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

  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

در باره صدور ويزا براي هيئت ناظران ) آسي اف تي يو(اطالعيه آنفدراسيون جهاني اتحاديه آارگري آزاد
  المللي بين
المللي پيشاپيش دادگاه راواديد ورود به  به هئيت ناظران بين“  به مقامات ايراني  “اي سي اف تي يو “ 

  “ايران اعطاء آنيد
   2004 اوت 18آسل، برو
  

“ له آومه“به دنبال احضار چهار فعال آارگري به دادگاه در ايران آه متهم به همكاري با سازمان ممنوعه 
هاي آارگري جهاني، خواستار شرآت ناظران بين المللي در اين دادگاه شده  اند، حنبش اتحاديه شده
  .  است

اتحادبه (  وآيل آي سي اف تي يو در سوئدسه ناظر آي سي اف تي يو ، آقاي ماتياس الندگرن،
، خانم اوئير بيورويل، وآيل، عضو وآالي بدون مرز در سوئد و آقاي راجي )ال او(سراسري آارگران

هنوز منتظر صدور راواديد براي نظارت بر آار دادگاه ) غزه(سوراني رئيس مرآز حقوق بشر فلسطين
  .  هستند

 ايران براي صدور ويزا  هاي دهد آه سفارتخانه ناظران نشان ميتالش قبلي براي اتخاذ راواديد توسط 
  .  منتظر دستور از تهران هستند

آند آه ورود ناظران به ايران را براي اطمينان از  از مقامات ايراني درخواست مي“ آي سي اف تي يو “
) پرونده( اين دادگاهنظارت بين المللي بر“ . برگزاري دادگاه عادالنه براي رهبران آارگري تضمين آنند

اين يك مساله . آه سئوال براتگيز است“ له آومه“حياتي است، به ويژه به دليل اتهام وابستگي به 
 احترام به حقوق صنفي و حقوق بشر در ايران در جريان محاآمه اين چهار رهبر -بسيار حساسي است

  . آردآارگري زير ميكروسكوب قرار خواهد گرفت، آي سي اف تي يو، اعالم 
  

“ جرم“پور اوايل سال جاري به  آقايان محمد صالحي، جالل حسيني، برهان ديوانگرد و محمد عبدي
در رابطه با احضار اين جهار تن به دادگاه در . دستگير شدند) 2004اول مه ( برگزاري جشن اول ماه مه

 عليه آنها ترديد خود ، آي سي اف تي يود نسيت به تاريخ محاآمه و درستي اتهانم2004 اوت 24تاريخ 
  .  را به طور جديد بيان آرد

آليه متهامان فعالين مستقل آارگري “ : اي به رئيس جمهور خاتمي، آي سي اف تي يو  نوشت در نامه
  .  “ هستند و هيچ گونه وابستگي به احزاب سياسي ندارند

ت آه متهمان در واقع به به عنوان بزرآترين سازمان اتحاديه آارگري، آي سي اف تي يو نگران آن اس
دليل حمايت از حقوق آارگري و به اجرا در آورد حقوق بشر و  برخورداري از حقوق صنفي از جمله آزادي 

هم جنين در باره زمان دستگيري اول “ آي سي اف تي يو“. اند بيان و تشكبالت تحت تعقيب قرار گرفته
“  آي سي اف تي يو“ ديدار فعاالن آارگري با هئيت  روز بعد از2  تصديق خاطر دارد آه تنها 2004ماه مه 

  .شد، به وقوغ پيوست  آه از نزديك از سوي سرويس اطالعاتي ايران آنترل مي2004 آوريل 29در 
  

  نامه آي سي اف تي يو خطاب به مفامات ايراني  
سرزمين را به  آشور و 152 اتحاديه آارگري در 234 ميليون آارگران در 148آي سي اف تي يو نمايندگي 

  .  هاي جهاني است آي سي اف تي يو همچنان عضو اتحاديه. عهده دارد
  . ترجمه شده است) در تبعيد(اين بيانيه توسط امور بين الملل آانون زندانيان سياسي ايران

  )در تبعيد( امور بين الملل آانون زندانيان سياسي ايران
  

     1383 مرداد 27 برابربا 2004 اوت 18
 

   رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع
  

  آننده است   اوضاع داخلي و خارجي آشور به شدت نگران: سازمان مجاهدين انقالب اسالمي
  2004 اوت 18 – 1383 مرداد 28چهار شنبه 

هاي   اي تحليلي در خصوص تحوالت اخير در عرصه  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با صدور بيانيه
ادامه اين روند را موجب مواجهه آشور با , داخلي و خارجي آشور ، ضمن ابراز نگراني از شرايط موجود 

  . بحران دانسته است
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متن آامل بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران به اين , " ايلنا"به گزارش سرويس سياسي 
  : شرح است 

محدود آردن , طلب    و بستن نشريات اصالحتداوم توقيف مطبوعات, از يك سو در عرصه داخلي 
آه مسئله نمايشگاه , ضعف و ناهماهنگي در اداره امور آشور , هاي سياسي اجتماعي   آزادي
المال براي   ها تومان از بودجه بيت  رغم صرف ميليارد  المللي و بسته شدن فرودگاه امام خميني علي  بين

