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

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ا، نيروها، دولتهمواضع 
  

تعويق مذاکرات بازرگاني اتحاديه اروپا و جمهوري اسالمي تا آشکار شدن نتيجه نشست هفته آينده 
 آژانس بين المللي انرژي اتمي
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روپا مي گويند که هفته آينده گفتگوهايي را در زمينه حقوق مقامات اتحاديه ا): راديوفردا(فريبا مودت 
اما در اين ميان وزيران امور خارجه اتحاديه . بشر با مسئوالن نه چندان بلندپايه ايران آغاز خواهند کرد

اروپا گفته اند که مذاکرات بازرگاني خود را با ايران، تا معلوم شدن نتيجه اجالس هفته آينده آژانس بين 
نمايندگان اتحاديه اروپا : خبرگزاري آلمان مي گويد. ي انرژي اتمي به تعويق خواهند انداختالملل

اميدوارند که قطعنامه جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي، مواضع اروپا و آمريکا را در مورد ايران در 
راديوآزادي، / اي آزاد ، يکي از نويسندگان راديو اروپAhto Lobjakasآتو لوبياکاس . مقابل هم قرار ندهد

 . گزارشي دارد که همکارمان، سياوش اردالن، چکيده اي از آن را به اطالع مي رساند
به رغم رايزني هاي فشرده، دولت ايران به احتمال زياد يک سرخوردگي ): راديوفردا(سياوش اردالن 

مسئوالن اروپايي .  تجربه خواهد کردديگر را در جريان ديدار وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در هفته آينده
مي گويند که وزيران اتحاديه اروپا تصميم گيري درباره از سرگيري مذاکرات تجاري با ايران را به تعويق 

اين مذاکرات سال گذشته به دنبال طرح اتهام داشتن برنامه هاي مخفي توليد سالح . خواهند انداخت
منابع سياسي در بروکسل مي گويند که . عوق شدندهاي هسته اي عليه ايران، براي يک سال م

وزيران اتحاديه اروپا مي خواهند تا جلسه بعدي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي که بين 
در اين جلسه آژانس آخرين يافته هاي خود را در . چهاردهم تا هجدهم ژوئن برگزار مي شود، صبر کنند

اما با اينحال اتحاديه اروپا پذيرفته است که همزمان . ه راي مي گذاردمورد برنامه هاي هسته اي ايران ب
اين . مذاکرات ديگري را در سطحي پايين تر، در چهارچوب مسائل حقوق بشر با ايران انجام دهد

 .مذاکرات هفته آينده در تهران انجام مي شود
 

ه را به عنوان راهي براي باز سخنگوي کميسيون اروپايي، اوني ودم، مي گويد که اين اتحاديه مذاکر
 :نگاه داشتن کانال هاي ارتباطي با اصالح طلبان ايران ارج مي نهد

 
ما همچنان معتقديم که گفتگوهاي ما با ايران در مورد حقوق ): سخنگوي کميسيون اروپايي(اوني ودم 

 کانال هاي چرا؟ زيرا اين امر. بشر ارزشمند است، هر چند که از نتايج ملموس آن تشويق نشديم
همچنين در ساختار چنين ارتباطاتي است . ارتباطي ما را براي طرح کردن موارد خاص باز نگاه مي دارد

اين . که نمايندگان جوامع مدني دو طرف گرد هم مي آيند و گاهي هم نمايندگان قواي قضاييه دو طرف
 . بشر در ايران فراهم مي کندارتباطات زمينه تبادل ديدگاه ها و تجارت را براي بهبود وضعيت حقوق

 
اما وراي مذاکرات درباره حقوق بشر، اتحاديه اروپا خواستار پيروي ايران از درخواست هاي آژانس .: ا.س

يک مسئول اروپايي که نخواست نام وي فاش شود، مي گويد که . بين المللي انرژي اتمي است
ش آژانس بين المللي انرژي اتمي تشويق بسياري از کشورهاي اتحاديه اروپا از بخش هايي از گزار

از طرف . شده اند که گام هاي ايران را براي رفع نگراني هاي بين المللي به رسميت شناخته است
ديگر همين مسئوالن اذعان مي کنند که بريتانيا، آلمان و فرانسه که سال گذشته قرارداد سعدآباد را با 

 به همکاري نه چندان همه جانبه ايران با آژانس از دست مي ايران امضاء کردند، بردباري خود را نسبت
 .دهند

هر چند که سه کشور مذکور گرم تهيه پيشنويس به شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
هستند، اما به نظر نمي رسد که آنها، آنگونه که آمريکا مي خواهد، پرونده ايران را به شوراي امنيت 

به گفته همان مسئول اروپايي، هر چند که گزارش آژانس در برگيرنده . اع دهندسازمان ملل متحد ارج
انتقادهايي از ايران است، اما در مجموع اتحاديه اروپا مي خواهد که براي حفظ اهرم هاي خود جهت 

اما مسئوالن اتحاديه اروپا مي . سوق دادن ايران به سمت مثبت، گفتگو با آن کشور را زنده نگاه دارد
يند که انتخابات اخير مجلس در ايران که اصالح طلبان اجازه شرکت در آن را نيافتند، حسن نيتي را که گو

 .نسبت به ايران وجود داشت از بين برد
پيش از انتخابات، کميسيون اروپا تعيين تاريخي براي از سرگيري مذاکرات تجاري با ايران را پذيرفته بود، 

انتخابات مجلس، فضاي . روپايي، هيچ کس براي اين کار عجله اي ندارداما اينک، به گفته يک مسئول ا
اما اين بدان معني نيست که اتحاديه اروپا با موضع آمريکا هم . مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا را تغيير داد

ان با اينحال مسئوالن اتحاديه اروپا يادآوري مي کنند که براي بهبودي وضعيت حقوق بشر، اير. نظر است
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مسئول کميسيون اتحاديه اروپا، به گزارش اخير سازمان ديدبان حقوق بشر . راه درازي را در پيش دارد
 .در مورد ايران استناد مي کند

 
ما مايل بوديم که در حوزه حقوق بشر، پيشرفت هاي بيشتري را در ايران شاهد باشيم، هر : اوني ودم

مثال تعويق مجازات .  جهت برداشته شده استچند که اذعان مي کنيم گام هاي کوچکي در اين
لذا من نمي گويم که هيچ پيشرفتي حاصل نشده . سنگسار براي زناني که به زنا محکوم مي شوند

 .است، اما مي گويم که دوست داشتيم پيشرفت هاي بيشتري را شاهد باشيم
بشر در ايران، راهي تهران مسئوالن اتحاديه اروپا هفته آينده با اميد به بهبود وضعيت حقوق .: ا.س

 .خواهند شد
  

اآثريت سناي بلژيك از اتحاديه اروپا خواستار خارج ساختن نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستي 
 .شدند
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در يك آنفرانس مطبوعاتي در ساختمان سناي بلژيك ) سه شنبه(|امروز بعد از ظهر: همبستگی ملی 

اعضاي سنا آه از احزاب مختلف سياسي اين آشور بودند، حمايت خود را از سازمان ,  شهر بروآسلدر
اآثريت سناي بلژيك در بيانيه خود به تهاجم خشونت بار پليس .مجاهدين خلق ايران اعالم آردند

تگيري  فرانسه و دس- بر عليه دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در اور سو آز2003 ژوئن 17فرانسه در 
پرزيدنت منتخب مقاومت ايران اشاره آردند و اعالم آردند آه اين حمالت در جارچوب , خانم مريم رجوي 

يك زد و بند سياسي بوده و هيچ زمينه قضايي نداشته است سناتور هاي بلژيكي اعالم آردند آه 
 سياست مماشات فاقد يك پايه قانوني بوده و بخشي از يك, گنجاندن مجاهدين در ليست تروريستي 

 با رژيم مذهبي تهران بوده است
 
  خرداد 19 - 2004 ژوئن 8

اعضاي سنا , امروز بعد از ظهر در يك آنفرانس مطبوعاتي در ساختمان سناي بلژيك در شهر بروآسل
اعالم آردند آه اآثريت اعضاي سناي بلژيك خواستار , آه از احزاب مختلف سياسي اين آشور بودند

 . مجاهدين خلق از ليست ترور اتحاديه اروپا مي باشندخارج ساختن نام
 بر عليه دفتر 2003 ژوئن 17اآثريت سناي بلژيك در بيانيه خود به تهاجم خشونت بار پليس فرانسه در 

پرزيدنت منتخب ,  فرانسه و دستگيري خانم مريم رجوي -شوراي ملي مقاومت ايران در اور سو آز
الم آردند آه اين حمالت در جارچوب يك زد و بند سياسي بوده و هيچ مقاومت ايران اشاره آردند و اع
 .زمينه قضايي نداشته است

مقاومت ايران بر عليه بنيادگرايي و برقراري يك دمكراسي , سناتور ها گفتند آه تحت رهبري مريم رجوي
بند به قوانين اين مقاومت هميشه پاي. بر پايه انتخابات آزاد و جدايي دين از دولت مي جنگيده است

 .آشورهاي ميزبان بوده است
 : قانون گذاران بلژيكي تاآيد آردند آه

 توجهات را از تروريستهاي واقعي منحرف ميكند, سرآوب جدي ترين نيروي مسلمان ضد بنيادگرا-
 , نبايد مبارزه عليه فاشيسم مذهبي را تروريسم خواند-
تخابات آزاد فراخوان داده اند و اخيرا خانم رجوي يك رفراندم  از آنجا آه مقاومت ايران بارها به برگزاري ان-

 تحت نظر ملل متحد را خواستار شده است
 . اخراج و استرداد مجاهدين از عراق نقض قوانين بين المللي و در حكم جنايت عليه بشريت مي باشد-

آه در ائتالف حمايت اآثريت سناي بلژيك شامل اآثر احزاب سياسي اين آشور منجمله حزب اصلي 
 . دولتي مي باشد مي باشد

از اعضاي ارشد آميسيون خارجي سناي بلژيك آه رياست اين جلسه را به عهده , آقاي سناتور گاالند
ضمن سخناني گفت آه امروز يكسال از حمله عليه مقر شوراي ملي مقاومت ايران در اور سو , داشت

. اي اعالم حمايت از مقاومت ايران صورت گرفته استدر اين رابطه يك ابتكاري در سنا بر. آز مي گذرد
امروز ما اعالم مي آنيم آه سازمان مجاهدين خلق ايران بايد از ليست گروه هاي تروريستي خارج 

ضمن اينكه شكي نيست آه تروريسم بايد مورد حمله قرار بگيرد ولي بايد بين تروريسم و يك . شود
مجاهدين آه سالهاي متمادي تحت آزار بوده اند يك سازمان سازمان . مقاومت مشروع تقاوت قائل شد

با امضاي اين قطعنامه توسط سناتورها و روساي گروه هاي مختلف سنا ما مي . دمكراتيك مي باشد
 . توانيم دولت خودمان و ساير دول اروپايي را جهت خروج مجاهدين خلق از ليست تحت فشار قرار دهيم

من ميخواهم به زودي خانم مريم رجوي را در پاريس مالقات آنم و قطعنامه آقاي سناتور گاالند گفت آه 
 .امروز را مستقيما به وي تقديم آنم

 عضو آميسيون خارجي سنا از حزب حاآم ليبرال Vankrunkelsvenآقاي سناتور وانگرون آلسون 
لق احترام مي گفت آه ما خوشحاليم آه خيلي از همكاران من در سنا به گروه مجاهدين خ, فالمان

من شخصا اين جا هستم آه از افرادي آه براي دمكراسي مبارزه مي . گذارند و از آن حمايت مي آنند
ما از سنا تالش خودمان را خواهيم آرد تا مجاهدين را آمك آنيم و دمكراسي در ايران . آنند حمايت آنم

 . ي باشدمحقق شود و مهمترين مسئله در آوردن مجاهدين از ليست تروريستي م
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 نماينده پارلمان از حزب سوسياليست فالمان گفت آه وظيفه من به Walter Mulsآقاي والتر مولس 
عنوان يك سياستمدار و همچنين وآيل اين است آه اعالم آنم تحت بهانه معامالت اقتصادي نمي توان 

 بهانه معامالت نمي توان اصول انساني را به. يك جنبش مقاومت را در ليست تروريستي قرار داد
دمكراسي نياز به شفافيت دارد و وقتي شما يك گروه مقاومت را به خاطر منافع مادي . اقتصادي دور زد

 . دراين ليست قرار مي دهيد به نظر مي رسد آه خبري از دمكراسي نيست
آقاي فيروز محوي عضو آميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت ايران آه در اين آنفرانس مطبوعاتي 

گفت آه سال گذشته در اين . ضور داشت طي سخناني ضمن تشكر از حمايت اآثريت سناي بلژيكح
زمان رژيم آخوندي دست به توطئه بزرگي در فرانسه زده بود و االن بعد از يك سال مي بينيم آه آخوند 

جوي در ها نه تنها مقاومت را نتوانستند نابود بكنند بلكه هر روز ما شاهد گسترش محبوبيت مريم ر
وي خواستار يك رفراندوم آزاد تحت نظر سازمان ملل براي تغيير اين رژيم . ايران و خارج ايران هستيم

در ماه هاي اخير هزاران سياستمدار . شده واين فراخوان وي حمايت زيادي را در ايران آسب آرده است
امروز روز . ستي شده انداز مجاهدين حمايت آرده و خواستار خارج ساختن نام آنان از ليست تروري

, خوبي براي دمكراسي در بلژيك است چرا آه اآثريت سنا آه از همه احزاب سياسي اين آشور است
من معتقدم آه االن آه . اين بيانيه بسيار قوي را امضا آرده اند آه اآنون در جلوي خودمان داريم
, ي هم به اتمام رسيده استفاشيستي ترين جناح حاآميت در قدرت آامل مي باشد و دوران خاتم

اتحاديه اروپا الزم است آه سياست خود در قبال ايران را مورد بازبيني قرار دهد و بيانيه اآثريت سناي 
  .اين آشور نيز يك قدمي در اين راستا مي باشد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   ده درتهران چهارمين دور گفتگو هاي حقوق بشرايران واتحاديه اروپايي ،هفته آين
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 نفري از آارشناسان حقوق بشر اتحاديه اروپايي براي چهارمين دور گفتگو هاي ايران و اين 20يك گروه 
 . اتحاديه اوايل هفته آينده به تهران مي آيند

