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

   

   رژيم حاآم بر ايران ض حقوق بشر توسطسرآوب و نق
   
   اعدام در خرم آباد3
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به جرم » صفر گدا « سه مفسد في االرض عضو باند : خرم آباد ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي 

  . آدم ربايي و تجاوز به عنف به دار مجازات آويخته شدند, زورگيري 
ن گزارش علي ايلياتي ـ صفر خودسياني و اميد دعوتي به جرم هتك حرمت زن مسلمان از برپايه اي

 ديوانعالي 32 دادگاه عمومي خرم آباد و تائيد شعبه 8جمله آدم ربايي و تجاوز به عنف با راي شعبه 
آشور به عنوان مفسد في االرض به اعدام محكوم شدند و حكم صادره عصر دوشنبه با حضور مسئوالن 
دادگستري و نيروي انتظامي از جمله اجتماع هزاران تن از مردم شهر در مال عام وبا فرياد اهللا اآبر مردم 

  . و قدرداني آنان از مسئوالن قضايي و انتظامي به اجرا درآمد
  اعتراض مردم به هنگام حلق اويز سه جوان در خرم اباد

مردم و جوانان خشمگين اين شهر با سر دادن در جريان حلق اويز سه جوان در خرم اباد : پيک ايران 
به گزارش دريافتي اين سه نفر . شعارهاي ضد حکومتي نسبت به اين اقدام غير انساني اعتراض کردند

ميدان بزرگ و , صفر خوت سياني و اميد دعوتي روز دوشنبه در ميدان شقايق , به نامهاي علي ايرواني 
يکي از اعدامها در ساعت پنج بعد از ظهر و دو مورد . خته شدندپل موسوم به شهداي خرم اباد بدار اوي

ماموران نيروي انتظامي در پشت بامهاي مشرف به محل اعدام . ديگر پس از غروب افتاب انجام شد
اما . مستقر شده و تمامي منطقه را تحت کنترل گرفته بودند تا با هر گونه حرکت اعتراضي مقابله کنند

انان دلير خرم اباد عليه خامنه اي شعار دادند و به اين ترتيب خشم و نارضايتي خود با اينهمه مردم و جو
        . سرکوبگرانه ابراز کردند را از اين اقدام

   
  آشور در فهرست شش اتهام سازمان عفو بين الملل 32
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حقوق بشر را در سراسر دنيا منتشر آرد و بر اعمال سازمان عفو بين الملل آخرين اخبار و آمار :شرق

اين گزارش شش بخش در زمينه هاى موارد نقض حقوق انسانى .  آشور هشدار داد١٣٢شكنجه در 
يا (قتل غيرقانونى . منتشر شده است و نام برخى آشور ها از جمله ايران در آن ذآر شده است

 آشور متهم به ارتكاب اين عمل شده ۴٧ت آه اولين بخش گزارش اس) مجازات خالف مصوبات قضايى
 آشور آفريقايى، هشت ١٠ آشور آمريكايى، ١٢ آشور اروپايى و آسياى مرآزى، ١٣از اين تعداد . اند

ناپديد شدن افراد توسط . آشور آسياى جنوبى و سه آشور در خاور ميانه با اين معضل روبه رو هستند
نه آشور آفريقايى، هفت .  آشور است٢٨، آه شامل است) Amnesty(دولت ها دومين بخش گزارش 

آشور در خاور ميانه، پنج آشور اروپايى، پنج آشور آسيايى و دو آشور اروپايى متهم به ناپديدى افراد 
  . شده اند

 آشور جهان ١٣٢شكنجه و آسيب هاى پس از آن سومين قسمت گزارش اين سازمان است آه در 
 آشور آسيايى و ٢٠ آشور آمريكايى، ٢٢ آشور آفريقايى، ٣٢ى،  آشور اروپاي۴٠. گزارش شده است

متفكران و منتقدان زندانى .  آشور در خاورميانه براساس اين آمار زندانيان خود را شكنجه مى آنند١٨
 آشور در خاور ميانه و ١۴.  آشور دنيا با اين مشكل روبه رو هستند۴۴چهارمين بخش گزارش است و 

 آشور آسيايى، هفت آشور اروپايى، سه آشور آمريكايى ١٠ر آفريقايى،  آشو١٠شمال آفريقا، 
  . متفكران زندانى در شاخه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى دارند

 آشور دنيا و از آن ۵٨ را تشكيل مى دهند، آه Amnestyزندانيان بدون دادگاه پنجمين قسمت گزارش 
 آشور خاورميانه، چهار آشور آمريكايى و يك آشور ١۴ آشور آسيايى، ١۵ آشور آفريقايى، ٢۴جمله 

 ١٨ آشور دنيا، ۶٣حكم اعدام آخرين بخش گزارش است آه . اروپايى با اين معضل روبه رو هستند
 آشور آمريكايى و شش آشور اروپايى ١١ آشور در خاورميانه، ١٣ آشور آفريقايى، ١۶آشور آسيايى، 

سازمان عفو بين الملل مستقر در نيويورك ) Amnesty(آخرين خبر در . حكم اعدام را به اجرا درمى آورند
  .آشورهايى از جمله ايران و سودان را متهم به رعايت نكردن حقوق بشر آرد

   
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي موثر بر تحوالت ايران

   
  گروه هشت طرح اصالحات خاور ميانه را تاييد کرد

  بی بی سی در ساوانا محل برگزاری اجالس خبرنگار -جيل مکگيورينگ 
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رهبران گروه هشت طرحی را برای حمايت از اصالحات دموکراتيک، اقتصادی و اجتماعی در خاور ميانه 
  .بزرگ و شمال آفريقا مورد تاييد قرار داده اند

 جهان شامل کانادا، آمريکا، فرانسه، بريتانيا، ژاپن، اجالس سران گروه هشت کشور صنعتی ممتاز
  .آلمان، ايتاليا و روسيه در ايالت جورجيا در آمريکا، با حضور تعداد ديگری از رهبران جهان برگزار می شود

پيش نويس نهايی مورد توافق شامل عناصری است که هضم آن را، در مقايسه با طرحی که آمريکا 
  .ی منتقدان آسان تر می سازدپيشنهاد کرده بود، برا

تصويب طرح اصالحات خاور ميانه توسط گروه هشت از جمله اولويت های اصلی جورج بوش، رئيس 
  .جمهور آمريکا برای اين اجالس بود

وی از عراق به عنوان کاتاليزور تغييرات در منطقه نام برد و از نياز به دموکراسی در خاور ميانه به عنوان 
  . مبارزه با تروريسم سخن گفتسالحی مهم برای
  نکات جنجال آفرين

اما برخی از عناصر طرح اوليه و دامنه دار او، چه در جهان عرب و چه نزد برخی کشورهای اروپايی که از 
  .مدت ها قبل برنامه گفتگو با خاور ميانه را دنبال می کنند، به شدت جنجال آفرين از آب درآمد

  .اوليه، عدم اشاره آن به اهميت مناقشه اسرائيل و فلسطينی ها بوديکی از نکات تفرقه انگيز طرح 
برخی منتقدان از جمله ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، گفتند پيشروی در آن زمينه پيش نياز 

  .اصالحات گسترده تر در منطقه است
مايت از راه حل اما نهايی متن مورد توافق اذعان می کند که حمايت از اصالحات بايد شانه به شانه ح

  عادالنه، جامع
طرح اصالح خاور ميانه همچنين با مخالفت کشورهای منطقه با آن به عنوان مداخله خارجی روبر شده 

  .است
  واکنش اعراب

برخی از رهبران عرب ابهامی باقی نگذاشته اند که در برابر برنامه اصالحاتی که از سوی واشنگتن يا 
  .شد نرمش نشان نخواهند دادگروه هشت بر آنها تحميل شده با

  .رهبران عربستان سعودی و مصر به کل از شرکت در اجالس سران گروه هشت خودداری کردند
  .در اين زمينه نيز در سند نهايی سازش هايی صورت گرفت

اين طرح تصريح می کند که تغييرات را نمی توان و نبايد از خارج تحميل کرد و هر جامعه ای در مورد 
  .بعاد تغيير بايد راسا به نتيجه برسدسرعت و ا

  .اما عليرغم ماليم کردن سند هنوز نکات عمده ای در آن به چشم می خورد
گروه هشت عالوه بر لفظ پردازی های کلی، طرحی شامل تدابير مشخص، از جمله حمايت از پروژه 

ت از برنامه های هايی برای حمايت از کسب و کارهای خصوصی که نيازمند بودجه ناچيز است، حماي
آموزشی برای کمک به کاسبکاران جوان به خصوص زنان و يک برنامه سوادآموزی برای دهه های آينده 

  .را اتخاذ کرد
   

  )سرمقاله ( ٨+خاورميانه 
  ٢٠٠۴ ژوئن ٩ - ١۴٢۵ ربيع الثانى ٢٠ - ١٣٨٣ خرداد ٢٠چهارشنبه 

  شرق: فرزانه روستايى
تعداد قابل توجهى از رهبران آشورهاى آفريقايى و آسيايى اجالس هشت آشور صنعتى غرب با حضور 

و نيز رهبران آشورهايى آه به تازگى به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند در حالى برگزار مى شود آه 
بسيارى از تحليلگران معتقدند حتى نيمى از توافق هاى اجالس سال گذشته فرانسه به مرحله عمل 

عاون بوش هفته گذشته اعالم آرد آه محور مذاآرات اجالس سى آيلند بر آاندوليزا رايس م.درنيامد
با توجه به رايزنى هاى موجود به نظر مى رسد . امنيت، آزادى و شكوفايى اقتصادى متمرآز خواهد بود

