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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  
 

  ي مهم ايرانبرخي از رويدادها
  

  مراسم افتتاحيه مجلس هفتم آغاز شد
  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه 

    
با قرائت پيام مقام معظم رهبري دقايقي پيش مراسم افتتاحيه مجلس هفتم در صحن علني مجلس 

  . شوراي اسالمي آغاز شد
ن سه قوه، جمعي از در مراسم افتتاحيه مجلس هفتم که سرا" مهر"به گزارش خبرنگار پارلماني 

مسوولين لشکري و کشوري و مسوولين حضور دارند، پس از استقرار هيات رييسه سني مجلس هفتم 
  .پيام مقام معظم رهبري قرائت شد و سپس نمايندگان مراسم تحليف را به جاي آوردند

  هيات رئيسه سني هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي استقرار يافت 
علي شيخ رئيس سني، سيدعباس پاك نژاد نايب رئيس،  لماني مهر، محمدبه گزارش خبرنگار پار

  . هوشنگ حميدي منش و پيمان فروزش به عنوان منشي اول و دوم انتخاب شدند
 علي شيخ رئيس سني مجلس شوراي اسالمي از حضور رئيس جمهور رئيس  در ابتداي مراسم محمد

دفتر مقام معظم رهبري، رئيس مجلس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس قوه قضائيه، رئيس 
هاي سابق، دبير و اعضاء شوراي نگهبان، معاونان و مشاوران رئيس جمهور،  خبرگان، روساي مجلس

هان نيروهاي مسلح، ائمه جمعه مراآز  نمايندگان مقام معظم رهبري، دادستان آل آشور، فرمانده
هاي ديني و  ، پيشوايان اقليتاستانها، سفراي آشورهاي خارجي دبيران آل و روساي احزاب

  .هاي معظم شهداء تشكر و قدرداني آرد خانواده
  

   ميليون دالري به ايران  359موافقت بانک جهاني با اعطاي وام 
  2004   مه27 -1383  خرداد7ه پنج شنب

  ميليون دالري براي طرح هاي اسکان و آب و فاضالب در359بانک جهاني موافقت خود را با اعطاي وام 
  . ايران اعالم کرد

 ميليون 279به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، بانک جهاني اعالم کرد با پرداخت 
دالر براي کمک به مرحله اول طرح بلند مدت دولتي در ايران  براي گسترش شبکه هاي آب و فاضالب در 

  .شهرهاي اهواز و شيراز موافقت کرده است
ميليون دالر براي حمايت از طرح هاي اسکان که دولت ايران اجرا مي 80نين با اعطاي اين بانک همچ

  .کند، موافقت کرد
 ميليون دالري است که بانک جهاني براي حمايت 264اين مبلغ به عنوان اولين بخش از برنامه وام 

  .ازطرح هاي اسکان به دولت ايران پرداخت خواهد کرد
  

الن سياسي در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران، در اعتراض به روند تحصن نامحدود شماری از فعا
  بازداشت ها

  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه 
تعدادي از فعاالن سياسي جبهه دموآراتيك ايران، تشكلي آه ): راديو فردا(امير مصدق آاتوزيان 

روز در اعتراض به بازداشت اخير شاخصترين چهره آن حشمت اهللا طبرزدي، زنداني سياسي است، ام
. شماري از اعضا و وابستگان به اين تشكل در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران تحصن آردند

حسن زارع زاده اردشير، سخنگوي جبهه دموآراتيك ايران در گفتگو با راديو فردا از داليل اين تحصن و 
  : چند و چون آن مي گويد
دليل اين آه ما در مقابل دفتر سازمان ملل متحصن آرديم، مربوط مي شود به : حسن زارع زاده اردشير

در حدود يك ماهي است آه روند بازداشت و احضار در ايران شدت گرفته و يكي از . بازداشتهاي اخير
همچنين تعدادي از اعضاي جبهه دموآراتيك ايران هم .  تيرماه باشد18داليلش مي تواند نزديك شدن به 

به همين خاطر و در اعتراض به اين روند بازداشتهاي اخير و در دفاع از زندانيان . و بازداشت شدنداحضار 
سياسي ما تصميم گرفتيم در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست به تحصن بزنيم و اين تحصن به 