هدف طرح  ديدگاه هاي  ،  اين گفتگوها از دو سال پيش  تاآنون  با " مهر" به گزارش خبرنگار سياسي 
دو طرف و مالحضات حقوق بشري  و آمك به رفع سوء تفاهمات و ابهامات در هردوره از رياست اتحاديه 

 . اروپايي  به تناوب در ايران و بروآسل مقر اين اتحاديه برگزار مي شود 
دوشنبه و سه شنبه  ( خرداد ماه 26 و25اين دوره از گفتگوها در دوره رياست ايرلند بر اين اتحاديه در 

 . در تهران برپا خواهد  شد ) آينده 
گروه حقوق بشري اتحاديه اروپايي  به رياست : گفت "  مهر"يك ديپلمات آگاه در بروآسل به خبرنگار 

ايرلند و متشكل ازآارشناسان  و مسووالني از آميسيون اروپا  و شوراي اروپا ،  پارلمان اروپا و 
  دانشگاهي ، فرهنگي ، علمي و حقوق بشري اروپا است آه با يك گروه  هايNGOآارشناساني از 

ايراني از وزارت امور خارجه ، مجلس شوراي اسالمي قوه قضاييه و دانشگاه ها و اصحاب قلم ، 
 . بخشهاي فرهنگي و فعاالن حقوق بشر تهران گفتگو مي آنند 
 .دو طرف در آن حضور نخواهد يافت وي تاآيد آرد اين گفتگوها آارشناسي است و مقام خاصي از 

گفتني است،  از دو سال پيش تاآنون آه سه دور از اين گفتگوها با هدف شفاف سازي ديدگاه هاي 
دوطرف صورت گرفته است ، اتحاديه اروپا نه تنها باني صدور قطعنامه در آميسيون حقوق بشر سازمان 

ر چنين قطعنامه اي به تحريك مخالفان مل عليه ايران نشده است  بلكه در نشست اخير از صدو
 .     جمهوري اسالمي نيز جلوگيري آرد 

 
  طلب و آمونيست در آردستان   هاي تجزيه تشديد فعاليت گروه

  2004 ژوئن 7 -1383  خرداد18دوشنبه  -رويداد 
» هاي مذهبي نبود زمينه فعاليت گروه«و » برخوردهاي حكومت«طلب  به گفته يك فعال سياسي اصالح

  زمينه اين مسأله را فراهم آرده است  
دهند و  هاي تجزيه طلب قديمي در اين استان خبر مي تر شدن گروه آگاهان مسائل آردستان از فعال

ها  هم عالوه براين گروه» طلب اپوزيسيون سرنگون«هاي اخير، برخي احزاب  آنند آه در هفته اضافه مي
  . اند در آردستان فعال شده

هايي نظير آومله، پژاك و حزب آمونيست  از فعاليت گسترده گروه» رويداد«، اخبار دريافتي در اين زمينه
  . آارگري در برخي نقاط آردستان حكايت دارد

  
هاي اخير  ، در هفته)سازمان انقالبي زحمتكشان آردستان ايران(بنابراين گزارش، طرفداران گروه آومله 

زنده باد آزادي برابري «و » زنده باد حزب آمونيست«،»يسمزنده باد سوسيال«هايي با مضامين  تراآت
  . اند در شهر سنندج توزيع آرده» حكومت آارگري

شود، اواخر هفته  هاي برانداز در ميان اپوزيسيون محسوب مي حزب آمونيست آارگري هم آه از جريان
  . مي زده استسنندج دست به فعاليت تبليغاتي عليه جمهوري اسال» آبيدر«گذشته در ارتفاعات 

شاخه حزب آارگران آرد ترآيه در صعود دو هزار نفري آوهنوردان ايراني به قله » پژاك«گروه  همچنين،
  . قنديل پيرانشهر عليه نظام جمهوري اسالمي تبليغ آرد
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اعضاي اين گروه با اطالع قبلي از صعود دو هزار نفري آوهنوردان به اين قله در محل حضور يافته و براي 
  . هاي تبليغاتي در بين آنان توزيع آردند نوردان سخنراني و تراآتآوه

  . را نيز در بين آوهنوردان پخش آردند) ميهن آزاد(»والتي آزاد«اي با عنوان  اعضاي اين گروهك مجله
  . اند هايي زده اعضاي اين گروه آه مسلح بودند عليه مسؤوالن نظام نيز حرف

ك ترآيه منشعب شده و سرآردگي آن را .ك. اوجاالن از حزب پگروه پژواك بعد از دستگيري عبداهللا
از اهالي شهر نقده بر عهده دارد و اعضاي آن بيشتر از اتباع ” احمدي عبدالرحمن حاجي“فردي به نام 
  . ايراني هستند
اي ميان مأموران  هاي مسلحانه هاي اخير درگيري گيرد آه در هفته ها در حالي صورت مي اين فعاليت

اند، رخ داده و چندين تن طبق  تي با آردهايي آه در حال عبور و مرور در مرزهاي غربي آشور بودهدول
عنوان شده » قاچاق آاال«هاي مسلحانه،  موضوع اصلي اين درگيري. اند اخبار رسمي آشته شده

  . است
وگو  در گفت خردادماه 18طلب در آردستان روز دوشنبه  يكي از فعاالن سياسي اصالح در اين زمينه،

را دليل اصلي «توجهي نظام به مطالبات آنها  هاي مردم و بي برآورده نكردن خواسته» «رويداد«با
  . دانست» هاي ضدانقالبي گيري و فعاليت گروهك شكل

بنابر آنكه نظام نتوانست جذابيت و گيرايي خاصي را براي جوانان ايجاد آند، آنها به سمت «:وي گفت
  » .يابند  گرايش ميهاي مخالف نظام گروه

هاي مذهبي در  هاي گروه اين فعال سياسي همچنين معتقد است آه محدود بودن زمينه فعاليت
  . آند هاي الئيك و آمونيست را تقويت مي آردستان گرايش جوانان به گرايش

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ه اتفاق آراء تصويب شدقطعنامه انتقال قدرت در عراق ب
  2004 ژوئن 8 -1383  خرداد19سه شنبه : بی بی سی

شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه ای را که از واگذاری قدرت در پايان ماه ژوئن به 
هم اکنون ائتالف نيروهای خارجی تحت . يک دولت تازه عراقی حمايت می کند تصويب کرده است

  .ا مسوول اداره امور عراق استرهبری آمريک
رای گيری پس از آن انجام شد که آمريکا و بريتانيا موافقت کردند جزئيات بيشتری در مورد مناسبات 
  .ميان دولت عراق و نيروهای چندمليتی تحت فرماندهی آمريکا در عراق را در متن قطعنامه بگنجانند

گفت که تصويب قطعنامه به اتفاق آراء نشان دهنده جان نگروپونته، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد 
حمايت گسترده جامعه بين المللی نسبت به ايجاد يک عراق فدرال، دموکراتيک، کثرت گرا و متحد 

  .است
جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا پيشتر گفته بود که حمايت يکپارچه از قطعنامه به جهان نشان خواهد 

 به همکاری با يکديگر برای ايجاد يک عراق آزاد، صلحجو و دموکراتيک داد که اعضای شورای امنيت مايل
  .هستند

  .وی گفت اين قطعنامه به مثابه کاتاليزوری برای متحول کردن خاور ميانه خواهد بود
  . فرانسه و آلمان پيشتر اعالم کرده بودند که از قطعنامه تازه حمايت خواهند کرد

 عراق، شمار زيادی از جمله يک عضو ارشد يکی از گروه های از سوی ديگر با ادامه خشونت ها در
  .ميانه رو شيعه کشته شده اند

پيشتر، ميشل بارنير، وزير امور خارجه فرانسه، گفته بود تغييرات اساسی در متن پيش نويس قطعنامه 
سه در آن پيشنهادی آمريکا و بريتانيا در مورد عراق اعمال شده و با اين که تمام درخواست های فران

  . قيد نشده است اما از آن حمايت می کند
فرانسه از جمله خواسته بود که در قطعنامه تازه سازمان ملل به دولت موقت عراق حق وتوی برخی 

  .اقدامات حساس نظامی، که توسط نيروهای به رهبری آمريکا انجام می گيرد، داده شود
هماهنگی "ن قيد شده که اين گونه عمليات بايد با حق وتو در اين قطعنامه منظور نشده است اما در آ

  .دو طرف صورت بگيرد" کامل
  .آقای بارنير گفت که برای اولين بار، در مورد موضوع عراق يک گفتگوی واقعی صورت گرفته است

  موضع آمريکا و بريتانيا
  .رفتپيش نويس قطعنامه مربوط به انتقال قدرت در عراق چهار بار مور دتجديد نظر قرار گ

  .قطعنامه های قبلی به دليل مخالفت ساير اعضای شورا، به خصوص فرانسه، کنار گذاشته شد
فرانسه خواستار آن بوده است که قطعنامه مشخصا شکل روابط بين دولت موقت عراق و نيروهای 

  . ائتالف به رهبری آمريکا را تشريح کند
نامه نخست وزير دولت موقت به شورای امنيت بيان آمريکا و بريتانيا گفته بودند که نوع اين روابط در 

  .شده و نيازی نيست که در متن قطعنامه منعکس شود
  . در اين نامه آمده بود که دو طرف بايد در مورد اجرای عمليات حساس نظامی به توافق برسند

د که اين توافق بايد در مقابل، فرانسه با حمايت آلمان و الجزاير، از اعضای غيردايم شورا، اصرار داشته ان
  .به طور مشخص در متن قطعنامه آورده شود
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در قطعنامه پيشنهادی آمريکا و بريتانيا تاکيد شده است که دولت موقت عراق دارای اختيارات کامل در 
  .مورد بهره برداری از منابع مالی و طبيعی اين کشور است

ی فرآيند سياسی عراق پيش بينی قطعنامه همچنين برای سازمان ملل نقشی اساسی در شکل گير
  .می کند

   تلفات آمريکاييان -ادامه خشونت ها 
روز سه شنبه بمب گذاری در نقاط مختلف عراق دست کم پانزده کشته و حدود يکصد زخمی برجای 

  .نهاده است
در شهر موصل، واقع در شمال عراق، يک اتومبيل بمب گذاری شده در مقابل دفتر شهردار منفجر شد و 

  .ست کم ده نفر را کشت و گروهی را زخمی کردد
ظاهرا شهردار موصل، که ضمنا رياست کميسيون امنيتی منطقه را برعهده دارد، هدف اين حمله بود 

  .اما به وی آسيبی نرسيد
همچنين، منابع آمريکايی گفته اند که يکی از پايگاه های نظامی آنان در موصل هدف پرتاب خمپاره قرار 

  .اثر آن دو نفر زخمی شدندگرفت که در 
در شهر بعقوبه، واقع در شمال شرق بغداد نيز راننده يک خودرو انتحاری اتومبيل خود را در نزديکی 

  .پايگاه نظامی آمريکاييان در اين شهر منفجر کرد
در اثر اين انفجار انتحاری که در ساعات پر رفت و آمد بامداد روی داد چندين نفر، از جمله دو سرباز 

  .آمريکايی کشته شده اند
پيشتر گزارش شده بود که در اثر انفجار بمبی که در مسير عبور گروهی از نظاميان اين کشور در جنوب 
بغداد کار گذاشته شده بود يک سرباز آمريکايی جان خود را از دست داد و دو نظامی ديگر آمريکايی نيز 

  .زخمی شدند
حکايت از آن دارد که وقوع انفجار در آن شهر دست کم دو همچنين، گزارش های رسيده از شهر کوفه 

  .کشته برجای نهاده است
روز دوشنبه در مجتمع مورد استفاده نفرات سپاه مهدی در کوفه انفجاری روی داد که گفته می شود 

  .ناشی از بروز آتش سوزی در انبار مهمات اين گروه بوده است
نجف درگير بوده است و تنها روز جمعه با آتش بس با سپاه مهدی با نيروهای ائتالف در کوفه و 

  . آمريکاييان و سپردن حفظ امنيت نجف به دست پليس عراقی موافقت کرد
  قتل عضو سپاه بدر

 ژوئن، شهير فيصل 8در تحولی ديگر، براساس گزارش های رسيده از بغداد، بامداد روز سه شنبه، 
سپاه بدر وابسته به مجلس اعالی انقالب اسالمی الشهير، از فرماندهان ارشد گروه شبه نظامی 

  .عراق، به ضرب گلوله افراد ناشناس در شهر بغداد کشته شد
سپاه بدر از جمله گروه های شبه نظامی عراق است که براساس بيانيه نخست وزير دولت موقت در 

  .موافقت کرده اند ميالدی 2005روز دوشنبه با انحالل خود پس از برگزاری انتخابات عمومی در سال 
مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، به رهبری عبدالعزيز حکيم، از گروه های سياسی شيعه است 

  .که در شورای حکومتی عراق مشارکت داشته و از دولت موقت حمايت می کنند
  

اين سازمان که در دوره حکومت صدام حسين با حمايت جمهوری اسالمی در ايران شکل گرفت دارای 
  .شاخه نظامی موسوم به سپاه بدر استيک 

  .گفته می شود که سپاه بدر دست کم ده هزار عضو دارد که در ابتدا توسط ايران تجهيز شدند
پس از سقوط صدام حسين، آيت اهللا محمد باقر حکيم، رهبر سابق مجلس اعال، به عراق بازگشت ولی 

 عبدالعزيز حکيم رهبری اين گروه را برعهده سال گذشته در اثر انفجار بمب در شهر نجف به قتل رسيد و
  .گرفت

در برابر مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه و گروه شبه نظامی سپاه مهدی وی که با حضور نظامی 
خارجی در عراق به شدت مخالف اند، آقای حکيم و مجلس اعال در روند سياسی جاری پس از اشغال 

  . داشته اندعراق توسط نيروهای آمريکايی عموما مشارکت
  

  گروگانهاي ايتاليايي در عراق آزاد شدند : دولت ايتاليا اعالم آرد 
  2004 ژوئن 8 -1383  خرداد19سه شنبه 

سه ايتاليايي آه اوايل ماه آوريل ازسوي گروههاي مسلح درعراق ربوده : دولت ايتاليا امروز اعالم آرد 
  . شده بودند ساعاتي پيش آزاد شدند 

