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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثرن الملليبيمهم رويدادهاي 
  

   تن از وآال و حقوق دانان عراقي درحمايت از حضور مجاهدين در اين آشور300بيانيه 
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 رسانه بين المللي و عربي در سالن 16روز گذشته در يك آنفرانس مطبوعاتي آه با حضور بيش از 
 برگزار شد، دآتر سهيل آل سهيل از حقوق دانان برجسته عراق از طرف انجمن اسپار هتل بابل بغداد

 تن از وآال و حقوق 300دوستي وآال و حقوق دانان عراقي با مردم ايران ، فراخواني آه توسط بيش از 
  .دانان عراقي به امضاء رسيده بود، در اختيار خبرنگاران بين المللي و عراقي قرار داد

  .ط آقايي سامرالعبيدي از وآالي سرشناس عراقي قرائت گرديداين بيانيه توس
 قانون اساسي موقت اين 34در اين بيانيه با تاآيد بر تعريف قانون پناهنده سياسي در عراق و ماده 

 قانون اساسي جديد اداره دولت انتقالي ، برسميت 19 و همچنين ماده 1970آشور مصوب سال 
 قانون اداره دولت انتقالي 19بند .  عراق خواسته شده است شناخته شدن حق حضور مجاهدين در

تن از وآالي عراقي همچنين از سازمان 300بيانيه . مجبور آردن پناهندگان به ترك عراق را منع مي آند
ملل متحدو صليب سرخ بين المللي مي خواهد آه در آستانه انتقال حاآميت به مردم عراق ، با اعزام 

ور تثبيت وضعيت حقوقي مجاهدين را مورد نظارت قرار داده و مانع هر گونه نقض هياتهايي به اين آش
  . احتمالي حقوق آنان گردد

درآنفرانس مطبوعاتي بغداد آقاي حسين العبيدي از وآالي معروف استان ديالي طي سخناني با 
ن عراقي رسيده هزار نفر از شهروندا300اشاره به بيانيه همبستگي با مجاهدين آه به امضاي بيش از 

در اين .است ، بر مشروعيت اجتماعي حضور مجاهدين در عراق عالوه بر جنبه قانوني آن تاآيد آرد
آنفرانس همچنين فيلمي از فعاليت هاي گسترده جهاني در حمايت از مجاهدين مستقر در عراق آه 

، آمريكا و استراليا  آشور سوئيس ، آلمان، فرانسه، نروژ6شامل آنفرانس هاي بزرگ بين المللي در 
  . مي شد، براي حاضران نشان داده شد

 ژوئن 30در خاتمه آنفرانس خبرنگاران سئواالتي را پيرامون وضعيت حقوقي مجاهدين در عراق ، بعداز 
مجاهدين بر اساس « : دآتر سهيل آل سهيل رئيس اين آنفرانس در پاسخ گفت.  مطرح آردند 2004

ق به اين آشور آمده بودند ، دولت فعلي عراق موظف به اجراي تمام توافق با دولت مشروع وقت عرا
دولت شرعي و . قوانين قبلي است و مجاهدين بر اساس اين قوانين در عراق حضور داشته و دارند

قانوني آينده نيز آه بعدا روي آار خواهد آمد به حضور مجاهدين احترام خواهد گذاشت ، چرا آه حضور 
  . »نين آنوانسيون ژنو و قوانين عراق مي باشدآنان بر پايه ي قوا

تائيد ما بر « : در اين آنفرانس همچنين آقاي عبدالمجيد عّطايي از وآالي سرشناس استان ديالي گفت
حضور قانوني مجاهدين در عراق، نه صرفا از بابت دفاع از مجاهدين، بلكه بخاطر دفاع از عراق و احترام 

 .للي استاين آشور به معاهدات بين الم
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  
  مناسبات بين المللى ايران همواره پيچيده تر مى شود: يران در هفته اى آه گذشتا
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به سفارت اخراج خبرنگار گاردين، همزمان با پرتاب بمب آتش زا . اوضاع ايران، هر روز پيچيده مى شود
اما در شرايطى آه بازرسان آژانس بين . انگلستان، مناسبات ميان تهران و لندن را به زير سئوال مى برد

