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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

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

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  محكوم شد  " نو انديش"عضو هيئت تحريريه 
  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6پنج شنبه 

 به حساب دولت به پرداخت يك ميليون ريال" نو انديش"عضو هيئت تحريريه ماهنامه " امير شهال"
  .محكوم شد

هاي    تير، قتل18پيرو درج مطالبي در مورد حوادث : به گزارش ايلنا امير شهال در نمابري اعالم داشت
اتهام اين ماهنامه نشر . اي عليه ماهنامه نوانديش تشكيل شد    اي و ترور سعيد حجاريان پرونده  زنجيره

سئول، سردبير و سه تن از اعضاي هيئت تحريريه اين اآاذيب بود و طي شكايت مدعي العموم، مدير م
  . عمومي مشهد احضار شدند14ماهنامه به دادگاه شعبه 

پس از چند جلسه تفهيم اتهام، نشريه به صورت : افزود" توس"عضو سابق هيئت تحريريه روزنامه 
كوم شدند و موقت توقيف شد و سردبير و مدير مسئول و دو عضو هيئت تحريريه در دادگاه بدوي مح

  .خانم پروانه معصومي تبرئه شد
 روز براي اعتراض به 20الزم به ذآر است حكم مذآور در دادگاه تجديد نظر تأييد شده است و امير شهال 

  پايان پيام. ديوان عالي آشور فرصت داد
  
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  للي انرژي اتمي  چهار سوال اساسي درباره پرونده ايران در آژانس بين الم
  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6 پنج شنبه -خبرگزاري مهر 

متن کامل سوالت اساسي پيرامون پرونده ايران قبل از نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي به شرح 
  : زير است

ايران ) failure(و کوتاهي ) non-compliance(  ازچه اصطالحاتي براي بررسي موارد عدم اطاعت-1
  مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي استفاده شده است ؟در
عدم " ، )" complaince(اطاعت : " و صورتهاي مختلف آن مانند) " comply(اطاعت کردن"  از کلمه 1-1

درمقررات آژانس  با اشاره به همکاري کشورها  يا )"  failure(کوتاهي "و )" non-complaince(اطاعت 
در ) " breach(نقض" کلمه . مقررات و تعهدات پادماني استفاده شده است عدم همکاري در اجراي 

مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي به کار نرفته است اما در گزارش رئيس شوراي حکام در تاريخ 
، برخي بيانيه هاي اعضاي شوراي حکام در ) GOV/73/2003( طبق سند 2003دهم نوامبر سال 

و در پاراگراف اجرايي دوم پيش نويسي  ) اچ (  در مقدمه 2003يکم نوامبر سال مذاکرات علني بيست و 
 در ميان اعضاي شوراي حکام پخش شد بسيار استفاده 2003که در عصر روز بيست و چهارم سال 

  .شده است
) yield(تسليم شدن " به عنوان ) " comply(اطاعت) "چاپ ششم  ( Black طبق فرهنگ حقوقي2-1
" پذيرفتن " و" عمل کردن بر اساس"و " خود رابا چيزي وفق دادن )" "accommodate(دنهمراهي کر"

  .تعريف شده است 
"Compliance " اطاعت "به عنوان)submission"" (پيروي)obedience ""(سازگار بودن)conformance (
) refusal(متناع يا ا) negligence(و کوتاهي) fault(به عنوان قصور" Fail"تعريف شده است و کلمه "

  .نا موفق بودن يا نارسايي را مي رساند " fall short. "تعريف مي شود 
  . مي باشد "Comply" بندهاي بعدي مقررات آژانس شامل صورتهاي مختلفي ازکلمه3-1

  .تبصره يک، پنچ ،شش وهفت : بند الف) پادماني آژانس ( ماده دوازده 
   ج بند ب و) پادماني آژانس( ماده دوازده 

  . درمقررات آژانس ولي با دو سياق مختلف آمده است" failure" همچنين چهار مرجع براي کلمه 4-1
 اقدامات non-complaince and failureدر برابر ): تبصره هفتم(بند الف ) پادمان آژانس(ماده دوازده 

  . تاديبي الزم اتخاذ مي شود
نس بي درنگ براي اصالح هر گونه عدم اطاعت يا کوتاهي اين آژا: بند ب ) پادمان آژانس ( ماده دوازده 

  .اقدامات الزم را اتخاذ خواهد کرد
دربرابرکوتاهي کشور يا کشورهاي خاطي ظرف مدت مناسب : بند ج ) پادمان آژانس ( ماده دوازده 

  .اقدامات کامل  اصالحي اتخاذ مي شود
ي به چنين  عضوي اجازه مي دهد تا نظر خود را کنفرانس عموم: بند الف ) تعليق امتيازات ( ماده نوزده 

