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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
  

  ساله را اعدام ميكنند16ماليان خون آشام در منتهاي قساوت و وحشيگري يك دختر 
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  )2004 اوت19 (1383 مرداد 29
 ساله توسط آخوندهاي جنايتكار در شهر نكا را 16دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ، خبر اعدام يك دختر 

  .تشر ساخته و براي محكوم آردن اين جنايت هولناك به مجامع بين المللي فراخوان دادمن
 دژخيمان رژيم آخوندي 83 مرداد 25روز يكشنبه : در اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت آمده است

م در مال عا, به نام عاتقه سهاله را,  ساله16يك دختر , در شهرستان نكا در يك جنايت تكان دهنده
اعدام عاتقه خشم و نفرت مردم اين شهر بويژه . به دار آويختند) خيابان سي متري, خيابان راه آهن(

  .همسايگان و اهالي منطقه سكونت خانواده او بر انگيخته است
اين حكم جنايتكارانه توسط رييس دادگستري نكا صادر شد و متعاقبا به تائيد ديوان عالي رژيم آخوندي 

  .قت آخوند شاهرودي رييس قضاييه آخوندي به اجرا در آمدرسيد و با مواف
هيچ وآيلي حضور نداشت و تالشهاي خانواده وي براي , در جريان محاآمه نمايشي اين دختر نوجوان

در جريان اين محاآمه عاتقه شخصا به دفاع از خود و پاسخگويي به . گرفتن وآيل به جايي نرسيد
گاه پرداخت و از جمله گفت اگر شما راست ميگوييد بجاي قربانيان دژخيم حاجي رضايي رييس اين بيداد

خشم و آينه , برخورد شجاعانه اين دختر نوجوان. عامالن اصلي آن را محاآمه آنيد, فساد اخالق
حيواني دژخيم را برانگيخت و در حالي او را به اعدام محكوم نمود آه مجازات او حتي طبق قوانين 

شخصًا و خارج از روال معمول ساير , اين دژخيم آه به عاتقه آينه مي ورزيد. ودظالمانه رژيم اعدام نب
رضايي بعد از اعدام عاتقه گفته است جرم او . در عرض سه ماه به تائيد ديوان عالي رژيم رساند, احكام

  . اعدام شد, اعدام نبود ولي چون زبان درازي آرده
ضمن تسليت به خانواده عاتقه و , راي ملي مقاومتمسئول آميسيون زنان شو, خانم سروناز چيت ساز

خواستار محكوم آردن اين , از مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان, عموم مردم نكا
در , جنايت شد و بر ضرورت تصويب يك قطعنامه شديد اللحن از سوي اجالس مجمع عمومي ملل متحد

  .تاآيد آرد, ن و دختران نوجوانمحكوميت اعدامهاي فزاينده بويژه اعدام زنا
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

احتمال حمله پيشگيرانه براي جلوگيري از حمالت خارجي به مراآز :دريابان شمخاني مطرح آرد
  اي ايران هسته

  2004 اوت 19 – 1383 مرداد 29پنجشنبه 
ر دفاع آشورمان از احتمال حمله پيشگيرانه براي جلوگيري دريابان علي شمخاني وزي: خبرگزاري فارس

حمله پيشگيرانه مختص نظاميان : اي ايران خبر داد و تاآيد آرد از حمالت خارجي به مراآز هسته
  .آمريكايي نيست

به گزارش خبرگزاري فارس، علي شمخاني امروز در گفتگو با شبكه خبري الجزيره در پاسخ به سوالي 
نشينيم تا  ما هرگز منتظر نمي«:اي ايران گفت  حمله آمريكا و اسرائيل به مراآز هستهدرباره احتمال

ديگران به ما حمله آنند و همين االن نيز برخي از فرماندهان نظامي ايران معتقدند عمليات پيشگيرانه 
  » .زند، فقط مختص نظاميان آمريكايي نيست آه آمريكا از آن دم مي

 نيروي حاضر در منطقه نيست بلكه ما نيز وجود داريم، ما از خوست تا قندهار در آمريكا تنها«: وي افزود
  » .افغانستان گرفته تا خليج فارس و عراق حضور داريم

حضور نيروهاي آمريكايي در عراق منجر به تقويت واشنگتن در مقابل ما نخواهد «: شمخاني تصريح آرد
هايي در دستان  يران، اين نيروها تبديل به گروگاناي به ا شد، بلكه برعكس در صورت هرگونه حمله

  » .ها خواهند شد ايراني
  

  هشدار حمله پيش دستانه ايران به اسراييل 
  2004 اوت 19 – 1383 مرداد 29پنجشنبه  -بي بي سي 

ايران به اسرائيل هشدار حمله ای پيش " اوت با تيتر 19روزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن، روز پنجشنبه 
از قول علی شمخانی، وزير دفاع ايران نوشته است ايران در قبال حمالت احتمالی ديگران " ه داددستان

  .دست روی دست نخواهد گذاشت
ديلی تلگراف که بخشی از سخنان وزير دفاع ايران با شبکه خبری الجزيره را منعکس کرده می نويسد 

عليه خود نمی شناسد بلکه آنرا به سود ايران حضور نظامی آمريکا در افغانستان و عراق را تهديدی 
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چون به گفته علی شمخانی آمريکائی ها در اين دو کشور گروگان حضور خودشان شده . خود می بيند
  .اند

تلگراف می نويسد وزير دفاع ايران در مصاحبه خود گفت که آمريکا تنها نيروی حاضر در منطقه نيست 
  . يج فارس حضور داردبلکه ايران نيز در افغانستان و عراق و خل

  
ديلی تلگراف اين گفته علی شمخانی در باره برنامه های اتمی ايران را مهم ديده است که تحقيقات 