: اري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك مقام نظامي لهستاني نيز امروز اعالم آرد به گزارش خبر گز
  .يك گروگان لهستاني همراه با اين سه گروگان ايتاليايي آزاد شدند 

  . يش از اين يكي از گروگانهاي ايتاليايي از سوي يك گروه عراقي به قتل رسيده بود |الزم به ذآر است 
  يكي از گروگانهاي ترآيه را آزاد آردند گروگانگيران عراقي 

يكي از دو مدير شرآت ترآيه آه در عراق ربوده شده بودند آزاد : خبرگزاري آناتولي امروز گزارش داد 
  . شد و مدير ديگر اين شرآت نيز به زودي آزاد خواهد شد 
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 ترآيه دو تبعه اين به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، طبق اظهارات منابع دولت
آشور به نامهاي عدنان عزيز اقلو و تارآان آريكوغلو و راننده شان عصر روز يكشنبه توسط گروههاي 

  .مسلح عراقي در جاده اي در نزديكي فلوجه ربوده شدند 
به خبر گزاري آناتولي گفتند آه عزيز اقلو آزاد شد و به سالمت به " سرآا"مقامات شرآت ساختماني 

  . اين شرآت در موصل در شمال عراق بازگشت پايگاه
فردا ( يكي ديگر از مديران و رانندشان آه در گروگان بسر مي برند صبح چهارشنبه : وي همچنين افزود 

  .آزاد خواهند شد ) 
از سويي سخنگوي وزارت امور خارجه ترآيه اين خبر را تاييد نكرد اما گفت آه سفارت ترآيه در بغداد در 

  .ي آزادي اين گروگانها مي باشد حال پيگير
  

  طالباني و بارزاني به خروج از دولت موقت عراق تهديد آردند
  2004 ژوئن 8 -1383  خرداد19سه شنبه 

دو حزب عمده آرد عراق تهديد آردند در صورتي آه شوراي امنيت سازمان ملل در : خبرگزاري فارس
ل عراق را نگنجاند، از دولت موقت عراق خارج قطعنامه خود در مورد عراق خودمختاري آردها در شما

  .خواهند شد
" جالل طالباني"رهبر حزب دموآرات آردستان و " مسعود بارزاني"به گزارش پايگاه اطالع رساني عراق، 

اي سرگشاده براي جرج بوش رييس جمهوري آمريكا  رهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق طي نامه
اي امنيت سازمان ملل در قطعنامه خود در مورد عراق، خودمختاري تهديد آردند، در صورتي آه شور

آردها را تائيد نكند از دولت موقت عراق خارج خواهند شد و از ورود نمايندگان آن به آردستان جلوگيري 
  . و انتخابات را تحريم خواهند آرد

و مقام رياست جمهوري و اين دو مقام آرد در اين نامه نارضايتي عميق خود را از اينكه هيچ يك از د
  . اند نخست وزيري دولت موقت عراق به يك آرد عراقي واگذار نشده است، ابراز داشته

 
  .يك عضو ارشد سپاه بدر به ضرب گلوله در بغداد آشته شد

سه (هاي رسيده از بغداد، بامداد امروز  براساس گزارش) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يصل الشهير، از فرماندهان ارشد گروه شبه نظامي سپاه بدر وابسته به مجلس اعالي شهير ف) شنبه

  .انقالب اسالمي عراق، به ضرب گلوله افراد ناشناس در شهر بغداد آشته شد
هاي شبه نظامي عراق است آه بر اساس بيانيه  سي سپاه بدر از جمله گروه.بي.به گزارش بي

 ميالدي موافقت 2005د پس از برگزاري انتخابات عمومي در سال نخست وزير دولت موقت با انحالل خو
  .اند آرده

هاي سياسي شيعه است آه  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رهبري عبدالعزيز حكيم، از گروه
  .آنند در شوراي حكومتي عراق مشارآت داشته و از دولت موقت حمايت مي

اسالمي عراق است آه در روندهاي سياسي عراق از ي نظامي مجلس اعالي انقالب  سپاه بدر شاخه
  . جمله شوراي حكومتي اين آشور مشارآت داشته است

  
  ارتش المهدي سپاه بدر را به همكاري با انگليس متهم آرد
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قي با انتقاد از برخي از عشاير عراقي و تني چند از طرفداران مقتدا صدر روحاني عرا: خبرگزاري فارس

هاي  سپاه بدر، اين سازمان را به همكاري با نيروهاي انگليسي و نيروهاي اشغالگر در جمع آوري سالح
  .مردم عراق متهم آرد

به گزارش خبرگزاري فارس، روزنامه الحيات امروز نوشت، شيخ عبدالستار البهادلي مدير دفتر صدر در 
ه دفتر در سطح اين استان براي گرفتن سالح از اهالي شهر بصره سپاه بدر را متهم آرد آه بيش از د

  . بصره ايجاد آرده است
هايي  عناصر بدر مبالغ اضافي براي خريد تجهيزات و سالح: اي الحيات گفت وي به روزنامه فرامنطقه

هاي توپ ضد هواپيما از نوع استريال آه احتماال ارتش المهدي   و گلوله7هاي آر پي جي  همچون موشك
  . آند گرفتند، پرداخت مي آنها را به آار مي

خواند و نسبت به ادامه چنين اقداماتي، هشدار " جنگ"وي چنين اقداماتي را تقبيح آرد و آنرا را نوعي 
  . داد

وي از سپاه بدر خواست صف متجاوزان را ترك آرده به جمع مقاومت بپيوندند و از اين فرصت الهي 
  . نهايت استفاده را بعمل آورند

اين در حالي است آه يك منبع در مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق دخالت سپاه بدر در چنين 
آنند خط ملي سپاه بدر را  اعمالي را رد آرد و بدون اشاره به جزييات گفت برخي عوامل تالش مي

  . تخريب آنند
يران ارتباط وجود دارد، اين منبع همچنين از تالش هايي آه حاآي است بين مجلس اعال و اشغالگران و ا

  . محكوم آرد و چنين اتهاماتي را آذب و دروغ خواند
 آيلومتري شمال بصره 50واقع در " الدير"به نوشته الحيات، از سوي ديگر تني چند از شهروندان منطقه 

  . خرد ادعا آردند عناصر سپاه بدر اين اسلحه ها را با همكاري انگليس به بهاي گزاف مي
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  .  در عراق يك مرآز مهم براي تجارت سالح و پناهگاه قاچاقچيان استمنطقه الدير
 دستگاه تانك و نفربر زرهي انگليسي به 40بر اساس اين گزارش، شهروندان اين منطقه از مشارآت 

در دو هفته پيش خبر مي دهند آه گفته " الشغانيه"همراه سپاه بدر در درگيري با افراد عشاير 
  .  تن از عناصر سپاه بدر آشته شدند5 شود در اين درگيري مي

  /انتهاي پيام. در اين گزارش ادعا شده است اين عشاير با خريد اسلحه هايشان مخالفت آرده بودند
  

  )3(بيوگرافي اعضاي هيات دولت موقت عراق 
  2004 ژوئن 8 -1383  خرداد19سه شنبه 

  . عراق انتخاب شدندروز سه شنبه اول ژوئن اعضاي هيات دولت موقت: خبرگزاري فارس
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي اوراق العراقية، بيوگرافي برخي ديگر از اعضاي 

    :دولت جديد عراق به اين شرح است
در دهوك به دنيا آمد و از 1961وي در سال . خانم باسكال اشو ورده، وزير مهاجرين و پناهندگان عراق

وي به عنوان نماينده موسسه .انشگاه ليون در فرانسه مدرك حقوق گرفت موسسه حقوق انساني د
آرد آه اين  جنبش آشوري دموآراتيك مهمترين حزب سياسي آشوري عراق در پاريس فعاليت مي

عالوه بر اين خانم ورده مسئول روابط خارجي مجمع .باالترين منصب براي يك زن در اين موسسه است
  .  باسكال در حال حاضر رييس اتحاديه زنان آشوري بغداد نيز است .آمك به آشوريان عراق است

  
  پروفسور سامي المظفر وزير آموزش و پرورش 

ها در عراق است و نقش مهمي در ترويج  ترين بيوشيميست پروفسور سامي المظفر يكي از قديمي
هاي  ت وي در زمينه بحثتوان به تحقيقا شيمي آلي و مسائل مربوط به آن ايفا آرد آه در اين زمينه مي

  . تكنولوژيك زيستي اشاره آرد
پس از آن درجه . با درجه عالي از دانشگاه بغداد اخذ آرد1960وي مدرك ليسانس خود را در سال 

  . دآتراي خود را از دانشگاه پلي تكنيك ويرجينيا در اياالت متحده آمريكا گرفت
وي در . وهشگر و مدرس در دانشگاه بصره آغاز آرداي خود را به عنوان پژ پروفسور مظفر فعاليت حرفه

 به درجه استادي در رشته شيمي آلي در دانشگاه 1979 استاديار دانشگاه بود و در سال 1961سال 
  . بغداد دست يافت

 در دانشكده علوم دو دانشگاه بصره و بغداد تدريس مي 2000 تا 1968دآتر مظفر در بين سالهاي 
 آار پژوهشي به نام خود ثبت آرده است و عضو هيات تحريريه 250 اختراع و 50وي تاآنون بيش از .آرد

ها و  وي عضو بسياري از انجمن. و مجله داخلي علم شيمي در عراق است" الكيميا"مجله عراقي 
  . هاي علمي داخلي و بين المللي است جمعيت

 شيمي آلي در مقطع هاي مختلف  سال تجربه تدريس در شاخه33پروفسور مظفر داراي بيش از 
  . آارشناسي ارشد و دآترا است

  .  در شهر بصره به دنيا آمد1940مظفر در سال 
  

  دآتر ايهم السامرائي وزير برق 
وي مدرك دآتراي خود را از دانشگاه . وي داراي مدرك ليسانس مهندسي برق از دانشگاه بغداد است

در شرآت آي اس اي آمريكا در زمينه السامرائي به مدت سي سال . تكنولوژي شيكاگو اخذ آرد
  . آرد و تا آنجا پيش رفت آه مدير آل اين شرآت شد هاي برق فعاليت مي طرح

 5ايهم السامرايي همچنين به مدت .اين مساله بر مهارت وي در زمينه فن آوري در توليد برق افزود 
 30 و در اين منصب حدود سال رياست مجمع علمي انرژي هسته اي در اياالت متحده را برعهده داشت

  . پژوهش علمي ارائه داد
آرد و   سال گذشته در اغلب آنفرانسهاي معارضين صدام حسين شرآت مي12دآتر السامرايي در 

  . عضو اجرايي حزب پيش به سوي دموآراسي معتدل بود
  

  خانم پروفسور مشكاة مومن وزير محيط زيست 
وي متخصص حقوق انساني .بغداد تدريس مي آندخانم مشكاة مومن در دانشكده حقوق دانشگاه 

است و در دفتر مشاوره زنان آه يك شاخه سياسي "المعهد العراقي "خانم مومن مشاور مدير .است 
  . فعاليت مي آند شوراي عالي زنان در عراق است، 

  
  دآتر عادل عبدالمهدي وزير دارايي 

آمد و تحصيالت عالي خود را در علوم سياسي و  در بغداد به دنيا 1948اين اقتصاددان برجسته در سال 
دآتر عبدالمهدي مدتي در يكي از مراآز پژوهشي فرانسه فعاليت مي . اقتصاد در فرانسه تكميل آرد

پس از آن سردبير يك مجله اسالمي . آرد و سرانجام به رياست مرآز مطالعات اسالمي فرانسه رسيد
  . اب نيز تاليف آردشد آه به دو زبان منتشر مي شد و چندين آت

دآتر عبدالمهدي فعاليت سياسي خود را از آودآي آغاز آرد به همين دليل به زندان افتاد و شكنجه 
با اين وجود وي توانست عراق . گذرنامه وي را توقيف آردند1969سپس از آار اخراج شد و در سال . شد

  . را ترك آند و به فرانسه برود
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پس از مدتي وي به شوراي عالي انقالب اسالمي در عراق .ي آرد وي مدت چند سال درايران زندگ
 به عنوان نماينده شوراي عالي انقالب اسالمي در آردستان عراق 1996 تا 1992پيوست و از سالهاي 

همچنين دآتر عبدالمهدي نماينده سيد عبدالعزيز حكيم در شوراي حكومت انتقالي . آرد فعاليت مي
  . منحله عراق بود

  
  ه رژيم ايران در عراقمداخل

  
  اختالفات جديد بين تهران و شيعيان عراق رخ داده است:روزنامه آويتي القبس ادعا آرد
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روزنامه آويتي القبس نوشت در رسانه هاي ايران و محافل روحانيون مذهبي اين تفكر              : خبرگزاري فارس 

  .ن عراق و سازمانهاي ديني در ايران اختالفاتي به وجود آمده استبه وجود آمده است آه بين شيعيا
خبرگزاري هاي ايران به انعكاس وسيع سخنان شيخ صدر الدين قپانچي خطيب : القبس امروز نوشت

نماز جمعه شهر نجف و عضو برجسته مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق آه در آن از سياست 
  . تقاد آرده بود، پرداختندرهبران ايران و سازمانهاي ديني ان

قپانچي از آنچه سكوت نسبي ايران در قبال آشتار مردم و تخريب اماآن مقدس شيعيان عراق ناميد، 
  . وي همچنين عملكرد شبكه تلويزيوني العالم را زير سوال برد. انتقاد آرده بود

وحدت اسالمي نيز شرآت به نوشته اين روزنامه، قپانچي در ماه گذشته به ايران سفر و در آنفرانس 
  . آرد

خبرگزاري هاي ايران در واآنش به اظهارات قپانچي مصاحبه هايي با روحانيون و مقام : القبس نوشت
هاي ايراني انجام دادند و نقطه نظرات آنها را درباره آن جويا شدند به طوري آه از قول يك نماينده 

ق ندارد و رهبري، ملت و مقام هاي ايران با مجلس نقل شده بود آه سخنان قپانچي با واقعيت منطب
قوت هر چه تمام در آنار شيعيان عراق قرار گرفتند و هتك حرمت به اماآن مقدس شيعيان را در اين 

  . آشور محكوم آردند
سازمانهاي ديني در قم براي : القبس به نقل از احمد خاتمي عضو مجلس خبرگان رهبري ايران نوشت

