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

  

   بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق
  

توقيف هفته نامه پيام مردم آردستان و خطر دستگيری برای چهار روزنامه نگار اين نشريه، گزارشگران 
 بدون مرز
 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه 
 هفته نامه پيام مردم آردستان به دستور شعبه اول دادگاه عمومي سنندج توقيف ١٣٨٣ تير ٧يکشنبه 

 محمد صديق آبودوند مديرمسئول و سه روزنامه نگار ديگر اين هفته نامه آقايان آرش صالح، اجالل .شد
نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان "قوامي و اميد بيگي زاده را نيز خطر دستگيری با اتهاماتي 

  .تهديد مي کند"  نژادي به نيت تجزيه طلبانه-عمومي، طرح مسائل قومي
 نگراني شديد خود را از موج سرکوب تازه ای که مطبوعات کرد را تهديد مي کند گزارشگران بدون مرز

اعالم و از مقامات مسئول خواهان پايان دادن به اعمال فشار بر روزنامه نگاران اين نشريه و رفع توقيف 
  . از هفته نامه پيام مردم آردستان است

حکم توقيف هفته نامه پيام مردم  دادرس شعبه اول محاآم عمومي سنندج ١٣٨٣ تير ٧يکشنبه 
پيش از اين محمد صديق آبودوند سه .  قانون مطبوعات صادر کرد٣١آردستان را با استناد به ماده 

به شعبه اول دادگاه عمومي سنندج احضار و پس از تفهيم اتهاماتي چون ١٣٨٣ خردادماه ٢٦شنبه 
برای "  نژادي به نيت تجزيه طلبانه-نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل قومي"

روانه ی زندان " چاپ مطلب و عكسي از قاضي محمد"انتشار مطالبي در باره ی کردستان از جمله 
با اينکه در همان روزبرای مدير مسئول پيام مردم آردستان قرار وثيقه هفتاد ميليون ريالي . شده بود

  . اول تير ماه در زندان ماندصادر شده بود اما اين روزنامه نگار تا روز شنبه
از سوی ديگر در سوم تير ماه بهرام ولد بيگي، مدير اجرائى موسسه فرهنگى کردستان ايران و سردبير 

 فارسى آشتى که از ايران به عراق مى رفت در مرز خسروى بازداشت وبه تهران -روزنامه کردى 
 به حکم دادسراى عمومى حق خارج شدن از منابع دولتى ايران گفته اند بهرام ولد بيگى. فرستاده شد

  اين روزنامه نگار چند روز بعد آزاد شد. ايران را نداشته است
  :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که 

  با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
زجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ا

  که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است
 

  . نسبت به آقاجري وارد نيست» ارتداد«قاضي اسالمي اظهار داشت آه اتهام 
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ي پرونده  قاضي محمد اسالمي آه پس از احاله) ايسنا(يران به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ا
  از همدان 

دار شده است، اعالم آرد آه پس از  ي آقاجري را عهده  به پرونده به تهران مسووليت رسيدگي
و » النبي سب«، »ارتداد«هاي اوليه و جلب نظر آارشناسان به اين نتيجه رسيده آه اتهام  بررسي

  .اش وارد نيست سبت به آقاجري در پرونده اتهامين» انكار ضروريات دين«
با همين سه اتهام، به ) ي بدوي شعبه( ماه پيش، آقاجري از سوي قاضي دادگاه عمومي همدان 23

  .اعدام محكوم شده بود
ي رسيدگي به  صبح امروز اولين جلسه) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . دادگاه عمومي تهران برگزار شد1083ي  براي تفهيم اتهام وي در شعبهي آقاجري  پرونده
 دقيقه از 10 وارد دادگاه شد و پس از 9:30 صبح امروز در اين شعبه حضور يافت، ساعت 9وي ساعت 

  .ي تفهيم اتهامش شرآت آرد  در جلسه14 تا 10دادگاه خارج شد و مجددا از ساعت 
 حضور يافته 1083ي  بعد از پايان دادگاه امروز عمادالدين باقي در شعبهبخت، وآيل مدافع وي نيز آه  نيك

  . بود، آقاجري را در اين جلسه همراهي آرد
ي آقاجري به همراه خبرنگاران در راهرو و پشت در دادگاه منتظر ماندند و از حضور آنان در جلسه  خانواده

  . ممانعت شد
اجري از دادگاه خارج شد، اما توضيح در خصوص روند جلسه بخت وآيل مدافع آق بعد از اتمام جلسه، نيك

  .را به قاضي اسالمي محول آرد
 شدند آه بعد از خروج آنها از دفتر 1083ي  ي آقاجري وارد شعبه پس از خروج اسالمي از دادگاه، خانواده

ي   اجازهشعبه، آقاجري به همراه ماموران به زندان منتقل شد، اين در حالي بود آه به خبرنگاران
  .وگو با او داده نشد گفت

اي خود با همسرش به خبرنگاران گفت آه  ي مالقات چند دقيقه زهرا بهنودي، همسر آقاجري نيز درباره
  .بازداشت او نيز تمديد شده است
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آقاجري در جلسه گفته است آه در دادگاهي آه غيرعلني باشد شرآت نخواهد : بهنودي تصريح آرد
  .آرد

 دادگاه عمومي تهران و مسوول رسيدگي به اين پرونده نيز در 1083ي  رييس شعبهمحمد اسالمي، 
ظرف يك «: ي مسايل مطرح در اين جلسه، صرفا گفت پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا درباره

  ».ي آقاجري مشخص خواهد شد هفته تكليف پرونده
ي هاشم آقاجري اعالم شده   محاآمهي  تيرماه سال جاري به عنوان اولين جلسه13بنا به اين گزارش 

  . است
 ديگر 1083ي  ي مورد رسيدگي در شعبه وآيل مدافع آقاجري نسبت به اين امر آه موآلش در پرونده

نشده است، اظهار خرسندي » النبي سب«و » انكار ضروريات دين«، »ارتداد«همچون سابق متهم به 
  . آرد

 دادگاه عمومي تهران حاضر شده بود 1083ي  ي در شعبهبخت آه صبح امروز به همراه آقاجر صالح نيك
قرار گيرد، طي تماس خبرنگار » اهانت به مقدسات«تا در جريان تفهيم اتهام موآلش با عنوان اتهامي 

به دنبال : ي تفهيم اتهام آقاجري، گفت ، در ارتباط با جلسه)ايسنا(حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ديوان عالي آشور و نقض آل احكام صادره از سوي قاضي بدوي همدان،  20ي  صدور راي از شعبه

 دادگاه 1083پرونده در جهت قبول درخواست رياست قوه قضاييه براي احاله به تهران و در نهايت شعبه 
  . عمومي تهران ارجاع شد

امروز : وي با اشاره به اين موضوع آه قرار بازداشت موقت آقاجري تمديد شده است، اظهار داشت
 قانون آيين دادرسي آيفري 35ي  ماده» د« دادگاه عمومي تهران با استناد به بند 1083ي  مجددا شعبه