اي   تشديد بحران فعاليت هسته, سوي ديگر در عرصه خارجي هايي از آن است و از   نمونه, ساخت آن 
اي قطعي به نظر   به طوري آه محكوميت ايران در اجالس آينده آژانس جهاني انرژي هسته, ايران
رسد و احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بيش از هر زمان ديگري افزايش   مي

گيري در   سابقه است ، ناتواني در تصميم   سال اخير بي7ان و اروپا آه طي يافته است ، تيرگي روابط اير
پايه ،   عقد سه قرارداد مهم و متضمن منافع ملي با ترآيه بر اثر اعمال فشارهاي پنهان و شعارهاي بي

ز گذاري هنگفت مادي ، معنوي و تنزل موضع ايران ا  رغم سرمايه  تنش و تيرگي روابط با آشور عراق علي
گري و ايجاد ناآرامي و در نتيجه آن   اي دوست و طرفدار صلح و آرامش به طرف متهم به مداخله  همسايه

ربوده شدن مشكوك ديپلمات ايراني ، دستگيري مسئول دفتر خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران و دهها 
همگي از شرايط . ..ايراني در عراق و از دست دادن و يا تضعيف دوستان ايران در دولت اين آشور 
  . آنند  بحراني، ناآارآمدي رويكردها و تفكرات حاآم و آيندهاي نگران آننده حكايت مي

تحليل و داوري درباره اين وقايع و تحوالت ، بدون در نظر گرفتن نسبت آن با نحوه انتخابات مجلس هفتم 
ه انتخاباتي آزاد ، پرشور و از يك منظر همانگونه آه نفس انتخابات دوم خرداد به مثاب. ممكن نيست 

فراگير با ارائه تصويري زيبا از دموآراسي و ظرفيت باالي نظام در فهم و درك مطالبات ملت ، توانست 
هاي گسترده عليه   سازي  ها و زمينه  جهانيان را به تحسين و احترام آشور و ملت ايران وادارد ، طراحي

ه ايران را بالموضوع و منتفي سازد ، انتخابات مجلس آشور را خنثي و هرگونه فشار يا اقدامي علي
المللي جمهوري اسالمي ايران، افزايش   هفتم به نحوي موجب آاهش اعتبار و تضعيف منزلت بين

  . المللي و تهديد عليه امنيت ملي آشور شده است  فشارهاي بين
جراجويانه آه آثار خود را طي چند از منظري ديگر تقويت و تشديد رويكردهاي افراطي و اقتدارگرايانه و ما

هاي داخلي و خارجي به سرعت نمايان ساخته است، به مثابه دستاورد انتخابات   ماهه اخير در عرصه
هاي داخلي و خارجي دو چندان   ها و بحران  پذيري نظام را در مواجهه با چالش  مجلس هفتم ، آسيب

  . آرده است
شد اقتدارگرايان حداقل براي جلب   مشكل نبود ، اما تصور ميبيني چنين روندي چندان   هر چند پيش

اعتماد و آراي مردم تا انتخابات رياست جمهوري آينده و تسلط آامل بر مقدرات آشور، از خود 
هاي خود شتاب نورزند، اما ظاهرًا تمايالت   داري و عقالنيت نشان دهند و در اعمال ديدگاه  خويشتن
هاي ماجراجويانه اين جريان، چنان شديد و عميق است آه حتي تالش عناصر   هخواهانه و ديدگا  تماميت
اين . تر وابسته به اين جريان نيز نتوانسته از بروز و ظهور پيش از موعد آن جلوگيري آند  تر و با تجربه  پخته

شگاهي هاي دان  ها و تصميماتي نظير جداسازي دختران و پسران در محيط  در حالي است آه هنوز طرح
سازي اورانيوم ، الزام شهروندان به پوشش اشكال خاصي از لباس ، اصالح قانون   ، الزام دولت به غني

انتخابات در جهت تثبيت و نهادينه آردن نظارت استصوابي و محدود آردن آزادي و صالحيت نمايندگان در 
گذرد ، هنوز از حد   لس ميطي دو ماهي آه از آغاز آار مج... دفاع از حقوق ملت و مصالح آشور و 

  . هاي محفلي فراتر نرفته و فرصت طرح علني و صورت قانوني نيافته است  گيري  ها و تصميم  زمزمه
شود با تالش پيگير خود   مجلس ششم آه به تدريج قدر و ارزش آن بيش از پيش بر همگان آشكار مي

اي درخشان بر   المللي آارنامه  هاي بين  در آاهش فشار و جلوگيري از تحميل بحران بر آشور، در عرصه
به عنوان يك نمونه روشن، در زمان فعاليت خود اجازه نداد تصميمات و عملكردها در قبال . جاي گذاشت
اي سامان يابد آه حاميان مواضع ايران منفعل يا به مخالف تبديل شوند و پرونده   اي به گونه  بحران هسته
امروز در حالي آه دول اروپايي در قبال فعاليت . وراي امنيت ارجاع شوداي ايران به ش  فعاليت هسته

آنند و احتمال   اي ايران به مخالفان سرسخت تبديل شده و موضعي شديدتر از آمريكا اتخاذ مي  هسته
ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بيش از هر زماني قوت گرفته است ، در مجلس شعار خروج از 

خواهند به   اي به رئيس جمهوري از او مي  شود و راه يافتگان مجلس هفتم طي نامه  ده مي داNPTپيمان 
اين در حالي است آه سياستها و اقدامات مورد تاييد و . سازي اورانيوم را از سر گيرد  طور يكجانبه غني

