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

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده، عراقرويدادهاي 
  

  عراقدر امروز 
  2004 اوت 15 – 1383 مرداد 25يكشنبه 

ها و  شود و نيروهاي آمريكايي به همراه تانك صداي انفجار و تيراندازي در سراسر شهر نجف شنيده مي
ر، شليك خمپاره، هم چنين صداي انفجا. هاي اين شهر مستقر هستند شان در خيابان خودروهاي زرهي

هاي مسلحانه و تظاهرات و ناآرامي در سراسر عراق گزارش شده و برگزاري آنفرانس ملي  درگيري
  .الشعاع خود قرار داده است عراق را تحت

هاي امروز در پي آن شدت گرفت آه مذاآرات  درگيري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گزارش شد، دولت عراق با شرط خروج مقتدي صدر از .  نتيجه نرسيدميان مقتدي صدر و دولت عراق به

  .هاي آتش بس موافقت نكرده است نجف به عنوان يكي از شرط
آتش بس موقتي آه در يكي دو روز گذشته برقرار شده بود، به منظور : وزير آشور عراق نيز تاآيد آرد

  .رفت و حكم نهايي نداشتهاي اخير صورت گ ايجاد فرصت براي انتقال مجروحان درگيري
انجام :  به نقل از سخنگوي وزارت آشور عراق گزارش داد- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  روزنامه

  .مذاآرات با مقتدي صدر منطقي نيست
هاي نجف آغاز  پوش حرآت خود را در خيابان در پي شكست مذاآرات، نيروهاي آمريكايي با تانك و زره

  .ايي نيز مناطقي در نجف را بمباران آردندهاي آمريك آردند و جنگنده
اين آنفرانس در . در همين حال سرانجام پس از دو هفته تاخير آنفرانس ملي عراق آارش را آغاز آرد

  . ميان تدابير شديد امنيتي برگزار شد و نمايندگاني از مناطق مختلف عراق آار خود را آغاز آردند
 تن برگزار شده است، پس از پايان سه روز، نمايندگاني 1300قرار است در اين آنفرانس آه با حضور 
  . براي پارلمان موقت عراق تعيين شوند

ي امنيت و  در حال حاضر مساله: ي آنفرانس ملي عراق اظهار داشت غازي عجيل الياور در افتتاحيه
  . شود هاي دولت محسوب مي ثبات عراق، جزو اولويت

 عنان دبيرآل سازمان ملل در عراق نيز در اين آنفرانس با اشاره اشرف جهانگير قاضي، نماينده آوفي
نسبت به اوضاع عراق تنها نبايد به : هاي بزرگي آه عراق با آن روبرو است، اظهار داشت به چالش

  .مسايل امنيتي اين آشور توجه آرد
نس ملي عراق  تن از اعضاي آنفرا100ي تلويزيوني الجزيره گزارش آرد،  اين در حالي است آه شبكه

  .ها از جلسه خارج شدند در اعتراض به اوضاع نجف و به دليل شروع مجدد درگيري
چنين خبرگزاري آسوشيتدپرس اعالم آرد آه چندين انفجار در نزديكي محل برگزاري آنفرانس ملي  هم

  .عراق به وقوع پيوست
ور، خواستار متوقف شدن ي اول آنفرانس ملي عراق سخنگوي مراجع شيعه در اين آش در پايان جلسه

  . آشتارها در شهر نجف و انجام مذاآرات مسالمت آميز شد
ي اول آنفرانس  سخنگوي مراجع شيعه بعد ازپايان جلسه: پايگاه اينترنتي المحيط در اين باره گزارش داد

  . دوگو با خبرنگاران خواهان برآناري استاندار شهر نجف و رييس پليس اين شهر ش ملي عراق، در گفت
ها تن آشته و زخمي  يي آه در نقاط مختلف عراق روي داد، امروز نيز ده چنين در حمالت جداگانه هم

برخورد سه خمپاره به يك ايستگاه اتوبوس در : خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين باره گزارش داد. شدند
  .  زخمي برجاي گذاشت15 تن آشته و 10بغداد 