اتمی را حق مسلم ايران دانسته و گفته توان هسته ای ايران را نمی توان با بمباران يا اقدام فيزيکی از 
  .بين برد

ر دفاع ايران و مسائلی که در روابط بين ايران و آژانس ديلی تلگراف بر اساس محتوی اين مصاحبه وزي
ايران به علت نيرنگ بازی " بين المللی انرژی اتمی به وجود آمده سر مقاله ای نيز نوشته با عنوان 

  ".هسته ای بايد مجازات شود
عليه تلگراف سخنان ديروز وزير دفاع ايران و معاون سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر را تهديدی 

تاسيسات اتمی اسرائيل تعبير کرده است که گفته اند پاسخ ايران به هر حمله ای عليه تاسيسات 
  .اتمی ايران خواهد بود

سر مقاله تلگراف ايران را دشمن قسم خورده کشور اسرائيل و حامی حزب اهللا در لبنان توصيف کرده و 
اسيسات اتمی عراق درسی آموخت و  اسرائيل عليه ت1981می نويسد ايران از حمله هوايی سال 

  .تاسيسات هسته ای خود را در مناطق مختلف ايران پخش کرده است
با وجود اين ديلی تلگراف ايران را به دليل آنچه که نيرنگ و اغفال برای مخفی نگاه داشتن برنامه های 

نهايی ايران مسلح شدن اتمی خود خوانده خالفکار دانسته و با تاکيد بر اين باور دولت آمريکا که هدف 
به بمب اتمی است می نويسد اکنون معلوم شده که سياست اتحاديه اروپا در قبال ايران، يعنی حفظ 

تماس و ادامه مذاکره برای پيشرفت گام برگام اشتباه بوده و از اين خط مشی واشنگتن جانبداری کرده 
  . ارجاع شوداست که پرونده اتمی ايران بايد به شورای امنيت سازمان ملل

  
تلگراف در پايان سر مقاله اش می نويسد چنانچه تحريم های اقتصادی نيز ايران را از ادامه فعاليت های 

آمريکا و متحدانش بايد به حکومت مذهبی های ايران بفهمانند که مسلح . هسته ای اش باز ندارد
نامه ايران اتمی از حکومت صدام شدن ايران به بمب اتمی را تحمل نخواهند کرد چون به عقيده اين روز

  .حسين نيز خطر ناکتر خواهد بود
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اسامی اعضای مجلس ملی عراق
  2004 اوت 19 – 1383 مرداد 29پنجشنبه  
  

  .  عضو مجلس ملی عراق در آخرين نشست کنفرانس ملی عراق انتخاب شدند81
ش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، کنگره ملی عراق در آخرين روز کاری خود روز گذشته به گزار

  . تن را از ميان خود به عنوان اعضای مجلس ملی عراق انتخاب کردند81
  

 عضو شورای حکومت انتقالی سابق عراق که مسئوليتهای اجرايی را دولت 19 نفر به همراه 81اين 
  .را تشکيل می دهند) پارلمان( و مجلس ملی عراق نپذيرفته اند، يکصد عض

  
مجلس ملی عراق با در اختيار داشتن صالحيت محدود  قانون گذاری، وظيفه نظارت بر عملکرد دولت را 

  .برعهده دارد وصالحيت دارد وزرا و ديگر اعضای کابينه را مورد بازخواست قرار دهد
  .عراق را مورد بررسی و تاييد قرار خواهد داد دولت 2005اين مجلس همچنين بودجه سراسری سال 

 عضو مجلس ملی عراق، فهرست ائتالف وحدت ملی عراق به پيروزی رسيد که 81درجريان انتخاب اين 
موجی از اعتراض را در ميان برخی از اعضای کنفرانس ملی راموجب شد که روند اين انتخابات داخلی را 

  .نا عادالنه توصيف کردند
  

( ای حکومت انتقالی سابق که پستهای اجرايی را عهده دار نشدند عبارتند از احمد چلبی عضو شور19
رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی ( محمد بحر العلوم،  عبد العزيز حکيم) رئيس کنگره ملی عراق

،  احمد البراک، رجاء الخزاعی، حميد مجيد موسى ، عبد الکريم محمداوی، سمير شاکر محمود )عراق
يکی از دو کانديدای رياست جمهوری ( دعی ، صون کول جابوک ، نصير چادرچی ، عدنان پاچه چی صمي

رئيس اتحاديه ميهنی (، جالل الطالبانی )رئيس حزب دموکرات کردستان( ، مسعود بارزانی)موقت عراق
  توفيق، دارا ) رئيس حزب اسالمی عراق( ، يونادم کنة ، محمود عثمان ، محسن عبد الحميد)کردستان

  
صونای طارق، رجاء العزاوی ، : اعضای انتخاب شده از سوی کنفرانس ملی عراق به اين شرح است

فؤاد معصوم، ازهار عبد المجيد السامرائی ، االء عبد اهللا سعدون ، فريدون قادر عزيز ، نصير عايف حبيب 
ين ، فاروق عبد اهللا ، اياد احمد عطية، عارف طيفورعارف ، حاتم جاسم مخلص، سعد عبد الرزاق حس
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عبد الرحمن ، الشريف علی بن الحسين ، قادر عزيز ، محمد ماجی محمود ، کمال شاکر ، عبد الخالق 
زنکنة،  شعان الجبوری ، نزار حبيب الخيزران ، انور احمد عبد العزيز ، کمال محی الدين ، خسرو محمد 

ا احمد ، هيام مصطفى ، سعد اسماعيل سعيد الجاف ، سعد نايف مشعل الحردان ، اسيا احمد ، زويت
البرزنجی ، منير عبدون ، نهرو سعيد صافی ، ايمان محمد ونس ، عبد اللطيف سبی ، بيان نوری توفيق 