دون  بNPTحمايت اينان موجب محروميت ايران از حقوق مسلمي شده است آه آليه اعضاي پيمان 
  . هيچ مشكلي از آن برخوردارند

توضيح و تاآيد بر اين مطالب از آن روست آه متوليان، طراحان و حاميان اين رويكردها بدانند مسئول 
  . نتايج خوب و بد تصميمات و اقدامات خود بوده و در آينده بايد پاسخگوي ملت باشند

اداره آشور بكار خواهد گرفت و ضمن آردند جريان اقتدارگرا، الگوي چين را در   برخي تصور مي
مسدودسازي فضاي سياسي و باز آردن فضاي اجتماعي، رشد و توسعه چشمگير و مستمر و حل 

هاي اخير به   اما تحوالت و رخدادهاي ماه. مشكالت اقتصادي را براي آشور به ارمغان خواهد آورد
هاي اجتماعي و حل   تحمل ناهنجاريدهد آه اقتدارگرايان نه سعه صدر الزم براي   روشني نشان مي

اي آنرا دارند و نه توان الزم براي ايجاد و گسترش روابط ديپلماتيك به منظور جلب امكانات اقتصادي   ريشه
  . و استفاده از ظرفيتهاي خارجي و نه تدبير الزم براي رشد و توسعه متوازن آشور

 قراردادهاي متضمن منافع ملي با دولت ديدگاهي را آه با شعارهاي پوچ و ادعاهاي واهي از عقد
آند نبايد از سنخ ديدگاهي دانست آه براي آشور چين رشد اقتصادي   گراي ترك جلوگيري مي  اسالم
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اقتدارگرايان نه استعداد و . آند  مستمر دو رقمي و بيش از پانصد ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب مي
آل آنان آره شمالي   بلكه الگوي مطلوب و ايده. عتقادي بدانظرفيت پيگيري الگوي چين را دارند و نه ا

  . است
هايي آه سياستها و   توان مطمئن بود آه اقتدارگرايان به خوبي از نتايج و هزينه  رغم اين همه مي  علي

اما در . آند آگاهند  هاي داخلي و خارجي بر مجموعه آشور و نظام تحميل مي  اقدامات آنان در عرصه
 معتقدند پس از تحقق اهداف اين خط مشي و تثبيت موقعيت و حاآميت استبدادي، قادر به عين حال

  .آنترل بحران و عاديسازي شرايط خواهند بود
شود، در تحليل اقتدارگرايان، شرايط   همانگونه آه در نشريات وابسته به اين جريان دائمًا تاآيد مي

ايست آه   المللي در قبال آن به گونه   و واآنشهاي بيناي و جهاني از جمله اوضاع بحراني عراق  منطقه
لذا اتخاذ مواضع شعاري و اقدامات . آمريكا حداقل در آوتاه مدت قادر به اقدام نظامي عليه ايران نيست

افراطي، در حال حاضر چندان پرهزينه نخواهد بود، اما در عرصه داخلي منافع قابل توجهي براي ايشان 
  . وردبه ارمغان خواهد آ

رسد اقتدارگرايان اميدوارند با تشديد بحران در عرصه سياست خارجي بتوانند افكار عمومي   به نظر مي
ترين مسائل داخلي منحرف ساخته و با خلق تابوي دشمن و خطر بالفعل خارجي، فضاي   را از اصلي

ه را براي حاآميت خواهي را بالموضوع، فضاي سياسي را مسدود و زمين  داخلي را نظامي، دموآراسي
اين هدف چنانكه گفتيم جز با خلق خطر و بحران خارجي آه ساآت آردن . استبدادي خود فراهم آنند

  . آند ميسر نخواهد بود  هر صداي انتقاد و اعتراض را در داخل توجيه مي
برگزاري اقتدارگرايان اميدوارند استراتژي ايجاد بحران و دشمني در خارج و استبداد در داخل را، تا 

رقيب خويش ادامه دهند و پس از   روح و پيروزي بي  انتخابات رياست جمهوري آينده، در فضاي سرد و بي
نشيني از مواضع افراطي آنوني و دادن   تثبيت موقعيت ، احتماًال از طريق مذاآره و در ازاي عقب

د و به اين ترتيب الگوي پوشي از اوضاع داخلي قانع سازن  امتيازهاي جذاب، طرف خارجي را به چشم
بيني آرد آساني آه متكي   توان پيش  اما از هم اآنون مي. آاملي از آره شمالي را به نمايش بگذارند

باشند در مواجهه با بحرانهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي داخلي از چه   به پشتوانه ده درصدي مي
ي خارجي تا چه حد توان مقاومت و قدرت ابتكار توان و ظرفيتي برخوردارند و در برابر فشارها و تهديدها

هاي ملت، استقالل و تماميت ارضي   عمل دارند؟ لذا درك اينكه اين خط مشي تا چه حد براي آرمان
از اين رو سازمان مجاهدين انقالب . آشور خطرناك و تهديدآفرين خواهد بود چندان مشكل نيست

تواند فرصتي مغتنم براي توقف اين   را از اين جهت آه مياسالمي ايران انتخابات آينده رياست جمهوري 
   به نظر ما نتايج انتخابات رياست. آند  روند و نجات آشور و ملت باشد مهم و حياتي ارزيابي مي

