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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
 

  ويدادهاي مهم ايرانبرخي از ر
 

  آاردار آويت در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد 
  2004   مه12 -1383  ارديبهشت23شنبه  چهار

در اعتراض به درج اخبار و مطالب بي پايه و اساس و توهين آميز مطبوعات آويت در : خبرگزاري فارس
ن آشور به وزارت امور خارجه فرا خوانده روزهاي اخير، آاردار سفارت آويت در تهران در غياب سفير اي

  . شد
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره اطالعات و اخبار وزارت امور خارجه، رييس اداره دوم خليج 

فارس، مراتب اعتراض شديد آشورمان نسبت به انتشار اخبار بي پايه و توهين آميز مطبوعات آويت را 
  .  ادامه اين روند را به نفع روابط دو آشور ندانستبه آاردار اين آشور ابالغ آرد و

مقام ايراني با اشاره به اينكه طي چند روز اخير مطبوعات آويت رويكرد ناشايستي را عليه جمهوري 
  . اند، اينگونه اقدامات را مغاير منافع مشترك دو آشور قلمداد آرد اسالمي ايران آغاز نموده

انتشار مطالب آذب و توهين آميز آمكي به پيشبرد روند مناسبات دو : اين مقام وزارت خارجه تاآيد آرد
هاي  رود مسوولين دولت آويت اصول و مباني مناسبات دو جانبه را از شائبه آشور نمي آند و انتظار مي

هاي پيوندهاي مستحكم موجود را تقويت  افترا و تاثيرات سوء، مصون داشته و با نظارت مسووالنه پايه
  . سازند

ديدگاه : آاردار آويت در اين ديدار ضمن ابراز تاسف شديد از مطالب منتشره در جرايد آويتي، گفت
مندي نسبت به گسترش و تحكيم روابط برادرانه و دوستانه با جمهوري  رسمي دولت آويت عالقه

  . اسالمي ايران است
قت به مقامات آشورش منتقل پيام اعتراض مقامات جمهوري اسالمي ايران را در اسرع و: وي تاآيد آرد
  . خواهد نمود

آنچه در برخي از جرايد اين آشور انتشار يافته مغاير با ديدگاههاي رسمي دولت و : العنزي تصريح آرد
مقامات آويتي است و مقامات مسوول از اين امر بسيار ناخرسند هستند و تدابير الزم را به آار خواهند 

  . گرفت
 

     ترآيه به»  زاده نامي« لغو سفر   پرده پشت
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  تپه «  ترك  شرآت  همكاري  و آنكارا بر سر تداوم  تهران  در روابط  ايجاد شده بحران:   اعتماد سياسي گروه
 آنكارا منجر  به   ايران  وزير امور خارجه ، معاون زاده  امين  لغو سفر محسن  به  خميني  امام با فرودگاه»  آآفن
  .شد
، آاردار   شعشعي ابوالقاسم.  بود  ايران  ديپلماسي  دستگاه  براي  پرتالطم ، روزهايي  گذشت  آه يي هفته
 احضار شد و در   آويت  امور خارجه  وزارت  از سوي  هفته  اين ، يكشنبه  سفير ايران  در غياب  در آويت ايران
   آويتي  از شيعيان  با گروهي  ايراني  هيات  ديدارهاي  خود را به  اعتراض ب مرات  آويتي هاي  ديدار مقام اين

، اما با دستور   يافت  گشايش  ساعاتي  تنها براي  امام ، فرودگاه  حادثه  از اين  روز پس تنها يك.  آردند اعالم
  . شد  تعطيل  دوباره  فرودگاه ، اين  مسلح  نيروهاي ستاد آل
ها   مورد بر سر زبان  در اين  زيادي  شد تا شايعات يي  بهانه  نظامي  دستور مرجعي  به  فرودگاه تعطيلي
   فرودگاه  از افتتاح  جلوگيري  براي آاران  محافظه  تالش  فرودگاه  تعطيلي  اعتقاد داشتند دليل برخي. بيفتد
   شدن  سهيم ها براي راد و گروه نظر اف  از اختالف  و برخي  است  خاتمي  جمهوري  رياست  در دوران امام

  .دادند  خبر مي  فرودگاه  اين  فعاليت در منافع
   تعطيلي  روز بعد دليل  مسلح  نيروهاي  ستاد آل  و تبليغات  فرهنگي افشار معاون  علي سردار سرتيپ

 در   و اماراتي  ترآيه هاي  ستاد با حضور شرآت  اين  و مخالفت  ويژه  امنيتي  را مشكالت  امام فرودگاه
   شد آه  ملي  امنيت  عالي  در شوراي هايي  وجود توافق افشار مدعي.  آرد  اعالم  فرودگاه  اين مديريت
  . بود  شده ها منع  خارجي  به  امام  امور فرودگاه  از واگذاري  راه  وزارت  آن براساس
.  شد ماجرا وارد فاز جديدي»   آآفن تپه «  ترك  با شرآت  راه  لغو قرارداد وزارت  خبر احتمال با اعالم
   پروژه  با مجري  ترآيه  خصوصي  شرآت  يك  قرارداد بين  آه  و در حالي  نامعمول  در اقدامي  ترك هاي مقام

 بر سر   توافق  خواستار اجراي  شرآت  از اين  بود، وارد ماجرا شدند و در حمايت  منعقد شده  امام فرودگاه
  . شدند  ترك  طرف  به  امام  فرودگاه ات خدم واگذاري

   در توقف  ترآيه  وزير امور خارجه معاون»  اغور زيال «  دارد آه ها اهميت  ترك  براي  ماجرا آنچنان  ظاهر اين به
   به  مغرب  پايتخت  رباط  به  در مسير سفرش  ايران  وزير امور خارجه  خرازي  آمال  حامل  هواپيماي ساعته يك
  . شد  آآفن  تپه  از لغو قرارداد شرآت  خود خواستار جلوگيري  از رييس  نقل  و به  رفت ودگاهفر
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 را   ترك قرارداد با شرآت:  آرد  خالصه  جمله  در يك توان  را مي  گفت  خرازي  به  خطاب  زيال  آنچه تمامي
   قرار بود محسن  شده  تعيين پيش از  يي  برنامه  براساس  آه تنها دو روز بعد و زماني.  نكنيد ملغي
 دو   مورد عالقه  و ساير مسائل  عراق وگو در مورد اوضاع  وگفت  ترآيه  هاي  ديدار با مقام  براي زاده امين
  . سفر خبر داد  از لغو اين  ترآيهNTV   تلويزيوني  آنكارا سفر آند، شبكه  به طرف
   با توجه  است  خواسته زاده  از امين  در ترآيه  سفير ايران آبادي ، فيروز دولت  است  شده مدعيNTV  شبكه