در مواردي آه آزادي متهم موجب “در اين بند آمده است . قرار بازداشت موقت براي آقاجري را صادر آرد
  “ .ازداشت موقت صادر آند اين قانون قرار ب32ي  تواند با رعايت قيود ماده فساد باشد، قاضي مي

: ي تفهيم اتهام امروزش اشاره آرد و اظهار داشت بخت به قسمتي از اظهارات آقاجري در جلسه نيك
آند، صرفا به بيان  آقاجري با توجه به اعالم قبلي آه اظهار داشته بود در دادگاه غيرعلني شرآت نمي

م و هيچ يك از مطالبي آه در اتهامات من يك مسلمان متدين شيعه هست«اين جمالت اآتفا آرد آه 
  . »جديد مطرح شده را قبول ندارم

ي امروز از ورود به هر گونه بحث در مورد انكار  خوشبختانه دادگاه در جلسه: وي در همين رابطه گفت
توهين به «النبي خودداري آرد و تنها آقاجري نسبت به اتهام  چنين سب ضروريات دين، ارتداد و هم

  . فهيم اتهام شدت» مقدسات
بخت در پاسخ به اين پرسش آه آيا نسبت به صدور قرار بازداشت موقت براي آقاجري اعتراضي  نيك

با توجه به بحث مفصلي آه با رييس دادگاه شد و با عنايت به اين : صورت گرفت يا خير؟ اظهار داشت
شده است، تصورمان بر اين بود  تيرماه تعيين وقت 13ي رسيدگي به اتهام آقاجري براي تاريخ  آه جلسه

ي دادرسي خواهد شد، بر همين اساس از حقوق  آه اعتراض نسبت به قرار بازداشت تنها موجب اطاله
گرچه حقيقتا استناد دادگاه براي صدور . خود نسبت به اعتراض به قرار بازداشت موقت صرف نظر آرديم

  .  قانوني ندارد ماه، وجاهت23قرار بازداشت مجدد آقاجري بعد از حدود 
ي امروز درخواست سابقش را جهت  بخت در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين آه آيا در جلسه نيك

ي اتهامات آقاجري را مجددا مطرح آرده يا خير؟ اظهار  حضور آارشناسان و خبرگان براي اعالم نظر درباره
النبي در خصوص موآلم  داد و سبچنانچه به هر نحوي مجددا مسايل انكار ضروريات دين، ارت: داشت

مطرح شود و نيازي به جلب نظر آارشناسان باشد، اينجانب بر نظر قبلي خود مبني بر اخذ نظر 
  . تن از آيات عظام تاآيد خواهم آرد7آارشناسان و نيز درخواستم براي حضور 

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
ان نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در مقر سازمان ملل در نيويورك به درخواست دولت دو تن از محافظ

  .آمريكا خاك اين آشور را ترك آردند
 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه 

راوندي، مسوول روابط عمومي دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل با اعالم اين خبر 
اين محافظان در حالي آه : گفت) ايسنا(جي خبرگزاري دانشجويان ايران  خار-به خبرنگار سياسي 

اند و اين امر با اعتراض  آرده مشغول تفرج در اماآن توريستي شهر نيويورك بودند، فيلمبرداري هم مي
  .دولت آمريكا مواجه شده بود

 اين دو محافظ، خروج ي رسمي به دفتر نمايندگي و ذآر نام دولت آمريكا با ارسال يك نامه: وي افزود
برداري  فوري آنها از خاك آمريكا را خواستار شده بود؛ اين در حالي بود آه مكان مذآور مورد فيلم

  .گيرند محافظان، مكاني آامال عمومي و توريستي بوده آه بسياري از بازديدآنندگان نيز از آنجا فيلم مي
ان در سازمان ملل ضمن اعالم دريافت مسوول روابط عمومي دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي اير

طبيعتا پس از دريافت اين : ي دولت آمريكا مبني بر درخواست براي خروج فوري اين دو محافظ گفت نامه
  .برند نامه، محافظان مذآور نيويورك را به مقصد ايران ترك آرده و اآنون در تهران به سر مي

آميز به صورت رسمي به  اي اعتراض  واهي واشنگتن نامهآميز و ي اهانت در پاسخ به نامه: وي ادامه داد
  .ايم دولت آمريكا ارايه آرده
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  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  بيش از اين وجه المصالحه نشويم  
 2004 ژوئن 29 -1383  تير9شنبه  سه -سرمقاله جمهوري اسالمي 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 آشور اروپائي و استمرار بي تفاوتي آنها 3المي ايران با مشاهده موارد مكرر نقض تعهدات جمهوري اس

را آان لم يكن اعالم آرده و قطعه سازي و مونتاژ » تفاهمات بروآسل « موضوع , نسبت به تعهداتشان 
  . دستگاه سانتريفيوژ را از سر مي گيرد

فرانسه و آلمان محسوب مي شود آه ,  انگليس طبيعي ترين واآنش در قبال رفتار غيراصولي, اين 
بموجب آن قرار بود پرونده مربوط به استفاده صلح آميز جمهوري اسالمي ايران از انرژي هسته اي در 

اجالس خرداد ماه شوراي حكام بسته شود لكن مثلث انگليس فرانسه و آلمان بجاي انجام تعهدات خود 
ه و تعهدات خود پشت پا زده و دقيقا در مسيري قرار گرفتند آه با داللي انگليس به مواضع اعالم شد, 

 آشور پيش نويس قطعنامه اي را به شوراي حكام ارائه آردند 3اين هر . آمريكا براي آنها تعيين آرده بود 
  . آه نهايتا با تغييرات جزئي مورد تصويب قرار گرفت و پرونده هسته اي ايران همچنان مفتوح ماند

 آشور اروپائي براي سواستفاده از فرصتها بگونه اي تنظيم 3دا مشخص بود آه رفتار اين هر از همان ابت
معرفي نمايند ولي » ميانجي « شده تا آنها نظر مساعد جمهوري اسالمي ايران را جلب آنند و خود را 

  . نقش مجري سياستهاي واشنگتن را بازي آنند, در ميدان عمل 
 اآنون با تلخكامي احساس مي آنند آه از حسن نيت و سعه صدر آنها مقامات جمهوري اسالمي ايران

تعهدات « در واقع چيزي بجز قبول , در تهران و بروآسل » تعهدات طرفيني « شديدا سواستفاده شده و 
حتي به صورت , براي وادار آردن ايران اسالمي به انصراف مطلق و آامل از انرژي هسته اي » يكطرفه 

دقيقا به همين داليل است آه دبير شوراي امنيت ملي با ارسال نامه رسمي به . يست صلح آميز آن ن
 آشور اروپائي مراتب خشم و اعتراض جمهوري اسالمي ايران از اين روند غيرقابل تحمل 3وزراي خارجه 

ي فرانسه و آلمان ثابت م, را به اطالع مخاطبين خود رساند و صراحتا يادآور شد آه عملكرد انگليس 
آند آه آنها به تعهدات خود در قبال جمهوري اسالمي ايران وفادار نيستند و در نتيجه تهران هم سهم 

خود از توافقات بروآسل را آان لم يكن تلقي آرده و قطعه سازي و مونتاژ دستگاههاي گريز از مرآز 
  . را از سرخواهد گرفت ) سانتريفيوژ(