  .در مورد اينکه کوتاهي او به علت شرايطي که خارج از کنترل اين کشور بوده است ابراز دارد 
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 بنابراين کوتاهي دردوسياق پيشين  به معني قصور يا عملي که بدون قصد انجام شودمي باشد در 5-1
وقتي که اين دو کلمه با يکديگر . پيچي عمدي است حالي که عدم اطاعت به معني امتناع يا سر

براي روشن شدن ابهامات معنايي دراينجا ، . استفاده شوند به اعمال تعمدي و سهوي بر مي گردد 
عدم اطاعت را مي توان به عنوان کوتاهي هاي مستمر يک کشور تعريف کرد که مقدار نقض مقررات و 

  .رژي اتمي را روشن خواهد کرد موافقنامه پادمان آژانس بين المللي ان
 منع گسترش 1968در مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي پيمان سال " non-compliance"  معني-2

 بين ايران وآژانس بين المللي انرژي اتمي براي به کار 1974تسليحات هسته اي و توافق نامه سال 
  ت کشتار جمعي چيست ؟ بستن مقررات پادمان مربوط به پيمان منع گسترش تسليحا

تغييردرمواد و امکانات هسته اي  براي پيشبرد هرگونه هدف نظامي و کوتاهي هاي مستمردراتخاذ 
همانطورکه ازسوي شوراي حکام مقررشده، .اقدامات کامل اصالحي ظرف يک مدت زمان مناسب است

 بين ايران و 1974نامه پادمان ماده دوازدهم مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و ماده نوزدهم موافق
مقررات آژانس مکررا از عبارت ذکرشده و گونه هاي آن در مواد زير . آژانس نشانگر عدم اطاعت مي باشد

  :  استفاده مي کند 
  " براي پيشبرد هرگونه هدف نظامي ) : " اهداف ( ماده دوم 

  " هدف نظاميبراي پيشبردهرگونه  : " 5بندالف تبصره ) : کارکردها (ماده سوم 
  "براي پيشبردهرگونه هدف نظامي بعدي : "بند دال تبصره چهار ) طرحهاي آژانس ( ماده يازده 

  ) :پادمان آژانس ( ماده دوازده 
  "براي پيشبرد هر گونه هدف نظامي : "بند الف تبصره  يک 

  "تغيير درمواد براي اهداف نظامي  : " 5بند الف تبصره 
  "شبرد هرگونه هدف نظامي در پي : 6بند الف تبصره 

  "درپيشبردهرگونه هدف نظامي : بند ب
 منع گسترش توليد تسليحات هسته اي که هدف اين 1968 پاراگراف يک از ماده سه پيمان سال 2-2

تغييردرانرژي هسته اي ازاستفاده هاي صلح آميز به تسليحات هسته اي يا " پادمان جلوگيري از
  .ي باشد م" ديگروسايل هسته اي انفجاري

 بين ايران 1974 پادمان سال 19 و 18، 14 ماده يک ، دو، شش و بند سوم ماده هفت بند ب و ماده 3-2
و آژانس بين المللي انرژي اتمي که اختيارات قانوني خود را از ماده سوم پيمان منع گسترش تسليحات 

پادمان تاييد عدم تغيير  گرفته است به وضوح بيان مي کند که هدف موافقنامه 1968هسته اي سال 
  .مواد هسته اي  به تسليحات هسته اي يا ديگر وسايل هسته اي انفجاري است 

  در بند دوازدهم مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي چيست ؟"  corrective action" معني -3
فاده صلح آميز خود اين عبارت به اين اشاره دارد که اگر کشوري تغييردر مواد و امکانات هسته اي از است

به جهت اهداف نظامي  بدهد  بعد از آنکه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مدرک محکمي در 
اين راستا بيابند و شوراي حکام مدارک مذکور را بررسي کند  وعدم اطاعت اين کشور را تشخيص دهد 

ين پرونده به شوراي امنيت سازمان کشور مذکور به عنوان قدم اول در جبران اين وضعيت قبل از ارجاع ا
اتخاذ کند عبارت اقدامات اصالحي تنها در " اقدامات اصالحي را ظرف يک مدت زماني مناسب" ملل بايد 

بند دوازده پادمان آژانس که مراحل و رويه هايي براي برخورد با کشور ي که عدم اطاعت آن تشخيص 
  .داده شده به کار رفته است 

در برابر عدم اطاعت و کوتاهي کشور يا : " بند الف ، تبصره هفت ) ادمان آژانس پ( ماده دوازدهم 
  ...."کشورهاي خاطي مراحل اصالحي موردنياز در ظرف يک مدت مناسب اتخاذ شود

اين آژانس بايد اقدامات فوري براي اصالح  عدم اطاعت يا : بند ب ) پادمان آژانس ( ماده دوازدهم 
  .کوتاهي اتخاذ کند 