جمهوري آينده، نقش تعيين آنندهاي در سرنوشت استقالل، تماميت ارضي آشور و تداوم يا نابودي 
گيري از انتخابات و خالي آردن ميدان به نفع   سكوت و آناره.  داشتآرمانها و آرزوهاي ملت خواهد

اقتدارگرايان، به معناي سپردن سرنوشت آشور به دست صاحبان افكار ماجراجويانه و آمك به حاآميت 
لذا سازمان . استبداد ، درگيرشدن با جهان و تضعيف بنيادهاي استقالل، وحدت و اقتدار آشور است

هاي داخلي   هاي اخير در عرصه  سالمي ايران ضمن هشدار نسبت به روند تحوالت ماهمجاهدين انقالب ا
ها، نخبگان و فعاالن سياسي عالقمند به سرنوشت آشور و   و خارجي، آحاد ملت، آليه احزاب، گروه

سربلندي ملت را به حضور فعال در عرصه سياست، از جمله انتخابات رياست جمهوري آينده فرا 
   .خواند  مي

اين حضور لزومًا بايد با هدف شكست پروژه بحران در خارج و استبداد در داخل و تضمين تداوم خط 
برگزاري انتخابات رقابتي و . طلبي در سياست خارجي و دموآراسي در عرصه داخلي باشد  مشي صلح

در برابر تهديدات پذيري آشور   آزاد و در نتيجه مشارآت گسترده و فراگير مردمي، عالوه بر آنكه از آسيب
هاي فرا روي داخلي و خارجي خواهد آاست، پروژه بسط اقتدارگرايي و حاآميت مشي   و چالش

اين . استبداد را با شكست روبرو خواهد ساخت و مصالح ملت، انقالب و نظام را تضمين خواهد آرد
حروم ساختن شهروندان از حضور بايد چنان قاطع و پرتحرك باشد آه امكان اعمال نفوذ انحصارگرايانه و م

  . حق انتخاب آردن و انتخاب شدن را منتفي آند
  

  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
سرعت رو   ملل به  امنيت سازمان  اي ايران به شوراي  احتمال ارجاع پرونده هسته :معاون وزيرخارجه آمريكا

  به افزايش است  
  2004 اوت 18 – 1383  مرداد28چهار شنبه 

اي ايران آه متهم به ساخت و گسترش تسليحات   پرونده هسته: معاون وزيرامورخارجه آمريكا ادعا آرد
اي است بايد براي اعمال تحريم به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود و اين   هسته

  .  گيرد  احتمال روز به روز شدت مي
آه " جان بولتون" ايلنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،به گزارش سرويس ديپلماتيك

گفت با بيان اينكه   سخن مي" رويكرد سياسي آمريكا در قبال ايران و در مؤسسه هادسون"درهمايش
ما معتقديم آه پرونده : عدم اقدام براي ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت، اشتباه است، تأآيد آرد

  .ت ارجاع داده شودايران بايد به شوراي امني

www.iran-archive.com 



هاي خود را اعالم نكرده و   طور شفاف برنامه  وي از همه آشورهاي جهان خواست تا زماني آه ايران به
گيري   اي خواند دست نكشيده است اين آشور را به خاطر پي  ازآنچه وي ساخت تسليحات هسته

  .اي منزوي آنند  هاي هسته  برنامه
اي خود را به نشست پيشين   هاي هسته   تفصيلي تمامي برنامهاين در حالي است آه ايران گزارش

  .حكام ارائه و مديرآل آژانس نيز از اين اقدام تقدير آرد  شوراي
المللي است اجازه دهيم به   توانيم به ايران آه پشتيبان تروريسم بين  ما نمي: بولتون مدعي شد
  (!)مرآزي و خاورميانه پخش و توزيع آند  ياياي دست يابد و بعد آن را در اروپا، آس  تسليحات هسته
المللي انرژي اتمي، ايران موفق به انجام چنين   بدون دخالت سريع و جدي آژانس بين: بولتون ادعا آرد
  .آاري خواهد شد

ايران : رود بدون اشاره به سند ادعاي خود، مدعي شد  شمار مي  وي آه از بازهاي تندروي آمريكايي به
اي را توليد   تواند در عرض يك سال، مواد آافي براي ساخت تسليحات هسته  ست آه مياعالم آرده ا

  .آند پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد  و اين تهديد آمريكا را وادار مي(!) آند
 ايران در مذاآره با آشورهاي اروپايي قصد داشت آنها را تحت فشار قرار دهد تا موضع: بولتن ادامه داد

  .اي مشكوك خود ماليم سازد  آنها را نسبت به پرونده هسته
وي بدون اشاره به رد مكرر ادعاهاي آمريكا و رژيم اسرائيل مبني بر تالش ايران براي دستيابي به 

اند آه ما   ها به سه آشور اروپايي انگليس، فرانسه وآلمان گفته  ايراني: اي، افزود  هاي هسته  سالح
اي را توليد آنيم   هاي هسته  شده آافي براي ساخت سالح  توانيم در عرض يك سال، اورانيوم غني  مي