 مجددا از سرگرفته مي شود و تهران 83 تير ماه 9نتاژ از اين قطعه سازي و مو, مطابق اعالم رسمي 
مخاطبين ما بجاي آنكه به , در چنين شرايطي . هيچ محدوديتي را در اين زمينه براي خود قائل نيست 

اشتباه خود در محاسبه و گمانه زني درباره واآنش احتمالي جمهوري اسالمي ايران اعتراف آنند و 
  . به تكرار حرفهاي آليشه اي پرداخته اند, ح نمايند رفتار نادرست خود را تصحي

آمريكا و اتحاديه اروپا با صدور يك بيانيه مشترك اعالم آرده اند آه اعالميه اخير جمهوري اسالمي ايران 
موجب نگراني آنها شده و از تهران خواسته اند آه در اين , مبني بر از سرگيري توليد قطعات سانتريفيوژ 

راديو دولتي انگليس در اين زمينه با شرارت خاص خود سعي دارد تالشهاي . ظر آندتصميم تجديدن
موذيانه لندن براي فراهم ساختن زمينه هاي دنباله روي آورآورانه اتحاديه اروپا از آمريكا را موفقيت آميز 

ين اين راديو طي تفسيري خاطرنشان مي سازد بيانيه مشترك نشان مي دهد آه اآنون ب. جلوه دهد
  . اتحاد ايجاد شده است , اروپا و آمريكا براي مقابله با برنامه هسته اي ايران 

اتحاد طرفين , اما آيا واقعيت نيز اين چنين است شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد آه آنچه رخ داده 
ن است آه دنباله روي آورآورانه اتحاديه اروپا از واشنگت, با شرايط يكسان نيست بلكه اين در واقع 

بسود انگليس و آمريكا , حيثيت و اعتبار جهاني خود را در يك معامله شتابزده و پرزيان , بموجب آن اروپا 
. حراج آرده و نشان داده است آه قابل اعتماد نيست و هر لحظه ممكن است از تعهدات خود عدول آند

انسه و آلمان به توافقات بروآسل پشت فر, يك نكته مهم در اين ميان وجود دارد و آن اينكه اگر انگليس 
را محترم خواهند شمرد شواهد و قرائني وجود دارد آه نشان مي دهد » توافقات تهران « آيا , پا زده اند 

را هم بايستي از هم اآنون » توافقات تهران « پاسخ اين سئوال هم منفي است و از اين ديدگاه حتي 
,  آشور 3 يك از اظهارات و بيانيه هاي رسمي و غيررسمي اين چون در هيچ. بي اعتبار ارزيابي آنيم 

  . به چشم نمي خورد, اصراري به اجراي تعهدات طرفهاي اروپائي اين توافقات 
همكاريهاي يكطرفه و سعه صدر يكطرفه در , سئوال اصلي اينست آه آيا اساسا حسن نيت يكطرفه 

,  و استمرار يابد پاسخ منطقي به اين سئوال مي تواند سودمند باشد, مناسباتي آه دو طرف دارد 
دقيقا به . منفي است , بطور آلي و مطلق , حتي اگر به موضوع خاصي هم ارتباط نداشته باشد 

تحت هيچ شرايطي در , همين دليل است آه ادامه حسن نيت يكطرفه ما و همكاريهاي يكطرفه ما 
  . نمي توان از استمرار آن دفاع جانانه اي آردقابل توجيه نيست و , پرونده انرژي هسته اي ايران 

« به راستي ما از توافقات تهران و بروآسل چه چيزي عايدمان شد حتي اگر اين توافقات در چارچوب 
آيا باصطالح حسن نيتي آه ايران اسالمي در طول دوره , هم قابل توجيه مي بود » اعتمادسازي 

آمترين تاثيري در مواضع مدعيان هميشگي اين , ز داده يكساله اخير در اين حجم عظيم از خود برو
پرونده باقي گذاشته است واقعيت اينست آه ما حتي از روزهاي قبل از اعالم توافقات تهران هم عقب 

ميانجي بيطرف معرفي مي آردند ولي ,  آشور اروپائي در آن زمان خود را به دروغ 3تر رفته ايم چون 
با ما طرفيت پيدا آرده اند و پيش نويس قطعنامه عليه ما را تنظيم , يزي امروزه با گستاخي حيرت انگ

  . مي آنند
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اتحاديه اروپا سرگرم حل و فصل . بوي تند يك توافق ضدايراني از اين روند تاسف بار به مشام مي رسد
به  . مسائل خود با آمريكا است و ايران اسالمي را وجه المصالحه اين بازي چندش آور قرار داده است

مصلحت ما نيست آه اجازه دهيم بيش از اين با مابازي آنند و اقتدار استقالل و اراده ما را اينگونه به 
به , » مسلوب االختيار « , دست خودمان و با توافق خودمان از ما سلب نمايند و ما را در مقابل آمريكا 

  . واشنگتن تسليم آنند
ملت . ساآت اين صحنه هاي تهوع آور و تحقيرآميز باشيم به ما اجازه نمي دهد شاهد » عرق ملي « 

امروزه حتي آسانيكه تعلق خاطر چنداني هم . چنين روند تاسف باري را تحمل نخواهد آرد, بزرگ ايران 
اين بازي يكطرفه عليه ما را بهم بزنند و , آرزو مي آنند آه مسئولين نظام , به جمهوري اسالمي ندارند 

اعالم صريح عدم تمايل نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به . ت يكطرفه اي نروندزيربار چنين تعهدا
دقيقا بازگو آننده احساسات منطقي ملتي است آه فعاليتهاي , تصويب پروتكل الحاقي در مجلس 

صلح آميز هسته اي را حق طبيعي خود مي داند و از مسئولين نظام سئوال مي آند آه مگر تعهدات 
نيست پس چرا بايستي آنرا » ان پي تي « قبول يكطرفه تعهداتي بيش از , بروآسل شما در تهران و 

  متعهد سازيم , بپذيريم و خود را بيش از آنچه قوانين بين المللي تصريح آرده اند 
از اين ديدگاه ميتواند نقطه شروع خوبي در , از سرگيري قطعه سازي و مونتاژ دستگاههاي سانتريفيوژ 

استقالل راي و استقالل عمل خود را در ,  و بايستي با قدمهاي متين و منطقي بعدي اين مقوله باشد
دشمنان مايك ملت بزرگ را از , باب انرژي هسته اي نشان دهيم و ثابت آنيم آه نخواهيم گذاشت 

فعاليت و تحقيق و تالش در قلمرو تكنولژي هسته اي محروم سازند و باز هم بما بگويند هنوز به شما 
  ! ماد نداريم اعت
دولت « : وزير دفاع دروغ گوي آمريكا در يك حمله شديداللحن ضدايراني ادعا آرد » دونالد رامسفلد « 

. » ايران دولتي است آه حقيقت را در مورد نقش خود در توسعه برنامه هاي هسته اي بيان نمي آند 
مشكل « : سيري ادعا آرد بالفاصله راديو دولتي انگليس همين جمالت را نشخوار آرده وطي تف