 سال پيش آه اولين ٣٠.محور اصلى آنفرانس همان اصلى ترين دغدغه آمريكا باشد، يعنى عراق
د از يك شوك نفتى برگزار شد اقتصاد محور اصلى مذاآرات آشورهاى صنعتى اجالس آشور صنعتى بع

برعكس امروزه اجالس هشت آشور صنعتى بيشتر به يك اجالس سياسى با توجه به موضوعات . بود
از موضوعات پيش پا افتاده اى همچون تربيت معلم براى آفريقا و . اجتماعى تبديل شده است-اقتصادى 

ح مدارس غيرمذهبى در پاآستان تا بحث در مورد چگونگى راه اندازى نظام هاى خاورميانه و افتتا
آينده خاورميانه و حل نسبى معضل آمريكا .دموآراتيك در خاورميانه همگى در دستور اجالس قرار دارند

  . در عراق با جلب آمك هفت آشور صنعتى ثروتمند غرب محور اصلى اجالس فعلى است
   

ى در حالى برگزار مى شود آه شوراى امنيت در آستانه تصويب قطعنامه اى اجالس هشت آشور صنعت
برخالف قطعنامه هاى قبلى، اآثريت اعضاى شوراى امنيتى به توافقى نسبى بر . پيرامون عراق است

اجالس سى آيلند قرار . سر آينده عراق و تعريف حدود اختيارات دولت دائمى عراق نزديك مى شوند
ن آشورهاى صنعتى را پيرامون عراق و جلب مشارآت آنان در بازسازى عراق را است رايزنى رهبرا

 فرانسه در حالى برگزار شد آه رهبران آمريكا، فرانسه و آلمان به دليل ٢٠٠٣اجالس . تسهيل آند
اجالس فعلى در حالى برگزار مى شود . اختالف شديد بر سر عراق آمترين تماس را با يكديگر داشتند

. مى رسد طرفين براى رسيدن به چند توافق ضمنى پيرامون عراق به يكديگر نزديك شده اندآه به نظر 
يكى از . جلب آمك آشورهاى صنعتى براى بازسازى عراق مهمترين محور اجالس سى آيلند است
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راهكارهايى آه بازسازى عراق را امكان پذير مى سازد بخشش همه يا آليه بدهى هاى عراق و 
  . ام هايى است آه صدام حسين از آشورهاى غربى دريافت آرده استمصالحه بر سر و

   
 درصد بدهى ٩٠بوش با بهره بردارى از امتياز ميزبانى اجالس قصد دارد فرانسه و روسيه را به بخشش 

آينده خاورميانه و تحول در .هاى عراق متمايل سازد هرچند دو آشور رقمى آمتر را مدنظر قرار داده اند
ياسى به شدت تمرآزگراى اين آشورها دومين محورى است آه به نحوى هدفمند قرار نظام هاى س

چندى پيش طرحى از سوى وزارت خارجه آمريكا منتشر شد .است در اين اجالس مورد بحث قرار گيرد
اعالم جزئيات اين طرح عكس العمل هاى شديدى را . مبنى بر پى ريزى نظامى به نام خاورميانه بزرگ

رهبران بسيارى از آشورهاى . نه سنتى آمريكا، يعنى منطقه عربى خاورميانه برانگيختدر سفره خا
از سويى طرح اين . عرب، پس از سرنگونى صدام حسين خود را در نوبت بعدى براى سرنگونى يافتند

موضوع آه نومحافظه آاران طراح اصلى تحوالت آتى خاورميانه هستند و همان ها پروژه سرنگونى حزب 
  .را به اجرا گذاشتند ظن بسيارى از رهبران عرب را تشديد آردبعث 

آمريكايى ها براى اصالح ذهنيت رهبران عرب و ادامه روندى آه به نظر مى رسد ممكن است به ايجاد 
طرح ايجاد دموآراسى و . تحوالتى جدى در خاورميانه منجر شود دو اقدام جدى را مدنظر قرار داده اند

ى آاهش حساسيت رهبران عرب به توسعه و مدرن سازى نظام هاى سياسى اصالحات فراگير برا
اعراب معتقد شده بودند آه آمريكا . اجتماعى خاورميانه و تثبيت حاآميت قانون تغيير عنوان يافته است

براى آاهش حساسيت رهبران خاورميانه نسبت به آمريكايى ها، . قرار است منطقه را به هم بريزد
 آيلند قصد دارد مشارآت هفت آشور صنعتى و ثروتمند ديگر را براى تحول در ميزبان اجالس سى
  . خاورميانه جلب آند

   
در همين راستا و براى ادامه رايزنى هاى اجالس، يك ميهمانى ناهار با سران چند آشور مسلمان 

و پيرامون حقوق گفت وگ.تدارك ديده شده است... خاورميانه از جمله يمن، اردن، بحرين، ترآيه، الجزيره
بشر و آزادى هاى سياسى با سران اين آشورها مى تواند زمينه ساز پيگيرى تحوالتى باشد آه 
با . احتماًال از اين به بعد به جاى آمريكا، به نام هشت آشور صنعتى و ثروتمند غرب ثبت خواهد شد

ت صلح فلسطينى ها و توافق ضمنى بر سر اين موضوع احتمال اينكه بتوان جان تازه اى به مذاآرا
 در ٢٠٠۵و آن اينكه اجالس . اجالس اخير با يك مشكل ضمنى مواجه است.اسرائيل دميد قوت مى گيرد
  . انگليس برگزار خواهد شد

   
احتماًال رهبران انگليسى ترجيح خواهند داد توافق هاى اصلى و آليدى بر سر عراق و خاورميانه در 

اجالس جارى و سال آتى با معضل ديگرى مواجه است و آن . اجالس سال آينده انگليس انجام شود
اينكه رهبران دو آشور ژاپن و آمريكا در آستانه برگزارى انتخابات رياست جمهورى هستند و همين 

عاملى است آه پيگيرى تصميمات از سوى دو عضو اصلى اجالس را احتماًال با ترديد مواجه مى 
ترين و فقيرترين آشورهاى جهان از موضوعات فرعى آنفرانس  آشور از بدهكار۴٢سررسيد وام .سازد

آمريكا پيشنهاد آرده است آه آشورهاى طلبكار سالى يك ميليارد دالر از بدهى اين . خواهد بود
در حاشيه اين اجالس ميزبان اجالس براى اولين بار با قاضى الياور رئيس جمهور .آشورها را نبخشند

  .آرددولت موقت عراق ديدار خواهد 
   

 شرآت D-Dayبسيارى از رهبرانى آه در اجالس سى آيلند حضور دارند چند روز پيش در بزرگداشت 
داشتند روز جمعه در تشيع جنازه رسمى ريگان شرآت خواهد آرد، به زودى اجالس همكارى هاى 

تداوم اين . هند آردآمريكا و اروپا را در ايرلند و تا دو هفته اجالس سران ناتو در استامبول را برگزار خوا
ديدارها امكان حصول توافق پيرامون موضوعاتى اساسى همچون آينده خاورميانه و عراق را افزايش مى 

  .دهد

   

  مواضع دولتها، نيروها، شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران 
   

  حمله به ايران و يا حمله به عراق؟
  2004 ژوئن 9 -1383د خردا  20  شنبهچهار: رادیو آلمان

 اخيرا گفتگويى داشته است با Richard Clarkeهماهنگ آننده پيشين سياست ضدترور دولت آمريكا، 
” جنگ عراق، بزرگترين خطاى جورج بوش“اين گفتگو آه تحت عنوان . Der Standardروزنامه اتريشى 

  .ده استمنتشر شده است، به علت يكى دو نكته مهم به بحثى گسترده تر دامن ز
وى با اشاره به سخنان جورج . وى گفته است آه آمريكا در جنگ با اسالم گرايان، توفيقى نداشته است

بوش، مبنى بر اينكه آمريكا موفق به دستگيرى دو سوم رهبران شناخته شده سازمان القاعده شده 
ه آه در عمليات اين سخن تنها تا آنجا آه به آن دسته از رهبران سازمان القاعد: است، ميگويد

اما اآنون رهبران . تروريستى يازدهم سپتامبر دست داشته اند، مربوط ميشود، سخنى صحيح است
از يك سازمان متمرآز بدل به يك . سازمان القاعده در اين مدت تغيير آرده است. جديدى پديد آمده اند

ه است آه تمامى و درست همين سازمان جديد القاعد. سازمان نامتمرآز و گسترده شده است
  .عمليات تروريستى پس از يازدهم سپتامبر را اجرا نموده است
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اظهارات ريچارد آالرك در رابطه با ايران يكى از نكات مشاجره بر انگيز گفتگوى وى با روزنامه اتريشى ياد 

 وى آشكارا از حمله به ايران دفاع آرده است و مدعى شده است آه خطاى جورج بوش در. شده است
 رئيس جمهور آمريكا در ٣ مشاور  بايد خاطر نشان ساخت آه ريچار آالرك. حمله به عراق بوده است

وى تصريح آرده است آه صرف داشتن جنگ . زمينه مسائل مربوط به مبارزه با تروريسم بوده است
ران با وى با مقايسه برنامه اتمى اي. افزارهاى آشتار دستجمعى براى حمله به آشورى آفايت نميكند

  :برنامه نظامى عراق ميگويد
   
هرگاه ما مورد ايران را در نظر گيريم، برنامه اتمى اين آشور بمراتب پيشرفته تر از برنامه نظامى عراق “