، حسين الجبوری ، وليد محمد محمد صالح ، سهى العزاوی ، نوری کامل ، حسين الشعالن، حسين 
يثی ، سعد صالح جبر ، عبد اللطيف المنشد ، الصدر ، حسين العوادی ، توفيق الياسری ، سعد الحد

راسم العوادی ، ستار الباير ، محمد عباس،  محمد رضا الغريفی،  محمد تقی المولى، عباس البياتی، 
نبيل الموسوی ،نديم الجابری ،عبد الکريم العنيزی ،همام حمون، وضاح حسن عبد االمير، هادی 

ان العبيدی ،سحر جابر ،ندى عبد اهللا السودانی، ماهر العامری ،ضاری الفياض ،قاسم محمد تقی ،جن
العوام ،امال موسى ،خيال محمد مهدی الجواهری ،حسين جلوب فرحان ،علی سلمان ، جواد العطار، 

التفات عبد السادة، منى علی شياع ،حنان سعيد الفتالوی، مويد العبيسی ،فؤاد الدورکی ،عبد الکريم 
يطان ابتسام کورکيس بهنام، حکمت حکيم ،سامية محمد عزيز خسرو العکيلی ،احمد الحکيم ،وليد ق

  .،سامی احمد علی ،کاميران خيری سعيد، صبحی مبارک مال اهللا، وجدان ميخائيل ،ايمان محمد يونس 
  

  آخرين هشدار عالوي براي خلع سالح شبه نظاميان هوادار صدر 
  2004 اوت 19 – 1383 مرداد 29پنجشنبه 

، نخست وزير دولت موقت عراق روز پنج شنبه آخرين درخواست خود را " اياد عالوي  " :خبرگزاري فارس 
  . براي خلع سالح شبه نظاميان هوادار مقتدا صدر و تخليه حرم علوي صادر آرد

  
ما اجازه نمي دهيم شبه  :به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اياد عالوي در مصاحبه خبري در بغداد گفت 

  . اليت خود ادامه دهندنظاميان مسلح به فع
 اين آخرين درخواست از شبه نظاميان مسلح براي تحويل سالح  :نخست وزير دولت موقت عراق افزود

  . هاي خود ، تخليه حرم شريف علوي و شرآت در فعاليت هاي سياسي است 
 آرده ما شنيده ايم آه مقتدا صدر با درخواست هاي دولت و آنفرانس ملي عراق موافقت :عالوي گفت 

ما از اين موضوع استقبال مي آنيم و آماده ايم شروط و تعهدات صدر را بپذيريم ، اما به شرطي . است 
  . آه اين موضوع از زبان شخص مقتدا صدر مطرح شود

 شرط پذيرش اين پيشنهاد اين است آه شخص مقتدا صدر  :نخست وزير دولت موقت عراق تصريح آرد
  . د را درقالب بيانيه اي اعالم آندبه طور شفاف و ملموس موضع خو

ما تاآنون موضوع آمادگي مقتدا صدر براي پذيرش درخواست هاي دولت و آنفرانس ملي را  :عالوي افزود
. تنها از زبان نزديكان او شنيده ايم و هنوز به طور مستقيم از زبان شخص صدر اين موضوع مطرح نشده 

ي اقدامات خود شويم موضع نهايي صدر را از زبان شخص او ما مايليم پيش از اين آه وارد مرحله بعد
  . بشنويم 

باب مذاآره و حل و فصل مسالمت آميز بحران نجف همچنان باز  :نخست وزير دولت موقت عراق گفت 
همچنان آماده اند بارديگر به  است و اعضاي آنفرانس ملي عراق به رغم خودداري صدر از ديدار با آنها ،

   .نجف بازگردند
 موضع شفاف خود  "اين هيات آماده است به نجف بازگردد به شرطي آه صدر شخصا :عالوي تاآيد آرد 

  . اعالم آمادگي آند "را اعالم آرده و براي ديدار با اين هيات شخصا
اگر هواداران صدر از تحويل سالح  :درهمين حال وزير آشور دولت موقت عراق در آنفرانس خبري گفت 

  . اطمينان مي دهم آه عمليات نظامي عليه آنها صورت خواهد گرفت  آنند ،هاي خود پرهيز
نيروهاي ما  :حازم شعالن ، وزير دفاع دولت موقت عراق نيز در بخش ديگري از آنفرانس خبري گفت 

  . براي اجراي حمله نظامي عليه نيروهاي ارتش مهدي آماده اند
  

  ها از وضع نجف؛  آخرين گزارش
  2004 اوت 19 – 1383د  مردا29پنجشنبه 

هاي خود در عراق را آنار بگذارد و   را مخير آردند آه يا همه فعاليت" سيد مقتدا صدر"نظاميان آمريكايي، 
  .  در اين آشور بماند و يا عراق را به مقصد يكي از دو آشور مهم شيعي موجود در خاورميانه ترك آند

صورت تنها، گزينه   در غير اين: ندهان آمريكايي تأآيد آردند، فرما)ايلنا ( به گزارش خبرگزاري آار ايران 
  .حمله نظامي قابل بررسي است

اي آه به احتمال زياد، ظرف امشب يا فردا بر ضد مبارزان سپاه   به گزارش پايگاه خبري آتابات، در حمله
گيرد، از گازهاي   اند انجام مي  پناه گرفته) ع(آه در داخل حرم اميرالمؤمنين امام علي) عج(المهدي
  .آننده استفاده خواهد شد  بيهوش

اين خبر همچنين حاآي است سيد مقتدا صدر، در حال حاضر در حرم حضور ندارد و مكاني را در خارج از 
  .اين مكان مقدس براي فرماندهي عمليات انتخاب آرده است