ود را براي محكوميت جنايت هاي آمريكا متوقف آردند، آيا اين دفاع از شيعيان يك روز تمام فعاليت خ
  عراق محسوب نمي شود؟ 

اآثر روحانيون مذهبي و مسئولين نظام ايران از سياست حكيمانه آقاي سيستاني حمايت : وي افزود
  . مي آنند و افراطي گري را از هر گروه و طيفي سر زند، محكوم مي آنند

شبكه : ي يك مسئول شبكه تلويزيوني العالم در تهران نيز درباره اين مساله گفتحسن عابدين
تلويزيوني العالم سياست بي طرفانه اي را در قبال حوادث عراق اتخاذ آرده است و اين شبكه هر آس 

  . داد آرد، در صف نيروهاي مبارز عراق قرار مي را آه با نيروهاي اشغالگر مبارزه مي
 رسانه هاي رسمي ايران حاآي است ايران موضع انقالبي را در اين زمينه   گزارشبه نوشته القبس

اتخاذ آرده و حتي در اين رابطه جوانان زيادي در ليست افراد شهادت طلب ثبت نام آردند ولي فرصتي 
  . براي آنها فراهم نشده است آه دست به چنين عمليات شهادت طلبانه اي بزنند

  
   در رسانه هاي جمعيعراقايران و اوضاع تحليل 

   
   خرداد19: روزنامه های تهران

  2004 ژوئن 8 -1383 خرداد 19سه شنبه : بی بی سی
روزنامه های سه شنبه تهران تغيير روابط ايران و امارات متحده، و نزديک بودن تاريخ برگزاری اجالس 

ان های اصلی خود نقل کرده شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی را با اهميت ديده و در عنو
  .اند

 که در صدر اخبار خود به بحران در روابط ايران و امارات پرداخته در سرمقاله ای اظهار عقيده کرده شرق
که بی اعتنايی جمهوری اسالمی به سياست بين الملل و بازيگران اصلی آن تاکنون هزينه های گزافی 

  .را بر کشور تحميل کرده است
 در گذشته از اين نقيصه روسيه، اتحاديه اروپا و چين برای امتيازگيری از بازيگر شرقله به نوشته سرمقا

اصلی سياست بين الملل استفاده می کردند و امروز کشورهايی در اندازه های کوچکتر از آن بهره می 
زات و هزينه ايران امتيا. تا اين نگاه به جامعه جهانی و بازيگران اصلی آن اصالح و ترميم نشود. گيرند

  .های بيشتری خواهد داد
 افزوده نام بردن از ابوموسی تنها در بررسی نقشه های هواشناسی مشکلی را حل شرقسرمقاله 

سياستی ديگر بايد در پيش گرفت تا اگر آب رفته هم به جوی . نمی کند، ابوموسی ها در خطر است
  .گيری کندبازنگردد، دست کم از تحميل هزينه های بيشتر بر کشور پيش

 ٢٣ مدير اين روزنامه با تاکيد بر اينکه امارات حقی بر سه جزيره دهانه هرمز ندارد به کيهانبه نوشته 
نقشه اشاره کرده که به گفته وی توسط دولت بريتانيا در سال های گذشته تهيه شده و در آن جزاير 

ص و جزو خاک ايران تلقی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک با رنگ اختصاص يافته به خاک ايران مشخ
  .شده است

www.iran-archive.com 



حسين شريعتمداری با بيان اينکه ما مطالباتی داريم که زمان طرح آنها فرارسيده است، گفته است 
بحرين متعلق به مابوده و محمدرضا پهلوی حق نداشته که اين بخش از خاک ايران را در سازش با 

  .ديگران جدا کند
به نقل گزارشی از گمانه زنی ها درباره جلسه " يش بينی نيستهيچ چيز قابل پ"با عنوان آفتاب يزد 

  .آينده شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره پرونده ايران پرداخته است
مقاله هفته نامه آلمانی " پيمان ان پی تی در حال فروپاشی است" در صدر اخبار خود با عنوان کيهان

ن آمده است پيمان منع گسترش سالح های اتمی در حال را منعکس کرده که در آ" دی سايت"
  .فروپاشی است و زرادخانه های هسته ای از کنترل خارج شده اند

در سرمقاله سه شنبه خود به ناهمگونی ها در فضای سياسی کشور پرداخته و نوشته در آفتاب يزد 
مريکا اميتاز داديم کسانی به همان حال که به سه کشور اروپائی برای جلوگيری از زياده خواهی های آ

  .هر بهانه اخراج سفيران کشورهای بريتانيا، فرانسه و آلمان را خواستار شدند
با اشاره به انتقادات و حمالت تندروها به کشورهای اروپائی و از جمله تظاهرات در آفتاب يزد سردبير 

بايد خود را برای خطرات بزرگ تر برابر سفارت بريتانيا و نام نويسی برای عمليات انتحاری نوشته ما 
  . آماده کنيم که افعال غير قابل پيش بينی اروپا و بحران در خليج فارس از آن جمله است

 فرمانده سپاه پاسداران در يک سخنرانی از آمادگی نيروهای نظامی ايران برای دفاع رسالتبه نوشته 
  .شانده آمريکا خوانده استاز کشور سخن گفته و درباره دولت موقت عراق آن را دست ن

آيت اهللا کاظم حائری که در قم اقامت دارد، درباره دولت موقت تشکيل شده در عراق شرق به نوشته 
گفته است با توجه به اين که زير نظر آمريکايی ها است و از خود اختياری ندارد، نمی تواند مشروعيت 

  .داشته باشد
 گفته دولت مورد نظر آيت اهللا، دولت اسالمی زير نظر شرقرئيس دفتر اين مرجع عراقی به نوشته 

  .ولی فقيه و مراجع است ولی االن اين امر با توجه به اوضاع حاکم بر عراق ممکن نيست
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در عنوان بزرگ صفحه اول خود از آخرين يارگيری های آمريکا ايران

  .خبر داده استو ايران در آستانه تشکيل شورای حکام 
در سالگرد انتخاب دوباره محمد خاتمی به رياست جمهوری روزنامه های مختلف به تحليل علل 

را " تندروها"شکست اصالح طلبان در انتخابات اخير پرداخته و از زبان بخشی از اعضای جبهه دوم خرداد 
باال بردند، از عوامل اين به عنوان کسانی که مطالبات مردم را به حد خواست های غير قابل دسترسی 

  .شکست به حساب آورده اند
يک نماينده محافظه کار مجلس هفتم نوشته در دوره دولت خاتمی به رغم شعار قانونمداری در جامعه 

  .شاهد قانون گريزی از سوی طرفداران وی بوديم
رد دالری، مستضعفان  ميليا١۶٠ در دوران خاتمی با وجود درآمد ساالنه کيهاننماينده زاهدان به نوشته 

  .روز به روز مستضعف تر و مستکبران روز به روز مستکبرتر شدند
گفتنی است که درآمد حاصل از فروش نفت ايران در باالترين بهای نقت کمتر از بيست ميليارد دالر بوده 

  . ميلياردی نفتی دولت سخن می رود١۶٠است و اين اولين باری است که از درآمد 
نشريه ای وابسته به دفتر مصباح يزدی در قم ضمن حمله به نظريه تطبيق ع اتفاقيه وقايبه نوشته 

   آقای  اصلی رسد مشکل  نظر می دموکراسی و اسالم که رييس جمهور آن را بيان کرده نوشته است به
   رفته تر هم باال  ناخواسته ، بلکه  گرفته  خود را با پيامبر و امامان اشتباه  جايگاه  باشد که  اين خاتمی
  . است

   بنابر نص نوشته که پرتو سخن در مقاله خود يادآور شده که رييس جمهور کاری کرده کهوقايع اتفاقيه 
   کرده  گردنش  رگ  قطع  تهديد به  تخطی  و او را در صورت را نداده  آن  انجام  اجازه  پيامبرش ، خداوند به قرآن
  . است

به بررسی حضور محافظه کاران در مجلس پرداخته و يادآور شده که جناح  در سرمقاله ای ايرانروزنامه 
راست هر گاه قدرت را در دست داشته بی محابا تر عمل کرده و مرزهای ممنوع را در هم شکسته و از 

  .انتقاد هم مصون مانده است
ران و آمريکا قدرت اهللا ناصری مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی بدون اشاره مستقيم به روابط اي

نوشته اين قاعده ای جهانی است و ريچارد نيکسون رييس جمهور راديکال آمريکا اول کسی بود که به 
  .چين کمونيست سفر کرد

 خبر داده که تعريف مجدد از مصونيت قضايی نمايندگان در برابر انجام وظيفه نمايندگی و تالش شرق
، دو طرحی است که اکثريت مجلس هفتم تصميم برای تبديل نظارت استصوابی به نظارت استمراری

  .دارند با تصويب آن اولين مأموريت های خود را به انجام برسانند
 با يادآوری تالش نمايندگان مجلس ششم برای جلوگيری از احضار نمايندگان مجلس به دادگاه شرق

ايندگان مجلس در مقام  قانون اساسی بر آزادی نم٨۶اصل : ها از زبان نماينده اردبيل در مجلس گفت
ايفای وظايف نمايندگی؛ اظهار نظر و رأی خود صراحت دارد و اگر به عناوين مختلف و با تفسير به رأی 

بخواهيم محدوديت هايی در وظايف نمايندگان ايجاد کنيم به تدريج نمايندگان ملت به عناصر بی خاصيت 
  . تبديل می شوند

س مجلس گفته بود نمايندگان نه که مصونيت نسبی ندارند بلکه چند روز پيش محمدرضا باهنر نايب ريي
  . از هيچ نوع مصونيتی برخوردار نيستند
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  دست آورد سفر به شمال عراق
  رؤياي فدرال آردها
  2004 ژوئن 8 -1383  خرداد19سه شنبه  - همشهري -نفيسه آوهنورد

آز آشفته به سوي شمال عراق زماني آه از جنوب و مر. شمال عراق گويي جزيي از اين آشور نيست
آشفتگي و ويراني نه فقط اثر بمبهاي آمريكايي آه ميراث . حرآت مي آنيد اين واقعيت قابل لمس است

اين را آساني آه سالها قبل هم به اين . ساليان سال عراق است و مانده از دوران حكومت ديكتاتوري
تي را نمي ماند هرچند ساختمانهاي عظيم بغداد پايتخت مملك. آشور سفر آرده اند گواهي مي دهند

وزارت خانه ها و هتل ها در آن سر برآورده اما جز در نقاط مرآزي شهر و مناطق اعيان نشين حكومتي، 
تكريت را شهر صدام حسين رئيس . آباداني آن طور آه در خور قلب يك آشور است به چشم نمي خورد

آاخهاي زيبا آه برخي اقامتگاه پادشاهان و .  استجمهوري ساقط شده عراق مي خوانند آه زادگاهش
سران آشورهاي عربي بود، در دو طرف رودخانه دجله صف آشيده اند اما اين شكوه و جلوه فقط در 

مغازه ها، رستورانها و خيابانها همه و همه . ورودي شهر است و داخل آن اثري از توسعه شهري نيست
دوستي و عشق مردمان اين شهر با .  چنين است و شايد بدترسامرا هم. ساده و ابتدايي مي نمايند

ديوارهاي شهرها و فضايشان همه رنگ عقب . صدام موهبت رشد و رفاه را شامل حالشان نكرده
ماندگي دارند و شايد اگر به قول يكي از دوستان عنصر اتومبيلهاي مدرن نه چندان نو را از تصوير آنها پاك 

البته بيش از ده سال تحريم و برنامه نفت در برابر غذاي . و توسعه نمي ماندآنند هيچ اثري از مدنيت 
سازمان ملل هم به گفته آارشناسان در ايست جريان توسعه بي تأثير نبوده ولي باز همين صاحب 
نظران تأييد مي آنند آه تبعيض پررنگ در ساختار حكومتي عراق ثروت را در اختيار گروهي نزديك به 

مجتمع مسكوني مقامات دولتي عراق در نزديك خيابان المنصور بغداد آه آامًال با .  داده و بسدربار قرار
  .ديگر نقاط شهر متفاوت است تنها نشانه اي است آوچك از اين حقيقت

شيعيان مغضوب صدام بودند و شهرهاي مقدسشان . شهرهاي شيعي داستاني غم انگيز تر دارند
نه نظمي و نه حتي جاده و خياباني . چه هست فقر است و فقردر آربال و نجف هر. مغضو ب تر

آنچه حتي . شايسته شهر آه شيعيان دشمن درجه يك صدام شمرده شده اليق رفاه نبودند از نظر او
نظر هيأت رسانه اي ايران را در تمام شهرها به خود جلب مي آند سيم آشي هاست آه مانند فضاي 

يمهاي برق انگار آالفهاي گره خورده آاموايي هستند آه با س. آشور آشفته است و درهم ريخته
  .چنگي باز شده اند و ميان تيرهاي برق و خانه ها نصب

 آه حمله بوش پدر ١٩٩١تجاوز صدام به آويت در سال . شمال عراق اما اين تصوير بي نظم را ندارد
با اعالم . ا را تغيير دادرئيس جمهوري وقت آمريكا و جنگ خليج فارس را در پي داشت سرنوشت آرده

منطقه پرواز ممنوع از سوي آمريكا شمال عراق از حاآميت صدام خارج شد و جايي گشت امن و 
بدين ترتيب در طول اين سالها مجالي پيش آمد تا اآراد اوضاع خود را به دور از . مطمئن براي آردها

خيابانهاي پهن سليمانيه، بلوارهاي آراسته، . آز و وحشت ديكتاتور بعثي، سر و سامان دهندفشار مر
مراآز تجاري مدرن پر شده از اجناس ترآيه و رستورانهاي زيبا در همان ابتداي ورود به شهر جلوه مي 

وستاهاي وضعيت هنوز در ر«: البته يكي از آارشناسان ايراني مقيم عراق دراين باره مي گويد. آند
شمال عراق نامناسب است اما به هر حال پروژه هاي بازسازي و توسعه سالهاست در اين مناطق آغاز 

مشكالت اقتصادي، نزاع داخلي، تنش هاي مرزي البته سال ها گريبانگير آردها بوده ».شده است
سته آمك هاي بين  از سوي بغداد بر آنها وارد مي شد آنان را واب٩٠فشارهايي آه در اوايل دهه . است

