زايد و مسخره  تشريفات  اين صدام
  .داد  مي  دستور اعدام ، بطور شفاهي  و مدرآي برگه

   نفر؟ نود نفر؟  شدند؟ چهل چند نفر اعدام
   چاه  ته  ساواك  و مندرس  باريك  با ريسمان  آه ، آنان  هر حال به.  نيست   در دست  مدرآي هيچ

  . گذشتند  تيغ  از دم  گرفتار شدند و تقريبا همه رفتند،همگي
،   صدام  بودن  زنداني ، هنگام1966   در سال  شاآر بود آه  سعدون  صدام  دوستان ترين  از صميمي يكي

.  فرستاد  در زندان  صدام  ديدن ،به  آتبي  را با پيامي او ابتدا ساجده. د فرار او را بده  ترتيب توانست
 در   خوب  و غذاي  و تلويزيون  نگيرند و روزنامه  سخت  صدام  به  بود چندان  دستور داده  عارف عبدالرحمن
 .  بگذارند اختيارش
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