حازم " و پليس آه زير نظر همچنين بر اساس دستور دولت عراق و نيروهاي آمريكايي، اعضاي گارد ملي
ُبرد و با   وسيله عمليات هلي  وزير آشور عراق فعاليت دارند به" حسن فالح النقيب"وزير دفاع و " الشعالن

  .، اين مكان مقدس را به تصرف خود در خواهند آورد)ع(هاي حرم امام علي  آردن چترباز بر روي بام  پياده
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در حال : برد، گزارش داد  ر انتظار يك حمام خون وحشتناك به سرمياين پايگاه خبري با بيان اينكه نجف د
 متري، 200را تا فاصله ) ع(افزارهاي آمريكايي دور تا دور حرم امام علي  ها و جنگ  پوش  ها، زره  حاضر تانك

  .هاي خاردار محصور شده است  وسيله سيم  به محاصره درآورده و تمام اين منطقه، به
هاي ورودي و خروجي   نين در اقدامي مشترك با وزارت دفاع و آشور عراق، تمامي راهها همچ  آمريكايي

خوانند جلوگيري   شدگان مي  رساني به محاصره  وسيله از آنچه آمك  اند تا بدين  به نجف را مسدود آرده
  .آنند

اگر آنها : ، گفت)عج(، وزير دفاع عراق با تهديد مبارزان سپاه المهدي"حازم الشعالن"در اين حال، ژنرال 
  .رحمانه مواجه خواهند شد  اي بي  شان را زمين نگذارند با حمله  سالح

، )ع(االجلي چند ساعته براي خروج شيعيان هوادار سيد مقتدا صدر از حرم امام علي  وي با تعيين ضرب
د و در اين اي هستيم آه در ساعات آينده انجام خواهد ش  ما در حال آمادگي براي حمله: تأآيد آرد

  .حمله شديد درسي به آنها خواهيم داد آه تا ابد فراموش نكنند
" اياد عالوي" مقتدا صدر هم بايد نزد رئيس،: بايد منحل شود، گفت) عج(وي با بيان اينكه سپاه المهدي

  .برود تا او سرنوشتش را مشخص آند
تنهايي وارد آن   اهند برد و بهفوج به حرم هجوم خو  گارد ملي و پليس عراق فوج: شعالن ادامه داد

  .خواهند شد و افراد مسلح را اخراج خواهند آرد
، اعالم )عج(اين در حالي است آه دولت عراق با تعيين شروطي براي پايان حمالت بر ضد سپاه المهدي

  .هاي ما را بپذيرد  سيد مقتدا صدر، چند ساعت بيشتر فرصت ندارد تا شرط: آرده است
  :ه، اين شروط به شرح زير استبه گزارش العربي

توسط سيد مقتدا صدر در يك آنفرانس خبري و با حضور نمايندگان ) عج(ـ اعالم انحالل سپاه المهدي
  هاي مختلف؛  رسانه

  ها به پليس و گارد ملي؛  هاي عراق و تحويل اين سالح  در همه استان) عج(ـ خلع سالح سپاه المهدي
  هد مبني بر عدن تكرار حمل سالح؛و تع) ع(ـ خروج از حرم امام علي

  مبني بر عدم فعاليت مسلحانه در آينده؛" سيد مقتدا صدر"ـ تعهد 
اند و   ـ افشاي روند محاآمه افراد پليس آه در محكمه شرعي تابع دفاتر شهيد صدر ثاني محكوم شده

  هاي آنان؛  پرداخت غرامت به خانواده
  .ها هستند  پليس و گارد ملي عراق آه در اختيار صدريشده    و آزادسازي تمامي افراد بازداشت ـ 

  .ذآر آرد" سيد مقتدا صدر"آردن   ، هدف از وضع اين شروط را خوار و ذليل"المحيط"پايگاه خبري 
چاپ آويت نيز با اعالم اين خبر آه بيش از دو هزار نظامي آمريكايي در آماده باش " السياسه"روزنامه 

 نظامي عراقي نيز آماده مشارآت در يورش به 800: برند، نوشت  به سرميبراي دريافت يورش به حرم 
  .هستند) ع(حرم امام علي

اين سربازان آه از قدرت فراواني برخوردارند، : ، وزير دفاع عراق در اين باره گفت"حازم الشعالن"مشاور 
اشغال شهرها آموزش اند و در زمينه جنگ خياباني و   هاي فشرده نظامي دشواري را گذرانده  تمرين
  .اند  ديده

آه مدفن بسياري از پيامبران و اوليايي الهي است نيز از ) دشت صلح(السالم   بخش اعظم آرامگاه وادي
  .ساعاتي پيش به تصرف نظاميان اشغالگر آمريكايي درآمده است

ير عراق، هاي رسيده از جنوب عراق نيز حاآي است اآثر قريب به اتفاق سران قبايل و عشا  گزارش
  .اند  هاي محلي، دولت و نظاميان آمريكايي با دريافت مبالغ گزاف خريداري شده  توسط نيرو

طور آامل تخريب آنند   اند شهرك صدر در جنوب بغداد را به  از سوي ديگر نيروهاي آمريكايي دستور يافته
  . آشته بر جاي گذاشته است100آه اين عمليات از صبح امروز تا آنون، حدود 

اين گزارش با بيان اينكه پس از خروج خبرنگاران از شهر مقدس نجف، بسياري از خبرها، مخفي باقي 
دست نظاميان آمريكايي در شهر مقدس   به) عج( تن از نيروهاي سپاه المهدي37: افزايد  ماند، مي  مي
  .اشرف، اعدام شدند  نجف

  .هاي عراقي قرار گيرد  شدگان فردا در اختيار رسانه  قرار است اسامي اعدام
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مردادماه29: روزنامه های تهران
  2004 اوت 19 – 1383 مرداد 29پنجشنبه  -بي بي سي 