بيكاري و مهاجرت از روستاها، قاچاق و بازار سياه معضل شاخص . المللي و به ويژه همسايگان ساخت
دولت بغداد در دهه هاي هفتاد و هشتاد روستاهاي آردنشين را ويران . آردستان عراق بوده و هست

ف شهرهاي اربيل و سليمانيه  ميليون آرد در اطرا۵/٢اآنون حدود . آرد و مردم را به شهرها آوچاند
سران آرد خود معتقدند آه اگر نبود آمك همسايگاني چون ايران و ترآيه شايد به . زندگي مي آنند

ترك ها در ساخت و ساز سرمايه گذاري . هيچ وجه نمي توانستند از بار فشارهاي اقتصادي بكاهند
  .آرده اند و ايران نيز در تجارت برخي آاالهاي اساسي ديگر

برنامه هاي تلويزيوني آنها اآنون . آنون آردها براي خود روزنامه دارند و ايستگاه راديويي و تلويزيونيا
  . پس از سقوط صدام در سراسر عراق هم پخش مي شود

مجسمه . »عالوه بر اين، حاال روزنامه هاي آردزبان در بغداد هم دفتر دارند آه به رشد آار آمك مي آند
زني زنجير ها را از هم گسسته و . هم در يكي از بلوارهاي سليمانيه نصب شدهمرمرين آزادي زنان 

اما تمام اينها ذهن بسياري از خبرنگاران هيأت ايراني را به . آبوتري هم بر باالي سرش پرواز مي آند
همين . آردها سالهاست در دنيايي جدا ازمردم عراق زندگي مي آنند . يك نكته معطوف مي آند

  . سنخيت ساآنان اين منطقه را با ديگر ساآنان عراق آمتر آرده استجدايي نيز
آردها هيچگاه نمي توانند خود را «: محمد عبداهللا روزنامه نگار عراقي اين موضوع را چنين بيان مي آند

زماني آه ما در . آنها سالها از فشارهايي آه ما آشيديم دور بوده اند. همدرد ديگر عراقي ها حس آنند
. » گندم و غذاي سازمان ملل مي ايستاديم آنها با آرامش براي خود دانشگاه مي ساختندصفهاي

 ساله آرد عراق خاطره اي از خشونتهاي صدام در ذهن ندارند جز شنيده هايشان از ١٣نوجوانان 
ين روايتهاي پدر و مادرها آه خود ظلم رژيم بعث، بمباران شيميايي حلبچه و آوارگي را به ويژه در واپس

گرچه اختالف ميان گروه هاي آرد بر اين دوران پرآرامش سايه افكنده . سالهاي دهه هشتاد چشيده اند
حس قدرت طلبي آه گويي در وجود هر آردي نهادينه است همواره دو گروه عمده را به جان هم . بود
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 آردستان  به انداخته بود، يكي حزب اتحاديه ميهني به رهبري جالل طالباني و ديگري حزب دمكرات
  . رهبري مسعود بارزاني

او زماني خود از جوانان مبارز دمكرات آردستان به رهبري . سليمانيه پايتخت قلمرو طالباني است
 ١٩۶۴مالمصطفي بارزاني پدر مسعود بارزاني بود اما پس از بروز اختالف ميان سران حزب آه در سال 

در آن سال پس از مدتها مبارزه و .  خود پشت آردبه اوج خود رسيد سر به مخالفت نهاد و به رهبر
حزب دموآرات با حكومت بغداد براي خودمختاري، مالمصطفي به ) مبارزان(درگيري ميان پيشمرگان 

تنهايي و با وجود مخالفت برخي از اعضاي حزب قرارداد آتش بس را با عبدالسالم عارف رئيس جمهور 
  . از مبارزان آرد آن را ننگي بزرگ براي خود مي دانستندآتش بسي آه بسياري. وقت عراق امضا آرد

پس از آن طالباني اندك اندك رهبري گروه هاي روشنفكر و چپگراي حزب را برعهده گرفت آه به روش 
هاي سنتي و عشايري مديريت مالمصطفي اعتقاد نداشتند، ازدواج طالباني با دختر ابراهيم احمد 

لفان اصلي مالمصطفي نيز باعث شد آه وي از رهنمودهاي پدر زن چهره معروف سياسي آرد و از مخا
 ميان طالباني و بارزاني ١٩٩۶نبرد سال . بهره جسته و مخالفتش رنگي سياسي تر به خود گيرد

سليمانيه در : آردستان را به دو بخش تقسيم آرد آه از گذشته نيز منطقه نفوذ سنتي اين دو گروه بود
ان نصيب طالباني شد و دهوك و اربيل در غرب و منطقه مرزي ترآيه سهم نقاط شرقي هم مرز با اير

دو سال پس از آن دو رهبر آرد به دعوت مادلين آلبرايت وزير خارجه آمريكا به واشنگتن رفته و . بارزاني
  . سپتامبر را امضا آردند١٧توافقنامه 

 گذاشتن اختالف خود به طور آشتي ظاهرًا ميان دو گروه شكل گرفت و قرار شد سران آرد با آنار
اما در هر حال از آنجا آه اختالفها ريشه اي عميق در . مشترك اداره مناطق آردنشين را به عهده گيرند

اين توافقنامه به آساني اجرا نشد و طي اين سالها دو گروه باز هم در حال آشمكش . گذشته داشت
دها هيچ گاه نتوانسته اند از شرايط خود استفاده آر«: خشنود نويسنده آرد در اين باره مي گويد. بودند

آنند و در واقع زماني آه مي توانستند در آرامش پايه  هاي خود را در منطقه محكم تر آنند فرصت 
او البته تأآيد مي آند آه در دمادم حمله بوش پسر به عراق دو گروه به هر سختي آه » سوزي آردند

اين همان موضوعي است آه برهم احمد .  يك جبهه قرار گرفتندشده اختالفهايشان را بلعيدند و در
صالح يكي از مقامات اتحاديه ميهني، آاوه محمد سردبير روزنامه آردستان  نو ارگان اين حزب و 

اما با وجود آن آه . مصطفي صالح آريم نايب رئيس فدراسيون روزنامه نگاران آرد هم بر آنتأآيد مي آنند
ر تشكيل شده اما هنوز وجود دو حكومت اتحاديه ميهني و حزب دموآرات ماهيت پارلمان آردي به ظاه
حتي عكسهاي طالباني بر ديوار دفاتر مقامات و روزنامه هاي سليمانيه نيز به . خود را حفظ آرده اند

در تمام تصاوير طالباني به تنهايي است و حتي يك عكس به همراه . شدت اين احساس را القا مي آند
برهم درباره اين آه چرا آردهاي عراق هنوز به يكپارچگي الزم . ي در اين جاها ديده نمي شودبارزان

 ٣٠ارتباط ما با حزب دمكرات برقرار است و اميدواريم بتوانيم تا قبل از تاريخ «: دست نيافته اند مي گويد
او خود تأآيد مي . »ريمژوئن زمان انتقال حاآميت به عراقي ها نتايج مثبتي را در روابطمان به دست آو

: آند آه اختالف ميان آردها آنها را مجبور به تشكيل دو دولت آرده و با تأسفي در صدايش مي افزايد
ما هنوز به مراوده و همفكري دروني بيشتر نياز داريم به هر حال اين مسائل مشكالتي بر سر راه «

 بازي جديد، آردها براي تثبيت نقششان به هر حال به نظر مي رسد در. »مردم عراق ايجاد آرده است
در آينده عراق سعي دارند بر تمام اختالفها سرپوش بگذارند اما اين واقعيتي است آه قدرت شريك 

  .نمي پذيرد
  رؤياي فدراليسم و قدرت

وقتي آمريكايي ها از آردها خواستند آه در تمام مراحل حمله به عراق و براندازي صدام آنها را 
اگر آمكي مي طلبيد در مقابل . ما اسب  تروا نيستيم«:  طالباني در پاسخ گفتهمراهي آنند

اين پاداش همان اعطاي نقش برتر در حكومت جديد عراق به آردها بود و » .پاداشش را طلب مي آنيم
البته رهبران شمال عراق مدتها پيش از سقوط بغداد طرح . پيش بردن ساختار جديد به سوي فدراليسم

 طرحي را ٢٠٠٣طالباني و بارزاني اوايل سپتامبر . راي آينده آشوري بي صدام آماده آرده بودندخود را ب
طالباني اين . در ساري راش دفتر بارزاني امضا آردند آه در بند بندش آرزوهاي ديرينه آردها جاي داشت

ي از شرآت در آن اجالسي آه بارزان. طرح پانزده صفحه اي را با خود به اجالس معارضان واشنگتن برد
برگ و بند اول اين طرح با عنوان خط مشي عمومي فدراليسم عراق آغاز شده بود آه . سر باز زد

بخش عربي از مرآز و جنوب عراق . جمهوري فدرال عراق را در دو بخش عربي و آردي تعريف مي آرد
ليمانيه، اربيل، دهوك، تا قسمتي از موصل و نينوا امتداد مي يافت و منطقه آردستان شامل آرآوك، س

زيماز بخشي از استان نينوا، قسمتهايي از خانقين و مندلي در استان دياله و شهرستان بورا از استان 
فدراليسم سيستم جديد سياسي است براي «: برهم در تعريف فدراليسم مي گويد.الواسط بود

 صاحبنظران آرد، فدراليسم را تنها او نيز مانند بسياري از.  »آشورهايي آه قوميتهاي جدا از هم دارند
مصلحت ما در اتحاد و استقالل توأم است آه قالب آن «: عامل حفظ يكپارچگي مي داند و مي افزايد

  ».مي شود سيستم فدرالي و اين بهترين و مناسب ترين راه حل است
.  عراق نيستاو در تمام اين تعاريف سعي دارد اطمينان دهد آه فدراليسم به معناي نقض يكپارچگي

به نظر مي رسد آردها قواعد بازي را آموخته اند و دريافته اند آه فعًال جدا شدن از پيكره عراق به 
. نفعشان نيست و به همين دليل است آه لحني ماليم تر را براي بيان خواسته هايشان برگزيده اند

با وجود شرايط جغرافيايي و  «:عباس آادهيم عضو هيأت علمي دانشگاه آاليفرنيا دراين باره مي گويد
فشارهاي منطقه اي به نظر مي رسد بهترين راه براي آردها حفظ انرژي خود و تالش براي تشكيل 
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نقشه هاي » حكومت دمكراتيك عراق است بي آن آه به جدايي و استقالل بيش از حد پافشاري آنند
ران با ايشان مالقات آردند، نصب آردستان عراق بر ديوار تمامي مقامات آرد آه هيأت رسانه اي اي

در آنها اثري از ديگر نقاط عراق نيست، آردستان به تنهايي نقش بسته، از برهم در اين . شده است
مردم آرد به تشكيل دولت آرد و استقالل عالقه  دارند اما ما در آار «: باره مي پرسيم، پاسخ مي دهد

آرد نياز به مدرسه و آب و . ين دولتي پرزحمت استرسمي خود به اين نتيجه رسيده ايم آه تشكيل چن
اما اميد به . »برق دارد، ناسيوناليسم شكم آسي را سير نمي آند در اين منطقه بايد واقع گرا باشيم

استقالل در تمامي جمالت او و ديگر مقامات حس مي شود آه به بيان همه ايشان اين آرزوي هر آردي 
آنچه آه در طول تاريخ . يز به تمام اين تناقضها دامن مي زندهويت معلق آردهاي عراقي ن. است

. تعريف عربي عراق آنها را با تضاد مواجه آرده است. جمهوري عراق هم در ابهامش غوطه ور بودند
عراق تالش مي آرد اين آشور را ۶٠ و اوايل دهه ۵٠عبدالكريم قاسم رئيس جمهور سالهاي اواخر دهه 

د و شيعه تعريف آند تا با اهداف آمونيسم بين الملل مطابق باشد و ژنرال آشوري غيرعربي، سني، آر
عارف جانشين قاسم عراق را آشوري عربي مي خواند و بعثي ها هم آشوري عرب با هويت مستقل 

گرچه اين ابهام براي آردها از زمان . از ساير اعراب اما باز هم جايگاهي براي اين قوم تعريف نشده بود
آردها ميان .  خاورميانه پس از جنگ جهاني اول و زايش سوريه و عراق بيشتر جلوه آردتغيير نقشه

پس از سقوط . ايران، ترآيه، سوريه و عراق تقسيم شدند اما در هيچ آجا مانند عراق سردرگم نبودند
اقي بغداد و بازگشتن شمال عراق به بدنه اين آشور آردها ميان دو تعريف مانده اند آرد عراقي يا عر

. چندي پيش هيأتي از موصل آمده بود براي مذاآره«: آرد؟ برهم اين را با تعريف خاطره اي بيان مي آند
 سال است شما نمي گذاريد عراقي باشم و بعد ٨٣و » آردم«پرسيدند تو آردي يا عراقي و من گفتم 

د يكي دو سال ديگر تأآيد مي آنم آه آردهاي مارگزيده دوران صدام اگر امسال خود را عراقي ندانن
اما در ادامه اين وابستگي به عراق را نيز در چارچوب نياز آردها به رشد بيشتر و بهره . خواهند دانست

همان طور آه نجم الدين آريم رئيس انستيتو آردي واشنگتن در . مندي از منابع آشور قرار مي دهد
ا در شرايط موجود اين ممكن نيست و به هر آرد در عراق آرزوي استقالل دارد ام: مقاله اش مي نويسد

در قانون اساسي عراق جديد بايد امكان برگزاري رفراندوم براي «: دنبالش ميل نهان را به زبان مي آورد
هيوا . جوانان آرد نگرشي شفاف تر به اين موضوع دارند. »جدايي آردها از عراق در نظر گرفته شود

من و دوستانم خود را آرد مي دانيم ما « :  خواند مي گويددختري آه در دانشگاه سليمانيه حقوق مي
از ديگر سو مقامات آرد در طول سالها مبارزه آموخته اند آه تنها راه موفقيتشان از . »عراقي نيستيم

آنها حتي در زمان جنگ نيز حاضر بودند . رهگذر ايفاي نقش در ساختار مرآزي عراق و بغداد مي گذرد
آاالر و آيفري دو شهري آه آنترلش بر عهده حزب اتحاديه ميهني آردستان . ندبغداد را خود فتح آن