  .  آشور لغو آند  اين ، سفر خود را به  و ترآيه  ايران  در روابط  وجود آمده  به  بحران به
 لغو قرارداد  ها در خصوص  ترك هاي  سوال  به  دادن  در پاسخ  ايران  سفر را ناتواني  لغو اين  دليل آبادي دولت
   اين  آنكارا در انتظار انجام  ادعا شدهNTV   شبكه در گزارش.  است  آرده  عنوان  امام  با فرودگاه  ترك آتشر

  . آند  ارايه  توضيحاتي  امام  با فرودگاه  ترك  لغو قرارداد شرآت  علل  درباره زاده سفر بود تا امين
 لغو سفر   سفير دليل  و جانشين  در ترآيه  ايران ت سفار ، دبير اول  ايزدي  خبر، بيژن  انتشار اين  رغم به

 با  وي.  آرد  در آنكارا اعالم  حضور فيروزآبادي  آنكارا را عدم  به  امور خارجه  وزارت  آسيا و اقيانوسيه معاون
، مقرر برد  بسر مي  در تهران  مذاآرات يي  پاره  انجام  براي آبادي  دولت ادعا آرد از آنجا آهNTV خبر  تكذيب

 خود حضور   خدمت  آشور نيز در محل  در اين  سفير ايران  آنكارا سفر آند آه  به  زماني زاده شد امين
  . باشد داشته
   ترك  لغو قرارداد شرآت  در قبال  موضعي  هيچ  ترآيه  امور خارجه  خود تاآيدآرد، وزارت ، در اظهارات ايزدي

  اگر چه.   است  نشده  ابالغ  در ترآيه  ايران  سفارت  به  پيامي  رابطه اين و در   اتخاذ نكرده  امام با فرودگاه
 از ديدار   ظاهر هيچ  آرد، اما به  عنوان  ديپلماتيك  با اصول  و منطبق  عادي  را سفري زاده  سفر امين ايزدي
 در   متعددي هاي آورد گزارش  ياد مي  به  وگرنه  خبر نداشت  او در ترآيه ساعته  يك  در توقف  با خرازي زيال

 از لغو قرارداد   جلوگيري  در زمينه  ايران  دولت  مداخله  براي  ترآيه  وزير امور خارجه  معاون مورد درخواست
  .  است  منتشر شده  ايران  راه  با وزارت  ترك شرآت

   روابط  به  خدشه  وارد آوردن  در راستاي  عاملي  به  آويت  از شيعيان  با گروهي  ايراني اگر ديدار هياتي
   قرار است  راه  با وزارت  ترآيه  خصوصي  شرآت رسد قرارداد يك  نظر مي  به  شده  تبديل  و آويت تهران
 . و آنكار باشد  تهران  روابط  شدن  تيره عامل

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   پايان مذاکرات هيات سازمان انرژي اتمي ايران در مسکو
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 اتمي بوشهر را   نيروگاه  ساخت  ادامه  امروز راهکارهاي  و جمهوري اسالمي ايران مقامات ارشد روسيه
  . در مسکو مورد بررسي قرار دادند

   اتمي ي انرژ  فدرال  آژانس رئيس"  الکساندر روميانتسف" گفتگوها  ، دراين" مهر"به گزارش خبرگزاري 
   اتم  شرکت رييس سازمان نظارت هسته اي سرويس فدرال روسيه و نمايندگان" مالي شف"  ، روسيه

معاون " اسماعيل خليلي پور"معاون نيروگاه هاي اتمي ، " اسداهللا صبوري"  شامل   و هياتي اکسپورت
ملل سازمان انرژي مشاور رئيس و مديرکل بين ال" محمد سعيدي"نظام ايمني هسته اي کشور و نيز 

  . داشتند  شرکت اتمي جمهوري اسالمي ايران
   امروز در اين باره منتشر شد ، تاکيد شده  که  روسيه  اتمي  انرژي  فدرال  آژانس  مرکز مطبوعاتي در بيانيه 

   تدوين  بوشهر ، نحوه  نيروگاه  واحد اول  تکميل  مربوط به  مسائل  درباره  مذاکرات  دراين طرفين :  است
  .  نظر کردند  تبادل  روسيه  به  شده  مصرف  سوخت  و بازگرداندن  ايران  به اي  هسته  سوخت قرارداد صادرات

سفير جمهوري اسالمي ايران درمسكو نيز " غالمرضا شافعي" که   نشست بر پايه اين گزارش ، در اين
   کار طرح  روند پيشرفت  بررسي شور براي دو ک  نمايندگان  کاري  ديدارهاي در آن حضور داشت ، ادامه

  . بوشهر و جبران تاخيرات موجود نيز مورد تاکيد قرار گرفت نيروگاه
  .اين هيات از مديران ارشد سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي ايران فردا به تهران بازمي گردد

 
 گويد ايران شنبه به سؤاالت آژانس پاسخ مي
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حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در ديدار با ماسا هيكو آومورا فرستاده ويژه 

هايي آه آژانس  به پرسش)  ارديبهشت26( ماه مي جاري 15ايران تا روز : وزير ژاپن گفت نخست
 . المللي انرژي اتمي آرده پاسخ خواهد داد بين

ايران بر تالش خود براي : تلويزيون سراسري ژاپن روز گذشته با اعالم اين خبر، در ادامه افزود» آي اچ ان«
 . هاي اتمي اين آشور تأآيد آرده است برطرف آردن سوءظن جامعه جهاني در زمينه برنامه

وده است، از در اين ديدار، آومورا آه پيشتر وزير خارجه ژاپن ب: تلويزيون سراسري ژاپن همچنين گفت
 . هاي اتمي خود تالش آند ايران خواست تا در زمينه آسب اعتماد جامعه جهاني در خصوص برنامه

روحاني همچنين گفته است آه ايران در آينده نزديك اطالعات بيشتري را در : اچ آي در ادامه افزود ان
 . هاي اتمي خود ارائه آند زمينه برنامه