  . صورت نامحدود ادامه خواهد داشت
  چه دليل بازداشت شدند در روزهاي اخير؟به طور دقيق چند نفر تا آنون و به : ك . م . ا 

تعداد زيادي از انجمنهاي دانشجويي دانشگاهها در شهرستانها از جمله : حسن زارع زاده اردشير
اروميه، آرمانشاه، يزد، احضار شدند، ده نفر هم از آرج بازداشت شدند، سه نفر از اعضاي جبهه متحد 
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د و اينطور آه ما تحليل مي آنيم، به احتمال زياد اين دانشجويي در چند روز گذشته دستگير شده بودن
  . روند در روزهاي آينده هم ادامه داشته باشد

  االن چند نفر هستيد مقابل دفتر سازمان ملل در تهران آه تحصن آرديد؟: ك . م . ا 
حاضر شدند در حال حاضر ده نفر به نمايندگي از جبهه دموآراتيك ايران در مقابل دفتر : حسن زارع زاده 

و تعدادي از خانواده زندانيان سياسي هم قول دادند آه به اين جمع بپيوندند و در حال حاضر آقاي تقي 
حميدي، پدر دآتر فرزاد زنداني سياسي در جمع ما حضور دارند و االن پيوستند و در ساعات آينده اين 

  . تعداد بيشتر خواهد شد
  نه بوده؟واآنش نيروهاي انتظامي چگو: ك . م . ا 

البته از طرف نيروي انتظامي پليس ديپلماتيك به نمايندگي آمدند و در اين جمع : حسن زارع زاده اردشير
بسيار درخواست آردند آه ما تحصن را خاتمه دهيم و خيلي هم محترمانه با ما رفتار و صحبت آردند و 

صرار داشتيم آه تا زماني آه تقاضا آردند آه در اسرع وقت اين تحصن خاتمه داده بشود، اما ما ا
سازمان ملل متحد واآنشي به درخواست ما ندهد، چون ما درخواست خودمان را به نماينده دفتر امروز 

ابالغ آرديم و ايشان قول مساعد و پيگيري داد، اما با توجه به اينكه در گذشته هم چنين قولهايي را 
داده نشود، اين تحصن به صورت نامحدود ادامه دادند، ما اعالم آرديم تا زماني آه واآنشي نشان 

  .خواهد داشت
 

  دستگيري گسترده دانشجويان در آستانه سالگرد قيام تير
  2004 مه  27 -1383  خرداد7 پنج شنبه  - دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

 .در روزهاي اخير رژيم آخوندي در تهران و شهرهاي ديگر به دستگيري دانشجويان شدت بخشيده است
دبيرخانه شوراي ملي .هم چنين بر شما احضار دانشجويان و پرونده سازي براي آنان افزوده شده است

مقاومت ايران توجه مجامع بين :مقاومت در اطالعيه يي ضمن اشاره به جديدترين دستگيريها اعالم آرد
ج جديد المللي مدافع حقوق بشر و اتحاديه هاي دانشجويي در آشورهاي مختلف جهان را به مو

بنا به گزارشهاي موتق رژيم آخوندي قصد دارد براي . دستگيري و سرآوب دانشجويان جلب مي آند
 تيرماه، در روزهاي آينده تعداد بيشتري از دانشجويان را 18مقابله با فعاليت دانشجويان در سالگرد قيام 

شدگان و توقف روند اين مقاومت ايران خواستار اقدامات عاجل براي نجات جان دستگير. دستگير آند
  .بازداشتهاي وحشيانه مي باشد

  
 خرداد 6روز چهارشنبه .  تيرماه ادامه دارد18دستگيري گسترده دانشجويان در آستانه سالگرد قيام 

ساعت شش و نيم بامداد نيروهاي سرآوبگر خانمها هانيه نعمتي، دانشجوي مديريت دانشگاه تهران و 
خانواده . اند ته عمران دانشگاه صدرا، را در منزلشان بازداشت آردهشيوا نظري آهاري، دانشجوي رش

  .هاي اين دو دختر دانشجو به دادگاه انقالب رژيم احضار شده اند
براي بازداشت خانم اکرم اقبالي به منزل وي يورش بردندطي , همزمان، پاسداران با لباس شخصي