آوسرات رسول نخست وزير سابق حزب اتحاديه ميهني پيش . است تنها دو ساعت با بغداد فاصله دارد
اگر پوشش هوايي و . ما مي خواهيم در بغداد شريك شويم«: از فتح بغداد توسط آمريكا مي گفت

گرچه اين امر تحقق نيافت » .باشيم حتي مي توانيم آنترل بغداد را به دست گيريمپشتيباني داشته 
بيشتر پليسها و مأموران حفظ امنيت در . اما به هر حال اآنون آردها را مي توان در جاي جاي عراق ديد

: مشاور نظامي بارزاني هم پيش از جنگ در يكي از سخنراني هايش تأآيد آرد. جاده ها آرد هستند
اگر نتوانند . اگر آردها فدراليسم بخواهند بايد در حكومت مرآزي بغداد با قدرت حضور داشته باشند«

چنين امري خميرمايه بند چهارده طرح فدراليسم آردهاست آه . »ديگران بر آنان پيشي خواهند گرفت 
ر بايد از ديگر تصريح مي آند اگر در انتخابات رئيس جمهور از يكي از دو بخش انتخاب شود نخست وزي

آرزوي قدرت در مرآز عراق، خواسته اصلي مقامات ارشد آرد است آه آن را در بند هفتم . قسمت باشد
اعضاي آابينه دولت بايد براساس اولويت قدرت نفوذ و رده بندي گروه ها : طرحشان جاي داده اند

 چهار وزارت خانه دفاع، وزارت معني بند هفت اين است آه آردها در نهايت بايد در يكي از. انتخاب شود
وزارت . آنچه آه تا حدودي در شوراي انتقالي عراق انجام شد. آشور، دارايي يا خارجه جاي گيرند

خارجه به عنوان يكي از مهم ترين وزارت خانه ها به هوشياري زيباري تعلق يافت آه آرد بود و تحصيل 
  .آرده آمريكا

در .  نويس قانون اساسي اداره موقت عراق به حقيقت نپيوستالبته تمام خواسته هاي آردها در پيش
 طرح نوشته شده است آه در مسائل مورد اختالف بين قدرت مرآزي و حكومت، آردها ٧۵بند 

اين موضوع زماني آه در پيش نويس . خودمختاري خود را حفظ آرده و تصميم خود را عملي مي آنند
ه هاي عراقي مواجه گرديد و در نهايت آردها عقب نشيني قانون موقت مطرح شد با مخالفت ساير گرو

اآنون هم به نظر مي رسد بر خالف انتظار آردها آه به حمايت آمريكا دلگرم بودند اوضاع چندان . آردند
در طرح اخضر ابراهيمي نماينده دبير آل سازمان ملل در عراق، آردها . هم مطابق آرزوي ايشان نيست

. ور تعريف شده اند آه اين اعتراض شديد بارزاني و طالباني را برانگيختدر نقش معاون رئيس جمه
طالباني پس از اعالم اين طرح با رابرت بلك ويل معاون ويژه رئيس جمهور آمريكا در عراق ديدار آرد و به 

او تهديد آرد . او گفت آه بايد آردها يا در منصب رئيس جمهور جديد عراق جاي گيرند يا نخست وزيري
آردها به «: طالباني گفت. ه در غير اين صورت آردها در حكومت جديد عراق مشارآت نخواهند آردآ

  ».واشنگتن صادق بوده اند بنابراين بايد از جايگاه برتري در حكومت عراق برخوردار شوند
  آرآوك قلب آردها

وك قلب آردستان آرآ«:  آردها را رهبري مي آرد مي گفت١٩٧٠ و ١٩۶٠پدر بارزاني آه در دهه هاي 
صدام در راستاي عربي آردن شهرهاي عراق آردها را از اين شهر به شمال آوچاند و اعراب را » است

: اما باز هم آردها براساس جمله معروف بارزاني پدر آرآوك را شهر خود مي خوانند. جانشينشان آرد
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سي .بي . تالورا خبرنگار بيزماني آه دو م. »آرآوك شهر آردهاست حتي اگر يك آرد هم آنجا نباشد«
خبر ورود نيروهاي وابسته به حزب دمكرات آردستان به آرآوك را مخابره آرد و پيشمر گان سرخوش از 

مردان حزب . سقوط صدام به اين شهر وارد شدند گويا روياي چندين ساله آردها به حقيقت پيوسته بود
. زرد سمبل نيروهاي بارزاني را آويختنددمكرات مجسمه صدام را پايين آشيده و بر گردنش گلهاي 

آرآوك اما . همان روز خبرنگاران رويتر نيز از ورود مبارزان حزب اتحاديه ميهني آردستان به موصل خبر داد
به خاطر منابع غني نفتي نقشي آليدي را براي آردها داشت و دارد گرچه ترآيه نيز بر آن مدعي است 

پس از آن همواره اين شهر را خط قرمز مي خوانده و از واشنگتن مي و آنكارا هم چه پيش از جنگ و چه 
اين در حالي است آه برخي از مقامات آرد هم نه . خواست آه آنترل اين شهر را هرگز به آردها ندهد

آنها معتقدند آه اآراد بايد فعاليت خود را . بغداد آه آرآوك را نقطه عطف خواسته هاي آردها مي دانند
يكي از رؤساي آرد . ردنشين متمرآز آنند و درصدر همه اين شهرها آرآوك جاي داشتدر مناطق آ
اگر ما آرآوك را بگيريم، آمريكاييها به سخنان ما گوش مي آنند اگر نه فراموش خواهيم «: مي گفت

  ».شد
 در بند پنجم طرح آردها نيز آرآوك پايتخت آردستان خوانده شده است پس از سقوط بغداد بسياري از

آردها آه تا زمان حاآميت بعثي ها جرأت ورود به موصل و آرآوك را نداشتند از مناطق آردنشين اطراف 
به ويژه آمپ هاي آوارگان به سوي اين شهرها روانه شدند و گويا بسياري از اعراب را از اين منطقه 

آرد را از آرآوك اخراج  سال گذشته يك ميليون نفر ٢٠طي «:  برهم در اين باره مي گويد. بيرون راندند
بسياري از .  هزار نفر آرد به آرآوك بازگشته اند٣٠ تا ٢٩ ماه گذشته طبق آمار سازمان ملل ٨آردند و 

البته توسل به زور سياست ما نيست اما به برادرهاي عرب هم گفته . اين افراد يادگارهايي در آنجا دارند
 و ما را از شهرمان بيرون نكنيد اگر آرد و عرب فرقي ايم اگر بايد عراقي باشيم، شما هم عراقي باشيد

به گزارش برخي منابع خبري آردها پس از ورود به موصل . »ندارد چرا ما بايد بيرون برويم و رانده شويم
و آرآوك به مراآز ثبت احوال و اسناد اين شهرها هجوم بردند و گويا بسياري اسناد مالكيت را نيز 

اين موضوع را به منزله تالش براي از بين بردن اسناد مربوط به ترآمانها و مالكيت دولت ترآيه . سوزاندند
گروهي از ترآمانهاي آرآوك به خيابانها ريخته و اعتراض آردند اما در هر حال . آنها در اين شهر تعبير آرد

ام به نفع باز هم نفوذ آردها در اين شهر بيشتر شد و اآنون به نظر مي رسد ترآيب جمعيتي آرام آر
گرچه هنوز سرنوشت اين شهر روشن نيست اما آردها بازسازي را در آنجا هم . ايشان رقم مي خورد

اآنون ! شبكه تلويزيوني جديد را نيز در اين شهر تأسيس آرده اند به نام تلويزيون آرآوك. آغاز آرده اند
طالباني در مصاحبه اخيرش . هم اميدوارند آه سرنوشت اين شهر را از طريق همه پرسي آشكار آنند

ما براي آرآوك هم ديدگاهي داريم و بر سر آن توافق آرده ايم الزم است اوضاع «: با نيوزويك مي گويد
اين شهر به قبل از اعمال سياست تعريب بازگردد و پس از آن آه آوارگان آرد آرآوك به شهرستان باز 

برگزار مي شود و مردم خود براي اين شهر گشتند واعراب آورده شده از آن خارج شدند همه پرسي 
گرچه منابع نفتي و اهميت استراتژيك آن براي آمريكايي ها هم بيش از آن است آه » .تصميم مي گيرند

در اولين روزهاي فتح آرآوك ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه . به سادگي با اين مسأله آنار بيايند
حتي . جازه تسلط بر منابع و شهرهاي نفتي عراق را نخواهد دادصراحتًا اعالم آرد آه به هيچ گروهي ا

پس از آن آه روزگاري علي همغم يكي از افراد دمكرات آردستان والي آرآوك شد آمريكايي ها او را بر 
آنار آرده و جان مور ژنرال بازنشسته اي را آه در جنگ خليج فارس اول شرآت آرده بود به جاي او 

به همين دليل بود آه . د آردها را براي تحقق بخشيدن به روياي استقالل ياري آندنفت مي توان. گمارد
برهم . آردها در بحبوحه جنگ به شدت براي بهره بردن از منابع نفتي آرآوك و موصل پاي مي فشارند

در مورد نفتي آه از منطقه ما خارج مي شود حق «: صالح در همايش گروه انستيتو واشنگتن مي گفت
در مورد آرآوك وضع حساس تر است و اگر اداره اين شهر به دست . نظر نيز با ما بايد باشداظهار

اين در حالي است آه طبق طرحهاي تصويبي آاخ .  »حكومت مرآزي سپرده شود دموآراتيك نيست
سفيد براي عراق در اداره و آنترل درآمدهاي نفتي بايد در اختيار شوراي حكومتي باشد و آردها هم از 

بارزاني در گفت وگو با . آنجا آه قصد ندارند چندان خالف ميل آمريكا رفتار آنند اين امر را پذيرفته اند
حتي اگر اداره آرآوك به آردها واگذار شود درآمد نفت متعلق به حكومت «: تلويزيون لبنان مي گويد

  ».مرآزي است
  همسايگان و آردها

از و پايان مي يافت شايد آنقدرها حساس نمي نمود اما اگر داستان آردها تنها در آتابچه عراق آغ
هرگاه روايت تشكيل دولت آرد در شمال عراق حتي به صورت تكه اي از ساختار فدرالي در اين آشور 
بازگو شده، همسايگان و بيش از همه ترآيه به نوعي واآنش نشان داده اند چه از نگاه اين آشورها 

ترآيه سالهاي سال با گروه هاي . يتيك آنان را به خطر مي افكندچنين امري به شدت موقعيت ژئوپل
معارض آرد درون خود دست و پنجه نرم آرده آه برجسته ترينش جنبش حزب آارگران آرد ترآيه 

است به رهبري عبداهللا اوجاالن و اگرچه در سال هاي اخير پس از دستگيري اوجاالن و ) ك.ك.پ(
است اصالح امور در راه اتحاديه اروپا و اعطاي آرام آرام برخي ك از يك سو و سي.ك.متالشي شدن پ

آزادي ها به هموطنان آرد ترآيه از سوي ديگر، آنكارا تا حدي از چنگال اين معضل رهيده است اما هنوز 
شمال عراق اآنون مأمني شده براي اعضاي . هم نگراني هايي براي دولت ترك از اين رو وجود دارد

هرچند پس از پايان جنگ عراق اين گروه ظاهرًا سالح بر زمين نهاده و . ك.ك.پحزب آادك جانشين 
اعالم آرد آه از اين پس اگر مبارزه اي هم صورت گيرد غيرمسلحانه خواهد بود اما در روزهاي اخير باز 

ين آنكارا بارها چه در هنگام جنگ و چه پس از آن در مورد حضور ا. سر برآورده و اعالم نبرد آرده است
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گرو ها و حمايت سران شمال عراق از آنها هشدار داده و خواهان بازگرداندن سران اين گروه به ترآيه 
: برهم البته حمايت از گروه هاي معارض ضدآشورهاي همسايه را انكار آرده و مي گويد. شده است

م و اساسًا مي ما از هيچ گروهي آه آشور همسايه را تهديد آرده و مخالف آن باشد حمايت نمي آني«
خواهيم به همسايگان اطمينان دهيم آه آرد عراق هيچگاه نمي خواهد به تماميت ارضي آشورهاي 

اما بسيار از خبرها و حتي گفته هاي برخي مقامات ايراني در شمال عراق . »همسايه آسيب رساند
در آوهستانهاي حاآي از آن است آه نه تنها آردهاي مخالف ترآيه، حتي برخي اعضاي منافقين هم 

نفوذ اسرائيل هم در شمال عراق ديگر مسأله اي است آه سه آشور . اين منطقه حضور دارند
حبس و آوارگي و ضديت با اعراب ميان آردها . همسايه وآشورهاي عرب خاورميانه را نگران آرده است

اي آرد عراق همين سرآغازي بود براي رابطه اسرائيل و گروه ه. و يهودي ها احساسي است مشترك
پس از جنگ نيز خبرهايي در مورد تالش تل آويو در جهت خودمختاري آردها . در دهه شصت ميالدي

در برخي از آنها آمده بود آه اسرائيلي ها سعي دارند ميان نژاد خود و آردها . عراق منتشر شد
با اعتراض ترآيه و برخي اين موضوع . شباهت هايي يافته و حتي اين قوم را نيز از بني اسرائيل بخوانند

مقامات آرد در اين باره به خبرنگاران ايراني مي گفتند گرچه ما تا اين حد با . آشورهاي عرب مواجه شد
اسرائيل ارتباط نداريم اما از عرب ها عرب تر نيستيم، وقتي آنها با تل آويو رابطه دارند آردها نيز در جهت 

آمريكا نيز در اين ميان از نگراني ها ي آنكارا، تهران و . تمنافع خود با اسرائيل رابطه خواهند داش
دمشق در مورد آردها بهره جسته و گاه اين قوم را بسان اهرمي براي چانه زني و گاه چماقي براي 

واشنگتن پيش از جنگ و طي آن نيز گاهي دم .اعمال فشار در مقابل اين آشورها استفاده آرده است
قل در ساختار عراق جديد به آردها مي داد و گاه در نشستي با سران ترك از اعطاي امتياز دولت مست

در آاخ سفيد آه هم نگراني خود و هم ديگر آشورهاي همسايه را به گوش واشنگتن مي رساندند 
البته آردهاي عراق مدام .قول مي داد آه هرگز آردهاي عراق موجوديت مستقل در آن آشور نيابند