 حسن روحاني به فرستاده ويژه ژاپن اطمينان داد آه ايران براي اثبات :همچنين خبرگزاري آلمان نوشت
هاي سانتريفيوژ را زودتر از موعد  حسن نيت خود همه اسناد و مدارك از جمله جزئيات مربوط به طرح

 . دهد مقرر به آژانس تحويل مي
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اعتقاد ما پرونده به : از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه در گزارشي از تهران نوشت، حسن روحاني گفت
 . رود اي ايران در مسير حل و فصل پيش مي برنامه هسته

ما معتقديم آه همكاري ما درباره اين موضوع آامل : خبرگزاري فرانسه در ادامه به نقل از روحاني افزود
المللي سازمان انرژي اتمي و اين آژانس، در نشست  بوده است و اميدواريم محمد البرادعي رئيس بين

اي ما ارائه دهند و شوراي حكام نيز تصميم  هاي هسته  ژوئن گزارش عادالنه و دقيقي از فعاليتماه
 . عادالنه و دقيقي در اين باره اتخاذ آند

حسن روحاني رئيس مذاآره آننده ايراني : در همين حال روزنامه الس وگاس سان چاپ آمريكا نوشت
اي ايران با پيامدهاي  له احتمالي به تأسيسات هستهاي به اسرائيل هشدارد داد آه حم در امور هسته
 . رو خواهد شد شديدي روبه

 اسرائيلي برجنگ –اين اظهارات را حسن روحاني در حالي ابراز آرد آه در روزهاي اخير منابع آمريكايي 
روزنامه واشنگتن تايمز آه به جناح . اند اي ايران افزوده هاي هسته رواني خود در مورد برنامه

آاران آمريكا نزديك است؛ سه روز گذشته در گزارشي از طرح مشترك آمريكا و اسرائيل براي  حافظهم
 . اي ايران تا پايان سال جاري ميالدي خبر داد حمله به تأسيسات هسته
وزير اسرائيل، مسائل  جمهور آمريكا در ديدار اخير خود با نخست رئيس: اين روزنامه همچنين نوشت

اي جمهوري اسالمي ايران را بررسي  اي ايران و طرح حمله به تأسيسات هسته ه هستهمربوط به پروند
 . آرده است

آند تا با  اما ژاپن تالش مي. اي ايران بايد به شوراي امنيت برده شود آمريكا معتقد است برنامه هسته
خود را با ايران هاي اقتصادي  اي ايران فشار آمريكا را آاهش داده و فعاليت حل مشكل برنامه هسته

 . گسترش دهد
جمهوري  وزير ژاپن با خاتمي رئيس به همين منظور فرستاده ويژه ژاپن روز گذشته با پيام آتبي نخست

در همين رابطه روزنامه ژاپني يوميوري نيز گزارش داد آه ايران در تالش است تا در نشست . ديدار آرد
 داده و به همين دليل در نظر دارد آه با دادن آتي شوراي حكام آژانس به مسأله اتمي خود پايان

 . اطالعات به آژانس، مواضع خود در زمينه همكاري با آژانس را نشان دهد
 

 مروري بر سلسله سخنراني هاي مرآز نيكسون درباره برنامه هاي هسته اي ايران
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. جمهوري آمريكا وجود دارد جورج دبليو بوش رئيس» محور شرارت«اندن ايران در دو دليل براي باقي م
زنند و  دهد آه به آشتار آمريكاييان دست مي هايي ادامه مي ايران همچنان به حمايت خود از تروريست

 . اي است آوري هسته هاي بسيار پيچيده و مستقل فن نيز سرگرم توليد شالوده
هايي آه چنين خطراتي را  اي ضد حكومت هاي پيشگيرانه دست به اقدامدولت بوش قول داده است 

بنابراين، مسؤوالن ايران بايد از خود بپرسند آه آيا هدف بعدي نيروي آمريكا . آنند، بزند ايجاد مي
دانند آه آمريكا نيروي نظامي آارآمدي دارد آه قادر است بخش عمده زيربناهاي  ايرانيان مي. هستند
دانند آه به استثناي   ساعت به تلي از خاك تبديل آند و نيز خوب مي48پاي ايران را ظرف اي نو هسته

هاي اقتصادي آمريكا براي منصرف  المللي از جمله تحريم هاي بين استفاده از نيروي نظامي، همه تالش
ه نگران از اين رو آنان آامًال حق دارند آ. اي با شكست مواجه شده است آردن ايران از مسير هسته

 . باشند
مشي حكومت ايران به  باتوجه به فقدان تغيير بنيادي در خط. آمريكا نيز آامًال حق دارد آه نگران باشد

انداز يك بمب ايراني به شدت خطرناك  ويژه حمايت آن از تروريسم يا ايجاد تغييري در خود حكومت چشم
اي در دست  هاي هسته ران وجود سالحهمسايگان اي. گيرند اين خطرها در چند مقوله جاي مي. است

آنند و بدون ترديد تمايل ترآيه، عربستان سعودي  حكومت آنوني اين آشور را تهديدي بنيادي تلقي مي
 . انگيزاند هايي را برمي و مصر براي دستيابي به چنين سالح
احتماًال ) مانآويت، بحرين، قطر، امارات عربي متحده و ع(فارس  اعضاي آوچكتر شوراي همكاري خليج

آمريكا چه با . شوند و امكان دارد آه آن را به دست آورند اي آشكارتر آمريكا مي خواستار تضمين هسته
اي ايران همراه با برنامه موشكي آن  اي موافقت آند يا نكند، توانايي هسته هاي هسته تضمين تكرار تازه

 .  معرض تهديد قرار خواهد دادسرانجام اروپا، روسيه و نيز اياالت متحده آمريكا را در
رساند  آسيب بيشتري مي) تي پي ان(اي  افزار هسته چنين توانايي حتي به پيمان منع گسترش جنگ

خواه ايران از عضويت آن خارج شود و بمب خود را به صورت قانوني به دست آورد يا از طريق غيرقانوني 
ن، وجود بمب نزد حكومت آنوني ايران موجب افزون براي. و با نقض مفاد اين پيمان صاحب بمب شود