ها در نجف، از اصابت خمپاره به حرم امام علي  بري از آغاز درگيريي العربيه در خ در همين حال شبكه
  .خبر داد) ع(

اي هم به  اين شبكه تلويزيوني همچنين اعالم آرد، حمالت به شهر نجف شروع شده است و خمپاره
  . اصابت آرده است) ع(مرقد امام علي 

ي الخضراء و يكي ديگر در  ي العربيه اظهار داشت، دو خمپاره به منطقه هم چنين خبرنگار شبكه
  .ي هتل الرشيد در مقابل مقر برپايي آنفرانس رخ داد محوطه

  . ي قبرستان نجف را به لرزه درآورد چنين چندين انفجار مهيب منطقه هم
ي   انفجار به همراه تيراندازي از منطقه10صداي حدود : خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين باره گزارش داد

  . شدقبرستان نجف شنيده
هاي امروز تاآنون گزارش شده است دو سرباز اوآرايني و يك دانمارآي در اثر انفجار يك مين  در درگيري

  .زميني و درگيري در عراق آشته شدند
ي سوري را در شمال عراق  افراد مسلح يك راننده: از سوي ديگر پايگاه اينترنتي المحيط نيز گزارش داد

  .گروگان گرفتند
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ي  افراد مسلح به يك آاميون در نزديكي آرآوك حمله آردند و راننده: ين باره اعالم آردپليس عراق در ا
  .آن را آه اهل سوريه بود، ربودند

  
  تشنج در مراسم افتتاحيه آنفرانس ملي عراق

  2004 اوت 15 – 1383 مرداد 25يكشنبه 
اق در اعتراض به حمالت  نماينده حاضر در آنفرانس ملي عر100در پي خروج بيش از : خبرگزاري فارس

  .اشغالگران به شهر نجف، آنفرانس ملي عراق با تشنج آغاز شد
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، هنوز لحظاتي از پايان سخنان اشرف جهانگير قاضي، نماينده ويژه 

 100سازمان ملل در عراق در مراسم افتتاحيه آنفرانس ملي عراق در بغداد نگذشته بود آه بيش از 
: هاي مختلف اين آشور يك صدا فرياد سر دادند نماينده حاضر در آنفرانس ملي عراق از احزاب و گروه

  ." تا وقتي آه حمالت هوايي و تيراندازي اشغالگران در عراق ادامه دارد، ما آنفرانس ملي نداريم"
وني نجف است، يحيي موسوي از ائتالف گروه مذهبي و سياسي شيعه عراق آه درصدد حل بحران آن

به نشانه اعتراض پشت تريبون رفت تا اعتراض خود را اعالم آند اما فواد معصوم رئيس آميته برگزاري 
  . آنفرانس ملي عراق، بالفاصله وي را از تريبون دور آرد

جزئي از دموآراسي اين است آه شما به صداي «: شد، فرياد زد موسوي در حالي آه از تريبون دور مي
اآنون زمان آن است آه به حرف ما گوش دهيد و ما خواستار توقف عمليات .  گوش فرادهيدمردم عراق

  » .نظامي در نجف و گفت و گو هستيم
نخست وزير به «:  دقيقه وقت تنفس اعالم آرد، معترضان يكصدا فرياد سر دادند 30پس از آنكه معصوم 
  » .حرف ما گوش آن 

ي اشغالگران در نجف سريعا متوقف نشود، از آنفرانس ملي معترضان تهديد آردند اگر عمليات نظام
  . عراق خارج خواهند شد

هاي حاضر در اين آنفرانس همچنين خواستار آن شدند آه يك شوراي ملي تشكيل شود آه  هيات
بتواند اعضاي دولت موقت عراق را آه طبق وظايف خود و در راستاي منافع ملي مردم عراق حرآت 

  .  آندآند، استيضاح نمي
هايي آه در اين آنفرانس حضور ندارند از جمله جنبش صدر به اين  آنها همچنين اعالم آردند گروه