دربرابرکوتاهي کشوريا کشورهاي خاطي اقدامات کامل اصالحي : بند ج ) پادمان آژانس ( ده دوازدهم ما
  . ظرف يک مدت مناسب اتخاذ شود و شوراي حکام بتواند يک يا هر دواقدام ذيل را اتخاذ نمايد 

سازمان مي تواند به شوراي امنيت ) non-compliance(  تحت چه شرايطي يک مورد ازعدم اطاعت - 4
  ملل ارجاع داده شود؟

 بر طبق ماده دوازدهم بند ج مقررات آژانس همين طور پاراگراف نوزده بخشنامه اطالعاتي آژانس 1-4
)June 1972 ,153/INFCIRC ( که ساختار و محتواي موافقنامه پادمان بين آژانس بين المللي انرژي

براي مثال مي توان آن را در ماده ( د اتمي و  کشورهاي فاقد تسليحات هسته اي را توضيح مي ده
نوزدهم پادمان بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي که در پاورقي صفحه يک آمده است مشاهده 

موردي از عدم اطاعت زماني به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد که بازرسان آژانس ) کرد 
ند که نشان دهنده تغيير امکانات و مواد هسته اي از بين المللي انرژي اتمي مدرکي محکم پيدا کن

اين مدرک به . استفاده صلح آميز به استفاده نظامي  يا درجهت  برنامه تسليحات هسته اي باشد 
وسيله دبير کل آژانس به شوراي حکام گزارش مي شود و کشور مربوطه نيز از انجام اقدامات اصالحي 

  .م تعيين کرده قصور مي ورزد در مدت زمان مناسبي که شوراي حکا
 با وجود اين اگر هيچ مدرکي وجود نداشته باشد که ثابت کند امکانات و مواد هسته اي از استفاده 2-4

صلح آميز به سوي اهداف نظامي و يا برنامه تسليحات تغيير جهت داده است و کشور مربوطه براي 
ي کند هيچ دليل قانوني براي اينکه روشن شدن سواالت مربوط به فعاليتهاي هسته ايش همکار
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شوراي حکام به عدم اطاعت اين کشور حکم داده و در نتيجه توجيه کننده ارجاع موضوع به شوراي 
  .امنيت سازمان ملل براي اقدامات بيشتر نخواهد بود 

انس  اگرموردي از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش شود در حالي که بازرسان و دبيرکل آژ3-4
بين المللي انرژي اتمي هيچ مدرکي پيرامون فعاليتهاي برنامه تسليحات اتمي ايران پيدا نکنند شوراي 

  . استفاده مي کند 1974حکام از تمامي اختيارات خود، مقررات آزانس و توافقنامه پادمان 
دهم نوامبر سال در مقابل دبيرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در پاراگراف پنجاه و گزارش خود در 

و " ايران همکاري فعال و شفافي از خود  نشان داده است "  که براي شوراي حکام بيان داشت  2003
تا اين زمان مدرکي که نشان دهد  مواد و فعاليتهاي " در پاراگراف پنجاه و دوم همان گزارش آمده است 

سليحات هسته اي بر مي گردد وجود هسته اي اعالم نشده گذشته ايران به موارد فوق که به برنامه ت
  ."ندارد

به پرونده ايران از آن جهت که " corrective action" از نقطه نظر قانوني مفهوم اقدامات اصالحي 4-4
هيچ مدرکي از برنامه هاي هسته اي در ايران پيدا نشده است و اينکه شوراي حکام نيز هنوز  موردي 

 پيدا نکرده  مربوط 1974 آژانس بين المللي انرژي اتمي و پادمان از عدم اطاعت ايران در قبال مقررات 
  .نمي شود 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  پرزيدنت بوش برای ديدار با سربازان آمريکائی، به عراق رفته است
  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6پنج شنبه  -راديو امريكا 

اين سفر . ای مالقات با سربازان آمريکائی در عراق، پنهانی به آن کشور سفر کردپرزيدنت بوش بر
  . پيشاپيش به دليل نگرانی های امنيتی اعالم نشده بود

در حقيقت، کاخ سفيد گفت رئيس جمهوری تعطيل روز شکرگزاری را در مزرعه خود در تگزاس سپری 
د نفر ار دستياران خود با هواپيمای ويژه رياست اما چهارشنبه شب آقای بوش همراه با چن. خواهد کرد

در اين سفر گروه کوچکی از خبرنگاران نيز آقای بوش را همراهی می . جمهوری رهسپار بغداد شد
  . آنها موافقت کرده بودند سفر را تا انجام آن پنهان نگاهدارند. کردند

رای همکاری عراق را که در سالن  سرباز آمريکا و چندين عضو شو۶٠٠اما آقای بوش به بغداد رفت و 
او به آنها گفت ارتش آمريکا عراق را تا زمانی که . غذا خوری فرودگاه بغداد جمع شده بودند، غافلگير کرد