اهللا، حماس و  هاي تروريستي، حزب تشويق و جرأت بيشترش در حمايت مالي و سياسي از سازمان
توانند  ها در پي نابودي اسرائيل هستند و تندروها مي  گروه همه اين. شود جهاد اسالمي فلسطين مي

 . ها فراهم آنند اي را براي اين گروه مواد هسته
اي ايران  نظر به همه اين امور، شايد انديشيدن به مسأله ويران آردن فوري تأسيسات هسته

برند اما توسل به زور بايد آخرين  ها در اين انديشه به سر مي بخش باشد، برخي از آمريكايي رضايت
سه . ودحل و چاره دربرخورد با مشكل ايراني باشد آه در آينده ممكن است داراي بمب اتمي ش راه

 . دليل عمده براي اين امر وجود دارد
شود بلكه احتماًال فقط به  هاي حكومت آن نمي نخست، حمله به ايران موجب پايان يافتن بلندپروازي

تواند رخدادهاي سياسي را تصور آند آه چگونه آشورهاي ثالثي به آمك  انسان مي. تعويق آن بينجامد
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تر از آن، اين آه  اما مهم. رو تعويق ممكن است زياد چشمگير نباشدايران پس از حمله بشتابند و از اين 
هاي برجسته ايراني نسبت به پويايي اموري آه در باال ذآر شد حساسند و متقاعد  برخي مقام

اي در جهت  افزار هسته اي به توليد واقعي و به آارگيري جنگ اند آه حرآت از ساختاري هسته نشده
چيزي آه احتمالش بيشتر است حمله آمريكا ممكن است از لحاظ سياسي . منافع ملي ايران باشد

نتيجه معكوسي به بار آورد و چه بسا آساني آه مخالف حكومت هستند بر اثر هيجان شديد ملي 
 . ناشي از حمله آسيب ببينند

گر اين دوم، بهاي سياسي آلي آه آمريكا بايد براي حمله به ايران بپردازد بسيار سنگين خواهد بود م
اي را آشكارا  افزار هسته هاي موجود در پيمان منع گسترش جنگ آه تعهدهاي قانوني خود به توافقنامه

آم در حال حاضر، اين  بهترين دليل براي اجتناب از توسل به نيروي نظامي، دست. نقض آرده باشد
ف نكند، به صورت جدي آند يا تواند روند برنامه ايران را اگر متوق است آه ابزارهاي ديپلماتيك موجود مي

اين يك مسأله . هاي ايران ارتباط دارد هاي فني در برنامه برخي از اين ابزارها به ضعف. پيچيده سازد
زيرا اگر حكومت . است، افزون بر اين چنانچه روند برنامه ايران آند شود امتياز آيفي در برخواهد داشت

ير آند يا آًال عوض شود، باوجود اين آه مشكل برطرف ايران پيش از توليد بمب در جهت بهبودي تغي
 . اين احتمال باورآردني است. شود، امكان دارد اداره و تعامل مناسب با آن آسانتر شود نمي

چنانچه بشود حكومت آنوني . ممكن است درخويشتنداري آمريكا نيز جنبه مثبتي وجود داشته باشد
وگوي سياسي با دولت آمريكا آرد،  عد و در نتيجه وارد گفتايران را به دوري جستن از تروريسم متقا

برداري از  ها در انديشه ايران درخصوص بهره ها و مشوق ممكن است در آن صورت بشود حساب ريسك
 . تأثير قرار داد اي را تحت هاي هسته سالح

اي تجديدنظر  زرگ به گونهتواند احتماًال در مفاهيم خود براي رژيم امنيتي خاورميانه ب ايران اينچنيني مي
اي را در بر گيرد و  افزارهاي شيميايي، ميكروبي و هسته آند آه خطرهاي فزاينده ناشي از تكثير جنگ

وگوي  چنانچه پيشرفت همزمان و مشابهي در حل قضيه فلسطينيان با اسرائيل حاصل شود، شايد گفت
 . پذير شود مكاناي اسرائيل نيز ا هاي هسته جديدي درباره موضوع حساس سالح

براي متوقف آردن آوشش ايران در دستيابي به بمب يا آندآردن چشمگير روند آن به تالش چند جانبه 
من معتقدم آه بايد از شيوه تشويق و تنبيه و . به رهبري آمريكا نياز هست) پلكاني(اي  اليه و تالش اليه

نين به ايجاد تغيير بنيادي در مناسبات اين امر همچ. نيز همكاري با اروپا، روسيه و چين بهره جست
هر چند هر دو جنبه اين تالش بسيار دشوار است، اما ارزش پيگيري . دوجانبه بين ايران و آمريكا نياز دارد

در غيراين صورت، چه اميدي براي تغيير نسبي سريع حكومت در تهران، يا تصميم واشنگتن در . را دارد
گزينه اول همراه با بالتكليفي و . ح براي متوقف آردن بمب ايران استهاي مطر توسل به زور تنها گزينه

 . ها و خطر است ترديد است و دومي مملو از هزينه
 برنامه ايرانيان 

در حالي آه .اي ايران نتيجه پيشامدهاي ايدئولوژيكي و جغرافيايي پيچيده است هاي هسته بلندپروازي
اي خود را بسازند و مسلمًا به خاطر داشتن گزينه به  همسؤوالن ايران به شدت مايلند شالوده هست

شاه سابق آن را به . اي ايران پيش از دوره تصدي آنان آغاز شده بود آارگيري بمب است، برنامه هسته
هاي ملي و نگراني از موضع و سمت و سوي  اي از بلندپروازي هايش آميخته اجرا درآورد و انگيزه

 . همسايگان بود
اند آه طراحان راهبردها فقط يك چشم دارند  ران تا حدي سطحي به اين برداشت رسيدهبرخي از ناظ

اما در زمان شاه، ايران همچنين به . آه به سوي غرب و به سمت عراق و اسرائيل دوخته شده است
 . سوي شمال و شرق، به سمت اتحاد جماهير شوروي، پاآستان و هند نيز نظر داشت

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

در يك نوار ويديويي، تصوير گروگان آمريكايي آه سـرش بريـده شـده، نـشان داده شـده اسـت و عـامالن          
  .حادثه اين اقدام را تالفي بدرفتاري نيروهاي آمريكايي با زندانيان عراقي خواندند

ي گـاردين، در ايـن نـوار ويـديويي آـه بـه                از روزنامه به نقل   ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران      
انـد، پـشت سـر مـردي آـه            القاعده منصوب شده، پنج فرد آه سرپوش و ماسـك بـر صورتـشان گذاشـته               