  .نشاندن اروپا از موضع خود بيان شده است  آه در واقع اين تهديد با هدف عقب
: لتون با اشاره به عدم موفقيت مذاآرات ايران با مردد است، گفتبه گزارش خبرگزاري رويترز، جان بو

  .هاي ايران تن در نخواهند داد  اند آه به خواسته  ها به آمريكا اطمينان خاطر داده  اروپايي
المللي انرژي اتمي براي    آشور عضو آژانس بين35رغم عدم تمايل   به: دراين گزارش اذعان شده است

اين اقدام به تأخير افتاده و : ران از طريق ارجاع پرونده به شوراي امنيت، بولتن گفتِاعمال فشار بر اي
  .بازرسان در نشست آينده شوراي حكام، فرصت انجام اين آار را دارند

احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت چه در ماه سپتامبر يا در هرزمان ديگري در آينده : وي گفت
  .ايش استبه سرعت در حال افز

  
  :يك ديپلمات آژانس بين المللي انرژي اتمي تأآيد آرد

  امنيت در گزارش آژانس وجود ندارد    اي ايران به شوراي  پيشنهاد ارجاع پرونده هسته
  2004 اوت 18 – 1383 مرداد 28چهار شنبه 

انرژي اتمي در وين، المللي   هاي مطلع در مقر آژانس بين  پايگاه خبري استراليانيوز به نقل از ديپلمات
  .شود  در اين گزارش پيشنهاد ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت ديده نمي: اعالم آرد

ها با بيان اينكه در اين   يكي از ديپلمات, )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
 من ترديد دارم آه اين گزارش از :گزارش، پيشنهاد ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت وجود ندارد، گفت

آار، اجازه ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت را   هايي باشد آه به آشورهاي محافظه  آن نوع گزارش
  .بدهد

بودن   آينده آژانس بين المللي انرژي اتمي به رغم اينكه دليلي براي نظامي  وي با بيان اينكه گزارش 
البته : ها نيز تاآيدي ندارد، افزود  آند بر غيرنظامي بودن اين فعاليت   نمياي ايران ارائه  هاي هسته  برنامه

حكام هم بسته خواهد   اين سخن، بدين معني هم نيست آه پرونده ايران در نشست آينده شوراي
  .شد

شده بر روي   هاي منابع خبري، اين گزارش در خصوص آثار اورانيوم غني شده آشف  بر اساس گزارش
  .هاي قطعي ارائه نخواهد آرد  اطالعات و يافته, لودهتجهيزات آ

: المللي انرژي اتمي اعالم آرد  هفته گذشته به نقل از آژانس بين" جينز ديفنس"نامه انگليسي   هفته
  .اي ايران مربوط به تجهيزات وارداتي از آشور ثالث بوده است  آلودگي قطعات هسته

  

  ي موثر در آينده عراق  و نيروهادولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  هاي امروز عراق ي اخبار و گزارش مجموعه
  2004 اوت 18 – 1383 مرداد 28چهار شنبه 

يابد آه آنفرانس ملي عراق به  ها در عراق و به ويژه در شهر مقدس نجف در حالي شدت مي درگيري
در همين حال .  شدتمديد) چهارشنبه(دليل برخي مناقشات بر سر انتخاب اعضاي پارلمان، تا امروز 

حازم شعالن، وزير دفاع عراق تهديد آرد پس از پايان اين آنفرانس، حمله نهايي به نجف آغاز خواهد 
  . شد

 اعالم  فواد معصوم، مسوول برگزاري آنفرانس ملي عراق) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نيز ) چهارشنبه( پارلمان اين آشور، امروز  عضو100آرد آه آنفرانس سه روزه ملي عراق براي انتخاب 

  .ادامه خواهد داشت
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وي هيچ دليلي براي تمديد اين نشست اعالم نكرد، اما محور اصلي مذاآرات اين نشست را پايان دادن 
  .هاي نجف دانست به درگيري

، )ع(ي ميانجي عراقي به حرم امام علي  اين در حالي است آه دقايقي قبل از ورود هيات هشت نفره
هاي سنگين و خمپاره  هاي آمريكايي در آسمان و برفراز حرم به پرواز در آمدند و صداي تيراندازي جنگنده

رسيد و براي اولين بار تك تيراندازان آمريكايي حرم و ديوارهاي آن را هدف  در سراسر شهر به گوش مي
  . قرار دادند

ر نجف با تهديد به آشتن تمام متحصنين رييس پليس شه. اوضاع در نجف رو به وخامت گذاشته است
هاي خود را زمين  در صورتيكه شبه نظاميان لشگر المهدي سالح: اعالم آرد) ع(در حرم امام علي 

  . هجوم خواهد برد) ع(نگذارند، پليس عراق به داخل حرم امام علي 
وم به مرقد امام ي خبري العربيه از اعالم آمادگي حكومت موقت عراق براي هج از سوي ديگر، شبكه

نجف امروز شاهد : حازم شعالن، وزير دفاع عراق اعالم آرد. و اخراج متحصنين از مرقد خبر داد) ع(علي 
يي را به  ي نظامي گسترده نيروهاي عراقي امروز حمله. ي يك جنگ واقعي و پاياني خواهد بود صحنه

  .انجام خواهند داد) ع(نجف و به حرم مطهر امام علي 
هاي نظامي ميان طرفداران صدر و  ، درگيري)ع(ي شعالن به مرقد امام علي ا اعالم حملههمزمان ب