  . آنفرانس دعوت شوند
آنفرانس ملي عراق قرار است درباره مسائل مختلف از جمله فرايند انتقال قدرت، حقوق بشر و 

  . بازسازي عراق بحث و گفت و گو آند
 نفره را به عنوان شوراي ملي آه وظيفه دادن 81س، شرآت آنندگان هياتي در آخرين روز اين آنفران

  . مشاوره به دولت موقت عراق را خواهد داشت، انتخاب خواهند آرد
اين در حالي است آه دولت موقت عراق شرايط را براي برگزاري انتخابات عمومي در عراق آه قرار 

  . هده خواهد داشت برگزار شود، بر ع2005است در ماه ژانويه سال 
 آرسي ديگر اين شورا نيز از پيش به اعضاي شوراي منحل شده انتقالي عراق اختصاص يافته 19

  . است
 ماه ژوئن قدرت ظاهري را در اين آشور تحويل گرفت، وظيفه اداره 28دولت موقت عراق آه از تاريخ 
  .  اين آشور، بر عهده داردتا برگزاري انتخابات در" صدام حسين"عراق را در دوره پس از سقوط 

  
  نخست وزير موقت عراق مسئوليتها و ماموريت شورای ملی عراق را مشخص کرد 

  2004 اوت 15 – 1383 مرداد 25يكشنبه 
نخست وزيرموقت عراق امروز وظايف و مسئوليتهای شورای ملی که به دنبال جلسات اصلی کنفرانس 

  . آغاز خواهد شد، مشخص کرد
به نقل ازخبرگزاری رويترز اياد عالوی نخست وزيرموقت عراق  امروزطی " مهر"ری به گزارش خبرگزا

: سخنانی درجلسه کنفرانس ملی عراق دربغداد  که درميان تدابيرشديد امنيتی برگزارشد  تصريح کرد 
ماموريت ها و مسئوليت های شورای ملی پيگيری مساله بازسازی، توسعه اقتصادی عراق، تامين 

يارات قانونی برای تعيين اعضای رياست جمهوری وقوه مجريه درزمان نبود آنها درجايگاهشان امنيت واخت
  .به هنگام استعفا و يا فوت خواهد بود 

  .بنابراين گزارش، شواری ملی عراق پس ازپايان کارکنفرانس ملی عراق تشکيل خواهد شد 
نقض تصميمات رياست جمهوری است ازجمله صالحيت ها و اختيارات اين شورا نيز، حق  : وی افزود 
همچنين اين شورا حق دارد بودجه  دولت را که هيات وزيران .  روزاززمان صدور فرمان است10پس از

  . پيشنهاد کرده، تصويب کند2005برای سال 
  

عالوی  شروع  به  کارکنفرانس ملی عراق را گامی اوليه درجهت ايجاد عراقی دمکراتيک وبدون تفرقه 
  .اد پرستانه دانستمذهبی ونژ

وی گروههايی که تالش می کنند تا دولت موقت عراق را به چالش بکشانند گروههايی گمراه معرفی 
  .کرد که قصد دارند تنها وحدت و يکپارچگی عراق را ازبين ببرند

نخست وزير موقت عراق  با بيان اينکه  اين کنفرانس آخرين تجربه محدود ما  نخواهد بود  بلکه گامی 
گامهای ديگری نيز به سوی سازندگی و پيشرفت برداشته : وليه بسوی پيشرفت است، اظهارداشتا
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خواهد شد که دربرگيرنده همه گروههای عراقی و درحقيقت حرکت به سوی ايجاد عراقی يکپارچه 
  .بدون تفرقه مذهبی و طائفه گری و تبعيض نژادی است 

  
 مهمی درتاريخ معاصراين کشور  است و اين کنفرانس کنفرانس ملی عراق حادثه:  عالوی تاکيد کرد 

موظف به ارتقاء عراق است تا کشوری نمونه به لحاظ  دمکراتيک در منطقه باشد و اين تمايل تمام 
يت قانون وايجاد سيستم قضايی آزاد ، مستقل و شفاف و درست عراقی ها است تا  در جهت حاکم