  .اند دست و پاي وي بسته شده بود، ايستاده
 يكـي   هاي گوانتانامو پوشيده، پيش از آنكه       هاي زنداني   گروگان آمريكايي آه ژاآت نارنجي به سبك ژاآت       

  . از آساني آه او را دستگير آرده بود چاقويي را بر گلويش بگذارد، به طور مختصر خود را معرفي آرد
ها را تكان داد و پافـشاري دولـت آمريكـا را         اين تصاوير از طريق يك پايگاه اينترنتي پخش شد آه آمريكايي          

هـا   ردم ايـن آـشور بـا آمريكـايي    ي زندانيان عراقي به دليل خصومتي است آـه مـ      بر اين ادعا آه شكنجه    
  .، تقويت آرد(!)دارند

اين عمل نشانگر ذات حقيقي دشـمنان       : اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد به خبرنگاران ادعا آرد         
  .(!)گناه قايل نيستند آنها هيچ ارزشي براي جان افراد بي. آزادي است

ي القاعده، در اين فيلم ويديويي بوده  هنوز مشخص نيست آه آيا ابومصعب الزرقاوي، از اعضاي برجسته        
  .يا مسووليت صدور فرمان اين اعدام را بر عهده گرفته است
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اين آمريكايي دو بار به عنوان يك پيمانكار ارتباطاتي به عراق سفر آرده بود آـه يـك بـار دسـتگير شـده و                  
ك يك پل هوايي آـشف      جسد اين مرد روز شنبه نزدي     . آزاد شده بود و سپس شبه نظاميان وي را گرفتند         

  .شده بود؛ اما نظاميان آمريكا اين مطلب را تا زمان پخش اين فيلم اعالم نكرده بودند
به نظر : ي مرگ فرزندش گفت ي شديد به مقامات آمريكايي درباره پدر اين آمريكايي آشته شده با حمله

  .اند حروم شدهمن بسياري از مردم به دليل جنگ آمريكا عليه عراق، از حقوق مدني خود م
ما به مادران و همسران سربازان آمريكـايي      : آرد، اظهار داشت    فردي آه در اين نواد ويديويي صحبت مي       

گوييم آه ما به دولت آمريكا پيشنهاد داديم تا در عوض پـس دادن تعـدادي از زنـدانيان ابوغريـب، ايـن                         مي
  . آنيم؛ اما آنها قبول نكردند گروگان را آزاد مي

اي، جورج بوش رييس جمهـور آمريكـا را تهديـد آـرد و          دان ماسكدار در اين نوار، با خواندن بيانيه       يكي از مر  
  .بوش از روزي آه وارد عراق شد، پشيمان خواهد شد: گفت

  .توصيف شده است“ مامور خيانتكار”در اين فيلم پرويز مشرف، رييس جمهور پاآستان نيز يك 
  

  م عراق افتاد  مسووليت وزارت امورخارجه به دست مرد
  2004 مه  12 -1383  ارديبهشت23شنبه  چهار

مقامات ائتالف به سرآردگي آمريكا، امروز مسووليت امور وزارت خارجه عراق را به دست خود مردم 
  .سپرد

حين برگزاري , حاآم غيرنظامي نظاميان آمريكايي در عراق" پل برمر"الملل ايلنا،  به گزارش سرويس بين
واگذاري مسووليت :"داره امور وزارت خارجه عراق به دست مقامات عراقي، اظهارداشتمراسم تحويل ا

  ".اداره وزارت خارجه آمريكا گامي مهم به سوي خودآفايي مردم عراق است
به گزارش خبرگزاري اروپا، اين درحالي است آه مقامات ائتالف روز گذشته نيز وزارت صنعت و معدن نيز 

  .به دست مردم عراق افتاد
شود؛ اما تصميمات   ها به دست مردم عراق سپرده مي  خانه  گفتني است، واگذاري مسووليت وزارت
  .آنند  نهايي را خود مقامات ائتالف اتخاذ مي

  
مقتدي صدر در نخستين آنفرانس خبري خود از زماني آه ميان وي و نيروهاي آمريكايي حاضر در عراق 

روان خود در شهر آربال خواست تا در مقابل نيروهاي بست سياسي بوجود آمده است، از پي بن
  .آمريكايي مقاومت آنند

  2004 مه  12 -1383  ارديبهشت23شنبه  چهار
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقتدي صدر در حالي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تا شكست آمريكاييان در ويتنام را به آرد، ضمن آنكه از نيروهاي خود خواست آه در نجف سخنراني مي
خواهم تا در آنار يكديگر ايستاده تا بدين وسيله هيچ يك   من از جنگجويانم در آربال مي : آورند، گفت ياد

  . از اماآن و شهرهاي مقدس عراق مورد هتك حرمت قرار نگيرند
  .ا داريمما آمادگي هرگونه افزايش حمالت نظاميان آمريكايي ر: وي در ادامه گفت

توانند به مبارزات خود ادامه دهند،  مقتدي صدر در پاسخ به اين سوال آه نيروهاي وي تا چه زماني مي
ما مردم عراق هستيم و ابزاري آه براي . ي ويتنام را به ياد شما بياورم اجازه دهيد آه قضيه: گفت

  .باشد ها داشتند مي پيروزي ما مورد نياز است، بيشتر از آنچه آه ويتنامي
به گزارش اين خبرگزاري، اين نخستين بار بود آه مقتدي صدر در مقابل نيروهاي خود در يك آنفرانس 

  .آرد خبري شرآت مي
اند و نه  نيروهاي آمريكايي به جنگ با اسالم پرداخته: هاي خود گفت صدر در بخش ديگري از صحبت

  . اعمال خشونت در عراق
هاي اخالقي نظاميان آمريكايي آه در  هاي خود به رسوايي  صحبتي اين رهبر روحاني عراق، در ادامه

  . اند، اشاره آرد قبال زندانيان زندان ابوغريب صورت داده
هايي آه عليه زندانيان اين زندان صورت  اند و شكنجه  به آنچه آه آنها انجام داده :وي در اين باره گفت

  .اند، نگاه آنيد داده
اگر رهبران مذهبي عراق از من بخواهند لشكر المهدي را منحل آنم، : آردمقتدي صدر در ادامه اعالم 
  .اين آار را انجام خواهم داد