زنجان و دانشگاه , مازندران, اروميه، يزدهفته هاي اخير عده زيادي از دانشجويان دانشگاههاي 
سيستان و بلوچستان بارها به دادگاهها احضار شده اند و براي بسياري نيز محکوميتهاي سنگين صادر 

  .شده است
 15 ارديبهشت دستگير شدند و دستور بازداشت 29شنبه  سه تن از دانشجويان دانشگاه يزد روز سه

 دانشجوي دانشكده فني دانشگاه مشهد و يكي از دانشجويان يك. دانشجوي ديگر را نيز داده اند
  .دانشگاه تربيت معلم سبزوار نيز در روزهاي اخير روانه زندان شده اند

مقاومت ايران توجه مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و اتحاديه هاي دانشجويي در آشورهاي 
بنا به گزارشهاي موتق . لب مي آندمختلف جهان را به موج جديد دستگيري و سرآوب دانشجويان ج

 تيرماه، در روزهاي آينده 18رژيم آخوندي قصد دارد براي مقابله با فعاليت دانشجويان در سالگرد قيام 
مقاومت ايران خواستار اقدامات عاجل براي نجات جان . تعداد بيشتري از دانشجويان را دستگير آند

  .حشيانه مي باشددستگيرشدگان و توقف روند اين بازداشتهاي و
  

  نام بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي تغيير يافت  
  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه  -ايرنا 

  در پي ادغام سازمان امور جانبازان در بنياد شهيد و امور ايثارگران ، نام 
  " المي بنياد مستضعفان انقالب اس"بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي به 

  . تغيير کرد
  به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي ، اين 

  تغيير نام با انتزاع سازمان امور جانبازان از بنياد و ادغام آن در بنياد 
  . شهيد و امور ايثارگران انجام شد

  ه مصوب، گفتني است ، بنياد مستضعفان انقالب اسالمي ، براساس برنامه و بودج
  اعتبارات سال جارى مربوط به ارايه خدمات به جانبازان و خانواده ايشان را 

  . به بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت خواهد کرد
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
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  اسالميپيام رهبر معظم انقالب اسالمي بمناسبت آغاز بکار هفتمين دوره مجلس شوراي 
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سپاس ، خداوند عزيز و حکيم  را که بار ديگر در يکي از برترين آزمونهاي تاريخي ، ملت ايران را سربلند و 
پيروز ساخت و با راي روشن آنان ، هفتمين دوره ي مجلس شوراي اسالمي را در موعد قانوني ، شکل 

  .بخشيد
کرم اسالم صلي اهللا عليه و آله و همه ي پيامبران الهي و برامامان معصوم بويژه بر سالم خدا بر پيامبر م

  .امام مهدي موعود ارواحنا فداه ، که الهام بخش ملت ايران و مشعل افروز راه  بشريت اند
درود بر روان بنيانگذار جمهوري اسالمي  و شهيدان راه آزادگي و سرافرازي ايران که اسالم را معنا 

ند و بندهاي اسارت را گسستند و راه استقالل و سربلندي ملت را گشودند ، دژ کهن استبداد را کرد
  .ويران ساختند و بناي مردمساالري ديني را با همت واالي ملت عظيم الشان استوار کردند

بيست و چهار سال قانون گذاري در شش دوره ي مجلس شوراي اسالمي با همه دشواريها و فراز و 
ا ، به حول و قوه ي الهي ، بي فقه طي شده است و مردم ايران در نخستين تجربه ي فروده

ماندگارخود در طول تاريخ، با همت و پشتکاري ستايش بر انگيز، حتي يک روز تاخير  و تعويق را در اين 
قانوني کار بزرگ بر نتافته و خال حضور مجلس قانونگذار را نپذيرفته اند، و اينک مجلس هفتم در موعد 

خود آغاز مي شود و شما نمايندگان تازه نفس ، در خانه ي ملت که کانون اصلي حرکت به سوي آينده 
  .است گرد آمده ايم

وظيفه ي خود مي دانم که تفضل الهي را در برپايي بهنگام مجلس و حضور پرشور مردم در انتخابات اول 
، پديده " تاخير مجلس " پيچيده و استکباري  پيروزي مردم بر توطئه ي. اسفند از اعماق دل شکر گويم