  . يي را نيز در برداشته است نيروهاي آمريكايي از امروز صبح به اوج خود رسيد و تلفات جاني گسترده
  

 نيز هاي عراقي، واآنش مقامات آشورهاي اشغالگر را ها در نجف عالوه بر مقامات و شخصيت درگيري
  . به همراه داشته است
اش ديدار آرد و   بلر، نخست وزير انگليس با سيلويو برلوسكني، همتاي ايتاليايي در اين خصوص توني

وگو  وگو آرد و براي فرونشاندن بحران در عراق به گفت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نيز با اين دو گفت
  .با آنها پرداخت

در برابر : زي عجيل الياور، رييس جمهور عراق در ديدار از ترآيه گفترسد غا از آنكارا نيز خبر مي
  . هاي مسلح تسليم نخواهيم شد گروه

  
ي اين آشور و برگزاري آنفرانس ملي  ها در عراق بدون توجه به اظهارات مقامات بلندپايه اما درگيري

  زارشات ارسالي، در درگيريبر اساس گ. ي ديگر همچنان ادامه دارد گرايانه هاي ميانجي عراق و تالش
ميان نيروهاي آمريكايي و نيروهاي عراقي در جنوب شرقي بغداد، حداقل پنج غيرنظامي آشته و 

  .هشت تن زخمي شدند
االوسط به نقل از منابع مسوول پليس عراق، از عمليات مشترك نيروهاي  ي الشرق هم چنين روزنامه

، مدير دفتر رييس سازمان “ربيع سهيل نجم“ر به دستگيري آمريكايي و عراقي در تكريت خبر داد آه منج
  . اطالعات سابق عراق شد

ي عراق و  ي وزارت خارجه ي خبري العربيه نيز بعد از ظهر امروز از وقوع يك انفجار مهيب در محوطه شبكه
  . هاي خبري حكومت موقت عراق خبر داد مقر برگزاري آنفرانس

در شهرك صدر يك سرباز : رشي از تحوالت امروز عراق اعالم آردچنين خبرگزاري فرانسه در گزا هم
جي زخمي شدند و انفجار چند بمب باعث  .پي.آمريكايي آشته و تعدادي ديگر در اثر شليك يك سري آر

يك سرباز انگليسي نيز در شهر بصره و در درگيري با شبه نظاميان . تخريب سه خودروي زرهي شد
در شهر ناصريه نيز سه سرباز ايتاليايي به دليل هدف قرار گرفتن . آشته و يك تن ديگر زخمي شد

ي تجاري  هم چنين در اثر انفجار خمپاره در يك خيابان شلوغ در حومه. شان زخمي شدند آاروان نظامي
  . تن زخمي شدند47بغداد هفت تن آشته و 

ي آن يك تن از آنها  د آه در نتيجهدر استان االنبار نيز نظاميان آمريكايي هدف حمالت مهاجمان قرار گرفتن
  .آشته شد

از سوي ديگر، گروهي آه خود را وابسته به مقتدي صدر معرفي آرده، مسووليت به آتش آشيدن يك 
چاه نفت در جنوب عراق را به عهده گرفت و قول داد در صورت عدم خروج نيروهاي آمريكايي از نجف، 

  . قرار دهدهاي نفت در جنوب را هدف حمالت خود خط لوله
ها از بغداد حكايت از آن دارد آه مخالفت صدر براي ديدار با هيات اعزامي آنفرانس ملي  ديگر گزارش
احمد الشيباني، سخنگوي مقتدي صدر در اين . هاي متفاوتي را به همراه داشته است عراق واآنش

شيباني . نيتي بوده استدليل عدم ديدار صدر با اعضاي اين هيات، تنها داليل ام: خصوص اظهار داشت
اند و با اين طرح و اين  گفت آه آنها از طرح آنفرانس ملي عراق جهت حل بحران نجف استقبال آرده

  . گري مخالف نيستند ميانجي
رسد آنفرانس ملي عراق با اعزام دومين گروه ميانجيگر به نجف به منظور  اين در حاليست آه خبر مي

، از نمايندگان آنفرانس ملي عراق در اين “عبدالحليم الرحيمي“. مذاآره با صدر مخالفت آرده است
به دليل موضع گيري مقتدي صدر و اقدام اخيرش در عدم روبرو شدن با نمايندگان : خصوص گفت

آرد، اآنون هيچ آس حاضر به همدردي با او  آنفرانس، اگر آسي قبال در گذشته با او همدردي مي
هاي آمريكايي  ه بود آه به دليل گلوله باران شديد هواپيماها و تانكصدر پيش از اين مدعي شد. نيست
گفتني است هيات عراقي آه به اميد رسيدن به توافقي براي پايان . تواند به ديدار نمايندگان بيايد نمي

منتظر ) ع(دادن به دو هفته درگيري در نجف راهي اين شهر شده بود، سه ساعت در حرم امام علي 
  . ي ديدار با وي را نيافت تدي صدر بود؛ اما اجازهديدار با مق
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هم چنين با بحراني شدن اوضاع، آخرين اخبار ارسالي از عراق حاآيست حازم شعالن، وزير دفاع عراق 