المللى انرژى اتمى خبر از آشف مراآز تازه توليد سالح هاى هسته اى در ايران مى دهند، و روزنامه 
 آنند، فاصله ميان تهران و هاى ايتاليائى اين حكومت را متهم به دخالت فعال در امور عراق مى

  .واشنگتن دائما آوتاه تر مى شود
  

رويدادهاى متضاد هفته، نشان مى دهند آه مجامع بين المللى نيز، از درك اوضاع جمهورى اسالمى 
در حالى آه قرائن از وجود مناسبات صميمانه ميان لندن و تهران حكايت دارند، روز . عاجز مانده اند

  تظاهرات در برابر سفارت انگلستان، يك بمب آتش زا به ساختمان سفارت چهارشنبه، گروهى ضمن
همزمان با اين . تظاهر آنندگان عليه اقدامات آمريكا و انگلستان در عراق شعار مى دادند. پرتاب  آردند

ت وزار. خبرنگار آمريكائى تبار روزنامه انگليسى گاردين از تهران بوديم” دن دلوس“واقعه،  شاهد اخراج 
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ارشاد اسالمى، اين خبرنگار را متهم آرد آه بدون مجوز، در پوشش امدادگر،  به بم سفر آرده و 
  .گزارشى درباره وضعيت زلزله زدگان منتشر ساخته است

  
يك هفته پيش از اين رويداد، نويد آرمانى، روزنامه نگار ايرانى مقيم آلمان، در گزارشى براى هفته نامه 

اردين نوشته بود آه در پى شورش هاى اول مارس مردم بم، دولت ايران، ديگر دى تسايت به نقل از گ
  .به روزنامه نگاران خارجى اجازه سفر به بم را نمى دهد

اما گمان نمى رود آه اخراج خبرنگار گاردين و پرتاب بمب به ساختمان سفارت بريتانيا در تهران سبب 
. ، هريك به گونه اى با آمريكا در ارتباط استتيره شدن مناسبات دو آشور شود آه سياست هاشان

وقتى رويدادهاى مهم صحنه سياست جهانى را آنار هم مى چينيم، به اين نتيجه مى رسيم آه 
دشوارى هاى بزرگ آمريكا در عراق سبب شده است آه اين آشور نه تنها از فشار بر ايران بكاهد، بلكه 

  .از گرداب عراق عالقه نشان دهدبه همكارى با جمهورى اسالمى براى رها شدن 
  

به همين دليل است آه در ماه هاى اخير از ميزان فشار اياالت متحده آمريكا بر جمهورى اسالمى  
اين هفته،  يكى از ديپلمات هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين به . آاسته شده است

ده هسته اى خود به آژانس فشار مى مقامات ايرانى براى بسته شدن پرون“: خبرگزارى فرانسه گفت
اين در حالى است آه بازرسان آژانس انرژى اتمى . ”آورند و اين عجله آن ها عجيب به نظر مى رسد

اعالم آرده اند عالوه بر نيروگاه نطنز و شرآت آاالى الكتريك ايران، مراآز ديگرى نيز  براى  دست يابى 
  !به انرژى هسته اى تالش مى آنند

شرايطى، روزنامه هاى نزديك به دولت ايتاليا، آه يكى از پايدارترين موتلفين اروپائى آمريكا در در چنين 
جنگ عراق به شمار مى آيد، اين هفته، دست به انتشار مقاالتى زدند آه جمهورى اسالمى را به 

دودوزه “ان در سرمقاله خود با عنو” ايل فوليو“روزنامه . دخالت فعال در اوضاع عراق متهم مى سازند
عمال حكومت تهران را به ترور عزالدين سالم متهم ساخت و ادعا آرد آه  ” بازى جمهورى اسالمى

مخالفت او با شرآت روحانيون در سياست، و همكارى نزديكش با اخضر براهيمى نماينده ويژه سازمان 
  .”ملل، خشم آيت اهللا هاى ايرانى را  بر انگيخته بود

  
د به خانه آيت اهللا السيستانى را نيز در آنار شورش هواداران مقتدا صدر، فتنه ايل فوليو، حمله مجد

جمهورى “: جمهورى اسالمى دانست  و در نهايت دودوزه بازى حكومت تهران را چنين  جمع بندى آرد
اسالمى، به ويژه رهبر معنوى آن آيت اهللا خامنه اى، از يك سو مقتدا صدر را دعوت به شورش مى آند 