آقای بوش سپس با يک يک سربازان دست داد و به . امنيت در آن برقرار نشده است ترک نخواهد کرد
او پس از اندکی، بيش از دو ساعت از بغداد . کردآنها در صرف غذای مخصوص روز شکر گزاری کمک 

   .خارج شد
  

ي نيروي هوايي عراق در زمان صدام، هنگام بازجويي توسط نيروهاي آمريكايي در زندان جان  فرمانده
  . باخت

  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6پنج شنبه 
مريكا مدعي شد، سرلشكر از خبرگزاري رويتر، ارتش آ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي نيروي هوايي عراق در زمان حكومت صدام، هنگام بازجويي به مرگ  عابد حامد مدحوش، فرمانده
  . طبيعي مرده است

  . مدحوش گفت آه احساس خوبي ندارد و به دنبال آن از حال رفت: ي ارتش آمده است در اطالعيه
  . ند و بالفاصله تيم پزشكي را خبر آردندز ي وي دريافتند آه نبض وي نمي سربازان با معاينه

هاي الزم پزشكي براي وي انجام شد آه  تمامي اقدامات و تكنيك: ي اين اطالعيه آمده است در ادامه
 . ي پزشك معالج، وي به مرگ طبيعي جان داده است موثر نبود و به گفته

ين روحاني شيعه در عراق با تر رييس شوراي حكومت انتقالي عراق در تالش براي راضي آردن برجسته
  . ها، به ديدار وي رفت طرح آمريكا براي بازگرداندن حاآميت به عراقي

العظمي سيستاني، از  اهللا  به نقل از خبرگزاري رويتر، آيت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي اشغالگر بر سر مراجع بزرگ شيعه تجديد نظر در توافقي آه ميان شوراي حكومت عراق و نيروه

  . قدرت به عراقي بوجود آمده را خواستار شده است
ها  اهللا العظمي سيستاني آه معتقد است اين طرح به اندازه آافي اسالمي نيست و عراقي تاييد آيت

  . اند، براي جلب حمايت مردمي از اين طرح بسيار حساس و ضروري است به حاشيه آشيده شده
اهللا العظمي  يس آنوني شوراي حكومت انتقالي عراق گفت آه وي با آيتسخنگوي جالل طالباني، ري

  . ي طرح انتقال قدرت مذاآره خواهد آرد سيستاني درباره
اين فرصتي است تا جزييات طرح مورد بررسي قرار گيرد و روند : قباد، پسر طالباني و دستيار وي گفت

هاي وي را   آه ائتالف و شوراي حكومتي نگرانياهللا برسد و به او اطمينان داده شود آن به اطالع آيت
  . آامال مورد نظر دارند و قانون اساسي توسط يك نهاد منتخب تدوين خواهد شد

ي   سيستاني توسط شخص ثالثي اعالم شد، ما هنوز درباره اهللا از آنجا آه اين شروط آيت: وي افزود
 ي پيامانتها. ايم واقعي بودن اين به اصطالح شروط متقاعد نشده
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  تشكيل هياتى براى هماهنگى اقدامات جهانى درعراق  
  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6 پنج شنبه -راديو آلمان 
آوفى عنان دبيرآل سازمان ملل متحد هياتى از مستشاران بين المللى را فراخواند، تا : نيوريورك

بر . له عراق هماهنگ آننداقدامات آشورهاى همسايه عراق، و جامعه جهانى را در رابطه با مسئ
اساس اطالعات يكى از سخنگويان سازمان ملل متحد، اين هيات را اعضايى از شش آشور همسايه 

.  آشور عضو شوراى امنيت سازمان ملل، و نيز آلمان تشكيل مى دهند٩ى عراق، مصر، و همچنين 
آلمان، فرانسه، و روسيه مى خواهند، در . ر روز دوشنبه آينده خواهد بودنخستين نشست اين هيات، د

اين ميان، براى نقش هر چه بيشتر سازمان ملل متحد، در عرصه برقرارى يك دولت مستقل عراقى 
 .تالش آنند

 
  نظاميان آمريکايي يکي از افراد گارد رياست جمهوري عراق را دستگير کردند  

  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6پنج شنبه 
يکي از افراد گارد رياست جمهوري عراق را به همراه چهار ) پنجشنبه (نيروهاي اشغالگر آمريکايي امروز     

  . تن ديگر از همراهان وي در شهر الرمادي دستگير کردند 
به گزارش خبرگزاري مهـر بـه نقـل از خبرگـزاري فرانـسه ، سـتاد فرمانـدهي مرکـزي نيروهـاي اشـغالگر                         