روزنامه های امروز تهران در ادامه روندی که هفته گذشته هم برقرار بود، درباره اوضاع نجف اخبار 
روزنامه های هوادار محافظه کاران از جنگ و مرگ و حمله به حرم امام علی . متناقضی منتشر کرده اند

وافق مقتدی صدر و توسط نظاميان آمريکائی خبر داده اند و روزنامه های مستقل با گزارش هائی از ت
  .دولت موقت احتمال داده اند که آرامش به نجف باز می گردد

جمهوری داده، " جنگ خونين نجف" در کنار عکسی از يک تانک سوخته آمريکائی خبر از رسالت
ناميده خبر داده که آنان در آستانه هجوم نظامی و اشغال حرم " دژخيم " که نظاميان آمريکا را اسالمی

  .هستندامام علی 
جام داده و " فروکشی بحران نجف" در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر از ايراندر همين حال روزنامه 

 خبر از موفقيت مذاکرات بين هواداران مقتدی صدر و فرستادگان دولت موقت عراق داده و شرق و جم
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دولتی با نيروهای در عين حال نوشته اند که رييس دولت عراق در دستورعملی از شدت عمل نيروهای 
  .شبه نظامی در صورت ادامه تمرد آنان، خبر داده است

 نوشته حضور سرنوشت ساز و تعيين کننده خيل عظيم مردمی در داخل جمهوری اسالمیروزنامه 
حرم مانع از پيشروی نظاميان آمريکائی شد و متجاوزين همچنان در پشت دروازه های بخش قديمی 

  .شهر نجف زمين گير شدند
  .  روزنامه ديگر صبح خبر از شکست آمريکا در کوچه های نجف داده استهموطن سالمما ا

 از زبان سخنگوی مقتدی صدر نوشته صدر با تمام بندهای طرح سه مرحله ای کنفرانس همشهری
ملی عراق برای حل بحران نجف موافقت کرده است و به اين ترتيب کميته ميانجی کنفرانس ملی عراق 

  . خير خود برای حل اين بحران موفق شده استدر اقدام ا
 که نسخه ای از اطالعيه مطبوعاتی رييس دولت موقت عراق را به دست آورده خبر داده که در اعتماد

 و نيز   است  شده  آرامش  بازگشت  خواهان  که  سيستانی اهللا  دفتر آيت  بيانيه  به اين اطالعيه با اشاره
   به  و صلح  امنيت  بازگرداندن  صدر از دولت برای  خاندان صدر، بزرگ  حسين اهللا  آيت  مستقيم درخواست

 نخواهد   و پا بسته  دست  شورشگری  اين  در مقابل  عراق ، تاکيد شده که دولت  نجف شهر مقدس
  .  کار خواهد بست  به اشرف  شهر نجف   به  آرامش  بازگرداندن  خود را برای  تالش ايستاد و تمامی

 اولين جلسه مشترک نمايندگان مجلس هفتم و دولت را در صدر اخبار خود آورده و نوشته در اين رقش
اين جلسه نتيجه مثبتی دربرنداشته، همچنان که  جلسه از هر دری سخن رفت اما چنين پيداست که 

ه پس از پايان آن، نمايندگان مجلس شورای اسالمی در صحن علنی مجلس بيشترين انتقادات را ب
  . نشست مذکور وارد کردند و به اين ترتيب اين دو نهاد وارد مرحله جديدی از چالش ميان خود شده اند
روزنامه های ديگر صبح آخرين روز هفته، از زبان محمد خاتمی در ديدار با نمايندگان مجلس از نگرانی 

 بخش های عمده آن را وی برای تحقق اهداف برنامه چهارم خبر داده اند که مجلس در روزهای گذشته
  . تغيير داد

 رييس مجلس و چهره های اصلی محافظه کار حاضر در مجلس انتقادات خود را رسالتبه گزارش 
متوجه سخنگوی دولت کردند که اين تغييرات را موجب عقب افتادن برنامه ها و کند شدن آهنگ رشد 

  . کشور خوانده بود
خنان سخنگوی دولت درباره حجاب و نظرات محافظه کاران  گاليه ديگر نمايندگان از سشرقبه نوشته 

  . بوده که عبداهللا رمضان زاده از آن با تعبير نظريات طالبانی ياد کرده بود
 رييس کميسيون فرهنگی مجلس از آماده شدن محافظه کاران  ايراندر همين حال به نوشته روزنامه

  . ين حدود شرعی مد و حجاب خبر داده استبرای تدوين قانونی برای لباس دختران و پسران و تعي
 در سرمقاله امروز خود با نقل اختالفات مجلس و دولت بر سر مسائل اقتصادی پرسيده دنيای اقتصاد

  .تکليف مشکالت مردم چه می شود
  از بيانيه تحليلی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی خبر داده که عصر ديروز منتشر شد وايرانروزنامه 
  . منعکس کرده است" ابراز نگرانی از آينده کشور " آن را با عنوان زدآفتاب ي

 در اين بيانيه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ضمن ابراز نگرانی از شرايط شرقبر اساس گزارش 
موجود، ادامه اين روند را موجب مواجهه کشور با بحران دانسته و نوشته از يک سو در عرصه داخلی، 

بوعات و بستن نشريات اصالح طلب، محدود کردن آزادی های سياسی اجتماعی و تداوم توقيف مط
ناهماهنگی در اداره امور کشور، که مسئله نمايشگاه بين المللی و بسته شدن فرودگاه امام خمينی 

علی رغم صرف ميلياردها تومان از بودجه بيت المال برای ساخت آن، نمونه هايی از آن است و از سوی 
 سال ٧عرصه خارجی، تشديد بحران فعاليت هسته ای ايران، تيرگی روابط ايران و اروپا که طی ديگر در 