اي فراموش نشدني و سرشار از عبرتها براي امروز و فرداي نظام اسالمي است و جز با تفضل ويژه ي 
کمک و همراهي مسئوالن  و دست اندرکاران انتخابات در وزارت کشور و . پروردگار به دست نيامد

که مبذول داشتند، زمينه ساز اين عنايت معنوي و الهي شوراي محترم نگهبان و تالش مجاهدت آميزي 
  .بود، وتشکر از يکايک آنان وظيفه ي حتمي و هميشگي اينجانب است

همچنين خود را موظف مي شمرم که براي يکايک اقداماتي که در مجلس ششم در جهت پيشرفت و 
مجلس تشکر کنم و بويژه از توسعه ي کشور و با نيت خدمت به مردم انجام يافته ، از نمايندگان آن 

مديريت پرتالش و طاقت فرساي جناب آقاي کروبي رياست محترم مجلس ششم صميمانه قدر داني 
  .نمايم

اکنون که شما برادران و خواهران با گزينش ملت ايران در انتخاباتي سالم و آزاد و از ميان رقابتي پرشور 
ايندگي اين  ملت مومن و آزاده  نشسته ايد، الزم ، به مجلس شوراي اسالمي راه يافته و بر مسند نم

  :مي دانم نکاتي را به عرض برسانم
  
اين توفيق بزرگ را عطيه يي .  نمايندگي در مجلس ، حضور در عرصه ي خدمتگزاري به مردم است -1

الهي بدانيد و خداوند را بر آن شکر گزاريد و به شرط الزامي آن که غفلت نورزيدن از وظيفه ي 
  . خانه ي مردم بدانيد- و نه تنها در زبان -مجلس را حقيقتا . تگزاري است پايبند بمانيدخدم

شما گزيده اي مردمي مي باشيد که دلبستگي خود به نظام اسالمي و ارزشهاي واالي  آن را به -2
ر تعهدي که از اين گزينش بر ذمه ي شما است، در اصول قانون اساسي و بويژه د. اثبات رسانده اند

به اهميت و عمق و ابعاد اين سوگند در همه حال پايبند . سوگند نمايندگي بروشني تبيين شده است
  .باشيد

 مردم هميشه طرفدار نمايندگاني با ايمان ، خدمتگزار ، عدالتخواه ، امين، و تالشگر در راه عزت و -3
.  اند، به نمايندگي بر گزيده انداستقالل کشورند، و در هر دوره کساني را که داراي اين ويژگيها دانسته

  .به اعتماد مردم ارج نهيد و از اين ويژگيها در مجلس ، پاسداري کنيد
 هر گفتار و کرداري در مجلس که به فرسايش نظام و بر افروختن چالشهاي جناحي بينجامد؛ -4

 را از همبستگي ملي را سست و دشمن را به نفوذ در صفوف ملت و مسووالن اميدوار کند؛ مردم
کارگشايي نمايندگان خود نوميد و در راست گويي آنان به ترديد افکند؛ بيگمان در سمتي مخالف با 

نماينده ي مجلس در اين صورت ، وکيلي بي موکل و نشسته بر اريکه اي . وظيفه ي نمايندگي است
  .ناسزاوار است

با فساد مالي ، زدودن محروميت از  نيازها و مطالبات حقيقي مردم را مي شناسيد؛ اشتغال ، مبارزه -5
مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گراني، روان شدن چرخه ي خدمت رساني ، گسترش و اعتالي 
فرهنگ و اخالق، رونق يافتن علم و تحقيق ، مسووليت پذيري و پاسخگويي مسووالن حکومتي ، در 

اجتماعي را ممکن و پيشرفت و توسعه را شمار برجسته ترين اين نيازها است و اينها است که عدالت 
نيازهاي موهوم و ساخته ي دست تبليغاتچي هاي بيگانه و بدخواه، نبايد بجاي اين . محقق ميسازد

  .خواسته هاي حقيقي بنشيند
. ر نشدن از سطح متوسط زندگي آنان است  پيوند حقيقي با مردم، مستلزم حضور در ميان آنان و دو-6