 سوى ديگر با حزب الدعوه و شوراى عالى انقالب اسالمى عراق، آه هردو در شوراى حكومتى و از
  .”موقت عضويت دارند، در رابطه است تا از هر طريق آه توانست اوضاع عراق را تحت نفوذ بگيرد

  
هان جمهورى اسالمى خوا“: روزنامه ال استامپا نيز، با اشاره به تهديدهاى آيت اهللا خامنه اى، نوشت

  .”ايفاى نقش مهمى در منطقه است و عراق اين فرصت را در اختيار آيت اهللا هاى تهران قرار داده است
در چنين اوضاع مبهمى، همكارى هاى اقتصادى ميان جمهورى اسالمى و آشورهاى منطقه و جهان، 

ه آن است آه به آخرين خبر، در اين زمين. در ابعادى آم سابقه نسبت  به سال هاى گذشته، ادامه دارد
زودى يك خط لوله انتقال آب آشاميدنى با هزينه اى برابر با يك و نيم تا دو ميليارد دالر ميان ايران و آويت 

 هزار متر مكعب آب آشاميدنى ٩٠٠به گزارش ايرانا، اين خط لوله قرار است روزانه . آشيده خواهد شد
  .به آويت برساند

  
   استمقبره محمد مصدق در آستانه تخريب
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مراسم بزرگداشت محمد مصدق آه روز ملي شدن صنعت نفت همواره با ياد او گرامي داشته 

. شود در طول هر سال سه بار در محوطه مقبره و تبعيدگاه وي واقع در نظرآباد آرج برگزار مي شود،  مي
  .نيستاما گويا اين بنا از وضعيت چندان مناسبي برخوردار 

اآنون حدود دو سال است آه به ثبت آثار ملي درآمده و تملك آن در دست  محوطه مقبره مصدق هم
  .خانواده اوست

 14 ـ و 1332 مرداد ـ سالگرد آودتاي سال 28 فروردين ـ سالروز تولد مصدق ـ، 29هر ساله در روزهاي 
شوند تا ياد او را  ر يكديگر جمع ميمندان اين شخصيت سياسي در آنا اسفند ـ سالروز وفات وي ـ عالقه

  .شود االجرا بودن عمليات مرمتي اين بنا نمي گرامي دارند؛ اما هيچ توجهي به الزم
علي ـ معاون حفظ و احياي ابنيه تاريخي اداره ميراث فرهنگي آرج ـ در اين باره به  محمدحسين محب
شود، مشكلي ندارد؛  اشت استفاده ميمحوطه حياط آه از آن براي مراسم بزرگد: خبرنگار ايسنا گفت

ديدگي، رطوبت از داخل و آف  اما خود بنا آه متعلق به دوره قاجار است، دچار مشكالت آسيب
روها پر شده، به همين دليل امكان بازديد از بنا وجود  سقف در حال چكه آردن است و گربه. هاست اتاق
  .ندارد

 فرهنگي است و تاثير در مرمت آن، مشكالت اساسي را به  ميراثاثرياين بنا جزو بناهاي م: وي افزود
  .در حال حاضر سازمان با داشتن مالك خصوصي تنها نظارت بر آن را بر عهده دارد. همراه خواهد داشت
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ما برنامه مرمت و تعميرات اين بنا را در نظر داريم؛ اما منتظر تصويب آن در : علي در ادامه گفت محب
ريزي هستيم و بنده قرار است  ه براي اين آار از سوي سازمان مديريت و برنامهسازمان و اختصاص بودج

شخصا با وآيل خانواده مصدق، آه نوه اوست، جهت متوجه آردن آنان به ضرورت تعميرات و ديگر 
  .اي داشته باشم تا اين آار با سهولت و سرعت بيشتري صورت گيرد مسائل، جلسه

  

  يتروريسم  و سالحهاي آشتار جمع
  
  :همترين رويدادهاي هسته اي ايران در هفته گذشته م

  ايران در مسير دستيابي به تکنولوژي هسته اي
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، درهفته اي که گذشت همزمان با حضور آخرين گروه هاي بازرسان اژانس بين المللي " مهر"خبرگزاري 
عات کاملي از فعاليتها و سايتهاي هسته اي خود را در انرژي اتمي،ايران اعالم کرد که به زودي اطال