اخير بی سابقه است، ناتوانی در تصميم گيری در عقد سه قرارداد مهم و متضمن منافع ملی با ترکيه 
ن ربوده تنش و تيرگی روابط با کشور عراق علی رغم سرمايه گذاری هنگفت مادی، معنوی و در نتيجه آ

شدن مشکوک ديپلمات ايرانی، دستگيری ده ها ايرانی در عراق و از دست دادن و يا تضعيف دوستان 
همگی از شرايط بحرانی، ناکارآمدی رويکردها و تفکرات و آينده ای نگران ... ايران در دولت اين کشور
  .کننده حکايت می کنند

اران انقالب اسالمی پس دادن قايق های  سخنگوی سپاه پاسدجمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 
توقيف شده انگليسی را منوط به رفع ابهام های موجود توسط مقامات اين کشور دانسته و گفته حضور 

نظاميان انگليسی در آبهای ايران هنوز مبهم است و پيش از هر اقدامی در جهت تحويل تجهيزات و قايق 
رانی داده شود واقدام اوليه وزارت امورخارجه در رهايی ها به انگليس بايد پاسخ مناسبی به طرف اي

  . نيروهای انگليسی، نبايد دليل برناديده انگاشتن اين ابهامات به حساب آيد
 توضيح داده که سه قايق تندروی انگليسی اول تيرماه سال جاری با جمهوری اسالمیروزنامه 

رعبداهللا وارد آبهای سرزمينی ايران و با هشت سرنشين نظامی از بندر ام القصر عراق و در مسير خو
بين رودخانه های اروندرود و بهمن شير مشغول تردد بودند ) خط مرزی ايران و عراق (عبور از خط تالوگ 

  .که از سوی نيروی دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی توقيف گرديدند
   

  کنفرانس ملی عراق؛ چالش واگرايی و همگرايی 
  2004 اوت 19 – 1383داد  مر29پنجشنبه 

 کنفرانس ملی عراق به دنبال چهار روز فعاليت گسترده و جنجالی و -گروه بين الملل خبرگزاری مهر
 نفره مجمع ملی اين کشور در حالی به کار خود پايان داد که از سوی تعدادی 100انتخاب اعضای 
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ليکن آن رامی توان .  گرفته بودازاحزاب و طرفهای سياسی عراقی مورد تحريم و انتقاد شديد قرار
آزمايش مردم ساالری پس از سرنگونی رژيم صدام و تالش ملت عراق جهت به دست گرفتن سرنوشت 

  . سياسی خود تلقی کرد 
به گزارش خبرگزاری مهر،  بی گمان در شرايط آشفته فعلی عراق نيز نمی توان راهی بهتر برای انتخاب 

وقت اين کشور برگزيد ضمن اينکه فراموش نکنيم که عليرغم انتقادات  اعضای مجمع ملی و يا پارلمان م
 نماينده از هر استان در 25حضور تنها ( بحق وارد به تعداد و شيوه اعضای انتخابی از هر استان عراق 

،  ليکن روند انتخاب اوليه افراد حاضر به شکلی تقريبا مردمی و از طريق گروههای سياسی ) کنفرانس 
% 55 شيعه و سنی صورت پذيرفت  بگونه ای که عليرغم تالشهای گسترده آمريکا حداقل و احزاب

  . حاضران در کنفرانس را شيعيان تشکيل دادند 
  

در همين راستا و عليرغم تحريم کنفرانس از سوی گروههايی همچون جماعت مقتدی صدر ، جمعيت 
های قوميت گرا و جنبش علمای مسلمين اهل سنت ، حزب اسالمی عراق ، برخی از گروه

 گروه سياسی که در راس آنها گروههای مطرحی همچون مجلس 70سوسياليسم عربی ، حداقل 
اعالی انقالب اسالمی عراق و حزب الدعوه قرار داشتند با اين نگاه که عدم حضور شيعيان در نهايت 

عراق خواهد شد ، موجب خالی شدن صحنه برای رقبا و از دست دادن فرصت حضور در آينده سياسی 
ضمن اينکه حزب کنگره ملی عراق به رهبری احمد . بطور فعال در اين اجالس چهار روزه شرکت جستند 

چلبی نيز به دليل وجود حکم به اصطالح قضايی از حضور در کنفرانس محروم شد که اعتراضات فراوانی 
  . را نيز به دنبال داشت

 نفر از احزاب ، 158 نفر ازاستانها ، 554د حاضردر اين کنفرانس  تن افرا1400بر اساس آمارموجود از ميان 
 نفر از سوی 104 نفر از عشاير و 70 نفر از شخصيت ها ، 443 نفر از سوی کميته آماده سازی ، 108

به همين دليل نيز بسياری ازعراقی ها معتقد بودند که چنين . نهادهای مدنی عراق انتخاب شده بودند 
 سال است که کشورشان به خود نديده  و لذا  اين فرصت را با تمام 50ا بيش ازاجالس فراگيری ر

اشکاالت وارد بر آن که مهمترين آن حضور رسمی اشغالگران در عراق است بايد مغتنم شمرد و اتفاقا با 
شايد به همين دليل بود که فواد معصوم . حضور خود مانع از دستيابی اشغالگران به اهدافشان شد 

  . ل برگزاری کنفرانس ، اين اجالس را نخستين سنگ بنای نموکراسی در عراق توصيف نمود مسئو
  

بطور کلی مطابق قانون اداره موقت عراق روند استقرار دموکراسی در اين کشور از مراحل چند گانه 
انتقال حاکميت ، تعيين دولت موقت ، تشکيل کنفرانس ملی ، برگزاری انتخابات سراسری ، تشکيل 
  .مجلس ملی ، تصويب قانون اساسی ومراحل بعدی آن درمورد مناطق ملی قومی و فدراتيو بايد بگذرد