خبرگزارى رويتر ضمن انتشار خبر اين گفتگو به ” .و اين دليل بهترى براى حمله به ايران بوده است. است
مينويسد آه دولت آمريكا ايران را متهم بدان ساخته است آه با پيشبرد برنامه اتمى ايران پرداخته و 

حال آنكه ايران همواره اين اتهام . برنامه اتمى خود در راستاى توليد جنگ افزارهاى اتمى گام بر ميدارد
آالرك ضمن اشاره به خطر تجهيز ايران به بمب اتمى ميگويد، در آن هنگام . را بى اساس خوانده است

 سپتامبر، هيچ آس خطر سازمان القاعده را جدى ١١ يعنى پيش از وقوع حمالت تروريستى نيز،
  . نميگرفت

 اياالت متحده آمريكا تحت رهبرى رئيس جمهور سابق اين آشور، ١٩٩۶آالرك فاش ميسازد آه در سال 
ور بود آه جمهورى آلينتون بر اين با. بيل آلينتون مقدمات حمله به ا يران را مورد بررسى قرار داده بود
اما، آلينتون به ايران حمله نكرد و . اسالمى ايران از تروريسم بين المللى عليه آمريكا جانبدارى ميكند
  :آالرك در اين باره ميگويد. يك عمليات جاسوسى گسترده را عليه ايران به مورد اجرا گذارد

   
هديدات جدى دولت آمريكا بود آه در پى اين عمليات جاسوسى، و شايد به خاطر همين عمليات و ت“

و بدين ترتيب جنگ با ايران در . ايران به مشارآت خود در اقدامات تروريستى عليه آمريكا خاتمه داد
  ”.نگرفت

بايد يادآور شد آه ريچارد آالرك، مشاور پيشين مسائل امنيتى دولتهاى مختلف اياالت متحده آمريكا 
منتشر آرده است آه در آمريكا و در ساير نقاط ” همه دشمنانعليه “اخيرا خاطرات خود را با عنوان 

  .جنجال بر انگيز بوده است

   

   و نيروهاي موثر در آينده عراق دولت آينده،رويدادهاي عراق 
   

ي عراق به اتفاق  ي آمريكا و انگليس درباره ي اصالح شده شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه
   .اين آشور را تا پايان ژوئن تصويب آردآرا، انتقال حاآميت به 

  2004 ژوئن 9 -1383خرداد   20  شنبهچهار
   

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، با سازش فرانسه و ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
راي ي پيشنهادي آمريكا و انگليس، شو آلمان در آخرين لحظات و آنار گذاشتن اختالفاتشان با قطعنامه

   . راي موافق اين قطعنامه را به تصويب رساند15امنيت با 
شان را برعهده خواهند  هاي نيروهاي امنيتي براساس سازش حاصل آمده، رهبران عراقي آنترل فعاليت

هاي نظامي حساس نيروهاي تحت رهبري آمريكا مانند عملياتي آه در فلوجه  داشت و در برابر عمليات
   .ها را نخواهند داشت ظر خواهند داشت، اما حق وتو در برابر اين عملياتانجام شد، حق اظهار ن

هاي دولت جديد عراق را توضيح داده است و به نيروهاي چند  ها و محدوديت ي فوق قدرت قطعنامه
مليتي اختيار داده است تا براي آمك به حفظ امنيت در عراق باقي بمانند اما در عضو اين حق را به 

  .اده است تا هر زمان آه خواست از نيروهاي چند مليتي بخواهد خاك عراق را ترك آننددولت عراق د
ي جديد زمان ر ابه نفع دولت جديد عراق خريده است، در حالي آه دولت  رسد آه قطعنامه به نظر مي

ز هاي امنيتي داخل خاك خود ني المللي در تالش است بر بحران ي بين جديد براي پذيرش خود در جامعه
   .فائق آيد
ها در اين قطعنامه موافقت آردند تا زمان تكميل روند سياسي در عراق و برگزاري انتخابات  آمريكايي

   . حضور نيروهاي چند مليتي پايان يابد2005قانوني تا پايان سال 
   

  * ي عراق ي آمريكا و انگليس درباره ي جهاني نسبت به تصويب قطعنامه هاي اوليه واآنش *
   

  ريكاآم -
جورج بوش، رييس جمهور آمريكا تصويب قطعنامه را قدمي به سوي دموآراسي در عراق و تسهيل 

   .ي تغييرات در خاورميانه دانست آننده
تصويب قاطع : بوش حتي قبل از راي قاطع شوراي امنيت در اجالس گروه هشت به خبرنگاران گفته بود

عالقمند به همكاري براي تضمين وجود يك عراق قطعنامه به جهانيان خواهد گفت آه شوراي امنيت 
   .آزاد، صلح آميز و دموآراتيك است
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اند آه يك عراق آزاد، تسريع آننده تغييرات وسيع در  اين آشورها متوجه شده: وي در ادامه افزود
  .خاورميانه است آه پيروزي مهمي در جنگ عليه ترور خواهد بود

ي  راي قاطع شوراي امنيت نشانه: سازمان ملل نيز بيان داشتي آمريكا در  جان نگروپونته، نماينده
المللي از وجود يك عراق فدرال، دموآراتيك، تكثرگرا و واحد است آه  ي بين آشكاري از حمايت گسترده

   .گذارد به حقوق سياسي و حقوق بشر آامال احترام مي
  فرانسه -

آند آه نيروهاي چند  فرانسه گمان نمي:  گفتي فرانسه در سازمان ملل ژان مارك دوالسابلير، نماينده
   .مليتي مخالف ديدگاه دولت حاآم عراق باشد

ي ميان دولت  اگر چه فرانسه خواهان توضيح رابطه: ي فرانسه نيز گفت ميشل بارنيه، وزير امور خارجه
   . استعراق و نيروهاي تحت رهبري آمريكا است اما بسياري از نظرات فرانسه در قطعنامه لحاظ شده

   .ي عراق صورت گرفت شنبه در شوراي امنيت براي اولين بار مذاآرات واقعي در زمينه روز سه: وي افزود
اند آه راهي  ها عمليات نظامي آشكارا متوجه شده ها و ماه ها پس از ماه آمريكايي: وي خاطرنشان آرد
   .هاي نظامي در عراق وجود ندارد براي انجام عمليات

خواهيم از اين تراژدي خارج  واشنگتن دريافته است آه ما مي: ي فرانسه بيان داشت جهوزير امور خار
  .شويم

  سازمان ملل -
قطعنامه خواست شوراي امنيت را براي اجماع در : آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل نيز بيان داشت

   .آمك به مردم عراق براي گرفتن مسووليت سياسي خودشان را نشان داد
ايم اما برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه يك نقطه عطف تاريخي  ه ما هنوز به آنجا نرسيد: مه افزودوي در ادا
   . بايد فراهم باشد2005با اين حال شرايط امنيتي براي برگزاري انتخابات در سال . خواهد بود

   
  عراق -

يكا هرگونه اختالف ميان بغداد و ي آمر قاضي الياور، رييس جمهور جديد عراق در ديدار با وزير امور خارجه
ها براي آمك به مردم ما به عراق  آنيم، آمريكايي ما با يكديگر همكاري مي: واشنگتن را رد آرد و گفت

  .اند آمده
ي جديد شوراي امنيت  روژ نوري شاويس، يكي از معاونان رييس جمهور عراق نيز با اشاره به قطعنامه

   .كات اين قطعنامه، مشروعيت بخشيدن به حكومت جديد عراق استاز مهمترين مفاد و ن: اعالم داشت
هاي  ي جديد شرآت عراق در فعاليت از ديگر مفاد مهم اين قطعنامه: شاويس در ادامه اظهار داشت

   .باشد المللي است آه اين مطلب امر بسيار مهمي مي بين
نيازمندي خود را به تعداد نيروهاي ي جديد حكومت عراق اجازه دارد ميزان  در اين قطعنامه: وي افزود

خارجي ارزيابي و اعالم دارد و از طرفي در صورتي آه اين حكومت هيچ نيازي را براي بقاي اين نيروها در 
عراق نبيند و توانايي تسلط بر اوضاع امنيتي خود را داشته باشد، از نيروهاي اشغالگر خواهد خواست 

   .آه از عراق عقب نشيني آنند
حاآميت عراق : ديگر ابراهيم جعفري، يكي ديگر از معاونان رييس جمهور عراق نيز تصريح آرداز سوي 

ها چون سياسي، نظامي، امنيتي  نبايد يك امر ناقص يا مشروط باشد و اين حاآميت بايد در تمام زمينه
   .و اقتصادي آامل باشد

 عراق در حاآميت بر امور خود تنها چيز مهم آه غيرقابل بحث است، موضوع حقوق مشروع: وي افزود
   .توان به بررسي و بحث گذاشت است اما چيزهاي ديگر را مي

   
  آلمان -

اميدواريم آه اآنون برقراري ثبات و اوضاع امنيتي : ي آلمان نيز بيان داشت يوشكا فيشر، وزير امور خارجه
   .در عراق نهايي شود

   
  انگليس -

   .ي جديد را نقطه عطف مهمي براي عراق جديد خواند توني بلر، نخست وزير انگليس قطعنامه
ي اين نظر متحد شويم آه  خواهيم آه اختالفات گذشته را آنار بگذاريم و درباره اآنون مي: وي افزود

ها بلكه براي آل منطقه و آل جهان مناسب  عراق مدرن، دموآراتيك و با ثبات، نه تنها براي عراقي
   .خواهد بود