آنند هرگز خطري براي آشورهاي همسايه نيستند اما چندان در اين راه موفق سعي آرده اند آه ثابت 
. نبوده اند همراهي بيش از حد ايشان با آمريكا نيز براي بي اعتمادي همسايگان بر آنان دامن زده است
در درون عراق نيز سني ها بيش از شيعيان مخالف زايش دولت آرد هستند چرا آه خودمختاري آردها 

  . فدرالي مي تواند زمينه را براي تشكيل دولت شيعه در درازمدت مهيا آنددر عراق
با توجه به مسائل تاريخي به خصوص در دوران صدام مسئله فدراليسم از خطوط قرمز عراقي هاي غير 

حتي آشورهاي عرب خاورميانه نسبت به آن بسيار حساس . آرد اعم از سياسيون و مردم عادي است
هبران عربي براي جلوگيري از آن به هر وسيله اي متوسل شده اند تا آمريكا را وادار هستند و شيوخ و ر

يكي از مهمترين انگيزه هاي آشورهاي عربي براي تأثير . نمايند آه از حمايت اين طرح دست بر دارد
البته شيعيان به علت داشتن روابط خوب با آردها در . گذاري در ترآيب حكومت عراق همين امر است

دهه هاي اخير آه خود ناشي از انگيزه مشترك آنها در مبارزه با صدام بوده است نسبت به آردها و 
اما نگراني هاي آيت اهللا سيستاني . خواست فدراليسم آنها آمتر از سني ها ابراز ناراحتي آردند

  .موجب شد در طرح اوليه فدراليسم تغييراتي ايجاد شود
***  

در مرحله اي نوين گذارده و ساختار دولت موقت آن مشخص شده است، اآنون در هر حال عراق گام 
نه بر تخت رياست . آردها با آن همه آمد و رفت به آاخ سفيد نتوانستند امتياز دلخواه خود را بگيرند

جمهوري نشستند و نه بر مسند نخست وزيري، صندليشان در آنار آنها جاي گرفت و شدند معاون و 
چه به نظر دريافته اندآه در شرايط آنوني فعًال بهترين راه .  آردند اما پافشاري نهاعتراض. وزير خارجه

هرچند سعي مي آنند به مرور زمان افكار عمومي . سكوت است و ماندن در چارچوب عراق يكپارچه
در طول سال ها . بين المللي را متقاعد آنند آه فدراليسم مورد نظرشان ناقض يكپارچگي عراق نيست

در راه مستحكم آردن پايه هاي خود گام برخواهند داشت البته اگر بتوانند از بند آشمكش هاي نيز 
دروني خود برهند و قدرتهاي منطقه اي وجهان را در راستاي آرزويشان با خود همراه آنند آه اين هم 

 .سخت است و به نظر بعيد
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
 

   قطعنامه شوراي حكام در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران متن آامل آخرين
  

شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي سال گذشته در آخرين نشست خود ، قطعنامه اي را روز 
 درباره پرونده هسته اي جمهوري اسالمي به تصويب - اسفند ماه 23 - 2004 مارس 13شنبه مطابق با 

  . رساند
، در آن هنگام ،  پس از ساعتها جلسه پشت پرده سه آشور انگلستان، " مهر"به گزارش خبرگزاري 

فرانسه و آلمان، وهمچنين چند آشور ديگر با هيات نمايندگي آمريكا در شوراي حكام، و در حالي آه بر 
آه حدود  دو پنجم اعضا را تشكيل مي (خالف عرف اين شورا هيچ مشورتي با گروه غير متعهدها 

نگرفت ؛ متن نهايي قطعنامه پيشنهادي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران تحويل صورت ) دهند
  . ساعته به راي گذاشته شود24نمايندگان شوراي حكام شد تا پس از يك فرصت 
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متن اصلي اين سند آه با توجه به پيشنهاد قبلي آمريكا به نظر مي رسيد سه آشور اروپايي آن را 
 آن صرفا با 9آه بند ) بدون راي گيري(ختند؛ در جلسه يادشده به روش اجماعتندتر و غير منصفانه تر سا

  :تغييري ازسوي گروه غيرمتعهد ها پذيرفته شده است، در پي مي آيد 
  

  :اعضاي شوراي حكام: به 
a ( 2003 نوامبر 26يادآوري مي آنيم قطع نامه تصويبي شوراي حكام در تاريخ) GOV/2003/81  ( و قطع

 ژوئن 19و بيانيه شورا درتاريخ ) GOV/2003/69 (2003 سپتامبر 12 شده  شورا در تاريخ نامه تصويب
2003) GOV/2003/ 1072 (  

b ( 2004 فوريه 24با تشكر از گزارش محمد البرادعي درتاريخ) GOV/2004/11 ( درباره اجراي پادمان ها
  در ايران 

c (اي مداوم آنان براي اجراي توافق نامه پادمان با با تشكر از رييس آژانس و دبيرخانه وي براي تالش ه
  ايران و حل و فصل تمام مسايل مهم باقي مانده هسته اي در اين آشور

d ( امضا و در ارتباطي آه 2003 دسامبر 18با رضايت اعالم مي آنيم آه ايران پروتكل الحاقي را در تاريخ 
 ايران خود متعهد شد آه از آن تاريخ طبق مقررات  با رييس آژانس برقرار آرد ،2003 نوامبر 10در تاريخ 

 سپتامبر 12اما همچنين اعالم مي آنيم آه  اين پروتكل تا به حال طبق  قطع نامه . پروتكل عمل آند
  .  شوراي حكام تصويب نشده است2003 نوامبر 26 و 2003

e ( اليت هاي مربوط به  براي توسعه حوزه  فع2004 فوريه 24خاطرنشان مي آنيم  تصميم ايران در
ايران ) تجهيزات(تعليق و بازفراوري و تاييد اين آشور مبني بر اين موضوع آه تعليق در همه تسهيالت

  .انجام خواهد شد
f ( تصوير آامل و نهايي برنامه 2003با نگراني جدي خاطرنشان مي آنيم آه اظهارات ايران در اآتبر ،

 آه تعدادي از قصورات ايران را 2003در قطع نامه سپتامبر آژانس . هسته اي گذشته و حال ايران نيست
از ايران خواسته بود آه تصويري آامل و نهايي از برنامه هسته اي حال و ) uncovered( متذآر شده 

براي مثال، يك طرح پيشرفته تر سانتريفوژ از آن چيزي آه قبال اعالم شده بود . گذشته خود نشان دهد
قات، تست و ساخت قطعات آزمايشي وابسته؛ دو طيف سنج وسيع آه در شامل فعاليت هاي تحقي

برنامه غني سازي ليزري آاربرد دارد و اينكه ايران  ساخت سلول هاي گرم در راآتور تحقيقاتي آب 
را در نظر گرفته است آه ممكن ) آه رسيدگي و تحقيق بيشتري براي آنها الزم است(سنگين اراك 

  .اي ديگري آه تاآنون ايران گزارش نداده باشد، رهنمون آنداست به فعاليتهاي هسته 
g ( با همين اندازه نگراني خاطرنشان مي آنيم آه ايران همه سواالت مربوط به گسترش فناوري غني

مواردي از جمله مكان، اندازه و ماهيت آار انجام شده بر اساس . سازي اش را حل نكرده است
اسخ مانده؛ ماهيت، وسعت و هدف فعاليتهاي مربوط به راآتور آب طرحهاي پيشرفته سانتريفيوژ بي پ

، و منابع همه 210سنگين، و شواهدي دال بر اثبات ادعاها مربوط به هدفهاي آزمايشهاي پلونيوم 
  .آلودگي هاي هسته اي در ايران نيز از همين سواالت مي باشند

h ( 2004ريه   فو20با نگراني خاطر نشان مي آنيم با توجه به گزارش)GOV/2004/12 ( ،رييس آژانس
اگر چه برنامه هاي فراوري و سانتريفوژ ايران و ليبي در زمان هاي متفاوتي بوده، اما داراي عناصر اصلي 

تكنولوژي آه به طور وسيع از يك منبع خارجي تهيه شده، يكي از اين عناصر . مشترك مي باشند
  . مشترك است

  
س گزارش آرد آه ايران  به شكل فعال درباره دسترسي به مكان هايي  اذعان مي آنيم   رييس آژان-1

اما از آنجايي آه همكاري ايران . آه آژانس الزم دانسته، با اين مرجع بين المللي همكاري آرده است
نسبت به آنچه الزم بوده، تاآنون آاهش يافته است، از ايران مي خواهيم آه همكاري خود را به ويژه با 

عات فعال و شفاف و جزييات معتبر از همه جنبه هاي فعاليت هاي هسته اي گذشته و حال ارائه اطال
  .افزايش دهد

 از امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران خرسند هستيم و خواستار تصويب سريع آن مي باشيم و بر -2
انس به طور داوطلبانه  با رييس آژ2003 نوامبر 10يافته شوراي حكام تاآيد مي آنيم آه ايران در ارتباط  

متعهد شده است آه از آن زمان طبق مقررات پروتكل عمل آند و بر اهميت اطاعت آردن از ضرب 
 پروتكل آمده،  متعهد بوده است و بر اهميت تعيين ضرب االجل براي 3العجلي آه براي اظهارات در بند 

  . پروتكل آمده، تاآيد مي آنيم3ايران آه در بند 
 از ايران خواست 2003 سپتامبر 12 و 2003 نوامبر 26 اينكه شوراي حكام در قطع نامه هاي  با يادآوري-3

آه تمام فعاليت هاي فراوري و غني سازي را تعليق نمايد، خاطرنشان مي آنيم آه تصميمات ايران در 
 و از  نشان دهنده گام هاي مثبتي در اين رابطه ازسوي ايران است2004 فوريه 24 و 2003 دسامبر 29

اين آشور مي خواهيم آه اجراي اين تعهد را به همه فعاليتهاي اين چنيني در ايران، توسعه دهد و از 
  .رييس آژانس تقاضا داريم آه بر انجام آامل اين اقدامات نظارت نمايد

 2003 اآتبر 21 محكوم مي آنيم آه ايران همانطورآه به تفضيل درگزارش البرادعي آمده، در نامه -4
گاه "و " نمايه اي آامل از فعاليت هاي هسته اي ايران"در حالي آه  بايد . منبعي ارائه نكرده استهيچ

 و تحقيقات P2،  و همچنين دارا بودن طرح هاي سانتريفوژ "شماري آامل تحقيق و ساخت سانتريفوژ
 ياد مي آند،  مكانيكي آه مديرآل به عنوان نگراني جدي از آن-وابسته، ساخت و فعاليتهاي آزمايشي 

  .خصوصا با توجه به اهميت و حساسيت اين فعاليتها ارائه دهد

www.iran-archive.com 



 تكرار مي آنيم نگراني هاي البرادعي را درباره هدف ايران از آزمايشات مربوط به توليد و وابسته به -5
  .تدر حالي آه ايران اطالعاتي براي پشتيباني اين موضوع در بيانيه خود ارائه نداده اس. 210پلونيوم 

 از ايران مي خواهيم  آه براي همكاري آامل و فعال با آژانس گامهاي ضروري بردارد و براي حل همه -6
در شرآت آاال الكتريك و ) ضعيف وقوي( موضوعات باقي مانده مثل آلودگي هاي  اورانيوم غني شده

ع آزمايشاتي آه به نطنز و موضوع ماهيت و اندازه تحقيقات غني سازي ايزوتوپ ليزر در ايران و موضو
  .  منجر مي شود210توليد پلونيوم 

 با قدرداني خاطرنشان مي آنيم آه آژانس منابع و ريشه تهيه اين فناوري وتجهيزات مربوطه و مواد -7
هسته اي و غيرهسته اي  آه در ايران يافت شد را بررسي مي آند و تكرار مي آنيم آه همكاري 

آژانس براي شفاف سازي سواالت باقي مانده درباره برنامه هسته فوري، آامل و نزديك سه آشور با 
اين سواالت شامل پذيرش فناوري هسته اي از منابع خارجي است و همچنين . اي ايران، ضروري است

  .هرگونه همكاري در اين راستا را با آژانس تحسين مي آنيم
  
اجراي آنها پيش از پايان ماه مي يا  درخواست مي آنيم از رييس آژانس آه درباره اين موضوعات و -8

زودتر قبل از آنكه قطع نامه اي براي ايران صادر شود، گزارشي ارائه دهد تا در شوراي حكام ماه ژوئن 
  .مورد مالحظه قرار گيرد

 تصميم داريم بررسي پيشرفتمان را درتاييد اظهارات ايران و چگونگي پاسخگويي به قصورات ذآر -9
جلسه ماه ژوئن و پس از دريافت گزارش رييس آژانس آه در بند قبل به آن اشاره شد،  شده درباال را تا 
  .به تعويق بيندازيم

  . ما آامال نسبت به اين موضوع مصمم هستيم-10
  
  

  گوناگون
  

  زنـــده مـی مــانــد٣٣قــطعه 
 ٢٠٠۴ ژوئن ٩ – ١٣٨٣ خرداد ٢٠ چهارشنبه : احمد جاللى فراهانى-روزنامه ايران 

 
 ه نقل از اخبار روزب

آاج هاى .  خفته است٣٣گوشه شرقى بهشت زهرا و پشت غسالخانه، در سكوتى رازآلود، قطعه 
 ٣مسن و به آسمان رسيده تمام خيابان هاى اطراف را سايه باران آرده اند و با اينكه ساعت تازه 

ها به سطح زمين مى بعدازظهر است اما آفتاب در پس شاخه ها مانده و هرازگاهى نورى از الى آن
 به فاصله طى آردن عرض خيابانى از چنان غربتى رنج مى برد آه قابل ٣٣با اين همه قطعه . رساند

، در حصارى ٣٣برخالف تمام قطعات اطراف آه مملو از گل و گالب و گلدان است، قطعه . بيان نيست
 به برهوتى مى رسى از قبرهايى سيمانى محصور مانده و تنها با باال رفتن از چند پله فرسوده و آجرى

اينجا آفتاب بى رحمانه . آه بسيارى از آنها حتى سنگ قبر هم ندارند چه رسد به تابلو و گلدان و درخت
بر پيكره اى از قبرهاى يكدست و يك شكل آه در غارت علف هاى هرز، ساآت و بى صدا . مى تابد