ساده زيستي و پرهيز از اسراف و پرهيز از هزينه کردن بيت المال در امور شخصي و غير ضروري ، شرط 
ترويج فرهنگ اشرافيگري و تجمل و سفرهاي پرهزينه و بيهوده ي . الزم براي حفظ اين پيوند است

  .و عامل گسيخته شدن پيوند نماينده بامردم استخرجي از کيسه ي مردم ، دور از شأن نمايندگي 
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انواع .  نگاه ملي به همه ي قوانين  و برنامه هاي مصوب مجلس ، وظيفه ي عموم نمايندگان است-7
سليقه ها و گرايشهاي سياسي و اقوام ايراني و پيروان اديان و اهالي مناطق گوناگون کشور در مجلس 

ي و قومي و بخشي بايد در پرتو نگاه ملي برآورده شود ، و بجاي همه ي تمايالت منطقه ئ. حضور دارند
قوانين کم عمق يا کم عمر و کم اثر يا غير عملي ، قوانيني گره گشا، پرتاثير، جامع و سنجيده فراهم 

  .گردد
هيچ تطميع و .  استقالل نمايندگان و شخصيت متين و استوار آنان ، مورد انتظار همه ي موکالن است-8

شايسته گزيني و .  نبايد نماينده را تحت تاثير بگيرد و او را از شأن و وظيفه ي نمايندگي باز داردتهديدي
  .ارزشگرايي و شجاعت، معيار درست براي قول و فعل نمايندگان است

کمال .  ارتباط منطقي با قواي ديگر بر پايه ي همکاري و همدلي ، وظيفه ي مهم ديگر مجلس است-9
 تحقق مي يابد که با اعمال نظارت قانوني و نهادينه ساختن پاسخگويي در ديگر قوا، که اين وظيفه آنگاه

تعامل و تفاهم با شوراي محترم نگهبان که خود، بخشي از . وظيفه ي ديگر مجلس است ، همراه گردد
ره ارتباط با صاحبنظران محيطهاي علمي و عملي و به. قوه ي مقننه است، البته در اولويت قرار دارد

گيري از تجربه ها و انديشه هاي ارزشمند آنان ، نيز به غناي مجلس که بحمداهللا خود داراي ترکيبي 
  .علمي و کارشناسي و تخصصي است خواهد افزود

حضور نيروهاي متجاوز و اشغالگر .  امروز کشور و منطقه ي ما در شرايط ويژه ئي به سر مي برد- 10
ريکات مستکبرانه و ابلهانه ي آنان و بخصوص جريحه دار ساختن آمريکايي و انگليسي در عراق و تح

برخي تهديدها که . احساسات ديني و غيرت ملي مسلمانان، وضعيت حساسي پديد آورده است
تضعيف جايگاه جمهوري اسالمي و کندي يا توقف روند دانش و فناوري را هدف گرفته است، نيز دامن 

  .زده مي شود
اهد توانست خللي در عزم راسخ مسووالن پديد آورد و گام استوار ملت و بي شک اينها هيچيک نخو

گفتار و . دولت را سست کند ، نمايندگان مردم در مجلس وظيفه ي سنگيني در اين باره بر عهده دارند
عمل آنان بايد يکپارچگي ملت، عزت ملي ، ايمان و اميد و تالش ، بيداري و آگاهي ، اخالق و قضيلت و 

چنين مجلسي بيشک، عصاره ي فضائل . و عزم و اراده ي پوالدين را براي کشور به ارمغان آوردآزادگي 
  .و بطور طبيعي در رأس امور خواهد بود

  .توفيق يکايک شما را از خداوند متعال مسالت مي کنم
  والسالم عليکم و رحمة اهللا 

  سيد علي خامنه اي 
  1383ششم خرداد 

  
  

   آمريکا تصميم بگيرد ، تصميمات الزم را خواهيم گرفت اگر آژانس تحت فشار: خاتمي
  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه 

سيد محمد خاتمي در حاشيه مراسم افتتاحيه مجلس هفتم با اشاره به ارسال اظهار نامه هزار صفحه 
اگر : گفتاي جمهوري اسالمي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه گفتگو با خبرنگاران 