   
  روسيه -

ي جديد را يك  ير پوتين، رييس جمهور روسيه آه از مخالفين جنگ آمريكا عليه عراق بود، قطعنامهوالديم
   .قدم مهم روبه جلو خواند

ي جهاني و خاورميانه تاثير خوبي  اوضاع عراق در جامعه: ي روسيه در سازمان ملل گفت معاون نماينده
   .ندارد

ها احساس خواهند آرد آه انتقال  د آه آيا خود عراقيبهبود اوضاع عراق به اين بستگي دار: وي افزود
  واقعي از اشغال نظامي به برقراري حاآميت صورت گرفته است يا نه؟
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  چين -
ها براي زندگي زير يك حاآميت با ثبات و  آرزوي عراقي: ي چين در سازمان ملل نيز گفت نماينده
   .ورده شده استي جديد به نقطه عطفي در روند سياسي عراق، برآ قطعنامه

   
  ي عرب اتحاديه -

ي عراق اعالم داشت، اعزام نيروهاي  ي جديد شوراي امنيت درباره عمرو موسي پس از تصويب قطعنامه
هاي الزم  عربي به عراق و شرآت اين نيروها در چارچوب نيروهاي چندمليتي در عراق پس از مشورت

   .آشورهاي عربي اعالم خواهد شد
ي اعزام نيروهاي عربي به عراق در حال  درباره: ي عرب اظهار داشت  اتحاديهعمرو موسي، دبيرآل

   .توان نظري داد ي جديد شوراي امنيت نمي حاضر برغم تصويب قطعنامه
هاي آشورهاي عربي است و پس  اعالم چنين تصميمي نيازمند مشورت: ي عرب گفت دبيرآل اتحاديه

   .ورها اعالم خواهد شدها موضع نهايي اين آش از اتمام اين مشورت
اظهارات موسي در حالي است آه وي چندي پيش اعزام نيروهاي عربي به عراق را مشروط به صدور 

ي جديدي از شوراي امنيت آه به صراحت از آشورها درخواست اعزام نيرو آند و نيز اين  قطعنامه
   .نجام گيرد، دانسته بوددرخواست از جانب حكومت عراق و پس از خروج نيروهاي ائتالف از عراق ا

   
  * ي سازمان ملل عراق، اميدوار به قطعنامه *
   

ي سازمان ملل در رابطه با استقالل عراق، به دولت جديد  ي عراق، قطعنامه ي وزير امور خارجه به گفته
   .دهد المللي مورد نياز در مقابل مردم و همسايگانش را مي اين آشور مشروعيت بين

ي عراق، تاآيد   به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هوشيار زيباري وزير امور خارجهبه گزارش ايسنا و
آرد آه قبول قطعنامه توسط شوراي امنيت سازمان ملل، اثر مثبتي بر امنيت خواهد داشت؛ چرا آه 

   .برد تلقي حضور نيروهاي چند مليتي تحت امر آمريكا به عنوان نيروي اشغالگر را از بين مي
اهميت اين قطعنامه براي ما و براي : ر شوراي روابط خارجي در نيويورك، اظهار داشتزيباري د
ي من دليل اصلي براي بروز بسياري از  ها، از بين بردن مفهوم اشغال است آه به عقيده عراقي

   .مشكالت پيش آمده از زمان آزادسازي است
 شده از جانب وفاداران رژيم صدام خواهد ي زيباري، قطعنامه تاثيري مثبت بر درگيرهاي ايجاد به گفته
   .داشت

آنند و آنها را به جاي نيروهاي  وي تصريح آرد آه رهبران عراقي از حضور نيروهاي خارجي حمايت مي
   .نگرند اشغالگر، به چشم يك شريك مي

ا خود جنگند، ب رود و آساني آه با نيروهاي اشغالگر و آمريكايي مي اشغال از بين مي: زيباري افزود
   .اي بهتر بسازند خواهند آينده ها روبرو خواهند شد؛ آساني آه مي عراقي

   
  انتقاد شديد آيت اهللا تقي مدرسي از قطعنامه -
   

ي جديد شوراي امنيت سازمان ملل اعالم آرد،  اهللا محمد تقي مدرسي با انتقاد شديد از قطعنامه آيت
  .اين قطعنامه از نواقص بسياري برخوردار است

اهللا محمد تقي مدرسي يكي از مراجع   آيت-چاپ آويت-ي القبس  ه گزارش ايسنا به نقل از روزنامهب
  .ي عراق با مفهوم آامل حاآميت تناقض دارد ي جديد درباره ديني عراق اظهار داشت، اين قطعنامه

رايه شده پيش نويس طرحي آه توسط انگليس و آمريكا به شوراي امنيت ا: اهللا مدرسي تصريح آرد آيت
و به تصويب اعضاي اين شورا رسيده است، شامل بسياري از اشتباهات و نواقص است آه با مفهوم 

  .حاآميت آامل متناقض است
وي اظهار داشت، يكي از نواقص و اشتباهات اين قطعنامه آن است آه نيروهاي مسلح عراق را تحت 

  .ار داده استتسلط و نظارت آمريكا و در چارچوب نيروهاي چند مليتي قر
   

  اهللا سيستاني تحصن مردم عراق در حمايت از موضع آيت -
   

تظاهرآنندگان عراقي با سردادن شعارهاي ضدآمريكايي خواستار خروج سريع نيروهاي اشغالگر از عراق 
يي آه با اراده و استقالل مردم اين آشور متناقض است را به شدت  شدند و صدور هرگونه قطعنامه

  .محكوم آردند
گرفت، از شمال شرق  ها و طوائف مختلفي از عراق را در بر مي اين تظاهرات گسترده آه احزاب، گروه

بغداد آغاز شد و سپس تظاهرآنندگان پس از پيمودن مسافت طوالني در برابر مقر نيروهاي اشغالگر در 
   .عراق تحصن آردند

نون اداري موقت عراق آغاز جنگ عليه تظاهرآنندگان با سردادن شعارهايي مبني بر اين آه تصويب قا
ي وي به شوراي امنيت را  ي روز گذشته اهللا سيستاني و بيانيه دموآراسي است، حمايت خود از آيت

  .اعالم داشتند
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   گيري دو گروه اصلي آرد عراق از دولت جديد ي جديد عراق و آناره تصويب قطعنامه -
هاي اصلي آرد اين   عراق، توجهات را به اظهارات گروهي ي جديد شوراي امنيت درباره تصويب قطعنامه

در صورتي آه سازمان ملل قانون اساسي موقت عراق را تصويب نكند، : اند آشور معطوف آرده آه گفته
   .اين دو گروه در دولت جديد شرآت نخواهند آرد

 رسيد، هيچ به اتفاق آرا به تصويب) شنبه سه(ي جديد سازمان ملل آه روز گذشته  در قطعنامه
 ژوئن 30اين قانون به عنوان قانون اساسي موقت عراق پس از . اي به قانون انتقالي نشده است اشاره

   .و انتقال قدرت خواهد بود
اي به شوراي امنيت  ي گذشته در نامه جالل طالباني و مسعود بارزاني از رهبران آرد عراق، يكشنبه

  .اساسي موقت اعالم آردندنگراني خود را نسبت به اجرا نشدن قانون 
   
   

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
   
   خرداد20: روزنامه های تهران 

  2004 ژوئن 9 -1383خرداد   20  شنبه چهار-بی بی سی 
روزنامه های چهارشنبه تهران، در آستانه خبر ورود هيات مذاکره کننده حقوق بشر اتحاديه اروپا به 

ار گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده تهران، از انتش
  . اند

 تنها روزنامه چهارشنبه است که از سفر هيات بيست نفريکارشناسان حقوق بشر اتحاديه اروپا، کيهان
  . صورت می گيردبه تهران و برای چهارمين دور گفتگوهای ايران و اروپا خبر داده که اوايل هفته آينده

 قرارست اين گروه با يک گروه ايرانی و وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسالمی، کيهانبه نوشته 
  .قوه قضاييه و دانشگاه ها و اصحاب قلم، بخش های فرهنگی و فعاالن حقوق بشر در تهران گفتگو کند

يش سازمان ديده بان حقوق از اظهار نظر چهره های سياسی درباره گزارش دو روز پوقايع اتفاقيه 
  .بشر خبر داده است که در آن ايران به نقض حقوق بشر متهم شده بود

الهه کوالئی نماينده سابق مجلس گفته است در آستانه تشکيل جلسه وقايع اتفاقيه به نوشته 
تواند به تضعيف موقعيت  ای، انتشار اين گزارش می المللی انرژی هسته هيات رييسه آژانس بين

  .ای ايران منجر شود المللی ايران و افزايش جسارت و جرأت رقبای منطقه نبي
بان حقوق بشر مطرح کرده  گفته است مواردی که ديده وقايع اتفاقيه دبيرکل نهضت آزادی به 

ای به زندان  المللی است، در حالی که کسانی را در ايران به خاطر داشتن عقيده براساس قوانين بين
  .عاليت های رسمی احزاب ممنوع شده و برخالف قانون اساسی، شنود صورت می گيرداند، ف انداخته

بان  های ديده  است کشورهای ديگری نيز در گزارشگفته است ممکنوقايع اتفاقيه ابراهيم يزدی به 
سازمان ملل محکوم شده باشند اما ما بايد شرايط کشورمان را با ديگران مقايسه و آن را درک کنيم، در 

  . غير اين صورت وضعيت کشورمان دشوار خواهد شد
 در تهران با  خبر داده که رييس جمهور خاتمی در مالقات با وزير دادگستری عربستان سعودیشرق