حال » جمهوري اسالمي اينست آه جامعه بين المللي به مقاصد واقعي رهبران ايران مشكوك است 
آنكه ريشه اصلي اين ادعاها فقط در واشنگتن است و فقط آساني به اين جنگ رواني دامن مي زنند 

يا و حتي به مردم آمريكا هم ثابت آه مراتب دروغ پردازي آنها در همه جا بويژه در ماجراي عراق به دن
  . شده است 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  انحالل اداره آمريكايي عراق، آغاز فعاليت سفارت آمريكا و ابهام در وضعيت نظاميان خارجي 
 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه 

ه آمريكايي عراق منحل شد اما هنوز درباره نحوه تعامل ميان پس از انتقال حاآميت به عراقي ها، ادار
  . دولت عراق و نيروهاي خارجي در عراق ابهام وجود دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطالع رساني ايالف، امروز پس از تحويل حاآميت به حكومت 
راق به رياست پل برمر به شكل رسمي موقت عراق توسط اداره آمريكايي اين آشور، اداره آمريكايي ع

  .منحل شد
درهمين حال آمريكا قصد دارد بزرگترين سفارت خود در جهان را دربغداد افتتاح نمايد آه بسياري از 

  .مسئوليتهاي اداره آمريكايي سابق عراق را برعهده خواهد داشت
نظامي، غير نظامي وامنيتي  هزار نظامي خارجي و صدها تن از مشاروان 140به ويژه اينكه هم اآنون 

  .بيگانه درعراق حضور دارند
با وجود آنكه عراقي ها حاآميت را تحويل گرفته و اداره آمريكايي عراق منحل شد اما درباره وضعيت 

نيروهاي ائتالف آه از امروز نيروهاي چند مليتي نام گرفته اند ، هيچگونه توافقنامه اي  به ويژه در زمينه 
رده نظامي صورت نگرفته است؛ اين آه نيروهاي چند مليتي براي اجراي عمليات عمليات هاي گست

گسترده خود بايد از دولت عراق مجوز بگيرد و يا صرفا پيش از اجراي عمليات  دولت عراق را مطلع 
  .سازند

انتقال : مارك آميت معاون عمليات فرماندهي نيروهاي چند مليتي درعراق دراين باره مي گويد
، توافق هاي رسمي ميان اداره ائتالف و دولت عراق درباره وضعيت نيروهاي خارجي  درعراق را حاآميت

  .شامل نشده است
 شوراي امنيت سازمان 1511نيروهاي خارجي پيش از اين با استناد به مصوبه شماره : وي مي افزايد

 شوراي امنيت نيروهاي چند 1546ملل متحد، نيروهاي اشغالگر بودند اما امروزبا توجه به مصوبه شماره 
  .مليتي ،  اشغالگر نبوده  و مكلف به ياري نيروهاي امنيتي عراق براي تامين امنيت وآرامش هستند
با تغييرات به وجود آمده پيش بيني مي شود اداره آمريكايي عراق به سفارت آمريكا در بغداد تبديل 

ماينده سابق آمريكا در سازمان ملل متحد و شده  و از روز پنجشنبه جاري با حضور جان نگروپونته ن
  .سفير فعلي واشنگتن آارخود را آغاز آند

انتظار مي رود قريب به يك هزار آارمند در سفارت آمريكا در بغداد فعاليت آنند عالوه بر اين تعدادي ديگر 
  . روزه درعراق حضور خواهند داشت90از افراد در چارچوب پروژه هاي 

بط ديپلماتيك ميان واشنگتن و بغداد آه از زمان تجاوز نظامي عراق به آويت در سال انتظار مي رود روا
 ميالدي قطع شد، به زودي از سرگرفته شود به ويژه آن آه پل برمر حاآم آمريكايي عراق امروز در 1990
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عالوي جريان نشست انتقال حاآميت به عراقي ها، نامه اي از جرج بوش رئيس جمهور آمريكا را به اياد 
  .نخست وزيرعراق تسليم آرد؛ بوش در اين نامه خواهان برقراري مجدد روابط دو آشور شده بود

همچنين به زودي جان نگروپونته سفير آمريكا درعراق استوار نامه خود را تقديم نخست وزيراين آشور 
  .خواهد آرد

شرقي منطقه حفاظت سفارت آمريكا نيز قرار است درمقر سابق رياست جمهوري عراق   در سمت 
  . شده الخضرا در مرآز بغداد استقرار يابد

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل دولت موقت و باحاآميت عراق و برنامه 1546مصوبه شماره 
 ميالدي 2005زماني براي ايجاد دولت دموآراتيك از طريق برگزاري انتخابات سراسري در دسامبر سال 

  .را تاييد مي آند
وبه همچنين با درخواست دولت عراق براي حضور نيروهاي خارجي با عنوان نيروهاي چندمليتي اين مص

اين نيروها قدرت خواهند داشت تمامي تصميمات ضروري را :  دراين آشور موافقت آرده  و تاآيد دارد 
  .براي مشارآت در حفظ امنيت و ثبات در عراق اتخاذ آنند

نيز در برابر وزراي مربوطه پاسخگو بوده و دولت عراق صالحيت دارد درهمين حال نيروهاي امنيتي عراق 
  .نيروهاي امنيتي خود را براي حفظ و تامين امنيت در اختيار نيروهاي چند مليتي قرار دهد

  
  درواآنش به تحوالت امروز عراق

 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه 
  اق اعالم آرد اتحاديه اروپايي حمايت آامل خود را از دولت جديد عر

اتحاديه اروپا امروز ضمن اعالم حمايت آامل و دائمي خود از دولت جديد عراق از تصميم نخست وزير اين 
  . آشور براي برگزاري انتخهابات در ژانويه سال آينده استقبال آرد 

گي از رياست به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، برايان آوهن وزير امور خارجه ايرلند به نمايند
اتحاديه اروپا آه هم اآنون در دست ايرلند است با قرائت بيانيه اي اعالم آرد آه وي براي دولت عراق 

آه قرار است حكومت اين آشور را برعهده بگيرد و انتخابات آزاد و منصفانه را برگزار آند آرزوي موفقيت 
  .مي آند

ت وزير عراق مبني بر اينكه دولت اين آشور  متعهد در اين بيانيه ، آوهن از اظهارات اياد عالوي نخس
  . برگزار آند استقبال آرد 2005شده است آه انتخابات را در ژانويه سال 

نيز  انتقال  قدرت از آمريكا به ) هيات اجرايي اتحاديه اروپايي (  آميسيون اروپا در يك بيانيه جداگانه
  .مردم عراق را آه دو روز جلوتر از زمان تعيين شده ، صبح امروز انجام شد تبريك گفت 

ما اميدواريم  نسل فرداي عراق با نگاهي به اين روزها از آن به عنوان زماني : در اين بيانيه آمده است 
ه متحد شدند و براي غلبه بر ميراث دهها سال درگيري و حكوميت وحشيانه استبدادي دست به آ

  .فقط مردم عراق مي توانند اين واقعه را درك آنند . دست هم دادند ياد آنند 
  . دولت آلمان انتقال قدرت به مردم عراق را اقدامي مثبت ارزيابي آرد 