آژانس نخواهد با نگاه حقوقي و فني پرونده ايران را بررسي کند و تحت فشار آمريکا تصميم بگيرد، ما 
  . تصميمات الزم را اتخاذ خواهيم کرد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، سيد محمد خاتمي با اشاره به همکاري هاي گسترده جمهوري 
 هستيم و تاکنون بر NPTما عضو معاهده   : رژي اتمي گفتاسالمي ايران با آژانس بين المللي ان

اساس اين معاهده عمل کرده ايم و حتي پروتکل الحاقي را امضا نکرده  اجرا کرديم و در راستاي 
  .اعتمادسازي متقابل غني سازي اورانيوم را داوطلبان به تعليق در آورديم 

 شده و چرخه سوخت حق طبيعي جمهوري خاتمي با تاکيد  بر اينکه دستيابي به اورانيوم غني
  فعاليت داشته ايم و براي حسن نيت غني NPTما تاکنون در چارچوب : اسالمي ايران است ، گفت

سازي را داوطلبانه تعليق کرده ايم اما اگر الزم باشد دوباره ازسر مي گيريم و بارها اعالم کرده ايم در 
ان آژانس هستيم و اکنون نيز اگر بخواهند مي توانند از   آماده همکاري با بازرسNPTچارچوب معاهده 

  .سايتهاي هسته اي ايران بازديد کنند 
ما در : رييس جمهور با رد اين مطلب که آژانس گفته است مطالب جديدي به آنها نرسيده است ، گفت

ميدواريم با يک گزارش جامع و کامل پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران را به آژانس فرستاده ايم و ا
  .حسن نيت با آن برخورد شود

آژانس نبايد : خاتمي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي را به بي طرفي دعوت کرد و گفت
  .بهانه جويي کند و الزم است با برخورد فني وکارشناسانه پرونده هسته اي ايران را بررسي کند

مطمئن هستم اگرهمه درخواست هاي مشکل ما فشارهاي سياسي است و : رييس جمهور گفت
انتظارداريم آژانس تحت فشار آمريکا قرار نگيرد زيرا . آژانس را پاسخ دهيم باز آمريکا به دنبال بهانه است 

  .اگر اين اتفاق بيفتد، ما نيز تصميمات الزم را خواهيم گرفت
و انتظار داريم درمقابل با تفاهم و اعتماد سازي يک طرفه نمي توان کار کرد : سيد محمد خاتمي گفت

  .اعتماد سازي و همکاري ما آژانس نيز صادقانه پرونده هسته اي ايران را در ماه ژوئن بررسي نمايد
خاتمي در پاسخ به سوالي در خصوص امکان بسته شدن پرونده هسته اي ايران در ماه ژوئن در آژانس 

بيفتد و تالش مي کنيم که پرونده هسته اي ما اميدوار بوديم اين اتفاق : بين المللي انرژي اتمي گفت
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ايران در آژانس بسته شود اما با توجه به مجموعه حوادث و مسايل که رخ داده است حدس قوي مي 
  .زنم پرونده ما در آژانس بسته نشود

در ماه ژوئن اگر پرونده ايران بسته نمي شود الاقل تصميمي که اتخاذ مي شود : وي ابراز اميدواري کرد
  .طرفانه ، حقوقي ، کارشناسانه واقعي و بدور از فشارهاي سياسي باشدبي 

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  دولت جديد عراق را شوراي امنيت سازمان ملل بايد تعيين کند  : شهرستاني 
  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه 

 ابراهيمي نماينده سازمان ملل در عراق امروز در يک کنفرانس حسين شهرستاني گزينه برتر اخضر
  . دولت جديد و موقت عراق را بايد شوراي امنيت سازمان ملل تعيين کند: مطبوعاتي گفت 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العربيه حسين شهرستاني دانشمند انرژي هسته اي عراق که به 
اق بوده است ويکي از گزينه هاي اخضر ابراهيمي نماينده  سال در زندان رژيم سابق عر11مدت 

سازمان ملل در عراق براي انتصاب پست نخست وزيري به شمار مي آيد ، امروز در يک کنفرانس 
  .دولت آينده بايد صد در صد توسط سازمان ملل تعيين و تاييد شود: مطبوعاتي گفت 