اشاره به حساسيت اوضاع در منطقه، اظهار داشته هم اکنون اسالم در معرض خطرات بزرگی از جمله 
  .پيدايش گرايش ها و حرکت های تند افراطی است که با نام اسالم صورت می گيرد

 مسيحيت  محمد خاتمی در مالقات با مقام سعودی وی با بيان اين که در دنيایايرانبه نوشته روزنامه 
و هندوئيسم نيز شاهد حرکت های تروريستی هستيم، گفته است هيچ گاه اين دو آئين را به تروريسم 

  .متهم نمی کنند اما اسالم که دين رحمت است را به خشونت و ترور متهم کرده اند
 هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه نيز به همتای سعودی خود گفته است رسالتبه نوشته 

 افراطی و خشن برخی گروه های اسالمی برخالف روح اسالم و ناشی از جهل آنان گرايش های
  .نسبت به مبانی اسالم است

 خبر داده که وزارت کشور با اهدای وام ازدواج به جوانان توسط شهرداری تهران مخالفت کرده و شرق
شهرداری ها خواستار آن را مغاير با وظايف شهرداری ها دانسته و با استناد به مواردی از قانون 

  .جلوگيری از پرداخت اين وام شده است
وام ازدواج شهرداری تهران از موارد پرمناقشه ای است که در آستانه انتخابات اسفند ماه گذشته اعالم 

  .شد و اصالح طلبان آن را بخشی از فعاليت تبليغاتی محافظه کاران برای جلب نظر مردم دانستند
 شهرداری تهران با وجود مخالفت وزارت کشور اعالم داشته که مراحل اهدای نکيهابه نوشته روزنامه 

 پرسشنامه ای است که توسط زوج های جوان پر شده ٢١اين وام را ادامه می دهد و مشغول بررسی 
  .است

 گفته است در حالی که شهرداری تهران با کمبود بودجه شرقيکی از مسووالن وزارت کشور به 
يست که چرا ميلياردها ريال از منابع خود را بايد صرف کاری کند که در وظايف روبروست معلوم ن
  .نهادهای ديگرست

 در سرمقاله خود به دفاع از شهرداری تهران پرداخته و با ذکر نمونه هائی که در دادگاه کيهان
غالمحسين کرباسچی شهردار پيشين تهران مطرح شد پرسيده که چرا در آن زمان کسی نگفت که 

  .چنين فعاليت هائی در وظايف شهرداری نيست
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 از اعمال سئوال برانگيز شهرداری تهران در گذشته ذکر کرده خريد کيهاندر فهرستی که سرمقاله 
تابلوهای نقاشی، کمک به فعاليت های هنری از جمله خريد موزه مجسمه های پرويز تناولی و دادن 

  .وام به حزب کارگزاران سازندگی آمده است
 در توضيح توجه شهرداری تهران به پرداخت وام های ازدواج به جوانان نوشته در کيهانقاله سرم

شهرهای اروپايی برای کاهش آلودگی های ظاهری از محيط زندگی، برای انداختن آب دهان در معابر، 
جريمه تعيين می شود، اما آميزش زن در کوچه و خيابان شهرهای پاکيزه غرب، حق طبيعی و حريم 

  . خصوصی آدم ها شناخته شده است
 کيهانبه دنبال طرح ادعاهای دوباره امارات بر سه جزيره دهانه هرمز و توقيف يک لنج ايرانی، به نوشته 

چهره های مختلف از جناح محافظه کار، خواستار تغيير در روابط ايران و امارات از جمله در حوزه تجاری و 
  .اقتصادی شدند

 گفته است ايران بايد باتوجه به قدرت و برتری هايش کيهانده تهران به نوشته محمد خوش چهره نماين
نسبت به امارات که در ده سال گذشته موجب شکوفايی امارات در عرصه های تجاری شده است 

  . تجديدنظر کند
 در اعتماددو هفته بعد از تکذيب خبر حراج دختران ايران در شيخ نشين های جنوبی خليج فارس 

شی با نام بردن از مصطفی بن يحيی خلبان ايرانی يک شرکت هوائی عربی از وی به عنوان فاش گزار
  .کننده خبر نام برده که در يک جلسه دانشگاهی ادعاهای خود را تائيد کرده است

 از مصاحبه با خبرنگاران منع شده، در جمع اعتمادافشاگر خبر حراج دختران ايران که به نوشته 
 از دانشگاه های تهران ادعا کرده که اين اطالعات را به علت شغل خود در پليس امارات دانشجويان يکی

به دست آورده ولی پس از افشای آن از کار اخراج شده و در ايران هم به اتهام تشويش افکارعمومی 
  .تحت پی گرد قرار گرفته است

   گذاشتم و به  خطرناک  راه  پا در اين ل کام  گفته است تنها و با آگاهیاعتمادخلبان ايرانی به خبرنگار 
  . کردند  را خالی  پشتم  ايران بودم اما همه  مردم  و حمايت  مسووالن اميد ياری

خبر حراج دختران ايرانی که ابتدا در يک سايت اينترنتی مطرح شد و از آنجا به روزنامه های تهران کشيد 
  .راتی روبرو شدبا تکذيب سفارت ايران در امارات و مقامات اما

در صدر اخبار خود نوشته که دولت قصد دارد سازمان دفاع غيرنظامی برای برای مقابله دنيای اقتصاد 
  .های احتمالی از جمله پی آمدهای زلزله تشکيل دهد با آسيب

زاده وزير مسکن و شهرسازی گفته هيات دولت بر اين اعتقاد است  به گزارش دنيای اقتصاد، عبدالعلی
تواند سرعت و کارآيی  کيل اين سازمان که نمونه مشابه آن درساير کشورها نيز وجود دارد، میکه تش

  .های احتمالی جلوگيری کند امدادرسانی در هنگام بروز حوادث را افزايش داده و از ناهماهنگی
 به گفتنی است که سازمان دفاع غيرنظامی ايران همزمان با سقوط رژيم پادشاهی منحل و امکانات آن

  .نيروهای بسيج و سپاه پاسداران منتقل شد
به عنوان تصميم ديگری که در پی زلزله اخير شمال ايران گفتگو درباره آن شدت گرفته، دنيای اقتصاد 

 دليل  خبر از جدی شدن گفتگوها درباره انتقال پايتخت داده و نوشته همگان متفق هستند که به
 دفاع  ترين شهر کشور نسبت به زلزله کامال بی عمال بزرگاصولی شهرسازی در تهران،  ساختار غير

  .است
 است  اظهار نظر کرده است که در مقابل اين راه حل عقالئی، واقعيت آندنيای اقتصاد اما کارشناس 

چنان معيشت و اقتصاد کل کشور با تهران گره خورده که تخليه اين شهر فعال در حد يک تخيل  که آن
  . است

   
  زلزاه

   
     در برابر زلزله  دفاع ،بي تهران !   آنيم  زندگي  لرزه  با زمين وريممجب

  2004 ژوئن 9 -1383 خرداد  20چهار شنبه 
   چه  آرد، پس بيني  پيش توان  را نيز نمي ، زلزله  نيست ، شهر ايمن  نيست  ايمن هايمان  ساختمان-اعتماد 
  بايد آرد؟
   االن از همين:   معتقد است  تهران  استان  ساختمان  فني دانهاي آار  آانون ، رييس  موذن  مهدي مهندس

   اين  وقوع  طريق  شود، تا از اين  تشريح  مردم  براي  زلزله  از وقوع  پيشگيري  براي  ضروري بايد اقدامهاي
 را خود   طبيعي  حوادث  از وقوع  پس  اوليه  شود و بتوانند اقدامهاي  در باور آنها حك  طبيعي حوادث

  .  آنيم  زندگي  با زلزله  ما مجبوريم  نخواهيم  و چه  بخواهيم  چه چرا آه.  دهند شخصاص انجام
   ادارات ، تجمع  پايتخت  و اجتماعي ، اقتصادي  سياسي  بافت  به با توجه:   گفت  مطلب  اين  با بيان وي

 را در   وسيعي  ترديد اختالفات  بدون  سنگين ت بر خسارا  عالوه  زلزله  وقوع ، در صورت  و غيردولتي دولتي
  . بود آشور شاهد خواهيم

  .  را ندارد هايي  بحران  با چنين  مقابله  آمادگي وجه  هيچ آشور به:   گفت وي
   در ساعت  سريع  اقدامات  و عدم  طبيعي هاي  بحران  آنترل  براي  سوءمديريت  علت  به ، در بم  وي  گفته به

  .  روبرو بوديم  بااليي  با آمار تلفات ادثه ح اوليه
 هزار واحد   يك  بين  نظر آارشناسان  طبق  در پايتخت  زلزله با وقوع:   داشت  بيان  موذن  مهدي مهندس
  .  داشت  خواهيم  نفر تلفات  ميليون  حدود يك  و چيزي  شده  تخريب مسكوني
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 از   پيشگيري  براي  است  مسلم آنچه:   اظهارداشت  تهران  استان  ساختمان  فني هاي  آاردان  آانون رييس
  .  است  نشده  هنوز عملي  اقدامات  گونه  اين  البته  پذيرد آه  صورت  خاصي  بايد اقدامات  سنگين خسارات

  ال تا دو س  ليست  آنند، شايد اين  اعالم  مردم  را به  امن  نقطه1100  اگر قرار باشد مسووالن:  افزود وي
  .ديگر نيز حاضر نشود