درجريان حملـه نيروهـاي آمريکـايي بـه شـهرالرمادي در غـرب بغـداد                :  طي بيانيه اي اعالم کرد     آمريکايي
  .يکي از نگهبانان شخصي صدام رئيس جمهور مخلوع عراق دستگير شد "خالد حاتمي "

دراين بيانيه آمده است هنگامي که گروه ضربت نيروهاي آمريکايي سرگرم جستجو براي يـافتن مبـارزان                 
نازل عراقي ها بودند ناگهان با حاتمي نگهبان شخصي صدام و چهارتن ديگر از همراهان وي                در يکي از م   

  .روبرو شدند وبالفاصله همگي را دستگيرکردند 
طبق بيانيه فرماندهي مرکزي نيروهاي آمريکايي، گروه ضربت اين عمليات را در ساعت سه بامداد انجام 

    .داده است 
  

   عرفي  يا مذهبي حكومت-شيعيان و آينده عراق
  

  مخالفت مجلس اعال با توافق اخير آمريكا و شوراي انتقالي 
  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6پنج شنبه  -بازتاب

مشاور رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، ناديده گرفتن هويت اسالمي ملت عـراق و رأي ايـن    
ا از جملـه مهمتـرين اشـکاالت ايـن          ملت، مشروعيت بخـشيدن بـه وجـود نيروهـاي اشـغالگر آمريکـايي ر              
  .  مجلس به توافقنامه اخيرميان برمر و شوراي انتقالي عراق عنوان کرد

وگو با مهر درباره سخنان اخير ييس مجلس اعالي انقالب اسـالمي عـراق و                 سيد محسن حکيم در گفت    
با :  انتقال قدرت گفتاشکاالت وي به توافق اخير ميان شوراي انتقالي عراق و نيروهاي اشغالگر در مورد

توجه به وضع جديـد و فـشارهاي وارده بـر آمريکـا و تـاثيرات انتخابـات رياسـت جمهـوري و شـرايطي کـه                           
درعراق براي اين کشور ايجاد شده است و تاثير مرجعيت عظيم شيعه، آمريکا موافقت کرده است که در 

  .ها واگذار کند ي  قدرت را به عراق83 تابستان سال 2004 ژوئن 1چارچوب طرحي تا 
قانون اساسي عراق بايد توسط مجلس موسسان و توسط         : مرجعيت بزرگ شيعه تاکيد دارند    : وي گفت 

مردم و با راي مستقيم آنها انتخاب شوند و اينکه اين مجلس با تشکيل کميته تدوين قـانون اساسـي از                      
  .ميان نخبگان ديني و علمي و عشاير و ساير گروههاي عراقي صورت گيرد

 شـوراي امنيـت کـه تاکيـد کـرده         1511بنابراين بـر اسـاس قطعنامـه        : مشاور سيد عبد العزيز حکيم افزود     
حاکميت بايد به تدريج بـه شـوراي حکـومتي عـراق واگـذار شـود، پـل برمـر حـاکم آمريکـايي ايـن                          : است

در اين طرح که    پيشنهاد را مطرح کرد، درواقع اجرا و مکانيزمهاي اجرايي انتقال قدرت به عراق متاسفانه               
ازسوي آمريکا مطرح شده و به تائيد شوراي حکومت انتقالي رسيد، برخـي مطالـب مهـم ناديـده گرفتـه                     

  .شده است
  مـيالدي تـشکيل شـود و بـا     2004 ژوئـن  1بر اساس اين طرح بايد  مجلس ملي انتقالي تا           : حکيم افزود 

ل مي شود و قـدرت بـه مجلـس          تشکيل اين مجلس، شوراي حکومت انتقالي و حکومت اشغالگران منح         
ملي انتقالي تفويض مي شود و بعد از آن دولت موقـت انتقـالي تـشکيل مـي شـود کـه ايـن دولـت کـار                            

  .دهد برگزاري انتخابات عمومي و همه پرسي از جمله سرشماري عمومي و قانون انتخابات را انجام مي
 نفـره در هـر يـک از         15 کميتـه    شـوند کـه يـک       به گفته وي، اعضاي مجلس ملي به اين نحو انتخـاب مـي            

 5 نفر توسـط شـوراي حکومـت انتقـالي،           5 گانه عراق تشکيل مي شود، به اين صورت که           18استانهاي  
 نفر نيز توسط شوراي     5نفر توسط  شوراي استانداري که زير نظرفرماندهي نيروهاي اشغالگر قرار دارد،             

 عضو ايـن کميتـه از ميـان نخبگـان     15از  عضو 11به گفته سيد محسن حکيم    . شهرها انتخاب مي شوند   
 نفـر بـر اسـاس    200 نفر را در هر اسـتان انتخـاب مـي کننـد و ايـن      200مذهبي علمي و عشاير عراقي،     