 .آرزوي من شهيد شدن در عراق است: وي در خاتمه گفت
 

  آيت اهللا سيستاني توافق صلح نجف را تاييد آرد
  2004 مه  12 -1383  ارديبهشت23شنبه  چهار 

عه نجف موافقت خود را با توافقنامه صلح نجـف آـه حـل بحـران مقتـدي      آيت اهللا سيستاني از مراجع شي     
  . صدر را در پي دارد، اعالم آرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، منابع مطلع عراقي اعالم آردنـد ايـن توافقنامـه                    
تـدي صـدر روز گذشـته در    ميان روحانيون شيعه، نمايندگان احـزاب ، روسـاي عـشاير و نماينـدگاني از مق               

  . آيلومتري جنوب بغداد به تصويب رسيد160شهر نجف در
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بر اساس مواد اين توافقنامه ، تعقيب قانوني مقتدي صدربه اتهام دخالت در قتـل عبدالمجيـد خـوئي بـه                     
زمان پس از انتقال قدرت به عراقي ها واگذار خواهد شد و مسئوليت آن نيز برعهده مرجعيت ديني قـرار                    

  .گيردمي 
براساس ديگر بند اين توافقنامه، شبه نظاميان مقتدي صدر موسوم به جـيش المهـدي بـه مجموعـه اي                    
سياسي تبديل خواهد شد  و درازاي  خروج نظاميان آمريكايي از شهر نجف، اين شبه نظاميان نيز شهر                   

  .و حرم علوي را ترك مي آنند
و خروج نظاميان آمريكايي از شهر نجف بـا توافـق از            برپايه اين گزارش، انحالل شبه نظاميان مقتدي صدر         

متـشكل  " لـشكر نجـف  " پيش تعيين شده در يك روز معين صورت خواهد گرفت و نيروي نظامي با عنوان      
از نيروهاي پليس، دفاع شهري و نيروهاي عشاير به شماريك هـزار نفـر بـراي برقـراري امنيـت و آرامـش                  

  .تشكيل خواهد شد
ي نمانيدگان مقتدي  صـدر، اسـتاندار نجـف و فرمانـدهي سـپاه  بـدر شـاخه نظـامي               اين توافقنامه ازسو  

 سـازمان عمـل اسـالمي بـه          مجلس اعالي انقالب اسـالمي عـراق بـه رياسـت سـيد عبـدالعزيز حكـيم،                
 شعبان و روساي عـشاير      15رياست آيت اهللا سيد محمد تقي مدرسي، حزب الدعوه اسالمي ، جنبش             

  .امضا شد
نين اظهار داشتند هم اآنون تماسها با نظاميان آمريكايي با هدف فراهم نمودن وسايل              منابع مطلع همچ  

الزم براي اجراي مفاد اين توافقنامه از جمله عقـب نـشيني ايـن نظاميـان از شـهرو تـشكيل لـشكرنجف                       
  .ادامه دارد

ين توافقنامه، گفتني است پس از اعالم موافقت و تبريك آيت اهللا سيستاني مرجع بزرگ شيعيان درباره ا
هــزاران تــن از اهــالي نجــف بــا برگــزاري تظــاهرات باشــكوهي و در دســت داشــتن تــصاويري از آيــت اهللا  

  .سيستاني شعارهايي را در حمايت از مرجعيت  سردادند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
 سرنوشت فرودگاه بسته روزنامه های چهارشنبه تهران بحث پيرامون حکم اعدام هاشم آغاجری و 

شده جديد تهران را موضوع مقاالت و گزارش های خبری خود قرار داده و در عنوان های خبری خود 
  .ناآرامی های عراق را منعکس کرده اند

  2004   مه12 -1383  ارديبهشت23شنبه   چهار-بي بي سي 
  

ايران  به نوشته روزنامه يک روز پس از خودداری هاشم آغاجری از امضای حکم تازه اعدام خود،
سخنگوی قوه قضاييه جنجال برپاشده را برای بهره برداری سياسی و قهرمان سازی خوانده و تاکيد 

کرده که اتفاق تازه ای در پرونده اين استاد دانشگاه نيفتاده و ديوان عالی کشور مشغول بررسی آن 
  .است

ر جواب سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به نظر وکيل هاشم آغاجری را منعکس کرده که دآفتاب يزد 
حکمی که سه روز پيش به او و موکلش ابالغ شد گفته اگر اتفاق تازه ای نيفتاده چرا بيست روز مهلت 

  .برای درخواست تجديد نظر داده شده است
 از برپائی جلسه ای در اعتراض به حکم اعدام آغاجری در دانشگاه تربيت معلم داده کهوقايع اتفاقيه 

در آن مصطفی تاجزاده با اشاره به خارج شدن موضوع نقص حقوق بشر در ايران از دستور کميسيون 
حقوق بشر سازمان ملل گفته است محافظه کاران بدانند دوستان آغاجری و دانشگاهيان با اجازه 

  .دخارجيان به دفاع از آزادی بيان و حقوق بشر برنخواستند که با سکوت آنها بخواهند سکوت کنن
همزمان با گفته های ضد و نقيض مقامات قضائی درباره سرنوشت پرونده آغاجری، نماينده واليت فقيه 

حکم آغاجری را هديه يک دوست به دشمنان خوانده و نوشته آغاجری به خاطر کيهان در روزنامه 
  .توهين به مقدسات، حکمش اعدام نبود

ه به غيرقانونی بودن حکم اعدام آغاجری و نيز  نوشته با توجکيهانحسين شريعتمداری در سرمقاله 
معلوم نيست که قاضی دادگاه بدوی براساس کدام " ارتداد"ناهمخوانی مفاد اظهارات او با مصداق 

استدالل قضايی، بار ديگر بر نظر قبلی خود اصرار ورزيده، آيا رييس قوه قضائيه نبايد با استفاده از 
  .ن ماجرا و سوءاستفاده ای که از آن می شود خاتمه دهداختيارات قانونی و شرعی خود به اي

نظر مدير فرودگاه بين " فرودگاه را باز نمی کنيم تا علل حوادث اخير مشخص شود"آفتاب يزد با عنوان 
  .المللی امام را در صدر اخبار خود منعکس کرده است