   هر حال  به شودأ ولي  مهيا مي  خاص  امدادرساني  براي ، زمينه  نقاط  اين با معرفي:   گفت  موذن مهندس
   اين تر به  و بطور جدي  خارج  سيستماتيك  و تعارفات  نامه  و آيين  بخشنامه  از حالت  مسائل  گونه بايد اين

  .  آنيم قضايا نگاه
 و   اندرآاران  شهر، دست  آن  با تكان آيد، توام  مي  زلزله  درمملكت  آه هنگامي: افزود  موذن  مهدي مهندس
  !  است سال  يك  فقط  اثر آن خورندأ ولي  مي  تكان  هم مسووالن

   فرصت  سال10   آه ، در حالي  است  بوده  سال10 حدود  فقط  بم  رودبار با زلزله  زلزله  بين فاصله:   گفت وي
  سال  يك  فقط  مسووالن ، متاسفانه ها داشتيم  زيرساخت  و بازسازي  ، امدادي  انساني  تجهيز منابع براي
  . آنند تر نگاه  امر جدي  اين  فكر آردند و نخواستند به  حادثه  اين به

بعد از :   داشت  بيان  پايتخت ، درمورد انتقال  تهران  استان  ساختمان  فني هاي  آاردان هاي  آانون رييس
   زلزله  بحث  دوباره  و امروز آه  رو برو شديم  ماه5   با سكوت  شدأ ولي  مطرح  پايتخت  انتقال  بحث  بم زلزله
  . شود  بحث  پايتخت  انتقال  فرمودند بايد بر روي ، استاندار تهران  است مطرح
   ساعت  يك  است  ممكن  آرد، پس  بيني  را پيش  زلزله  وقوع  دقيق  زمان توان  نمي  آه از آنجايي:   گفت وي

  . دهد  رخ  اتفاق  بعد اين  قرن ديگر يا يك
 بعد   ساعت  يك  شهر آشنا هستند، براي  با امكانات  آه بايد ديد، مسووالن:  افزود  موذن  مهدي مهندس

  !اند؟  آرده  آماده  مردم  را براي  و آموزشي ، پيشگيري گري  هدايت  برنامه چه
   پيشگيرانه  با اقدامات ، رويارويي  آنيم  زندگي  بايد با زلزله ما هموراه:   داشت  بيان  موذن  مهدي مهندس
  . خواهد شد  در درازمدت  رواني  ايجاد آرامش باعث

از  با انتقاد   زلزله  و مهندسي شناسي  زلزله المللي  بين  پژوهشگاه  علمي  عضو هيات  حال در عين
   از فاآتورهاي  يكي  عنوان  فاآتور به  از اين  شهرسازي  و فرهنگ  شهري  و ساز و بافت  ساخت هاي شيوه

 هنوز  سازي  مقاوم  آه در شرايطي:  ياد آرد و گفت  احتمالي هاي  زلزله  از وقوع  ناشي  تلفات موثر در ميزان
   بيشتر جلوه  ساختمان  اسكلت نما را از مقاومت   سنگ  و اهميت  نشده  تبديل  مردم  اول  اولويت به

  . دشوار خواهد بود ها در برابر زلزله  سازه سازي اند، مقاوم داده
:  آرد  خاطرنشان  زلزله  و مهندسي شناسي  زلزله المللي  بين ، استاديار پژوهشگاه  عشقي دآتر ساسان

   شناسي  زمين  سازمان56   شماره  گزارش  آه1361  بايد از سال  در برابر زلزله  تهران سازي  مقاوم بحث
  .شد  مي  و عملياتي  قرار گرفته  شد، مورد توجه  آنها معرفي ، گسلها و مخاطرات  و در آن تهيه
 و در   باشيم  دراز مدت حلي  فكر راه  به  تهران  از گسترش  جلوگيري  جاي  بايد به امروز هم:  افزود وي

 را   نفر جمعيت  ميليون12 از   با بيش  شهري  اسكان ، زيرا مشكل  دهيم  را انتقال ، پايتخت  توان صورت
  . آرد  حل  سوله  با تعدادي توان نمي
   و صرفا درباره  نداشته  خاصي  سازماندهي  تاآنون  در تهران  سازي  مقاوم  بحث  اينكه  به  با اشاره وي

  توجهي  و بي  فرهنگي  مشكالت  دليل  به  آه  شرايط در اين:  ، گفت  است  شده  مطرح  دولتي ساختمانهاي
،   بيشتر است  آن  از مقاومت  ساختمان  نماي  نوع  ساختمانها، هنوز اهميت سازي  مقاوم  اهميت  به مردم
 و  پذير است  امكان  بلند مدت  تشويقي  سياستهاي  تنها با اجراي  سازي  مقاوم  طرح  اصولي اجراي
 فكر   تغيير پايتخت  بحث  بايد به  گزينه  يك  عنوان  به  حداقل ، بلكه  تغيير اساسي  يك  عنوان  به ، نه راينبناب
  . آنيم

   آه  لغزشهايي سنگ:   گفت  اخير بلده  از زلزله  خود پس  و مطالعات  مشاهدات  به  با اشاره دآتر عشقي
 و بيشتر   ولنجك ، شمال  شاطر شميران  باغ  منطقه امتواند در تم  افتاد مي  اتفاق  چالوس در جاده
  .بار باشد  خسارت  مناطق  در اين  بزرگ يي  زلزله  اندازه  و به  داده  رخ  شهر تهران  شمالي هاي حاشيه

  بخش.   شهر است  حياتي  زيرساختها و شريانهاي ، ضعف  تهران  جدي  ديگر از مشكالت يكي:  افزود وي
،   فعلي  در شرايط  حتي  آه  بطوري پذير است  و آسيب  بسيار قديمي  تهران  آب  انتقال هاي  سيستم عمده

شود و در   مي  آامال تخريب  زلزله  هنگام  تهران  آب  انتقال سيستم.  دارد  نشتي  تهران  آب  درصد شبكه30
   آامال روشن  ابرشهر تهران ضعيت، و  نشده  حل  بم  هزار نفري100 هنوز در شهر   آب  مساله  آه شرايطي
  . است

 ديگر از   و بسياري  نشاني  آتش هاي ، بيمارستانها، ايستگاه  برق پستهاي:  آرد  خاطرنشان دآتر عشقي
  لرزه  در برابر زمين  باشند بشدت  وجود داشته  بحراني  در شرايط  با شدت  آه  تهران  حساس هاي سازه
  .پذيرند آسيب

   ممكن  زلزله  و مكان  زمان  دقيق بيني  پيش  با تاآيد بر اينكه شناسي  زلزله المللي  بين هشگاهاستاديار پژو
 اظهار  الوقوع  قريب لرزه  زمين  وقوع  احتمال  اخير درباره  شايعات  انتشار گسترده  علت ، درباره نيست
   قبيل  اين  بتوانند درباره  آه  است ي علم  وجود سازمانهاي  امر، عدم  اين  عمده  از داليل يكي:  داشت
  . را بگيرند  مطالب  قبيل  انتشار اين  باشند و جلوي  داشته  سريعي  موضعگيري مسائل

 خود   خاص  ديگر بايد مراحل  علمي  و هر فرآيند و محصول  زلزله بيني  پيش  امكان  به  دستيابي  وي  گفته به
  . آند  را دچار مشكالت تواند جامعه  شود، مي  عرضه زم ال  از زمان  آند و اگر قبل را طي

   اين  مهم هاي  از آموزه يكي:  آرد  تصريح  اخير در مازندران  زلزله  خسارات  نوع  به  با اشاره دآتر عشقي
و ها   در جاده  سوانح  قبيل  اين ديدگان  آسيب  به  و امدادرساني  بحران  مديريت  به  توجه  ضرورت زلزله
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 موارد با   قبيل مثال در اين.   مواجهيم  اساسي  با مشكالت  زمينه  در اين  آه  است  آوهستاني مناطق
 اخير در   در زلزله  آه پذير است آوپتر امكان  هلي  تنها از طريق ، امدادرساني  جاده  مسدود شدن  به توجه
  .  شد  بسيار آند عمل  زمينه اين

   و مردم  اثر گذاشته  تهران  بر روي  بود آه  اين  زلزله  اين  اهميت مهمترين:  آرد افه اض  در پايان دآتر عشقي
 در   زلزله  ژئوتكنيكي  ديگر، مجددا اثر خسارتهاي از طرف.  آرد  واقف  مساله  اين  جدي  اهميت را به
   نيز در جريان  از اين  پيش چون.  داد شد، نشان  مي  بيني  پيش  هم  از قبل  آشور را آه  اصلي هاي جاده
   مواجه  هاشم  امامزاده  در حوالي  عظيم  لغزشهاي  سنگ  با مساله  رشت  تهران  در راه  منجيل زلزله
  .  است  تكرار شده  دوباره  بود آه  درسي  بنابراين شديم

   
   

   گوناگون
   

  درت در عراقمتن آامل قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در باره انتقال ق
  2004 ژوئن 9 -1383خرداد   20  شنبهچهار

شوراي امنيت سازمان ملل متحد شامگاه روز گذشته به اتفاق آراء پيش نويس : خبرگزاري فارس
  .قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس را در مورد انتقال قدرت در عراق تصويب آرد

  : متن آامل اين قعطنامه به اين شرح است
   
 ملل، با استقبال از آغاز دور جديد در گذار عراق به سوي يك دولت منتخب  امنيت سازمان شوراي -