کنند، مثال در شهر  نسبت جمعيت هر استان به کل کشور نمايندگان اين مجلس را در استان انتخاب مي
  .شود ر انتخاب مي هزار نفر يک نف100دو ميليوني بصره به ازاي هر 

www.iran-archive.com 



حکيم با بيان اعتراض مجلس اعال نسبت به نحوه انتخاب اعـضاي کميتـه سـازماندهي  اسـتانها و ديگـر                      
موارد اين طرح، اشکاالت مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به توافق اخير شوراي انتقالي و آمريکـا را                  

  . مورد خالصه کرد7در 
ردم در ايـن مـورد ناديـده گرفتـه شـده اسـت زيـرا شـوراهاي                  ـ اولين اشکال اين است که راي و نظـر مـ           1

استانداري توسط فرماندهي نيروهاي اشغالگر انتخاب شده است  و مردم هـيچ نقـشي در آن ندارنـد و                    
فرماندهي آمريکا در انتخاب هريک از اين افراد اختيارکامل دارد و اين شوراها زيـر نظـر نيروهـاي اشـغالگر                 

شوراي انتقالي، بنابراين افرادي که انتخاب مي شـوند توسـط کميتـه سـازماندهي               قرار دارند نه زير نظر      
  .منتخب مردم نيستند بلکه منتخب نيروهاي اشغالگر هستند

 نفر کانديـد شـوند   1000ـ هيچ معياري براي انتخاب اعضاي مجلس ملي موقت وجود ندارد زيرا مثال اگر          2
 نفر را بدون هيچ معيارخاصي کنار مي گـذارد و  800 يعني  نفر را انتخاب کند200کميته سازماندهي بايد  

نحوه صالحيت آنها مشخص نيست، با توجه به تاثير نيروهاي اشغالگر، افرادي که هماهنگ و همسو بـا                  
اشغالگران باشند وارد مجلس مي شوند و جايي بـراي نخبگـان دينـي و علمـي و عشايرمـستقل نمـي                      

  .ماند
 کـه تنهـا نهـاد مـشروع و قـانوني عـراق را               1511ا توجـه بـه قطعنامـه        ـ سومين اشکال اين است کـه بـ        3

شوراي حکومت انتقالي عنوان کرده است با توجه به اينکه شـوراي اسـتانداري و شـوراي شـهرها تـابع                     
شوراي انتقالي نيست بلکه زير نظر مستقيم اشغالگران است بنابراين نقـش شـوراي حکومـت انتقـالي       

رحاليکه  تمام اختيـارات بايـد تحـت نظـارت شـوراي انتقـالي باشـد و تعيـين                   به حاشيه رانده مي شود، د     
  .استاندار نبايد زير نظر فرماندهي عملياتي اشغالگران باشد

ـ اشکال چهارم اين است که در اين فرايند و طرح هيچ نقشي براي سازمان ملل متحـد در نظـر گرفتـه                       4
 شوراي امنيت بر نقـش فعـال   1511 و   1483هاي    نشده است و هيچ دخالتي ندارد در حالي که قطعنامه         

  .و سازنده اين نهاد تاکيد کرده است
ـ اشکال پنجم  اين است که بر اساس اين طرح، شوراي انتقالي در نهايت منحـل مـي شـود در حـالي      5

 شوراي امنيت به رسميت شـناخته شـده و بـسياري از کـشورها     1511که اين شورا بر اساس قطعنامه   
يي کرده اند، در حقيقت اين طرح يک آلترناتيو نامشخص را به جـاي يـک سـازمان مـشخص                     آن را شناسا  

شناسايي شده يعني شوراي حکومت انتقالي عراق انتخاب کرده است، منحل کـردن شـوراي انتقـالي                 
 بدون اينکه مشخص شـود مجلـس ملـي انتقـالي مـاهيتش چگونـه اسـت، مـورد اشـکال                2004در سال   
  .است

ين است که  در پيش نويس موقت براي اداره عراق در مرحله انتقالي هيچ اشـاره اي   ـ اشکال ششم ا   6
به هويت اسالمي ملت عراق نشده است ما تاکيد مي کنيم که هويت اسالمي ملـت عـراق بايـد مـورد      

 درصد ملت عراق مسلمان هستند و اسالم بايد در تمام سطوح به عنوان محـور و  97توجه قرار گيرد زيرا    
مراجع عظام، مجلس اعالي انقالب اسـالمي عـراق و عالمـه             : حکيم تاکيد کرد  . اسي قرار گيرد    رکن اس 

بحرالعلوم نسبت به اين طرح ايراد دارند، بـا توجـه بـه اينکـه مرجعيـت دينـي شـيعه داراي پايگـاه عظـيم                          
 مردمي است و ملت عراق متـدين و ملتـزم بـه اسـالم و قـوانين شـرعي هـستند، امـا در بحـث انتخـاب                    