ی بستن فرودگاه امام در اولين گزارشی از پی آمدها" اين بار دولت فرودگاه را بست" با عنوان اعتماد
  .لحظات گشايش را در صدر اخبار خود آورده است

 نظر بهاء الدين ادب را درباره ماجرای فرودگاه بين المللی جديد تهران منعکس کرده که گفته انتخاب
است آنچه اتفاق افتاد دعواهای سياسی و اقتصادی است که بين جناح ها وجود دارد و کسی به فکر 

  . کشور و اعبتار بين المللی که به شدت آسيب ديده نيستمنافع
 در ادامه مخالفت های خود با وزارت راه خبر داده که رييس جمهور با پرداخت غرامت به شرکت کيهان

ترک که وجودش باعث تعطيل فرودگاه تهران شد مخالفت کرده و در پاسخ نامه مسووالن وزارت راه 
  . امضا کرده غرامت بدهدگفته است که هر کس قرارداد را
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شرکت تاو تبعه ترکيه که برای خدمات فرودگاهی در فرودگاه تازه به خدمت گرفته شده بود بعد از حضور 
نظاميان و بسته شدن فرودگاه، با ابالغيه وزارت راه به کار خود پايان داد و به نوشته روزنامه های سه 

  . ميليون دالر غرامت تقاضا کرده است٢٠شنبه 
در سرمقاله خود از مخالفت رييس دولت با پرداخت غرامت به شرکت خارجی انتقاد يای اقتصاد دن

اعتنايی باالترين مقام اجرايی کشور به يک قرارداد رسمی دولتی با يک شرکت  کرده و درباره خطر بی
  .خارجی هشدار داده است

د دالر سرمايه گذاری خارجی در در صدر اخبار خود بر اساس گزارش های رسمی از سه ميليارحيات نو 
 هزار دالر سهم ۵٠٠ ميليون دالر بوده وژاپن ٣٠٠ايران در سال گذشته خبر داده که در آن سهم ايتاليا 

  .دارد
اقتصادی به سهم کم ژاپن در سرمايه گذاری خارجی در ايران در زمانی مطرح می شود حيات نو اشاره 

ان است و روزنامه ها خبر از مالقات وی با دبير شورای عالی که فرستاده ای از نخست وزير ژاپن در تهر
  .امنيت ملی داده اند

افشای مدارک تازه ای از شکنجه در زندان های جمهوری اسالمی  و کيهان،رسالتدر حالی که 
عراق را در صدر اخبار خود منعکس کرده و اخبار نجف را کم اهميت ديده اند، خبر تظاهرات عليه مقتدا 

  . نجف را ساير روزنامه های تهران با اهميت ديده و در صفحات اول خود منعکس کرده اندصدر در
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود نوشته نيروهای مقتدا صدر در نتيجه انزوا ايران

  .در ميان شيعيان از نجف خارج می شوند
 های دکترينال امنيت بدون مرز خوانده  از قول حسن عباسی که وی را رييس مرکز بررسیکيهان

  .نوشته است هيچ يک از سه مفهوم دموکراسی، آزادی و حقوق بشر ريشه ای در قرآن ندارد
آمريکا می خواهد " اين کارشناس سياسی در يک سخنرانی در دانشگاه قزوين گفته کيهانبه نوشته 

رساند و ايران را به هفت کشور تجزيه کند  تا ب١١۶ کشور به ۵٢به بهانه حقوق بشر، جهان اسالم را از 
به همين جهت ما نبايد ساکت باشيم، ما حزب لبنان را ساختيم و اين کار را در جنوب عراق هم می 

  ."توانيم انجام دهيم
 گفته است بعد از دوم خرداد هم اولين مسئله ای که مطرح شد تنش کيهانحسن عباسی به نوشته 

اله مشکوک هستم، من به مسئله طرح گفتگوی تمدنها هم مشکوک زدايی بود که من به اين مس
 مرکز گفتگوی بين تمدنها و اديان در فرانسه ١٣۵۴هستم چرا که اين مسئله مال ما نبود و در سال 

  .ايجاد شد
از قول يک مقام وزارت امورخارجه آمريکا که نخواست نامش فاش شود جمهوری اسالمی روزنامه 

مدرک مستدل و محکمی در اختيار ندارد که دال بر دخالت ايران در امور عراق يا نوشته دولت بوش هيچ 
  .تبرئه اين کشور از ايفای نقش در بی ثباتی عراق باشد

 از زبان رئيس قوه قضائيه تعداد پرونده های ورودی به محاکم ايران را در دنيا بی سابقه خوانده و کيهان
نج ميليون پرونده ورودی در سال، وجود دارد که اين تعداد حتی  ميليونی ما بيش از پ٧٠گفته در کشور 

  .در کشورهای يک ميليارد نفری هم وجود ندارد
 پس از مقايسه وضعيت پرونده های ورودی کشورمان با ديگر کيهانآيت اهللا شاهرودی به نوشته 

ز دو برابر ايران کشورها از جمله هند و انگلستان، تصريح کرده که در استان بمبئی هند که بيش ا
  . هزار پرونده وارد محاکم می شود۵٠جمعيت دارد، ساالنه تنها 

يک ماه بعد از نا آرامی هائی که به علت ناتوانی صندوق های قرض الحسنه از پرداخت سهام مردم در 
 نوشته است مديرعامل صندوق قرض الحسنه آل طه اصفهان کيهاناصفهان و سه شهر ديگر رخ داده 

  . مالی اش بازداشت شده اندو مسئول
صدوق قرض الحسنه آل طاها از بزرگ ترين صندوق های کشور بود که به نوشته روزنامه ها به علت 

نفوذ مديرانش از پی گيری معاف شده بود و مردم در سه تجمع با شعارهای تند خواستار رسيدگی به 
  .وضعيت آن موسسه بودند

دانشجويان بسيجی که مانع از انتخاب محلی برای برگزاری در پايان خبرهای ضد و نقيض و تهديد 
 بزرگترين تشکليات شرقنشست ساليانه دفتر تحکيم وحدت شده است سرانجام به نوشته 

دانشجوئی کشور اعالم کرده است که نشست ساالنه خود را در دانشکده برق دانشگاه خواجه نصير 
  .دو دو روز آينده برگزار می کند

قصد دارند نشست خود را به بحث درباره نقد گذشته و چشم انداز آينده جنبش دانشجويان که 
دانشجوئی اختصاص دهند و از بسياری از چهره های سياسی و علمی برای شرکت در اجالس خود 