باشد درعين حالی که تالش می کند آثار فسادی که در دوران حکومت ديکتاتور سابق برجای مانده 
  .است ازبين ببرد

کنفرانس ملی عراق که امروزيکشنبه در بغداد برگزارشد با فرازو نشيب هايی  همراه بود  به  طوری که 
صد شرکت کننده  ازنمايندگان گروههای شيعه جلسه کنفرانس را در اعتراض به ازسرگيری بيش از

  . دورجديد درگيرها درنجف ترک کردند
شهر نجف بيش از يک هفته است به صحنه جنگ ميان نيروهای آمريکايی و نيروهای جيش المهدی 

  .تبديل شده است و همچنان اين درگيرها ادامه دارد
 نفره برای 20لسه دوم کنفرانس ملی عراق اعضای شرکت کننده با تشکيل کميته ای به هنگام آغاز ج

  .پايان دادن به  بحران نجف موافقت کردند
درصورتی که اين شورا از دولت موقت عراق بخواهد : موفق الربيعی مشاورامنيت ملی عراق هم گفت 

قی شروع کند، دولت موقت عراق ازسرگيری مذاکرات با گروه طرفدار مقتدی صدر روحانی شيعه عرا
  .نمی تواند ازکنار اين  توصيه ها بگذرد

  
  خبرنگار العالم در نجف دستگير شد

  2004 اوت 15 – 1383 مرداد 25يكشنبه 
نيروهاي پليس عراق، خبرنگار شبكه العالم را حين ارائه گزارش زنده از حمله نظاميان : خبرگزاري فارس

  .زداشت آردندآمريكايي به شهر مقدس نجف، با
به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران، محمد آاظم خبرنگار عراقي شبكه العالم امروز حين ارائه گزارش 

هاي نجف، با تهديد اسلحه بدست   بام يكي از ساختمان زنده از تهاجم نظاميان آمريكايي، از پشت
  . نيروهاي پليس عراق بازداشت شد
الم آردند تهاجم گسترده خود را به نجف اشرف از سر خواهند در شرايطي آه نيروهاي اشغالگر اع

 صبح به وقت محلي به همه 10گرفت، ژنرال غالب الجزايري رئيس پليس نجف امروز در ساعت 
  . خبرنگاران دو ساعت فرصت داد، قبل از آغاز حمله نظامي به شهر نجف، اين شهر را ترك آنند

وايل اين ماه سه شبكه خبري الجزيره ، العربيه و العالم را به هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق ا
فعاليت عليه منافع و امنيت مردم عراق متهم آرد و هشدار داد دولت عراق در آينده در مقابل اين 

  . ها سكوت نخواهد آرد فعاليت
  

  حوزه علميه نجف خواستار خروج شبه نظاميان مقتدی صدر از اين شهر شد 
  2004 اوت 15 – 1383د  مردا25يكشنبه 

حوزه علميه نجف امروز با صدور بيانيه از شبه نظاميان مقتدی صدر خواست از حرم علوی و شهر نجف 
  . خارج شوند

به نقل از پايگاه اطالع رسانی ايالف ، حوزه  نجف همچنين خواستار "  مهر"به گزارش خبرگزاری 
  . به ويژه در نجف از طريق مذاکره، گفتگو شدحاکميت قانون و برقراری آرامش در نقاط مختلف عراق

دراين بيانيه همچنين از تشکيل مجمع ملی عراق استقبال شده و وسيله مناسبی برای گفتگوی ملی 
  .دانسته شده است

حوزه علميه نجف در بيانيه خود همچنين از شبه نظاميان مقتدی صدر خواست تا صحن حيدری را ترک  
ر نجف به عنوان سپری برای حفاظت از خود استفاده ننمايند  و سالح و کنند ،  از حرم علوی و شه

  .مهمات خود را در اين محل انبار نکنند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد25: روزنامه های تهران
  2004 اوت 15 – 1383 مرداد 25يكشنبه  -بي بي سي 