وي پس از ديدار با مقامات محلي . االجل چند ساعته تعيين آرده است براي شبه نظاميان در نجف ضرب
هايشان را تحويل  ارند آه ظرف چند ساعت آينده تسليم شوند و سالحآنها اين فرصت را د: نجف گفت

  .دهند
  

  های آنفرانس ملی عراق شد مقتدا صدر تسليم خواست
  2004 اوت 18 – 1383 مرداد 28چهار شنبه 

مقتدی صدر با شروط هيات ميانجی آنفرانس ملی عراق برای توقف درگيريها در نجف : خبرگزاری مهر
  .موافقت آرد

ارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبكه خبری الجزيره، مقتدی صدر روحانی جوان عراقی با ارسال به گز
نامه ای به آنفرانس ملی عراق، با شرايط هيات اعزامی اين آنفرانس برای پايان بحران در شهر نجف 

  .موافقت آرده است
 ضمن ديدار با مقتدی هياتی از سوی آنفرانس ملی عراق روز گذشته با سفر به شهر نجف، تالش آرد

صدر وارائه طرح صلحی، بحران در نجف را آه بيش از يك هفته به طول انجاميده است پايان دهد اما 
  .بدون ديدار با مقتدی صدر امروز نجف را ترك آرده بود

صدر تمامی مواد طرح صلح آنفرانس ملی : احمد شيبانی سخنگوی مقتدی صدر در اينباره اعالم آرد
  . ای حل بحران نجف پذيرفته استعراق را بر

ازسوی ديگر رجاء الخزاعی عضو آنفرانس ملی عراق نيز در گفتگويی با شبكه الجزيره اعالم آرد آه 
هيات شكل گرفته از سوی اين آنفرانس با موفقيت ماموريت خود را برای اقناع مقتدی صدر صورت داده 

  .است
ين صدر در طرح صلح خواستار خلع سالح شبه هيات هشت نفره آنفرانس ملی عراق به رياست حس

نظاميان مقتدی صدر و خروج آنان از حرم علوی و مشارآت اين شبه نظاميان در روند سياسی عراق 
  .پس از تبديل شدن به گروهی سياسی شده بودند

ف اين هيات همچنين از نظاميان آمريكايی و نيروهای گارد ملی و پليس عراق نيز می خواهد تا شهر نج
  .را ترك بگويند

اين درحالی است آه حازم الشعالن وزير دفاع عراق پيش از اين از آمادگی آامل برای آغاز حمله 
  .گسترده به شهر نجف خبر داد است 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مردادماه28: روزنامه های تهران 

  2004  اوت18 – 1383 مرداد 28چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های صبح امروز تهران با توجه به سکوت خبری جامعه جهانی درباره نجف، بعد از يک هفته 

عنوان های مربوط به درگيری های اين شهر را از صدر اخبار خود به زير آورده اند و تنها روزنامه جمهوری 
ردمی با تانک های آمريکائی اسالمی در عنوان اصلی خود مانند روزهای گذشته خبر از نبرد نيروهای م

  . در اطراف حرم امام علی داده است
  . نجف را معلق بين جنگ و مذاکره توصيف کرده استايرانروزنامه 
 خبر داده که مقتدا صدر از ميانجی گری پاپ رهبر کاتوليک های جهان استقبال کرده است و از حيات نو

  .م کنداو خواسته که برای پايان دادن به درگيری ها اقدا
 در سرمقاله خود شکست اشغالگران را قطعی دانسته است و در ادامه جمهوری اسالمیروزنامه 

و " منطقه بسته نظامی"مقاالت گذشته خود پرسيده آيا نيروهای نظامی خارجی با تبديل نجف به يک 
ردم عراق کردن م" خسته و رام"قتل عام مدافعان حرم علوی می توانند به اهداف دلخواه خود يعنی 

به نوشته اين روزنامه تجربه ناکامی ها و شکست اشغالگران در فلوجه، بغداد، شهرک . دست يابند
صدر، کربال و سامره، جائی برای ترديد در اين واقعيت باقی نمی گذارد که با سرکوب مدافعين حرم 

  .علوی، اوضاع در عراق به کام اشغالگران نخواهد بود
 مختلف تهران به گمانه زنی درباره سرنوشت ايرانيان ربوده و دستگير شده در در حالی که روزنامه های

عراق ادامه می دهند موضوع روابط ايران و عراق از جمله مسائلی است که در مقاالت و گزارش های 
  .امروز روزنامه های تهران به آن پرداخته شده است

 کرده که گفته است شيعيان عراق در حال رانده  نظر هرميداس باوند، استاد دانشگاه، را نقلآفتاب يزد
شدن به حاشيه هستند و جريان های موجود در آن کشور سعی دارند منافع ايران را در عراق محدود 

  .کنند
 محسن آرمين، سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، با اشاره به حوادث شرقبه نوشته 

ی کشور انتقاد کرده و گفته است دو طرز تفکر بر عراق از دوگانگی تصميم گيری در سياست خارج
کشور حاکم است در يکی تنشج در روابط خارجی و استبداد داخلی مورد نظر است و گروه ديگر به 

  .تنش زدائی در سياست خارجی و گسترش آزادی ها در داخل کشور نظر دارد
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ام رييس جمهور افتتاح شد به دو روز پس از برگزاری جشن شادی توسط سازمان ملی جوانان که با پي
، بيست و نه نماينده محافظه کار مجلس با امضای نامه ای به رييس جمهور به برپائی شرقنوشته 