دعوت کرده اند از مدت ها پيش در جست و جوی مکانی برای برگزاری نشست خود بودند که همه جا 
  .دبا موانع روبرو می شدن

که از روزهای پيش خواهان ممنوعيت نمايش فيلم مارمولک شده بود در جمهوری اسالمی روزنامه 
صفحه اول خود گزارش داده که نمايش اين فيلم در شهرهای شيراز، مشهد، کرمان، اروميه، رشت، 

  . تبريز و قم ممنوع شده و در تهران و ساير شهرها نيز از مشتريان آن کاسته شده است
نوشته فيلم مارمولک حتی اگر ماه ها بر " تقدس زداتر از مارمولک"در سرمقاله خود با عنوان  يزد آفتاب

پرده سينماها بماند باز اکثريت مردم آن را نخواهند ديد اما در ايران کمتر کسی پيدا می شود که به 
  .وارد کردلطف صدا و سيما دادگاه شهرام جزايری را نديده باشد که اتهاماتی به روحانيون 

www.iran-archive.com 



به اعترافات شهرام جزايری ميلياردر جوانی است که دو سال پيش و برای آفتاب يزد اشاره سرمقاله 
نخستين بار از تلويزيون جمهوری اسالمی پخش شد که در آن از دادن ميلياردها تومان به عده ای از 

  .روحانيون صاحب مقام خبر داده بود
تی که عليه مهدی کروبی رييس مجلس پخش می شود و حمله با اشاره به شايعاآفتاب يزد سردبير 

گروه های فشار به سخنرانی سه روز پيش پرسيده اينها ضرر بيشتری به چهره روحانيت وارد می کند 
  . يا عبارت های به کار رفته از سوی يک سارق در يک فيلم سينمائی 

 ٢٢۵ توسط دادستانی تهران پلمب شده  خبر داده که عالوه بر پنجاه شرکت خدمات اينترنتی کهاعتماد
  های  آنها شرکت  هستند و در ميان  شدن  پلمپ  در نوبت  قرار دارد که  دادستانی  ديگر در فهرست شرکت

   چشم  به  ماهواره  از طريق  خدمات  ارايه های  حل  راه دهندگان  و ارايه نت ، کافی  فروش نمايندگی
  .خورد می

 گفته است با وجود مذاکرات اعتماد به نوشته   ايران  اينترنتی های  شبکه ارفرمايان ک  صنفی دبير انجمن
  های ، شرکت  روز گذشته٢مفصلی که با دادستان و معاون بين المللی قوه قضاييه صورت گرفت در 

  .  شدند  مواجه  باشند با خسارت  شده  خالفی  مرتکب  آنکه  بدون زيادی
 

  توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقوق بشر 
  

رژيم آخوندي فرماندار سابق نجف آباد را به اتهام دادن اطالعات سايت هسته يي نطنز به مجاهدين 
  .دستگير آرد

  2004   مه12 -1383  ارديبهشت23شنبه  چهار
جديد در شماره ) باند فاشيستي سرآوبگر واليت فقيه( هفته نامه يالثارات نشريه ارگان انصار حزب اهللا

خود آه امروز منتشر شده خبر داد آه فرماندار پيشين نطنز آه بعد از تغيير مقامش از اين سمت، عهده 
  .دار پستي در آارخانه هسته يي نطنز بوده، اطالعات اين محل را به مجاهدين ارائه آرده است

  .اشته بودنشريه مزبور قبالً  نيز در خبر مشابهي از دستگيري دو متخصص هسته يي پرده برد
  . اين دستگيريها تمهيدي براي پنهان آردن فعاليتهايي است آه براي توليد بمب اتمي به آار مي رود

  
يك فرماندار سابق ايران احتماال بخاطر جاسوسي در مورد برنامه :  ارديبهشت23خبرگزاري فرانسه

مي دستگير شده جنبش اصلي اپوزيسيون مسلح رژيم اسال, هسته اي ايران بحساب مجاهدين خلق
  . يك روزنامه فوق محافظه آار اين مطلب را روز چهارشنبه اعالم آرد. است

احتماال بعد از آنار گذاشته شدن , آه هويتش تصريح نشده, اين فرد, بنوشته روزنامه يالثارات الحسين
  . تدر يك آارخانه هسته اي در نطنز مشغول بكار بوده اس) مرآز(از منصب فرماندار نجف آباد 

وي مي توانسته ارتباطاتي با «اين روزنامه با صيغه شرطي و بدون ذآر منبع اضافه مي آند در آنجا 
  .»برقرار آرده و به آنها اطالعات غلط داده باشد) نام گذاري مقامات براي مجاهدين(منافقين 

. ود وجود نداردهيچ امكاني براي تدقيق اطالعات اين روزنامه آه ارگان انصار حزب اهللا محسوب مي ش
دولت در اين ميان در پايان ماه آوريل مقاله اي آه در يالثارات در مورد دستگيري دو متخصص هسته اي 

  . مظنون به جاسوسي در مورد برنامه اتمي براي آشورهاي خارجي نوشته بود را تكذيب آرد
خانه عظيم هسته اي در وجود دو آار, 2002اولين آساني بودند آه در تابستان , در تبعيد, مجاهدين

از آن زمان آنها مستمرا عليه برنامه هسته اي ايران در خارجه به . نطنز و اراك را به اطالع عموم رساندند
آارزار مشغولند و اظهار مي دارند فعاليت هاي غير نظامي پوش طرح آسب سالح هسته اي مي 

  . باشد
اين آشور در . را قاطعانه تكذيب مي آندجمهوري اسالمي هرگونه تمايل براي ساختن سالح اتمي 

 آارشناس در مخفي آاري آامل در قلب 400آغاز ماه مه اظهارات جديد مجاهدين در مورد اينكه 
اين . آيت اهللا علي خامنه اي بكار مشغولند را تكذيب آرد, ارگانهاي نظامي و تحت اشراف رهبر عالي

  . اي غير نظامي و آنترل بين المللي آار مي آننداشخاص آامال خارج از آنترل سازمان انرژي هسته 
منافقين براي ادامه حيات خود داستانهايي براي اربابان آمريكايي و «: وزارت خارجه در اين مورد گفت
 .»غربي خود سرهم مي آنند
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