در همين راستا و به دنبال انتقال رسمی حاکميت از نيروهای اشغالگر آمريکايی به دولت موقت اين 
عنوان نخست کشور در پنجم ژوئن گذشته ، غازی عجيل الياور به عنوان رييس جمهور و اياد عالوی به 

 تن از آنها شيعه هستند 17 عضو که 33رياست دولتی با )  ژوئن28(  تير 8وزير دولت موقت رسما از روز 
عهده  ) 2005يعنی تا زمان برگزاری انتخابات تا پيش از ژانويه (  ماه 7را جهت اداره امور عراق به مدت 

دود بوده ، توانايی قبول تعهدات بين المللی حدود اختيارات اين دولت بر اساس قانون مزبور مح.دار شدند
اين دولت در عين حال مسوول اداره امور و . که متضمن پذيرش برخی مسائل برای عراق است را ندارد

  .هماهنگی های الزم برای فراهم شدن زمينه برگزاری انتخاباتی آتی نيز می باشد
ده سازمان ملل در امور عراق طی سخنانی درمراسم افتتاحيه اين کنفرانس اشرف جهانگير قاضی نماين

بزرگترين نگرانی عراقی ها را در حال حاضر فقدان امنيت دانسته ، بر ضرورت حصول اتفاق نظر، نوسازی 
غازی الياور رئيس جمهور موقت عراق نيز شکست تروريسم .، ترويج و تقويت حاکميت قانون تاکيد کرد 

ته ، آن را مقدمه ای برای بازسازی ، برگزاری انتخابات و تامين و تروريستها را مهمترين اولويتها دانس
و اما اياد عالوی نخست وزير . شرايط پايان دادن به اشغال و بازگرداندن کامل حاکميت به عراق دانست 

و فرد قدرتمند دولت موقت بر ضرورت ريشه کن کردن نيروهايی که ثبات اين کشور را هدف قرار داده اند 
ده ، با برشمردن وظايف اعضای شورای منتخب ، آنها را دارای نقش بسيار حياتی در آينده اين تاکيد نمو

  .کشور برشمرد 
  

واما مهمترين وظيفه کنفرانس ملی عالوه بر تعيين روند سياسی عراق که در نهايت به برگزاری 
 نفره بر 100نترلی  ک- منتهی خواهد شد ، تشکيل يک نهاد مشورتی 2005انتخابات سراسری  ژانويه  

بود که نقش يک پارلمان موقت را بازی " مجمع  ملی موقت عراق " دولت موقت اين کشور موسوم به 
  : کرده ، وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت 

  نظارت برتدوين برخی قوانين مورد نياز نظير قانون انتخابات و مطبوعات _  1
بات آتی  و تعيين اعضای شوراهای استانی و مجلس ملی  فراهم سازی زمينه جهت برگزاری  انتخا-2

  . 2005انتقالی عراق تا پيش از پايان ژانويه 
  .  دولت موقت عراق 2005  تصويب بودجه سال مالی -3
  .و توی تصميمات دولت موقت با اکثريت دو سوم آرا_ 4
  . سوال از وزيران کابينه دولت موقت -5
  زی ، توسعه اقتصادی و  تضمين امنيت عراق  پيگيری امور مربوط  به بازسا-6
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 موافقت با تعيين اعضای رياست جمهوری و قوه مجريه در صورت استعفا يا فوت يکی از اعضای دو -7
  .نهاد مزبور

  
شيوه :  ازسوی ديگر اين  کنفرانس بطور کلی با دو مشکل اساسی مواجه بود که عبارت بودند از

  .  انتخاب اعضا و بحران نجف 
 نفره اين مجمع  اگر چه تا حدود زيادی 100 خصوص شيوه انتخاب می توان گفت روند انتخاب اعضای در

موجب بروز اختالف ميان احزاب و گروههای عراقی حاضر در اجالس و حتی تهديد آنها به عقب نشينی 
شور منجر و انصراف از حضور گرديد ليکن در نهايت و به منظور حفظ تماميت ارضی و وحدت ملی اين ک

گرديد که از پيش توسط برخی از گروههاو احزاب سياسی " وحدت ملی "به انتخاب ليست موسوم به 
  .تعيين شده وتا حدودی نيز مورد حمايت دولت موقت بود 

اين موضوع بويژه  تا حد زيادی موجب انتقاد جناحهای شيعه از روند انتخاب اعضا بود که آنها خواهان 
% 52 ميالدی ميان احزاب در تبعيد يعنی حداقل 91ورت پذيرفته در سال سهمی مطابق توافق ص

بقيه که کردها را نيز شامل می شود بودند حال آنکه تالش زيادی % 15اسالمگرايان و % 33شيعيان ، 
صورت پذيرفت تا اوال ميان نيروهای الئيک و اسالمی نوعی توازن برقرار شود،  ثانيا نقش شيعيان تا 

  .  کاهش يابد و ثالثا جايگاهی بيش از حد انتظار به کردها واگذار گردد حداقل ممکن
نهايتا نيزپس از ارائه فهرست های مختلف از سوی نمايندگان گرايشات اسالمی ، الئيک ، کرد ، عرب و 

 کرسی ويژه 21 کرسی ويژه احزاب سياسی ، 21:  کرسی شورا به اين ترتيب تقسيم گرديدند 81غيره
 10 کرسی ويژه شخصيتهای قبيله ای و عشايری ، 10 کرسی ويژه اقليتها ، 11انی ، رهبران است

% 25در مجموع نيز .  کرسی ويژه افراد مستقل 8کرسی ويژه نمايندگان سازمانهای جامعه مدنی و 
 کرسی ديگرشورا نيزدر اختيار اعضای سابق 19ضمن اينکه . مجموع کرسيها به زنان اختصاص يافت