اين جشن اعتراض کرده و نسبت به ناهنجاری و ابتذال در جشن سازمان ملی جوانان در تاالر وحدت 
  . تهران به رئيس جمهور تذکر داده اند

 منعکس شده است که کيهان و جمهوری اسالمیتدا در روزنامه های اعتراض به اين جشن اب
  . نوشته بودند دختران و پسران مختلط به موزيک غربی گوش می دادند

 رييس سازمان ملی جوانان از منقدان گاليه کرده است و گفته به خواست های ايراناما به نوشته 
  .در با اين نسل روبرو شدجوانان در ايران پاسخ داده نمی شود و بايد با سعه ص

 به گفته های معاون سپاه پاسداران اهميت داده که اسرائيل را تهديد کرده که در صورت جام جم
شليک موشک به نيروگاه اتمی بوشهر، بايد از مرکز هسته ای ديمونا که محل توليد و نگهداری سالح 

 آن صورت مسووليت عواقب های هسته ای در آن کشور است برای هميشه چشم پوشی نمايد و در
روزنامه صدا و سيما نقشه ای را در کنار اين خبر چپ کرده . وحشتناک آن بر عهده آن رژيم خواهد بود

  .که مرکز هسته ای ديمونا در آن مشخص شده است
 با اشاره به تشنجی که در آخر جلسه ديروز مجلس به دليل واکنش محافظه کاران به گزارش شرق

جاد شد خبر از تغييرات تازه ای داده که مجلس در برنامه توسعه کشور به عمل آورده سخنگوی دولت اي
  .است

بر اساس اين تغييرات پيش بينی از ميان برداشته شدن تبعيض های جنسيتی در کشور از برنامه حذف 
  به ميزان زيادی بر تسهيالت واختيارات سازمان صدا و سيماحيات نوشد و در عين حال به نوشته 

  .افزوده شده است
 مرداد سالگرد کودتائی است که به سقوط دولت دکتر مصدق در پنجاه و يک سال قبل منجر ٢٨امروز 

 اعتماد و شرق، ايرانشد در حالی که روزنامه های هوادار محافظه کاران اشاره ای به اين روز ندارند، 
  .ته انددر گزارش هائی به آن رويداد و اثرات آن در سرنوشت کشور پرداخ

  

   ديدگاهها

  
  تاريخ ايران از خاتمي به خوبي ياد نخواهد آرد  :احمد زيد آبادي 

  2004 اوت 18 – 1383 مرداد 28چهار شنبه 
هاي خود ناآام ماندند ، اما مصدق در تاريخ   مصدق و خاتمي هر دو در برنامه: احمد زيد آبادي ، گفت 

  .  ز خاتمي به خوبي ياد نخواهد آرد ايران سربلند ماند در حالي آه تاريخ ايران ا
، احمد زيدآبادي آه در اردوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه " ايلنا"به گزارش خبرنگار سياسي 

بررسي تطبيقي دوران مصدق با "تبريز در تاالر ابن سيناي دانشگاه علوم پزشكي تهران تحت عنوان 
دوران مصدق و خاتمي از نظر وجود يك قدرت مضاعف شرايط : گفت ، بيان آرد   سخن مي" دولت خاتمي

المللي   نمونه اين تفاوتها اين است آه جريان بين. به هم شبيه است ،اما تفاوت هايي مهم با هم دارند 
عليه مصدق ، موازنه منفي را در پيش گرفته بود و بحث ملي شدن صنعت نفت را مطرح آرده بود ، اما 

آرد اگر چه برخي    همراه بود و همواره از جنبش اصالح طلبي حمايت مينظام جهاني با خاتمي آامال
  .هاي بي رويه بين المللي را داشتند  اصالح طلبان توقع آمك

آقاي : وي با بيان اين آه مصدق فردي شجاع بود و اصال حاضر نبود در مقابل قدرت آوتاه بيايد ، گفت 
آرد آه نمونه آن عدم دخالت و حضور او در جريان   خاتمي هميشه از وارد شدن به مسائل پرهيز مي

آوي دانشگاه بود آه منجر به اتفاقات منفي بعدي شد ، در واقع خاتمي عليرغم برخورداري از پايگاه 
در حالي آه . اجتماعي وسيع و گسترده مثل اردآي فلج عمل آرد و از موقعيت موجود استفاده نكرد 

شتيباني از او بسيج شده بودند ، عملكرد خاتمي در جريان آوي  درصد مردم قطعًا براي پ70حداقل 
دانشگاه آغاز افول اصالحات بود آه نتيجه آن فرسايش دانشگاهي و غرق شدن در منجالب به زندگي 

  .معيشتي بود 
وضعيت ايران به شكلي درآمده است آه اگر قرار باشد مشكالت در داخل حل : وي در پايان يادآور شد 

بار و خشن رخ خواهد داد و به هر حال عليرغم ميل ما ، آسان ديگري در جايي   هاي خون  تشود ، حرآ
ديگر آينده ايران را براساس منافع خود رقم خواهند زد ، اما با توجه به گسترش تكنولوژي اطالعات در 

ينده اين آشور ، آار گيري اين تكنولوزي ، به چشم اندازي روشن در آ  جهان و خالقيت جامعه ايران در به
  .اميدوار هستم 
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