 نفر تهيه کرده است 20بلکه ليستي متشکل از . ابراهيمي مرا به اين سمت برنگزيده است : وي گفت 
که مورد تاييد وي هستند و براي پست نخست وزيري مناسب هستند که در ميان اين ليست نام  من 

  . وي از حدود بيش از يک هفته پيش با من در اين زمينه گفتگو کرد و نظر مرا جويا شد . نيزهم هست 
  . د شوراي امنيت سازمان ملل تعيين کند با اين حال دولت جديد را باي: وي گفت 

در سفرهاي ابراهيمي به عراق من بارها با او ديدار و : شهرستاني در مورد روابطش با ابراهيمي گفت 
  . گفتگو کردم 

به عقيده من دولت آينده بايد منافع همه گروهها و قبايل عراقي را تضمين کند تا بدينوسيله : وي گفت 
  . اي در اين کشور جلوگيري شود از بروز جنگ قبيله 

 سال در زندان ابوغريب  درباره شکنجه زندانيان 11وي در پاسخ به اين سوال که با وجود گذراندن 
من در ابتدا نگراني و ناراحتي خود را از تصميم جرج بوش براي خراب کردن : عراقي چه نظري دارد گفت 

ايد به عنوان يادبودي از کساني که در آن کشته و اين زندان اعالم مي کنم به نظر من اين زندان ب
همه کساني که در جريان بازداشت در زندان ابوغريب دچار آسيب شدند . شکنجه شدند باقي بماند 

من از . بايد حق خود را مطالبه کنند و از حق خود نگذرند و نسبت به اين مسئله اعتراض کنند 
  . ئله را به دقت و به درستي پيگيري کنند دادگاههاي عراقي نيز مي خواهم که اين مس

وي دليل بازداشت و زنداني شدن خود را در زمان رژيم سابق  همکاري نکردن با برنامه هاي هسته اي 
من با اين رژيم همکاري نکردم و بارها نسبت به نقض حقوق بشر به اين رژيم : اين رژيم ذکر کرد و گفت 

  .  سال به طول انجاميد 11بود که تذکر دادم و اين دليل بازداشت من 
وي در اين مورد که آيا ابراهيم جعفري که قرار بود  چند تن را به عنوان گزينه هاي نخست وزيري به  

من : اخضر ابراهيمي معرفي کند آيا وي را به عنوان يک عضو حزب الدعوه معرفي کرده است ، گفت 
خارج آن نبوده ام و ابراهيم جعفري نيز در اين مورد تاکنون عضو هيچ حزبي چه در داخل عراق و چه در 

  . چيزي به من نگفته است 
دانشمند " حسين شهرستاني"گفتني است اخضر ابراهيمي نماينده ارشد کوفي عنان در عراق 

هسته اي شيعه عراقي را  بهترين گزينه براي نخست وزيري دولت موقت عراق مي داند و دوبار نيز بر 
با اين حال مقامات آمريکايي با رد اين مسئله اعالم مي دارند که هنوز . د کرده است اين مسئله تاکي

  . تصميم براي اين مسئله اتخاذ نشده است 
  

  تحصن چند تن از اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق در کوفه  
  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه 

تراض به هتک حرمت اماکن مقدس در مسجد چند تن از اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق در اع
  . شهر کوفه دست به تحصن زدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي ايالف، درحالي که هياتي متشکل از جمعي از اعضاي 
شوراي حکومت انتقالي عراق تحصن خود را در مسجد السهوه کوفه آغاز کردند، موفق الربيعي 

نيروهاي آمريکايي به آتش بسي که مقتدي صدر در نجف اعالم کرد : ق اعالم کردمشاورامنيت ملي عرا
متعهد هستند و اين درحالي است که منابع آمريکايي از آغازعقب نشيني شبه نظاميان مقتدي صدر از 

  .شهر نجف خبرمي دهند
اعت از شهرکوفه خبر مي رسد که تعدادي از اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق به مدت يکس

درمسجد اصلي اين شهر تحصن کرده وسپس به نجف رفتند  واز حرم علوي ديدار و تحصن خود را در 
  .اين مرقد ادامه دادند