برگزاري فرانسه ، دولت آلمان در حاشيه نشست ناتو اعالم آرد به نقل از خ"  مهر"به گزارش خبرگزاري 
  .آه واگذاري قدرت به مردم عراق مي تواند گامي مهم ، موثر و مفيد اعالم  آردند

اميدواريم بزودي شاهد برقراري ثبات و امنيت در عراق باشيم ، : مقامات آلمان همچنين اظهار داشتند 
 آمادگي خود را براي مشارآت در بازسازي اين آشور اعالم آرده اين در حالي است آه آلمان همچنان

  .است
  درحالي عراق را ترك مي آنم آه نسبت به آينده اين آشوراحساس خوبي دارم : برمر 

به گزارش خبرگزار ي مهر به نقل ازشبكه هاي خبري الجزيره ، العربيه وخبر گزاري فرانسه انتقال قدرت 
اسناد ميان پل برمرحاآم آمريكايي عراق و اياد عالوي نخست وزيراين آشوردر به عراقيها ازطريق تبادل 

  .جريان مراسم محرمانه اي آه در منطقه الخضرا در بغداد برگزار شد، صورت گرفت
برمرامروزپس ازپايان مراسم انتقال قدرت به عراقيها درمراسم رسمي : سخنگوي نيروهاي ائتالف گفت

   .اين آشوررا ترك خواهد آرد
 پس ازبرآناري ژنرال جي گارنرمسئوليت اداره عراق رابه 2003اين حاآم آمريكايي عراق ازابتداي مي 

عهده گرفت و با تشكيل شوراي حكومت انتقالي وحكومت موقت جديد عراق، نقش مهمي را درتدوين 
  .قانون اداره موقت عراق ايفا آرد

 انحالل ارتش عراق 2003 مي 16ريكايي عراق درازجمله تصميمات عجوالنه و بي خردانه اين حاآم آم
وحزب بعث بود آه اين امر موجب بيكاري صدهها هزار سربازعراقي شد و بيكاري را درعراق رواج داد 
تاجايي آه برخي ازهمين بيكاران مجبور شدند به بخشهاي بزرگي ازگروههاي مسلح عراقي براي 

  .ناامني ملحق شوند
پل برمر روي آار آوردن اعضاي سابق حزب بعث درارآان حكومتي بود آه اين ازديگرتصميمات ناآگاهانه 

  .امرخشم و نفرت مردم عراق و آشورهاي منطقه را برانگيخت
برمرازجمله مقامات آمريكايي است آه مقتدي صدر روحاني جوان عراقي را قانون شكن معرفي آرده و 

ناامني درشهرهاي عراق و مناطق جنوبي شده قانون شكني اين روحاني موجب عدم ثبات و : گفته بود
  .است 

درعين حال پل برمرحاآم آمريكايي عراق به اياد عالوي نخست وزيرموقت اين آشورنامه اي را تسليم 
وي همچنين .آرد آه درآن برضرورت از سرگيري روابط ديپلماتيك بين دوآشور تاآيد شده است 
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ه حكومت موقت عراق را به اياد عالوي نخست وزيراين امروزاسناد رسمي دربرگيرنده انتقال قدرت ب
  .آشورتحويل داد 

پيش ازاين آمادگي خود را براي برقراري ثبات وامنيت : برمردرجريان مراسم انتقال قدرت به عالوي گفت
درعراق اعالم آرده بوديم وهم اآنون زمان آن فرا رسيده است آه به اين گفته خود جامع عمل 

  .بپوشانيم 
  .درحالي عراق را ترك مي آنم آه نسبت به آينده اين آشوراحساس خوبي دارم:  گفتبرمر

  
تدابير شديد امنيتي براي ايجاد امنيت دراسرع : درهمين حال مسئوالن حكومت موقت عراق اعالم آردند

وقت اعالم خواهد شد زيرا به نظر مي رسد تروريستها مجددا قصد دارند دست به عمليات خرابكارانه 
  .زنند ب

در همين زمينه غازي عجيل الياوررئيس جمهوري موقت عراق انتقال قدرت به عراقيها را يك روز تاريخي 
  .امروز روزي است آه مردم عراق به آن چشم دوخته اند: براي عراقيها دانست و گفت 

راق صدام رئيس جمهوري سابق ع: درهمين راستا مارك آميت سخنگوي نظاميان آمريكايي گفته است 
  .ظرف هفته آينده براي محاآمه به يك دادگاه عراقي سپرده خواهد شد

همگام با ايران ، آشورهاي فرانسه ،انگليس، استراليا، روسيه، آلمان، امارات، آويت و اردن از تحويل 
  . قدرت در عراق استقبال آردند

ريع در روند انتقال قدرت از به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بخش عربي راديو سوا آمريكا، در پي تس
اشغالگران به دولت موقت عراق ، آشورهاي فرانسه ، انگليس و استراليا تحويل قدرت را در عراق 

  .تبريك گفتند
 30سخنگوي توني بلر نخست وزير انگليس از انتقال قدرت در عراق آه دو روز زودتر از موعد مقرر يعني 

   .صورت گرفت، استقبال آرد)  تير10(ژوئن
  .بلر آه در اجالس ناتو در استانبول شرآت مي آند از زمان انتقال قدرت آگاهي داشت: وي گفت 

سخنگوي ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه نيز با بيان استقبال آشورش از انتقال قدرت آن هم دو روز 
  .شيراك از موعد انتقال قدرت آگاه بوده است: زودتر از موعد مقررگفت 

اليا نيز از انتقال قدرت استقبال آرده و آن را گامي به سوي تقويت دمكراسي در عراق وزير دفاع استر
  .توصيف آرد

ايران نيز از انتقال قدرت در عراق استقبال آرد و تاآيد آرد از هرگامي به سوي بازگشت حاآميت آامل 
  .به ملت عراق استقبال مي آند

 حاآميت به عراقي ها استقبال آرد و آمادگي مروان معشر وزير امور خارجه اردن نيز از بازگشت
  .آشورش را براي آمك به دولت جديد عراق در شرايط آنوني اعالم آرد

اردن از اين اقدام و هر گامي آه به تسريع قدرت و اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل : معشر گفت 
  .درباره عراق آمك آند، استقبال مي آند

روسيه آمادگي خود را براي همكاري و گسترش .اق استقبال آردروسيه نيز از تحويل قدرت در عر
  .همكاري با دولت جديد عراق اعالم آرد

دولت موقت عراق : خبرگزاري ايتارتاس به نقل از يوري فيدوتوف معاون وزير امور خارجه روسيه اعالم آرد
  .اعتماد جامعه بين الملل از جمله شوراي امنيت را بدست آورده است

اوضاع در عراق به سوي ثبات و امنيت پيش رود و شرايط خوبي براي همكاري :  اميدواري آردوي ابراز
  .ميان آشورش با عراق فراهم شود

شيخ صباح االحمد .آويت نيز به دولت جديد عراق به مناسبت تحويل قدرت از اشغالگران تبريك گفت
رئيس جمهور و نخست وزير دولت موقت الصباح در پيام هاي تبريك خود به غازي الياور و اياد عالوي 