دموآراتيك و با اشتياق براي پايان اشغال عراق و واگذاري مسئوليت و اقتدار آامل در اين آشور به يك 
  ، 2004دولت موقت مستقل و حاآم تا سي ام ژوئن 

   درباره عراق،  با يادآوري همه قطعنامه هاي سابق خود-
   با تاآيد بر استقالل ، حاآميت ، اتحاد و تماميت ارضي عراق، -
  با تاآيد بر حق مردم عراق براي تعيين آينده سياسي و آنترل منابع طبيعي خود، -
المللي بخصوص از جانب آشورهاي منطقه ، همسايگان   با به رسميت شناختن اهميت حمايت بين-

اي از تالش هاي مردم عراق براي تامين امنيت و رفاه و با علم به اينكه  عراق و سازمان هاي منطقه
  اجراي موفق اين قطعنامه منجر به ثبات منطقه اي خواهد شد، 

 با تقدير از تالش مشاور ويژه دبير آل سازمان ملل در عراق در همكاري با مردم عراق براي ايجاد دولت -
  ، 2004 ژوئن 8 موقت اين آشور طبق نامه دبير آل مورخه

 با توجه به انحالل شوراي حكومتي عراق و استقبال از پيشرفت حاصله در اجراي مقدمات گذار -
   به آن اشاره شده است، 2003 اآتبر 16 سازمان ملل مورخه 1511سياسي عراق آه در قطعنامه 

 ،دموآراتيك ، با استقبال از تعهد دولت موقت عراق براي همكاري در جهت تشكيل يك عراق فدرال-
  پلوراليست و متحد آه در آن به حقوق سياسي و حقوق بشر بطور آامل احترام گذاشته مي شود، 

با تاآيد بر اينكه همگي بايستي به ميراث مذهبي و فرهنگي، تاريخي و باستاني عراق احترام -
قوق بشر از جمله گذاشته و از آن محافظت آنند و با تاآيد بر اهميت حاآميت قانون ، احترام به ح

  حقوق زنان ، آزادي هاي بنيادين و دموآراسي از جمله انتخابات آزاد و منصفانه، 
 و با تاآيد بر اينكه 2003 آگوست 14در ) unami(با يادآوري تاسيس مرآز مشاور سازمان ملل در عراق -

اي دولتي سازمان ملل بايستي نقشي محوري در آمك به مردم و دولت عراق براي تشكيل نهاده
  منتخب داشته باشد، 

المللي براي احياي ثبات و امنيت براي رفاه مردم عراق و همچنين  با به رسميت شناختن حمايت بين-
هاي درگير براي انجام دادن وظايف خود در قبال مردم عراق امري  اذعان به اين آه توانايي همه طرف

 1483منيت در اين زمينه بر اساس قطعنامه ضروري است و با استقبال از آمك هاي اعضاي شوراي ا
  ، 1511 و قطعنامه 2003 مه 22مورخه 

 در مورد تالش ها و پيشرفت هاي 2004 آوريل 16با يادآوري گزارش شوراي امنيت سازمان ملل مورخه -
  نيروهاي ائتالفي در عراق، 

سازمان ملل متحد  با اشاره به درخواست نخست وزير دولت موقت عراق از رييس شوراي امنيت -
 وي قيد و در اين قطعنامه 2004 ژوئن 5درخصوص ادامه حضور نيروهاي چند مليتي در عراق آه در نامه 

  ضميمه شده است، 
 با به رسميت شناختن رضايت دولت حاآم عراق براي حضور نيروهاي چندمليتي و همكاري نزديك -

  ميان اين نيروها و دولت عراق، 
دگي نيروهاي چندمليتي براي ادامه تالش هايش در جهت آمك به حفظ ثبات و  با استقبال از آما-

امنيت در عراق در حمايت از گذار سياسي بخصوص براي انتخابات آينده و تامين امنيت آارآنان سازمان 
 وزير امور خارجه آمريكا به رئيس شورا آمده و در اين 2004 ژوئن 5ملل در عراق همانطور آه در نامه 

    امه بدان اشاره شده است،قطعن
 با توجه به تعهد همه نيروهاي تامين آننده امنيت و ثبات در عراق براي حرآت در چارچوب قوانين بين -

المللي از جمله تعهدات قوانين انسان دوستانه بين المللي و همكاري با سازمان هاي بين المللي 
  مربوطه، 
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  ر بازسازي و توسعه اقتصاد عراق،  با تاآيد بر اهميت همكاري بين المللي د-
ها و انحصار درآمدهاي نفتي عراق و صندوق توسعه   با به رسميت شناختن منافع ناشي از مصونيت-

عراق براي اين آشور و با توجه به اهميت تامين هزينه اين صندوق توسط دولت موقت عراق و 
  جانشينان آن در پي انحالل تشكيالت موقت ائتالفي، 

  ريح بر اينكه شرايط در عراق همچنان تهديد براي صلح و امنيت بين المللي است،  با تص-
   

  طبق فصل هفتم از منشور سازمان ملل 
اين دولت . آند  قيد شده بود، حمايت مي2004 از تشكيل دولت موقت عراق همانطور آه در اول ژوئن -1

آند در حالي آه از  بر عراق دريافت مي براي حكومت 2004ام ژوئن  مسئوليت و اقتدار آامل را تا سي
هرگونه اقدامي آه سرنوشت عراق را خارج از دوران دولت موقت تحت تاثير قرار دهد، تا زمان تشكيل 

  . دولت انتقالي منتخب عراق، خودداري مي آند
مل  از پايان اشغال و انحالل تشكيالت موقت ائتالفي و ايجاد حاآميت آا2004 ژوئن 30 همچنين تا -2

  . عراق استقبال مي آند
 بر حقوق مردم عراق براي تعيين سرنوست سياسي خود و اعمال اقتدار و آنترل منابع مالي و -3

  . آند طبيعي تاآيد مي
  . از جدول زماني گذر سياسي عراق به مرحله دموآراتيك حمايت مي آند-4
   

 در دست خواهد 2004 ژوئن 30تا تشكيل دولت موقت عراق آه مسئوليت و قدرت را در اين آشور )الف
  . گرفت

  . تشكيل آنفرانس ملي متشكل از جامعه متنوع عراق ) ب 
 ژانويه 31و در نهايت ) درصورت امكان (2004 دسامبر 31برگزاري انتخابات دموآراتيك مستقيم تا ) ج

 انتقالي  تا تشكيل مجمع ملي انتقالي آه در آنار مسئوليت هاي ديگر، مسئوليت تشكيل دولت2005
قانون اساسي دائم عراق راه را براي . عراق و تهيه پيش نويس قانون اساس دائم عراق را برعهده دارد 

  .  هموار مي آند2005 دسامبر 31انتخاب دولت منتخب عراق تا 
از دولت عراق دعوت مي آند براي بررسي چگونگي برگزاري يك نشست بين المللي در حمايت از ) 5

توان از چنين نشست هايي براي حمايت از گذار   الذآر و توجه به اين نكته آه چگونه ميفرايندهاي فوق
  . سياسي و احياي عراق در جهت منافع مردم اين آشور و ثبات در منطقه، استفاده آرد

خواهد براي اجراي اين ترتيبات بطور صلح آميز و از همه آشورها و سازمان هاي  از مردم عراق مي) 6
  . ي خواهد براي حمايت از چنين برنامه هايي اقدام آنندمربوطه م

اعالم مي آند آه نماينده ويژه سازمان ملل در عراق و مرآز مشاوره سازمان ملل در عراق در ) 7
چارچوب درخواست دولت عراق، در اجراي وظايف خود آنطور آه شرايط ايجاب مي آند ،براي آمك به 

    : برعهده خواهند داشتمردم و دولت عراق ، اين وظايف را
   

در تشكيل يك آنفرانس ملي به منظور انتخاب شوراي مشورتي در ) 1: ايفاي نقشي محوري )الف 
توصيه و حمايت از دولت موقت عراق، آميسيون انتخاباتي مستقل عراق و شوراي ) 2 2004ژوالي 

ماد سازي در تدوين پيش نويس تحكيم گفتگوي ملي و اعت) 3ملي انتقالي در فرايند برگزاري انتخابات 
  . قانون اساسي ملي توسط مردم عراق

   
در ) 2به دولت عراق در توسعه خدمات مدني و اجتماعي مشاوره مي دهد ) 1و همچنين ) ب

هماهنگي و دريافت آمك در خصوص بازسازي ، توسعه و آمك انساندوستانه ايفاي نقش خواهد آرد 
لي و اصالحات قضايي و حقوقي بمنظور تقويت حاآميت قانون در به حمايت از حقوق بشر ، وفاق م) 3

با دولت عراق در مورد طرح اوليه اجراي نهايي يك آمارگيري جامع مشاوره و ) 5عراق آمك خواهد آرد و 
  . آمك خواهد آرد

   
از تالش هاي جاري دولت موقت عراق براي تشكيل نيروهاي امنيتي عراق از جمله نيروهاي مسلح ) 8
  . آنند، استقبال مي آند  تحت نظارت دولت موقت عراق و جانشينان آن فعاليت ميآه
خاطر نشان مي آند آه حضور نيروهاي چندمليتي در عراق به درخواست دولت موقت عراق صورت  ) 9

  . مي گيرد
نيت تصريح مي آند آه نيروهاي چندمليتي اختيار اجراي همه اقدامات الزم را براي آمك به حفظ ام) 10

  . و ثبات در عراق خواهند داشت
شده به اين قعطنامه استقبال مي آند آه طبق آن براي  هاي ضميمه در اين خصوص از نامه) 11