فته گذشته، اخبار و گزارش های مربوط به درگيری های نجف در روزنامه های روز يکشنبه تهران مانند ه
  .عراق را در صدر اخبار خود آورده و از ديدگاه خود درباره آن گزارش های ضد و نقيصی داده اند

خبر " عقب نشينی نظاميان اشغالگر از نجف"در صدر اخبار خود از جمهوری اسالمی در حالی که 
 بعد از مقاومت دليرانه نظاميان تحت امر مقتدا صدر و حمايت شيعيان داده که به گزارش اين روزنامه

 هم خبر داده که مقاومت مردم آمريکائی ها را عقب راند، رسالتسراسر عراق اتفاق افتاده است و 
  .نوشته آتش بس نجف شکستحيات نو 

www.iran-archive.com 



آفتاب يزد گر از سوی دي. نيز نوشته که با شکست آتش بس، فاجعه ای انسانی در راه استجام جم 
دولت عراق با مقتدی صدر مذاکره نمی کند اما روزنامه : از زبان اياد عالوی، نخست وزير عراق نوشته

  . خبر داده که دولت عراق بعضی از شرايط مقتدی صدر را پذيرفته استهموطن سالم 
ی برد اعالم هم خبر داده که نماينده دولت آقای عالوی که مذاکره با مقتدی صدر را پيش مجام جم 

  . داشته که اين مذاکرات به شکست انجاميده است
خبر روز گذشته خود مبنی بر حضور ده ها هزار نفر از مردم بغداد، کوفه و شهرهای جمهوری اسالمی 

ديگر در نجف، برای حمايت از مقتدی صدر را تکرار کرده و روزنامه هائی را که مقتدی صدر را خشن و 
  . ، همصدا با آمريکا خوانده استجنگ طلب خوانده بودند

 مقتدی صدر   نام  به  ای  در مقاله ای پرسيده اگر طلبهاعتمادبا اين همه، امروز هم يکی از نويسندگان 
   می افزود، آيا آمريکاييان  او می کرد و بر نفوذ کالم  اقتدا می  سيستانی اهللا  آيت کشيد و به کنار می

   نهراسند؟  قوم  اين  عمومی  وارد شوند و از خشم  امام علی  حرم ه دردسر ب  و بی توانستند راحت
 نخست وزير موقت عراق با تاکيد بر اين که دولت ايران را به دخالت در عراق همشهریبه نوشته 

  . متهم نمی کند گفته است اگر گاليه ای هست از برخی از افراد غير رسمی است
ال گفته است که اگر از وی دعوت شود برای ديدار به ايران  در عين حهمشهریآقای عالوی به نوشته 

هفته گذشته کمال خرازی وزير خارجه ايران اعالم داشت که دعوتنامه کتبی برای نخست . خواهد رفت
  .وزير عراق، فرستاده شده است

دفاعی  در سرمقاله خود بدون نام بردن از مقتدی صدر و گروه او نوشته مردمی با آمترين وسائل کيهان
و بعضی با دست خالی در عراق، به جنگ سيستم مدرن بزرگترين قدرت نظامی جهان برخاستند، 

  .سرافراز از مصاف با او بيرون آمده اند 
 با اشاره به اصالح طلبان نوشته اگر اين روزها می بينيم از طرفداران سينه کيهاننويسنده سرمقاله 

و ديگر قلم ها و زبان هاشان قدرت بزرگنمايی هيبت و چاك غرب و آمريكا در آشورمان خبری نيست 
عنقريب، آاروان ليبرال دموآراسی، سرزمين ما را هم در "عظمت اياالت متحده را ندارد و تحليل آنان آه 

  .يك پايش می لنگد، مديون مقاومت مردانه ای نجف است" خواهد نورديد
ا کرده است که در مبارزه با اشغالگران  به همين جهت برای شبه نظاميان نجف دعکيهانسرمقاله 

  .پيروز شوند و همه سرزمين های اسالمی پاک شود
اخبار مربوط به معالجات آيت اهللا سيستانی در لندن، به نقل از دفتر اين رهبر روحانی در روزنامه های 