  .اختيار آژانس قرار خواهد داد 
  

علي اکبر صالحي نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و مشاور وزير امور خارجه در 
 اجرا مي کند ، ايران طبق بند دو پروتکل الحاقي که آن را داوطلبانه : گفت "  مهر"اين باره به خبرنگار 

 ماه بعد از اجراي  پروتکل به آژانس اعالم کند 6موظف است ، کليه اماکن و فعاليتهاي هسته اي خود را 
 ماه را از زمان اعالم آمادگي ايران براي پذيرش پروتکل محاسبه کرده است که داوطلبانه 6و آژانس اين 

  .آن را پذيرفته ايم 
المللي انرژي اتمي با اشاره به ارائه   فعلي آشورمان درآژانس بينچند روز پيش پيروز حسيني نماينده

آند آژانس به دليل همكاري بسيار خوب ايران و  اين اطالعات به خبرگزاري فرانسه گفت آه وي تصور مي
 اي ايران را به حالت   هسته ها، اين آژانس بتواند پرونده به دست آمدن نتايج سازنده از اين همكاري

  .گرداند بر عادي
عادي سازي پرونده به آن معني نيست آه آنها بايد تحقيقات را متوقف آنند، : وي دراين باره تصريح آرد

بلكه به آن معناست آه ديگر نيازي نيست تا موضوع ايران به عنوان يك پرونده  ويژه در دستور آار آژانس 
  .قرار بگيرد

پلماتهاي بي نام و نشان آژانس مدعي است اين درحالي است که خبرگزاري فرانسه به نقل از دي
گزارش محرمانه البرادعي که قرار است اواسط خرداد به دست اعضاي شوراي حکام آژآنس بين المللي 
انرژي اتمي برسد به دليل ناتمام ماندن نتايج بازرسي ها منجر به بسته شدن پرونده ايران درآژانس بين 

رگزاري به نقل از يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اين خب. المللي انرژي اتمي نخواهد شد
ها در مارس گذشته است و  هاي بازرسي اتمي تاکيد کرده است آه دليل اين امر تاخير در از سرگيري

  .هاي محيطي زمان زيادي را نياز دارد همچنين روند آزمايش نمونه
در حال حاضر تمام برنامه ها و :  مهر گفت مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس دراين باره به خبرنگار

بررسي ها طبق جزييات تعيين شده پيش مي رود و بازرسي ها نيز طبق برنامه انجام شده است وي 
مطرح خواهد )  خرداد29 تا 25(درباره بررسي پرونده هسته اي ايران که در نشست آتي شوراي حکام 

مي و محمد البرادعي هيچ اظهار نظري دراين زمينه شد ، تصريح کرد که آژانس بين المللي انرژي ات
  .نداشته اند و هر گونه اظهار نظري از سوي اين آژانس صحيح نيست 

وي همچنين از اخباري که به نقل از ديپلمات هاي حاضر در وين و يا نزديک به آژانس نقل مي شود 
  .کامال اظهار بي اطالعي کرد

واکتيو در ايران توسط بازرسان آژانس ديگر ادعاي  خبرگزاري کشف نمونه هاي تازه از آلودگي  رادي
  .فرانسه در روز هاي اخير بوده است 

محمد البرادعي در مصاحبه اخيرش بدون اشاره به چنين ادعاهايي گفته است اگر چه توقع دارد 
ر شوراي حکام اطالعات کاملي از ايران در دو هفته آينده دريافت کند ، اما هنوز نمي داند آيا ايران د

  .آژانس درماه آينده،  تمام سواالت باقي مانده را پاسخ خواهد گفت يا نه
اگرچه ايران داراي تکنولوژي غني سازي اورانيوم است، اما وي دليلي ندارد براي اينکه : وي تاکيد کرد

  .بگويد روند ساخت بمب هسته اي درايران طي شده است
ما زماني پرونده ايران را مي بنديم که تمام سواالت پاسخ : ريح کردمدير کل آژانس بين المللي البته تص
  .داده شود و بررسي الزم صورت گيرد