عبدالکريم المحمداوي، احمد چلبي و سالمه الخفاجي از جمله اعضاي شوراي حکومت انتقالي بودند 
  .حصن کردندحزب سياسي اقدام به برگزاري ت20که به همراه نمايندگان بيش از
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: اعضاي اين هيات پس از آغاز تحصن در مسجد کوفه با برپايي کنفرانس مطبوعاتي اعالم کردند
خواستار توقف هتک حرمت مقدسات، خروج مظاهر مسلحانه از اماکن مقدس و درپيش گرفتن راه حل 

  .مسالمت آميز هستند
 عراق بدون مشورت با ملت عراق به روند تعيين واختيار دولت آينده: اعضاي اينن هيات تاکيد کردند

  .پيچيدگي بيشتراوضاع سياسي خواهد انجاميد
اين هيات ديدارهايي را با آيت اهللا علي سيستاني از مراجع عراق، : منابع مطلع پيش بيني مي کنند

مقتدي صدر وسران عشاير با هدف آرام کردن اوضاع بحراني شهرنجف داشته باشند ، البته بعيد  
ين ديدارها منجربه ميانجيگري ميان نظاميان آمريکايي و مقتدي صدر وايجاد تحرک درآتش نيست که ا

  .بس اعالم شده شود 
صدردرطرح آتش بسي که شب گذشته آن را اعالم کرد با خروج شبه نظاميان خود ازشهرنجف به 

 نجف و استثناي اعضايي که اهل اين شهرهستند درمقابل عقب نشيني نظاميان آمريکايي از شهر
بازگشت به مراکزاستقرار خود ودادن فرصت مناسب به نيروهاي پليس عراق براي برقراري امنيت و 

  .آرامش در شهر نجف موافقت کرد
مقتدي صدر همچنين در نامه اي به مرجعيت شيعه ازآنها خواست تا با بحث و گفتگو، سرنوشت سپاه 

   .را  بررسي کنند) شبه نظاميان مقتدي صدر( المهدي 
  

  مقتدي صدر آتش بس با نيروهاي آمريکايي را در سه شهر عراق پذيرفت  
  2004 مه  27 -1383  خرداد7پنج شنبه 

مقتدي صدر ، آتش بس با نيروهاي آمريکايي را قبول :موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق اعالم کرد
  . کرد

 ارسالي براي  اعضاي شوراي حکومت به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از خبرگزاري کربال، متن نامه
  :انتقالي عراق بدين شرح است

   پايان دادن به تمامي مظاهر مسلحانه در نجف اشرف و خودداري از اشغال  ساختمانها و مراکزدولتي -1
  غير ازاهالي نجف " جيش المهدي" خروج تمام شبه نظاميان -2
يف خود به منظور ايجاد امنيت وعدم تعرض به  فراهم نمودن شرايط براي پليس عراق جهت انجام وظا-3

  آن از سوي هيچ گروهي 
   جلوگيري ازتحت پيگرد قرار دادن اشخاص و محاکمه آنها و نيزتعهد به عدم تکرار چنين اقداماتي -4
 عقب نشيني نيروهاي اشغالگر آمريکايي  ازشهر نجف به  پايگاههاي خود به جز ساختمان -5

  .دود براي حفاظت از آن قرار گيرد استانداري که نيرويي مح
برگزاري  گفتگوهاي گسترده با اعضاي شيعه شوراي حکومت انتقالي برسر آينده جيش المهدي و - 6

  پرونده هاي قضايي 
مقتدي صدراز اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق خواست آنچه را که براي دستيابي به اين توافق 

  .مي توان انجام داد ، در پيش گيرد 
  .اين نامه به مهر و امضاي مقتدي صدر رسيده است و از سوي موفق الربيعي اعالم شده است  

  مقتدي صدرعقب نشيني از نجف را بدون امضاي توافقنامه آتش بس از سوي آمريکا رد کرد 
جيش المهدي وابسته به مقتدي صدر عقب نشيني از نجف را تا زمانيکه نظاميان آمريکايي بندهاي 

  . مه عقب نشيني را امضا نکنند، رد کردتوافقنا
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، شبه نظاميان جيش المهدي وابسته به 

مقتدي صدر تاکيد کرده اند تنها در صورتي که آمريکا مفاد اين توافقنامه را امضا کند از شهر نجف خارج 
  .خواهند شد
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