سرزمين سكوت قبرهايى . رزمين ديگرى است بهشت زهرا، س٣٣قطعه . تاريخ را به نظاره نشسته اند
آه اغلب آنها به جاى سنگ قبر، حفره اى را مى مانند آه مملو از خشكه علف هاى بجاى مانده از 

پايت به اولين سنگ قبر آه مى رسد، حسى مرموز، موريانه وار دوره ات . سال هاى پيش از اين است
باد هم دست . نى خاموش و نامرئى گرفتار آمده باشىانگار آه در محاصره نگاه آنجكاو مردما. مى آند

 :مى افتم» ژان ژورس«ياد شعرى از . بى وقفه و ممتد مى وزد. بردار نيست
 .گرچه گورها حاشيه جاده را فراگرفته اند، اما جاده به عدالت راه مى برد

. گزارش باشد براى رسانه ها مهم است؟ شايد پاسخ به اين سؤال تمام انگيزه اين ٣٣چرا قطعه 
 پس از سال ها فراموشى وقتى دوباره بر سر زبان ها افتاد آه ٣٣مطابق معمول اين اواخر نام قطعه 

قرار است اين قطعه را تخريب آنند و «يكى از سايت هاى اينترنتى خبرى را مطرح آرد مبنى بر اين آه 
يشترى گرفت آه بنابه قانونى درستى اين نظر وقتى قوت ب» .آن را تبديل به قبرستانى تازه نمايند

 سال از عمر يك قبر بهشت زهرا مى تواند قبر ديگرى ٣٠نانوشته و شايع ميان مردم، با گذشت بيش از 
 . سال است٣٠به عبارت بهتر عمر هر قبر . را جايگزين آن آند

بودند ماجرا  و پارچه نوشته هايى آه بر بخشى از اين قطعه آويزان شده ٣٣با انتشار تصاويرى از قطعه 
در اين تصاوير و آن پارچه نوشته ها، از قول مسؤوالن بهشت زهرا تصميمى اعالم . وارد فاز تازه اى شد

.  بهشت زهرا آغاز شود٣٣شده بود مبنى بر اينكه قرار است بزودى عمليات تخريب و بازسازى قطعه 
ر اين باره نوشت آه مرور دوباره همان زمان يكى از سايت هاى معروف و پربيننده اينترنتى يادداشتى د

 .، ديدگاه نويسنده را هم درباره اين قطعه بيان مى آرد٣٣آن عالوه بر نشان دادن اهميت قطعه 
 بهشت زهرا آه در آن قبور مبارزان قبل از پيروزى انقالب مثل گلسرخى و ٣٣قرار است در قطعه ... «

اينها جزئى از تاريخ . درست باشد، يك فاجعه استاگر اين خبر ... قرار دارد، تخريب شود... جزنى و 
در . اين تنها قطعه اى است آه بازسازى نشده است: رئيس بهشت زهرا مى گفت. آشورمان هستند

ما .  قبر شناخته شده هست آه در بين آنها چهره هاى سرشناس هم هستند١٢٠اين مجموعه حدود 
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به خانواده هايشان . اوريم و بقيه را هم بازسازى آنيمقصد داريم قبر اين افراد شناخته شده را باال بي
 »...هم خبر داده ايم

 
 زير شالق خورشيد• 

 بهشت زهرا، ظاهرًا اين بخش از بهشت زهرا يكى از قديمى ترين ٣٣قطعه . و من حاال آنجا هستم
شيه آن اينجا قبًال جزو خود بهشت زهرا نبوده، حا«: يكى از آارگران مى گويد. بخش هاى آن است
ضمن . چون از در ورودى تا اينجا فاصله زمانى زيادى نيست. شايد راست بگويد» .محسوب مى شده

شايد در طراحى بهشت زهرا . آنكه موقعيت غسالخانه هم مى تواند به نوعى حرف هاى او را تأييد آند
ه خاطر ازدياد بيش از موقعيت غسالخانه طورى در نظر گرفته شده آه دور از قطعات و قبور باشد و حاال ب

 .اندازه متوفيان تهرانى اين بخش ها را هم مورد استفاده قرار داده اند
 نفرى آه در اين قطعه دفن ۵١٧از ميان شش هزار و . رضائيان مدير بهشت زهرا درست گفته است

م پهلوى از  نفر از مبارزين پيش از انقالب آه جان خود را در راه مبارزه عليه رژي١٢٠شده اند بيش از 
افرادى چون . دست داده اند ديده مى شود آه چهره هاى سرشناس و ماندگارى در ميان آنها وجود دارد

، على باآرى، على اصغر بديع زادگان، بيژن جزنى، مصطفى جوان »حميد اشرف«، »مسعود احمدزاده«
يان، بهروز دهقانى، خوشدل، محمد چوپانزاده، پرويز حكمت جو، محمد حنيف نژاد، آرامت اهللا دانش

محمد آاظم ذوالنوار ،مهدى رضايى، عزيز سرمدى، ناصر صادق، على اآبر صفايى فراهانى، حسين 
 ...ضياءظريفى، همايون آتيرايى، خسرو گلسرخى، سعيد محسن، على ميهن دوست و 

رژيم پهلوى آدم هايى آه جزو مبارزين رديف اول عليه . هرآدام از اين نام ها براى خود تاريخى هستند
بودند و سخت ترين شكنجه ها و نامردمى ها را تا پاى جان تحمل آردند و حاال اينجا در بسترى از خاك 

و فراموشى خفته اند و شايد اگر خبرى اين چنينى درباره مزار آنها در مطبوعات درج نمى شد هرگز 
 .براى دوباره نامشان شنيده نمى شد

 از ابديت خفته اند و واآنش ما را در برابر رنج ها و مصائبى آه آشيده و حاال بسيارى از آنها در بسترى
آيا ما قدردان مقاومت و استقامتشان بوده ايم؟ براى پاسخ، نيازى به تأمل و . اند به نظاره نشسته اند

منى آه . واقعيت اين قطعه و مهجوريت آن جوابى است آه من از پدران خويش شنيده ام. تدبير نيست
آيا . ديروز حتى نام آنها را نشنيده بودم و آمدنم به اينجا توفيقى بود اجبارى آه نصيبم شدتا به 

 همنسالن من آنها را مى شناسند؟
در ميان قبور يكدست و متالشى، يافتن نام و نشان صاحب قبر آاريست صعب و دشوار، تمام قبرها 

 آنها آنقدر غريب و پرت افتاده اند آه دل بعضى از. نام و فاميل و سال تولد و مرگ. خالصه و مختصرند
تك و توك هم . بيننده را به درد مى آورند و بسياريشان البته حتى همين سنگ قبر مختصر را هم ندارد

هستند قبورى آه روزگارى تابلويى داشته اند و در اثر گذشت زمان و باد و باران زنگ و فرسوده شده اند 
قبرهايى هم هستند آه سنگ قبر ندارند . ده از آنها باقى نمانده استو چيزى جز تابلويى سياه و پوسي

و با اين حال از حال و روزشان معلوم است آه بستگانشان هنوز به سراغشان مى آيند و آنها را مراقبت 
حتى يكى از آنها آه از نعمت سنگ قبر محروم بود را با سنگ ريزه و گل و خاك تزئين آرده . مى آنند

 .اند
، قطعه ايست مستطيلى شكل آه غرب آن را قبرهاى بى نام و نشان بيشترى به خود ٣٣ قطعه

اين را مى توان از قبور برجسته اى . اختصاص داده است و شرق آن به مبارزين سياسى اختصاص دارد
فهميد آه درختى و آاجكى باالى سرشان سايه داده است و معلوم است آه اينها را تازه آاشته اند و 

با سنگ قبرى طاليى و برجسته آه . رين نشانه براى اثبات اين مدعا قبر خسرو گلسرخى استبهت
 .گويى همين ديروز نصب شده است

خون ما پرچم خاك «آغاز مى شود و با جمله » شهيد شادروان خسرو گلسرخى«سنگ قبر او با عبارت 
تنها چيزى آه از او . ده و چه آردهبه پايان مى رسد و من تا پيش از اين نمى دانستم او آه بو» ماست

مى دانستم قطعه شعر زيبايى است آه پيش از اين شنيده بودم و حاال انگار باد آن را در گوشم زمزمه 
 : مى آند

اى سرزمين /  با بارى زفريادهاى خفته و خونين /  من در آجاى جهان ايستاده ام /  ثقل زمين آجاست؟ 
 ه ام؟من در آجاى جهان ايستاد/  ! من

و اين چند جمله تمام چيزى بوده است آه من تا پيش از اين از او مى دانستم و نمى دانستم آه در 
 در رشت زاده شده و در آودآى پدرش را از دست داده و در محضر عالمه شيخ محمد ١٣٢٢دوم بهمن 

، شاگردى آرده بوده است» آقا ضياءالدين عراقى«و » آخوند خراسانى«وحيد خورگامى آه از شاگردان 
، ١٣۵٢اديب بزرگ فرانسوى بوده است و در دادگاهى آذايى در سال » لوسين گلدمن«است و معرف 

 سالگى توسط رژيم ٣٠ بهمن همان سال و در آستانه ٢٩سرنوشت اعدام برايش رقم مى خورد و در 
 .نمان استشاهنشاهى پهلوى به گلوله بسته مى شود و تنها وجه اشتراك من با او خبرنگار بود

 
 ديگران هم هستند• 

عالوه بر خسرو گلسرخى مبارزين ديگرى هم در اين قطعه به خاك سپرده شده اند آه نقش مهمى در 
فراموشى آنها بى . شكل گيرى مبارزات مردمى پيش از انقالب براى سرنگونى رژيم شاه داشته اند

 آه داراى انگيزه ١٣١٧ و متولد سال آه اهل تبريز بود» محمد حنيف نژاد«آسانى چون . انصافى است
هاى مذهبى قوى بود و پس از ورود به دانشگاه و تحصيل در رشته مهندسى آشاورزى از عناصر ثابت 
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محل سخنرانى آيت اهللا طالقانى و (و فعال تمامى جلسات سياسى، مذهبى مسجد هدايت 
ن شد و از همانجا تصميم به مبارزه ماه دستگير و روانه زندا٩ به مدت ١٣۴٠بود و در سال ) طرفدارانش

مسلحانه با رژيم پهلوى گرفت و عاقبت جان خود را بر سر اين تصميم از دست داد و توسط رژيم اعدام 
چنان آه نام على اصغر . نام حنيف نژاد همواره در آنار سعيد محسن در تاريخ معاصر ما خواهد آمد. شد

 .بديع زادگان
 اين قطعه نام هاى ديگرى هم ديده مى شود آه هر يك براى خود در ميان به خاك سپرده شدگان

شايد ميان آنها نام آرامت اهللا دانشيان به . حكايتى هستند از تاريخ معاصر و مبارزه با حكومت پهلوى
 از رسانه ها ۵٧خاطر آن سروده معروفش آه هنوز هم همه ساله هنگام بزرگداشت روزهاى بهمن 

معروفترين ميراثى است آه از او بجاى مانده » بهاران خجسته باد«. دپخش مى شود، آشناتر باش
است و او هم در همان دادگاه گلسرخى به حكم اعدام محكوم شد و حاال در اين قطعه در بسترى از 

 .خوابى ابدى آه هيچ آداممان را از آن گريزى نيست. فراموشى به خواب رفته است
 آسانى چون صفايى فراهانى آه نامش ماجراى سياهكل و .نام هاى ديگرى هم در اين قطعه هست

نام هاى بسيارى آه نوشتن از . آغاز مبارزه مسلحانه عليه حكومت پهلوى را در ذهن تداعى مى آند
 .آنها در اين مجال نمى گنجد

 
 واآنش بهشت زهرا • 

 و مديرعامل اين از همان آغاز ماجرا مسؤوالن بهشت زهرا شايعه تخريب اين قبور را تكذيب آردند
براساس شرح وظايف از پيش تعيين شده و طرح ) س(سازمان بهشت زهرا «سازمان اعالم آرد آه 

هاى زمان بندى شده، اقدام به بازسازى و بهسازى و ساماندهى قطعات مى آند و اين طرح تاآنون در 
محمود » . شده استچندين قطعه صورت گرفته و بسيار موفقيت آميز بوده است و با استقبال مواجه

 از حيث فضاى سبز، ٣٣در صورت اجراى طرح بازسازى و نوسازى قطعه «: رضائيان در ادامه مى گويد
او معتقد است آه » .دسترسى ها و طراحى قطعه و مبلمان آن بسيار وضع مطلوبى پيدا خواهد آرد

ز طرح موردنظر اين سازمان بسيارى از خانواده هاى افرادى آه در اين قطعه به خاك سپرده شده اند، ا
حتى نظرات شهروندان از شب عيد امسال از طريق اطالعيه اى «: استقبال آرده اند و مى گويد

 ». اخذ شده است٣٣درخصوص دو طبقه آردن قبور و ساماندهى قطعه 
 
 نكوداشت تاريخ• 

غربى زمين چسبيده و آفتاب حاال به گوشه . تند و تيزتر از پيش. وقت رفتن است و باد همچنان مى وزد
چه جاى سرسبز و با طراوتى است اين «: پيش خودم مى گويم. غروب آويزان شاخه ها شده است

هنوز از پله هاى قطعه پايين نيامده ام آه چند جوان را مى بينم خندان و شاد، » ).س(بهشت زهرا 
 شده توجهم را به خود در راه بازگشت ، قطعات تازه ساز و تازه خاآبردارى. درست مثل خود زندگى

به اين فكر مى آنم آه آسى مخالف ارج بخشيدن . هنوز مانده تا آنها از متوفيان پر شود. جلب مى آند
 .به تاريخ مبارزه با ظالمين نيست

 تحريف شده باشد اما مسلمًا ٣٣ممكن است بعدها راه و مسير موردنظر به خاك سپرده شدگان قطعه 
زنانى هستند آه هدفى جز مبارزه با استبداد نداشتند و در راه اين آرمان از  نفر مردان و ١٢٠ميان آن 

نثار جان هم مضايقه نكردند و حفظ و بزرگداشت آنها ولو به بهانه ماجرايى آه در مطبوعات و رسانه 
شايع شد و بعد هم تكذيب گرديد، ارج نهادن به تاريخ مردمى است آه هرگز زير بار ستم و استبداد 

  .ه اند و درس هاى فراوانى از اين بابت به تاريخ داده اندنماند
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