  .اعضاي مجلس ملي انتقالي به اين مساله مهم هيچ توجهي نشده است
ـ اشکال هفتم ايـن اسـت کـه بـر اسـاس قـانون اداره عـراق در دوران انتقـالي، دولـت انتقـالي پـس از                             7

تشکيل با نيروهاي آمريکايي يک توافق امنيتي امضا مي کند به اينکـه در عـراق بـاقي بماننـد، يعنـي در            
فق به حضور اشغالگران در عراق مشروعيت مي بخشد، اشکال ما ايـن اسـت اساسـا      حقيقت با اين توا   

که نيازي به نيروهاي اشغالگر نيست اگر هم نيازي باشد اين نيـاز بايـد بـر اسـاس منـافع ملـت عـراق و                          
  .ضرورتهاي زماني و در چارچوب سازمان ملل و نيروهاي حافظ صلح باشد

قـالي درچـارچوب قـرارداد امنيتـي وجـود نيروهـاي اشـغالگر را بـا ايـن                   بنابراين ما به اينکه دولت موقت انت      
  .توافق به رسميت بشناسد، انتقاد داريم

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذز6پنجشنبه : بررسی مطبوعات تهران

  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6پنج شنبه  -بي بي سي 
هفته در تهران منتشر شده اند در عنوان های اصلی خود قطعنامه چهار روزنامه ای که در آخرين روز 

شورای حکام سازمان انرژی اتمی را با اهميت ديده و از آن به عنوان پيروزی سياست خارجی ايران ياد 
  .کرده اند
 که رضايت ايران، اروپا و آمريکا را از قطعنامه شورای حکام سازمان انرژی اتمی در صدر اخبار ياس نو

گرچه اين موفقيتی است برای جمهوری اسالمی، ولی لحن :" د آورده از قول الهه کوالئی نوشتهخو
  ."بيانيه به حدی قاطع و جدی است که ايران را تحت نظارت کامل آژانس قرار می دهد

 از زبان رييس کميسيون خارجی شورای امنيت ملی مشخصات بيانيه روز چهارشنبه آژانس همشهری
 تشريح کرده و نتيجه گرفته که در بخش های مختلفی قطعنامه با استفاده از کلمات انرژی اتمی را

  .ماليم بر خالف نظر آمريکا عمل کرده است
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حسين موسويان بحران هسته ای را که در ماه های گذشته شکل گرفت از بزرگ ترين بحران های عمر 
ا نشان دادند و از تمام ظرفيت خود جمهوری اسالمی خوانده و گفته است اروپايی ها حسن نيت خود ر

  . استفاده کرده اند
به گفته اين مقام شورای امنيت ملی در حاليکه ژاپن، کانادا و هلند هم از موضع سخت قبلی خود 
عدول کردند، تنها موردی که در هنگام رای گيری در شورای حکام منفی سخن گفته شد و قدری 

 معلوم نيست اين کشور که روابط تجاری گسترده ای با عجيب می نمايد، موضع کره جنوبی است و
  . ايران دارد و از فشار بر ايران سودی نمی برد، چرا چنين موضعی گرفت

 از زبان نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی و سخنگوی وزارت خارجه ضمن آفتاب يزد
ازرسی هائی که در آينده صورت می گيرد اميدواريم ب:" استقبال از قطعنامه شورای حکام نوشته است

  ."بر اساس بی طرفی استوار باشد
به دنبال اختالفاتی که بين مراجع تقليد بر سر حلول ماه شوال و روز عيد فطر بروز کرد، جمعی از روزه 

 امهبه نوشته روزن. داران روز سه شنبه را عيد و پايان ماه روزه دانستند و عده ای آن روز را روزه گرفتند
  . رهبر جمهوری اسالمی گفته است هر دو دسته به تکليف شرعی خود عمل کرده اندايران

  .آيت اهللا خامنه ای خود، روز عيد فطر را مطابق تقويم رسمی کشور روز چهارشنبه اعالم کرد
  نظر دفتر آيت اهللا فاضل لنکرانی را منعکس کرده که با لحنی گله آميز گفته است که رويتآفتاب يزد

  .ماه شوال در روز سه شنبه از نظر آن مرجع قطعی شده بود و به صدا و سيما اطالع داده شد
اين اعالميه از آن جا اهميت دارد که راديو وتلويزيون جمهوری اسالمی بدون اشاره ای به نظر مراجعی 

عيد فطر در مانند فاضل لنکرانی و بهجت و صافی و صادق روحانی و موسوی اردبيلی روز چهارشنبه را 
  .نظر گرفته بود

 در گزارشی از ديدار سران کشور با رهبر جمهوری اسالمی در روز عيد فطر از قول آيت اهللا ياس نو
استعمارگران نقشه تجزيه اين کشور را کشيده اند اما بايد بدانند که عراق :" خامنه ای نوشته است