همچنين براين . شود مشارآت امنيتي بين نيروهاي چند مليتي و دولت عراق، ترتيبات الزم اتخاد مي
تواند  راقي هستند و اينكه دولت عراق مياساس نيروهاي امنيتي عراق مسئول تامين امنيت وزيران ع

  . نيروهاي امنيتي را در اختيار نيروهاي چند مليتي قرار داده و از آنها در عمليات نظامي استفاده آند
 ماه پس از تاريخ اين قطعنامه، درباره ماموريت 12اعالم مي آند آه به درخواست دولت عراق يا ) 12

با اتمام فرايند سياسي آه در پاراگراف چهارم . م گيري خواهد شدنيروهاي چندي مليتي در عراق تصمي
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البته در صورت درخواست . باال آمده است، ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق پايان خواهد يافت
  . دولت عراق، مدت اين ماموريت آوتاه تر خواهد بود

يكا آمده است براي ايجاد يك آليت آند همانطور آه در نامه وزير امور خارجه آمر خاطر نشان مي) 13
متمايز تحت فرماندهي متحد نيروهاي چند مليتي با وظيفه خطير تامين امنيت براي حضور سازمان ملل 

در عراق، بايد اقرار آرد آه تامين امنيت جاني آارآنان سازمان ملل در عراق مستلزم منابع مهمي 
 وابسته مي خواهد براي تامين اين منابع از است و شوراي امنيت از آشورهاي عضو و سازمان هاي

  . جمله آمك به اين آليت تالش آنند
مي پذيرد آه نيروهاي چندمليتي همچنين در تشكيل نيروها و نهادهاي امنيتي عراق از طريق يك ) 14

  . برنامه براي عضوگيري ، آموزش ، تجهيز ، رايزني و نظارت مشارآت خواهند آرد
 سازمان هاي منطقه اي و بين المللي دعوت مي آند تا در آمك به نيروهاي از آشورهاي عضو و) 15

چندمليتي از جمله نيروهاي نظامي همانطور آه با دولت عراق توافق شده است، مشارآت آنند و 
  . نيازهاي امنيتي مردم عراق را تامين آنند

 تاسيسات زير نظر وزارت بر اهميت تشكيل پليس موثر عراق، نيروهاي مرزي و سرويس حمايت از) 16
نظم و امنيت از  در مورد سرويس حمايت از تاسيسات به منظور حفظ قانون ، . آند آشور عراق تاآيد مي

جمله مبارزه با تروريسم، از اعضاي شوراي امنيت و سازمان هاي بين المللي مي خواهد به دولت 
  . نندعراق در ايجاد قابليت ها و موسسات مورد نظر در عراق آمك آ

هرگونه تروريسم در عراق را محكوم مي آند و بر وظايف آشورهاي عضو طبق قطعنامه هاي ) 17
 و ديگر معاهدات بين المللي مربوطه در اين زمينه تاآيد مي 1526 و 133 ، 1455   ،1390 ، 1276، 1373
ال سالح و شوراي امنيت همچنين به ويژه از اعضاي خود مي خواهد براي جلوگيري از انتق. آند

. تروريست ها از عراق و يا به داخل عراق و همچنين جلوگيري از حمايت مالي تروريست ها تالش آنند
  . و در اين خصوص بر اهميت تقويت همكاري آشورهاي منطقه به ويژه همسايگان عراق تاآيد مي آند

   
  اين آشور است دولت موقت عراق محور اصلي هماهنگي در باره آمك هاي بين المللي به -18

   
شوراي امنيت به اين نتيجه رسيده است آه دولت موقت عراق نقش اصلي را در هماهنگي ) 19

  . هاي بين المللي در عراق بر عهده بگيرد آمك
 هاي دولت  از تالش آشورهاي عضو و سازمان هاي بين المللي براي پاسخگويي به درخواست) 20

  . شناسي و فني استقبال مي آند موقت عراق مبني بر تامين آمك هاي آار
بار ديگر درخواست خود را از آشورهاي عضو ، نهادهاي مالي بين المللي و ديگر سازمان ها براي )21

گسترش تالش هاي خود در آمك به مردم عراق در بازسازي و توسعه اقتصاد عراق از جمله اعزام 
  . نامه اهداآننده تكرار مي آندآارشناسان بين المللي و تامين منابع الزم بواسطه يك بر

   
هاي مربوط به فروش يا ارسال تجهيزات نظامي يا مواد  به اين نتيجه رسيده است آه ممنوعيت)22

مرتبط با آن به عراق، طبق قطعنامه هاي قبلي سازمان ملل، در مورد سالح ها يا موادي آه دولت 
و بر اهميت پيروي همه . نياز دارند آاربرد نداردموقت يا نيروهاي چند مليتي براساس اين قطعنامه به آن 

آشورهاي عضو از اين قعطنامه ها تاآيد مي آند و اهميت همسايگان عراق را در اين زمينه يادآور مي 
  . خواهد تا مقدمات اجراي اين قطعنامه ها را فراهم آنند شود و از دولت عراق و نيروهاي چند مليتي مي

 8يز در پاراگراف قبل در محدوديت ها يا وظايف آشورهاي مرتبط با پاراگراف آند آه هيچ چ تاآيد مي)23
 707 قطعنامه 3 يا فعاليت هاي شرح داده شده در پاراگراف 1991 آوريل 3 مورخه 687 قطعنامه 12و 

 تاثير نخواهد گذاشت و بار ديگر بر تصميم خود براي نظارت مجدد بر اختيارات 1991 آگوست 15مورخه 
  . ن بازرسي و تاييد و نظارت سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي تاآيد مي آندآميسيو

از همه آشورهاي عضو و سازمان هاي بين المللي مي خواهد تا به درخواست عراق براي همكاري )24
با مردم عراق در جذب اعضاي شبه نظامي سابق و آهنه سربازان عراق به جامعه عراق پاسخ مثبت 

  . دهند
به اين نتيجه رسيده است آه در پي انحالل تشكيالت موقت ائتالفي، بودجه موجود در صندوق )25

آند پول جمع  توسعه عراق تنها در راستاي اهداف دولت عراق هزينه خواهد شد و همچنين تصريح مي
اهد آوري شده در صندوق توسعه عراق با روشي شفاف و منصفانه از طريق بودجه عراق استفاده خو

  . شد
آند آه با انحالل تشكيالت موقت ائتالفي ، دولت عراق و جانشينان آن حق مسئوليت و  اعالم مي) 26

مسئوليت اين برنامه به تشكيالت . وظايف مربوط به برنامه نفت در برابر غذا را بر عهده خواهند گرفت 
 روز دوره انتقال 120س از موقت ائتالفي سپرده شده است و همچنين به اين نتيجه رسيده است آه پ

از تاريخ صدور اين قطعنامه، دولت موقت عراق و جانشينانش مسئوليت تاييد تحويل آاالها را بر اساس 
قراردادهاي امضا شده در اين قطعنامه بر عهده مي گيرند و اين تاييديه از اعتبار مستقل الزم براي 

  . دريافت هزينه دارا است 
همچنان به قوت خود ) 2003 (1483 قطعنامه 22است آه بندهاي پاراگراف به اين نتيجه رسيده )27

هاي خاص ذآر شده در اين پاراگراف آه در مورد احكام  باقي هستند مگر موارد انحصاري و مصونيت
  .  آمده است2004نهايي شده بعد از سي ام ژوئن 
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 يافتن راهي براي آاهش بدهي از تعهدات بسياري از طلبكاران عراق از جمله آلوب پاريس براي) 28
المللي  اي و بين هاي عراق استقبال مي آند و از آشورهاي عضو و همچنين سازمان هاي منطقه

خواهد آه از تالش هاي بازسازي عراق حمايت آنند و از نهاهاي مالي بين المللي و اهداآنندگان  مي
آمك هاي مالي به عراق را بردارند و خواهد آه گام هاي فوري براي تامين وام هاي آامل و ديگر  مي

آند آه دولت موقت عراق قدرت تصميم گيري و اجراي چنين توافقات و ديگر مقدمات مربوط  تصريح مي
در اين زمينه را داشته باشد و از طلبكاران ، نهادها و اهداآنندگان درخواست مي آند تا در راس امور 

  . ا دولت موقت عراق و جانشينان آن همكاري آنندخود به اين مسال بپردازند و در اين خصوص ب
وظايف آشورهاي عضو را يادآور مي شود تا برخي بودجه ها ، دارايي ها و منابع اقتصادي را طبق ) 29

 توقيف و به  ،2003 نوامبر 24مورخه ) 2003 (1518و قطعنامه ) 2003 (1483 قطعنامه 23 و 19پاراگراف 
  . صندوق توسعه عراق منتقل آنند

از دبير آل سازمان ملل درخواست مي آند تا در مدت سه ماه بعد از تاريخ اين قطعنامه درباره ) 30
عمليات مرآز مشاوره سازمان ملل در عراق گزارش داده و بعد از آن هر سه ماه يك بار درباره پيشرفت 

  . ره گزارش دهدهاي حاصله در جهت برگزاري انتخابات ملي و اجراي همه مسئوليت هاي مرآز مشاو
درخواست مي آند آه آمريكا از جانب نيروهاي چندمليتي در عرض سه ماه پس از تاريخ اين )31

قطعنامه درباره تالش ها و پيشرفت اين نيروها گزارش دهد و پس از آن نيز هر سه ماه يك اين گزارش را 
  . ارائه آند

  . زير نظر داشته باشداز آمريكا مي خواهد فعاالنه در اين خصوص، امور را ) 32
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