ف و نوشته که نماينده آيت اهللا سيستانی برای حل مشکل نججام جم مختلف تهران منعکس شده و 
مذاکره با مقتدی صدر به نجف رفته بود که چون موفق به ديدار طلبه شورشی نشده بود به کربال 

  .بازگشت
با ابراز خوشنودی از سالمت رهبر شيعيان عراق از زبان همراهان وی نوشته که آيت اهللا آفتاب يزد 

عيت نگران کننده نجف سيستانی به زودی به عراق باز می گردد تا در تالش برای پايان دادن به وض
  . شرکت داشته باشد

 بار ديگر يک کشتی ايرانی در اروندرود توسط نظاميان عراق و بريتانيا شرقدر اين ميان به نوشته 
متوقف شده است، کشتی کانتيتربر ايرانی در حال حمل کانتينرهای خالی به ديواره اسکله بصره 

  . ستبرخورد کرده و توسط مقامات بندری متوقف شده ا
 خبری استثنائی دارد که نشان می دهد يک خواننده معروف عراقی به جمهوری اسالمیروزنامه 

اين روزنامه صبح . داخل خاک ايران آمده و در روزهای گذشته در مجالس عروسی در ديده شده است
سی آواز که يونس العبادی را خواننده ترانه های مبتذل ناميده، نوشته او که هفته گذشته در يک عرو

خوانی کرد، در بخش های عرب زبان خوزستان و ايالم مدت هاست که به خوانندن ترانه های مبتذل و 
  .شرکت در مجالس عروسی مشغول است

يک روز بعد از اظهار نظر امام جمعه گچساران که تاکيد کرده بود ايران بايد به سالح های هسته ای روز 
انی مشاور بين المللی قوه قضاييه هم در يک برنامه تلويزيونی  جواد الريجشرقمجهز باشد، به نوشته 

در ايران گفته است از لحاظ دفاعی هيچ معنا ندارد که دشمن سالح هسته ای داشته باشد اما ما 
  .خودمان را از داشتن سالح هسته ای محروم کنيم

 ندارد حق ملت وی گفته، در جايی که رژيم صهيونيستی دارای سالح هسته ای است، هيچ کس حق
ما را در اين دفاع هسته ای ناديده بگيرد و هيچ معنا ندارد که دشمن سالح هسته ای داشته باشد اما 

  . ما خودمان را محروم کنيم
 به نقل از رييس اداره سياسی سپاه پاسداران خبر داده که تمامی اسرائيل و رسالتدر همين حال 

اين اظهارات سه روز بعد از آزمايش . های ايران قرار داردزرادخانه اتمی آن کشور در تير رس موشک 
  . منتشر می شود که دولت اسرائيل آن را خطری برای خود اعالم داشته بود٣موشک جديد شهاب 

افتتاح بازی های المپيک يونان در روزنامه های تهران انعکاس وسيعی يافته و همچنين خودداری قهرمان 
متای اسرائيلی خود که موجب شد وی بازنده اعالم شود و از مدال طالئی جودوی ايران از مسابقه با ه

  . که در انتظارش بود باز بماند، با استقبال روزنامه های هوادار محافظه کاران روبرو شده است
 در گزارشی که در صدر اخبار خود آورده با اشاره به مراسم خيره کننده افتتاح بازی ها که در شرق

 تمدن باستانی اروپا برگزار شد نوشته چينی ها که ميزبان دوره آينده المپيک خواهند يکی از مهدهای
بود نيز صاحب تمدنی باستانی هستند و ايران که در ميان اين دو تمدن ايستاده است در حالی که همه 

ک و کشورها کوشيده بودند با بهترين حالت ممکن در اين مراسم ظاهر شوند، متاسفانه با عده ای اند
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لباس های بدرنگ و صورت هايی که مانند ديگران بشاش نبود، در مراسم افتتاح ترکيب غم انگيزی 
  .داشت

www.iran-archive.com 