 انتقالی عراق که پس از تعيين دولت موقت هيچگونه مسئوليتی را نپذيرفته بودند قرار شورای حکومت
گرفت و لذا افرادی همچون سيد عيد العزيزحکيم ، سيد محمد بحرالعلوم ، احمد چلبی ، عدنان پاچه 
 چی ، نصير چادرچی ، مسعود بارزانی ، جالل طالبانی و محسن عبد الحميد بارديگر وارد فعاليتهای

  . رسمی سياسی عراق می شوند 
  

و اما همانگونه که از ابتدا نيز انتظار می رفت مهمترين بحرانی که کنفرانس با آن مواجه بود وتا حد 
زيادی نيز اخبار و تحوالت آن را تحت الشعاع قرار داد حادثه نجف و حمله نيروهای اشغالگر آمريکايی به 

حادثه ای . م بی گناه اين ديار رنج کشيده و محروم بود اين شهر مقدس و به خاک و خون کشيدن مرد
که حتی در روز ابتدای کنفرانس نيز موجب گرديد تا جمعی از شرکت کنندگان پس از سخنرانی نماينده 

ويژه سازمان ملل در امور عراق با فرياد اعتراض نسبت به ادامه حمالت ، بطور موقت سالن اجالس را 
  .د نيز بر شرايط درون اجالس سايه افکند ترک گفته و طی روزهای بع

تحوالت مربوط به درگيری های نجف نه به عنوان يک حادثه گذرا در سلسله حوادث روزانه عراق که به 
عنوان يکی از قضايای تاثير گذار بر آينده سياسی اين کشور و يکی از نگران کننده ترين اقدامات نظاميان 

موقت عراق ، موجب خيزش افکار عمومی و واکنش مجامع مختلف آمريکايی و اتباع آنها در دولت 
اگر چه اين درگيری و مجموعه سوابق و موضع گيری های جماعت مقتدی صدر و . جهانی گرديد

برخوردهای گذشته و حال اين گروه در ابعاد گوناگون ، جای بحث و بررسی دارد ليکن شيوه برخورد 
الحال بعثی آنها امثال شعالن با مقدسات اسالمی و شيعی ، دژخيمان آمريکايی و وابستگان معلوم 

  .خون همگان را بجوش آورده ، بروز جبهه ای جهانی بر عليه اقدامات خود سرانه آنها را موجب گرديد 
  

 در همين راستا اجالس نيز به عنوان مهمترين اقدام و به منظور جذب طرفداران مقتدی صدر به عنوان 
ملت عراق و نيز بستن راه بر تندروی نيروهای افراطی عراقی و آمريکايی اقدام به بخش قابل توجهی از 

تعيين کميته ويژه ای جهت مذاکره و پايان دادن به بحران نجف به رياست سيد حسين صدر از چهره 
های مطرح بيت صدر و از اقوام نزديک مقتدی صدر نمود که در حد خود اقدام بسيار سنجيده و بجايی 

  .بود 
وی با ارائه طرحی سه مرحله ای در باره بحران نجف مبنی برخروج نيروهای مقتدی صدراز حرم و صحن 

سالحها به نيروهای دولتی و تبديل نيروهای جيش المهدی به يک حزب ) ويا فروش ( علوی ، تسليم 
هت سياسی با تضمين عدم پيگرد قضايی آنها از سوی دولت عراق ، موجبات فراهم شدن زمينه ج

  .همکاری مقتدی صدر با ميانجيگران و بروزشرايط جديدی در معادله تحوالت اين کشور گرديد 
اگر چه پيش بينی نتيجه تحوالت فعلی عراق بسيار مشکل می نمايد ليکن بايد گفت کنفرانس تالش 

اگر دولت موقت حال . خود را مبذول ، نمايندگانش را اعزام و طرح سه مرحله ای پايان بحران را ارائه داد 
به پشتيبانی نيروهای آمريکايی راه ديگری را برای پايان دادن به بحران نجف برگزيند طبيعی است که 

  . فشار سياسی اين اقدام را نيز خود بايد پاسخگو باشد 
از سوی ديگر تحرک اجالس اين تاثير را نيز داشت که سازمان ملل بطور مستقيم نسبت به حل و فصل 

ز بحران نجف اقدام واز طريق اشرف قاضی نماينده سازمان ملل در امور عراق تالش نمود مسالمت آمي
تا با ارائه طرحی مبنی برآتش بس فوری و مذاکره نماينده دبير کل با طرفهای درگير، راه حلی را برای آن 

نامعلومی اين طرح اگر چه با موافقت ضمنی مقتدی صدر همراه شد ولی پس ازآن وبه داليل . بيابند 
  ! اعالم گرديد که سازمان ملل تنها پس از درخواست رسمی دولت عراق وارد اين بحران خواهد شد 
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در پايان بايد گفت که برگزاری اين اجالس را می توان گامی هر چند کوتاه در راه تقويت مردم ساالری و 
ضمن اينکه بی گمان دستيابی ملت عراق و بويژه شيعيان به حقوق پايمال شده شان تلقی نمود 

آمريکا نيز بی کار ننشسته تالش نمود تا حداکثر تاثير را بر روند برگزاری و انتخاب اعضای کنفرانس 
در اين ميان آنچه اهميت دارد اين است که حضور شيعيان و هماهنگی آنها با . ومجمع ملی بگذارد 

شورای حکومت انتقالی توانايی ساير نيروهای سياسی فعال در صحنه عراق بدون شک همچون دوران 
 .  ايستادگی در برابر بسياری از برنامه های دشمنان و بعثيان سابق را به آنها خواهد بخشيد 
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