عراق ابراز اميدواري آرد اين گام تاريخي مهم در تاريخ عراق جديد منجر به برقراري  امنيت و ثبات و 
  .شكوفايي در عراق شود

  .خبرگزاري آويت نيز اعالم آرد آلمان از انتقال قدرت در عراق استقبال آرد
رات،  اين آشور از تحويل قدرت د رعراق استقبال همچنين به گزارش خبرگزاري رسمي دولت اما

  .دولت امارات انتقال قدرت را در عراق گام مهم ديگري در راه برقراري ثبات در اين آشور توصيف آرد.آرد
 

  ورود سفير جديد آمريکا به بغداد
 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه 

ساعاتي پيش از ورود آقاي نگروپونته به . شدجان نگروپونته، سفير جديد آمريکا در عراق وارد بغداد 
قرار است . بغداد، نيروهاي ائتالف دو روز پيش از موعد مقرر، قدرت را به دولت موقت عراق تحويل دادند

آقاي نگروپونته نخستين سفير آمريکا . آقاي نيگروپونته اعتبارنامه خود را تسليم دولت موقت عراق کند
  .ن خواهد بود تا کنو1990در عراق از سال 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير8: روزنامه های صبح تهران

 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه  -بي بي سي 
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روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود گزارش حسن روحانی، دبير شورای عالی 
به مجلس را با اهميت ديده و بخش هايی از آن را که امنيت ملی درباره فعاليت های هسته ای ايران 

  .در جلسه علنی و در مصاحبه با خبرنگاران افشا شده نقل کرده اند
 در عنوان های درشت صفحه اول خود خبر داده اند که رسالت و همشهری، جمهوری اسالمی

  . قطعه سازی و مونتاژ سانتريغوژها از امروز از سر گرفته می شود
 در انعکاس مفصل گفته های حسن روحانی در جمع نمايندگان مجلس تاکيد يع اتفاقيهوقا و شرق

کرده اند که مذاکرات مقامات ايرانی و اروپايی در بروکسل برای اولين بار فاش شده و نشان می دهد 
ه در که طبق توافق های قبلی با اروپاييان، ايران پذيرفته بود که عالوه بر تعليق غنی سازی اورانيوم ک

بيانيه تهران به آن متعهد شده بود از ساخت قطعات و مونتاژ دستگاه های سانتريفوژ، که ابزار اصلی 
در مقابل اروپايی ها تعهد کرده بودند که برای . غنی سازی اورانيوم به شمار می رود، نيز دست بردارد
  . خارج شدن پرونده ايران از دستور کار آژانس اقدام کنند

 دبير شورای عالی امنيت ملی گفته است که چون اروپايی ها نخواستند يا نتوانستند قشربه نوشته 
به اين تعهد خود عمل کنند اينک ما هم در نامه ای به آنان اعالم کرديم که ايران ديگر به آن بيانيه پايبند 

  .نيست
تکل الحاقی در  نشان می دهد که نمايندگان مجلس با انتقاد از امضای پرووقايع اتفاقيهگزارش 

مذاکرات سعد آباد از حسن روحانی پرسيده اند که چرا وی دست به اين کار زده است و او در پاسخ 
فاش کرده که بعد از هفته ها، رياست جمهوری سرانجام حاضر به قبول اين کار شد، چون کس ديگری 

  .نبود، ولی تمام تصميمات توسط مقامات عالی نظام گرفته شده بود
پی و .تی.يگر دبير شورای عالی امنيت ملی در گزارش به مجلس پايبندی ايران به پيمان ان تاکيد د

  .  اين نکته را در صدر اخبار خود نقل کرده استآفتاب يزدپروتکل الحاقی است که 
اهميت اين تاکيد آن جاست که تا يک روز قبل از حضور روحانی در مجلس، نمايندگان اکثريت محافظه 

خالفت خود را با باقی ماندن ايران در پيمان های مربوط به انرژی هسته ای اعالم کرده کار مجلس م
  .بودند

 عالءالدين بروجرودی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی که روز قبل شرقبه نوشته 
 ديروز به تاکيد کرده بود مجلس به دولت اجازه نخواهد داد تا پروتکل الحاقی را امضا کند، به دنبال جلسه

خبرنگاران گفته است اکثر نمايندگان اين مجلس از اطالعات کافی در مورد روابط بين الملل برخوردار 
نيستند و تا با مسائل جديد آشنا شوند مدت زمانی طول خواهد کشيد به همين دليل وقتی حسن 

نی بر کارشناسی روحانی به نمايندگان تاکيد کرد که سياست های در پيش گرفته شده تصميمات مبت
  . بوده و از سوی سران کشور اتخاذ شده بود، آنان نيز مخالفت خود را پس گرفتند

 آن را به جای سرمقاله خود شرقدر مقابل، مصطفی تاج زاده، از فعاالن جبهه اصالحات، در مطلبی که 
ابات به مردم دادند قرار داده، نوشته زمان مناسبی است تا محافظه کاران به وعده هايی که قبل از انتخ

  . وفا کنند و نشان دهند که تضاد سخن با عمل تا چه ميزان است
 از اعتدال مجلس هفتم تجليل کرده و نوشته است با وجود آنکه تنها يک ماه از جام جمدر همين حال 

شروع اين مجلس می گذرد، پختگی هايی از خود نشان داده که مردم ما در طی سال های گذشته 
هد آن بوده اند و اين پختگی به ويژه پس از خاطراتی که مردم از جنجال های مجلس پيشين در کمتر شا

  .حافظه دارند بيشتر نمود می کند
 پاسخ های حسن روحانی به سوال هايی درباره آخرين اطالعات منتشر شده از جام جم و همشهری

  .لويزان اختصاص داردسوی آمريکايی ها را با اهميت ديده که به عمليات ساختمانی در 
 از زبان آقای روحانی، يعنی مسوول پرونده هسته ای ايران، نوشته است که آژانس در طول همشهری

  .  مورد را بازديد کرده است و شايد لويزان مورد سيزدهم است١٢اين چند ماه 
د و در اين به نوشته اين روزنامه، در لويزان ساختمانی بود که شهرداری می خواست آن را پارک کن

زمينه با وزارت دفاع اختالف داشت، اما طی توافقی که صورت گرفت اين ساختمان تخريب شده و به 
  .پارک تبديل خواهد شد

 در ابتدای گزارش خود با عنوان پايان شمارش معکوس نوشته است دشمنان جمهوری جام جم
 برداشته است ، بی ترديد ايران اسالمی به اين دليل عصبانی هستند که ايران قدم های بسيار مهمی

و آماده شدن ماده برای " ۶يو اف "و تبديل آن به " ۴يو اف "از سنگ معدن اورانيوم تا تبديل کيک زرد به 
  . غنی سازی کامال به فناوری الزم دست يافته است

ز توان علمی  درصد ني۵/٣تا اورانيوم با غنای " ۶يو اف "به نوشته اين روزنامه، ايران برای غنی سازی 
  . کار را دارد و فناوری آن را به دست آورده است

، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، خبر داده که ابقای آيت اهللا شاهرودی برای پنج سال ديگر ايران
در راس قوه قضاييه قطعی شده و از زبان رهبر جمهوری اسالمی نوشته است که اين قوه در سال اخير 

  .در جهت استقرار عدالت برداشته استگام های بزرگی را 
 خبر داده که نفر دوم سفارت ايران در عراق پس از بيست ساعت که در بازداشت نيروهای شرق

  . آمريکايی بود آزاد شد
 سه ديپلمات ايرانی که همراه راننده خود از مرز خسروی قصد بازگشت به محل ايرانبه نوشته 

اه عراق متوقف شدند و بعد از آن نيروهای آمريکايی هر چهار تن ماموريت خود را داشتند توسط پليس ر
  . را دستگير کردند
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 از زبان يک مقام آگاه که نامش را فاش نکرده نوشته است ظاهرا با اين افراد در زمان همشهری
دستگيری رفتار خوبی نشده و پس از احراز هويت و مشخص شدن اين که نمايندگان ديپلماتيک 

ی هستند، عالوه بر برخورد تند، بدون اجازه، لوازم و وسايل شخصی همراه آنان مورد جمهوری اسالم
  .تفتيش قرار گرفته است
 تن از ٢ تنها روزنامه صبح امروز است که خبر داده دولت آمريکا خواستار اخراج جمهوری اسالمی

هام عکس برداری از محافظان دفتر نمايندگی جمهوری اسالمی در سازمان ملل از خاک آن کشور به ات
  .تاسيسات آمريکايی شده است

اين روزنامه در دنبال اين خبر فاش کرده است که در يک سال گذشته دو بار ديگر هم ماموران ايرانی از 
  .آمريکا اخراج شده اند

 قانون ۴۴ در صدر اخبار خود از زبان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته اصل دنيای اقتصاد
  .ور کار مجمع قرار گرفته است تا تکليف خصوصی سازی در کشور روشن تر شوداساسی در دست

اين اصل، که حدود مالکيت خصوصی در ايران را مشخص می کند و از جمله بانک ها و بيمه ها و 
موسسات حمل و نقل و معادن بزرگ را در مالکيت دولت قرار می دهد، از ديد کارشناسان مهمترين 

  . سازی در ايران شناخته شده استمشکل در راه خصوصی 
، محسن رضايی، دبير مجمع، گفته است گرچه در اصل اين ماده حدود دنيای اقتصادبه نوشته 

مالکيت ها مشخص شده ولی در ذيل اين اصل تاکيد شده که اين تفکيک و تقسيم تا زمانی مورد 
  .د نسازدحمايت قانون است که مانع رشد و توسعه نشود و زيانی به جامعه وار

   
  خاورميانه:عراق، هدف: الگو

 2004 ژوئن 29 -1383  تير9شنبه سه : سرمقاله شرق:دآتر حسين دهشيار
انتقال قدرت در عراق از نيروهاى اشغالگر غربى به حكومتى عراقى، سمبل انكارناپذير درهم فروريزى 

ر حيات را براى آنها در نهايى نظم قديم و شكل گيرى ترتيبات و ارزش هايى است آه آمتر آسى تصو
شكلى از هستى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و . اين بخش از جهان به ذهن متبادر مى ساخت

اقتصادى در حال ريشه دوانيدن در عراق است آه آامًال در تطابق با منافع بلندمدت آمريكا در منطقه 
ر بسترى از نابسامانى قوام يافتن اين هستى به ضرورت ماهيت ساختارشكن آن د. خاورميانه است

  . هاى ريشه اى و گسترده تداوم خواهد يافت
اما آنچه پرواضح است اين واقعيت آتمان ناپذير و برگشت ناپذير بايد باشد آه شاهد عراقى خواهيم بود 
آه نه تنها متفاوت با گذشته تاريخى خود خواهد بود بلكه تخته پرش آمريكا براى آغاز، تسهيل و تسرى 

اين دگرگونى آه بومى شدن آن را از تاريخ سى . است آه خاورميانه را دگرگون خواهد ساختفرآيندى 
ژوئن در عراق به نظاره خواهيم نشست به ضرورت نيازهاى استراتژيك آمريكا به عنوان مدير اجرايى 
سيستم بين الملل و آاستى هاى وسيع و همه گير در گستره خاورميانه از يك چسبندگى انتخابى 

  . خوردار شده اندبر
منافع جهانى آمريكا حكم مى آند آه صورت هاى متفاوتى از روابط اجتماعى، پندارهاى سياسى، 

چشم اندازهاى فرهنگى و ساختارهاى اقتصادى در عراق و به تبع آن در ديگر آشورهاى خاورميانه تبلور 
ت هاى تنيده در سنت هاى غيرپويا، از سوى ديگر، بقا و پايدارى رسوبات فكرى اقتدار محور، ذهني. يابند

ساختارهاى شخص محور و تفوق همه گير فراطبقاتى غريزه برخرد در حيطه روابط اجتماعى، خأل 
  . وسيعى را ايجاد آرده است آه به ضرورت منطق حيات مى بايستى محو شود

  
 آمريكا از طريق نيازهاى آمريكا و الزامات منطقه اى با فرصت سازى صدام حسين منجر به اين شد آه

اشغال عراق، حيات متفاوتى را براى مردم عراق و خاورميانه در سطحى وسيع تر به واقعيت نزديك تر 
اين حيات متفاوت آه بر اثر فشار از بيرون به لحاظ منافع آمريكا در حال شكل گيرى است، ويژگى . آند

يرى در گستره عراق در سطوح چارچوب هاى جديد تصميم گ:  سياسى شدن-١.هاى خاص خود را دارد
به عنوان يك الگوى حاآم براى تحقق اهداف و » حذف سياسى«مختلف به اين معنا خواهد بود آه 

مصالحه «خواست ها آه در طول تاريخ عراق از مشروعيت برخوردار بوده است جاى خود را به 
  . خواهد داد» سياسى

چانه زنى هاى سياسى و مهارت هاى بده و محو گزينه اى به نام حذف سياسى طالب اين است آه 
بستانى آه ريشه و حيات در جايگاه اجتماعى مبتنى بر قابليت هاى فردى دارند تعيين آننده شكست 

سياسى شدن فرآيند تصميم گيرى اين فرصت را امكان . بوده و يا در مسجل آردن اهداف توفيق يابند
 الزامات آن شاخص هاى آيفيت و چگونگى روابط قرار پذير مى آند آه تفكر و توانايى در درك زمان و

غريزه آه در بستر جايگاه و موقعيت تاريخى تبلور مى يابد جاى خود را به مصالحه مى دهد آه . بگيرند
نياز به مصالحه براى . در متن ماهيت روابط اجتماعى و شرايط آنونى افراد و گروه ها ضرروت مى يابد

  . لطيف رفتار ها و آاهش ضريب اثرگذارى خشونت مى شودرسيدن به اهداف منجر به ت
مصالحه به اين مفهوم است آه هيچ فرد يا گروهى در مسير تصميم گيرى از اين امكان برخوردار نيست 