بوسيله مردم عراق نوشته شود و نه در متعلق به مردم عراق است و قانون اساسی اين کشور بايد 
  ."واشنگتن

رهبر جمهوری اسالمی پيش بينی کرده که اگر غير از اين عمل شود، مردم عراق گريبان اشغالگران را 
  .رها نخواهند کرد و در مقابل آنان تسليم نخواهند شد

يت حقوق بشر در  در مقاله ای از اهميت قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعآفتاب يزد
ايران نوشته و تاکيد کرده که بر خالف گفته سخنگوی قوه قضاييه محکوميت ايران به دليل نقص حقوق 

  .بشر کم اهميت نيست
 مسووالن کشور را از ادامه کارهای پرهزينه ای مانند صدور حکم اعدام برای هاشم  آفتاب يزدسردبير

ه و نوشته نمی توان تمام محکوميت های جهانی را به آغاجری و ماجرای قتل زهرا کاظمی برحذر داشت
  .حساب استقالل طلبی و عدالت جوئی جمهوری اسالمی گذاشت

 خبر داده که روز چهارشنبه بعد از نمازعيد فطر عده ای از گروه فشار اصفهان بعد از دادن شعار ياس نو
صفهان حمله بردند و در حالی که عليه احمد شيرزاد نماينده اصالح طلب آن شهر به دفتر نمايندگان ا

نيروی انتظامی هيچ واکنشی از خود نشان نمی داد پنجره های آن را شکستند و به در و ديوار 
  .پوسترهائی عليه نمايندگان اصفهان نصب کردند

 نظر علی مزروعی نماينده اصفهان را درباره اين اقدام پرسيده و از زبان وی نوشته با نزديک ياس نو
خابات فعاليت گروه های فشار شدت گرفته است اما اين کارها جز ايجاد نفرت در مردم نتيجه شدن انت

  .ای ندارد و باالخره حوصله مردم اصفهان هم از بی احترامی به نمايندگان منتخبشان پايان خواهد گرفت
ن اصفهان چهره رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به اين که حمله برندگان به دفتر نمايندگا

  .ت شکايت از آن ها فايده ای نداردهای مشخص و شناخته شده هستند گفته اس
 راه پيمايان که پوستری با عکس ميمونی که پرچم های اسرائيل و آمريکا را در دست  ياس نوبه نوشته

اخته دارد تهيه کرده و بر متن آن عليه احمد شيرزاد شعارهائی نوشته بودند همه از چهره های شن
  .شده گروه فشار و در مجموع حدود پنجاه نفر بودند که از عمليات خود فيلمبرداری هم می کردند

 خبر داده که رييس مجمع تشخيص مصلحت گفته است با شرايطی که در جنگهای گذشته هشهری
اال به ما تحميل شده بود نتوانسته بوديم در منطقه دريای خزر حضور نظامی درستی داشته باشيم و ح

  .با شرايط جديد بايد حضور خود را در آبراه های اطراف کشور توسعه دهيم
هاشمی رفسنجانی که با فرماندهان نيروی دريائی ديدار کرده بود، با تاکيد بر اهميت منابع نفتی زير 

بنا نيست دريای خزر :" خليج فارس و در يای خزر و پيشرفت های تکنولوژيک که نصيب ايران شده گفته
  ." نظامی کنيم ولی نبايد کمتر از حدی که ديگران حضور نظامی دارند، حضور نظامی داشته باشيمرا

پنجشنبه در آخرين روز هفته نيمی از روزنامه های تهران به دليل قرار گرفتن بين دو روز تعطيل و 
  . تعطيلی مدارس و آموزشگاه های کشور منتشر نشده اند

  
  گوناگون

  
  ي بر اثر سكته قلبي درگذشت  آيت اهللا صادق خلخال
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  2003 نوامبر 27 –1382 آذر 6پنج شنبه 
آيت اهللا صادق خلخالي يكي از مراجع تقليد پس از يك دوره بيماري طوالني شب گذشته در منزل 

  .شخصي خود در قم درگذشت
 در 1305ل هاي انقالب اسالمي درسا  گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، نخستين حاآم شرع دادگاه  به 

 براي تحصيل علوم 1323دنيا آمد و پس از اخذ مدرك ششم ابتدايي در سال  خلخال به) گيوي(روستاي 
  .حوزوي به مدرسه حاج مال ابراهيم اردبيل رفت

 سال از شاگردان 13وي سپس براي تكميل دروس حوزوي خود وارد حوزه عمليه قم شد و به مدت
  .ه قم بوددر حوزه علمي) ره( حضرت امام خميني

قم برگزار ) ع( بعداز ظهر فردا از مسجد امام حسن العسگري 2مراسم تشييع پيكر آن مرحوم از ساعت 
  .خواهد شد
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