آه به تمامى خواست هاى خود برسد آه خود سبب مى شود تمامى بازيگران نه به همه خواست 
در چنين فضايى بنيادگرايى از اعتبار، عارى . اى خود دست يابندهاى خود، بلكه تنها به بخشى از نياز ه

مى شود چرا آه باخت نيز به يكى از نتايج احتمالى قابل قبول تبديل مى شود و در بطن ذهنيت معتقد 
به مصالحه محققًا آمترين امكانى پيدا مى شود در جهت اينكه قدرت عريان و به عبارتى زور، محوريت 
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ر زمينه انتخاب رئيس جمهور حكومت انتقالى عراق نظر به مطلوبيت عدنان پاچه چى آمريكا د. بيابد
داشت وليكن با توجه به اينكه اعضاى شوراى حكومت انتقالى، با گزينه پل برمر حاآم آمريكايى عراق 
الى موافق نبودند در نهايت با توجه به واقعيات حاآم بر آشور، آمريكائيان با اعضاى شوراى حكومت انتق

انتخاب آمريكا به مقام نخست وزيرى . به مصالحه رسيدند وبا رياست جمهورى غازى ياور موافقت آردند
مصالحه سياسى محققًا حداقل . رسيد و مطلوب ديگر ارگان قدرت به مقام رياست جمهورى دست يافت

  . ها را براى هر گروه و فرد در چرخه تصميم گيرى به هستى نزديك مى آند
  

حذف اين امكان را به وجود مى آورد . ستاوردها مشروعيت ناشى از حضور همه گير را دارا استوليكن د
آه حداآثرها در دسترس قرار گيرند اما به لحاظ فقدان مشروعيت بازتاب هاى آن از ريشه گيرى برى 

ون  به طور آشكار با حذف مخالفان، فز١٩٧٩ به طور غيررسمى و از ١٩۶٨صدام حسين از . مى شوند
ترين قدرت را در دست گرفت اما آمترين دستاوردها را به دنبال سال ها حكومت او بر عراق شاهد 

حذف سياسى، به لحاظ مكانيسم حاآم بر آن، قدرت به دست آمده را برى از عمق مى سازد . هستيم
را در حالى آه مصالحه سياسى به جهت وجود حضور مداوم و پيوسته بازيگران براى تحقق، قدرت 

  .طبيعى جلوه مى دهد
حيات ساختارهاى دموآراتيك، حذف به ضرورت، زور را مى طلبد درحالى آه مصالحه به لحاظ  _ ٢

استاندارد شدن فرآيند تصميم گيرى نيازمند اين است آه ساختارها و . طبيعت، ساختار را مى جويد
ه اين بدان معنا نيست آه ارزش البت. نهادهاى دموآراتيك حيات يابند تا تداوم و همسانى ريشه گيرد

هاى دموآراتيك هم حيات يابند چرا آه ارزش ها به لحاظ ماهيت فرهنگى نياز به تمرين و ممارست 
اما ساختارهاى دموآراتيك را مى توان در مدت زمان آوتاه به . دارند آه مستلزم زمان طوالنى است

  .  و مطرح در جامعه به سهولت حيات مى يابندوجود آورد آه اين البته به جهت نيازهاى گروه هاى برتر
تشكيل احزاب سياسى، رسانه هاى جمعى، اتحاديه هاى آارگرى آزاد و انجمن هاى صنفى خواست 

نخبگان عراقى و متحدين آمريكايى آنان است چرا آه به نيكى به اين مسئله وقوف دارند آه وجود 
 آه قالب هاى قبيله اى، قومى، زبانى و مذهبى ساختارهاى دموآراتيك اين امكان را فراهم مى آند

براى اداره آشور به تدريج از اعتبار جايگاهى آه در حال حاضر در جامعه دارند تهى شوند و به تبع آن 
ساختارها به ضرورت حضور . دگرديسى جامعه به سوى فضاى ذهنى و مادى آارآمد فرصت تجلى يابد

ريشه در ويژگى هاى بخشى و بلوآى را بى اثر مى سازند و خود، الگوهاى آهن مبتنى بر علقه هاى 
  .بستر مناسب و الزم براى شكل گيرى جامعه مدنى و مولفه هاى آن را پديد مى آورند

آنچه ضرورت توجه به آن از اهميت وافر برخوردار است وقوف به اين واقعيت است آه نبايد صحبت از 
جدا از اينكه .  نظامى و چه از نقطه نظر اوضاع امنيتى آردشكست و پيروزى آمريكا در عراق چه از جنبه

از چه زاويه اى به اوضاع عراق و عملكرد آمريكا در اين آشور نگاه معطوف شود بايد پذيرفت آه عراق از 
. سى ژوئن به بعد چه از نظر آيفى و چه از نظر آمى با گذشته نزديك و دور خود متفاوت خواهد بود

ود نخواهد داشت آه فردى به قدرت و ويژگى هاى صدام حسين بر سرير قدرت قرار ديگر اين امكان وج
گيرد و ديگر اين فرصت وجود نخواهد داشت آه اقليت سنى تنها به صرف اتكا به اعمال زور چگونگى 

اين بدان معنا است آه هرچند آينده به ضرورت ويژگى هاى انسانى . حيات را در گستره عراق رقم زند
 پيش بينى است اما محققًا عراق در مسير تجربه فرارويى است آه الگوهاى آمريكايى را غيرقابل

  .حداقل به عنوان بخشى از گزينه هاى مطرح تجربه خواهد آرد
 
  

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران
 

  ي شدند آژانس بين المللي انرژي اتمي و روسيه خواستار اعتماد سازي ايران در برنامه هسته ا
 2004 ژوئن 28 -1383  تير8دوشنبه 

آژانس بين المللي انرژي اتمي و روسيه امروز موافقت آردند آه ايران بايد براي آسب اعتماد جامعه 
  . بين المللي اقدامات بيشتري را اتخاذ آند 

ژي اتمي بعد به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، محمد البرادعي مدير آل آژانس بين المللي انر
مقامات روسيه  از ايران : از نشست خود با سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه به خبرنگاران گفت 

خواستند آه اقدامات بيشتري را براي متقاعد آردن جامعه بين المللي انجام دهد و نشان دهد آه 
  .برنامه هاي هسته ايش صلح آميز است 

ايران و اهميت شفاف سازي آژانس  درباره مسائل باقيمانده برنامه ما درآل درباره : البرادعي گفت 
هسته اي اين آشور و ادامه همكاري ايران با آژانس و همچنين درباره اهميت اين مطلب آه ايران بايد 

  .درصدد ايجاد اعتماد در جامعه  بين المللي باشد گفتگو آرديم 
به اين مطلب آه اعتماد سازي بيشتر براي ايران و مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره 
يك سري اقداماتي وجود دارد آه ايران براي اعتماد : هرآس ديگري بهترين آار است خاطرنشان آرد 

  .سازي ، خود را متعهد آرد  داوطلبانه آنها را انجام دهد
ن آشور نزديك به دو دهه اعتماد به ايران بعد از يك سري افشاگري هايي مبني بر اينكه اي: وي گفت 

  .برنامه غني سازي اورانيم را مخفي نگه داشت آسيب ديده است و ايران بايد درصدد جبران آن برآيد 
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