يافتن پاسخ تمام سواالت آژانس به چه معناست؟ ايران در روزهاي آينده  اظهار نامه کاملي از فعاليتها و 
ين گروه هاي  بازرسان آژانس بين اماکن هسته اي خود را به آژانس ارائه خواهد کرد درعين حال کار آخر

المللي انرژي اتمي که براي گفتگو هاي تکميلي و جمع بندي نهايي اطالعات الزم براي گزارش 
  .البرادعي در نشست آتي شوراي حکام به تهران آمده بودند پايان يافته است 

 در مورد ساير سواالت عادي آژانس براي بررسي اطالعات ارائه شده از طرف ايران همانگونه که
کشورهاي عضو ان پي تي در جريان است مي تواند ماه ها به طول انجامد و تاکيد البرادعي بر بازماندن 

  .پرونده ايران تا پايان يافتن سواالت ، تاکيد بر موضوعي گنگ و مبهم است
نس به آژانس سالهاست در جستجوي يافتن سالح هاي هسته اي عراق ناکام مانده و بازرس ارشد آژا

خالي بودن اين کشوراز اين ابزار اعتراف کرده است ، در يکسال گذشته نيروهاي آمريکايي و انگليسي 
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به عنوان حاکمان بالمنازع  اين سرزمين براي حمايت از حيثيت خود حتي نتوانسته اند بهانه اي ناچيز 
 سوال خود مبني برتجهيز دال بر احتمال وجود چنين  سالحي در عراق بيابند  اما همچنان البرادعي

  .صدام به سالح هسته اي را بي پاسخ ميداند و بر ضرورت يافتن پاسخ اصرار دارد
آنچه مسلم است سوال البرادعي درباره عراق  ديروزبهانه اي بود براي حمله آمريکا به عراق ، امروز 

راي آنچه فردا آمريکا به آن بهانه اي است براي ماندن آمريکا دراين کشور وهمچنان بهانه خواهد ماند ب
  .نياز خواهد داشت 

ياد آوري رويکرد و نوع خاص سواالت البرادعي از اين جهت ضروري مينمايد که تالش جمهوري اسالمي 
ايران براي شفاف سازي فعاليتهاي هسته اي اش از جمله اجراي پروتکل الحاقي مبني بر جستجوي 

اوطلبانه پروژه هاي  سوال برانگيز ، همچنين تنظيم بي قيد و شرط بازرسان در کشور، تعليق د
اظهارنامه اي دال بر معرفي کليه فعاليتها و اماکن هسته اي کشور همراه با  گشاده رويي ديپلماتيک و 
فني  هنوز نتوانسته است ، حساسيت البرادعي را نسبت به ايران آنچنان که در لحن وي آشکار است 

افکار عمومي ايران ايجاد کرده است که مدير کل آژانس بين المللي کاهش دهد و اين پرسش را در 
  .انرژي اتمي با چگونه پاسخي  قانع خواهد شد 

  
 حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست هفتگي خود بدون اينکه پاسخ روشني به 

و تعهد کشور هاي  عضو اين سوال بدهد بار ديگر حق ايران دراستفاده صلح آميز از فناوري هسته اي 
کارشناسان آژانس به ايران مي :  : آژانس در مورد انتقال اين تکنولوژي به کشور را ياد آور شد و گفت 

آيند و مي روند و مذاکرات مفيدي بين طرفين انجام و برخي از ابهامات برطرف شده است و در کل 
  .فضاي کار روشن است 

  
ادعي نيز آمده که ايران انحرافي براي اقدامات هسته اي نظامي در اظهارات البر: آصفي تصريح کرد 

  .نداشته است و صرفا در پي اهداف صلح آميز است و با شفافيت کار را دنبال مي کند
وي ابراز اميدواري کرد که برخورد با مسئله برنامه هاي هسته اي ايران غير سياسي و کارشناسانه و 

دي شود و همچنين روابط و ظرفيتها در يک فضاي توام با تفاهم و فضاي مربوط بين ايران و آژانس عا
  .اعتماد باشد

از ديگرنکات جالب توجه در روابط هسته اي ايران در هفته گذشته اخبار مربوط به روابط هسته اي تهران 
  .مسکو بود 

مال درپي سفر هيات هسته اي ايراني به مسکو براي پيشرفت همکاريهاي دوجانبه ، هفته پيش ک
  .خرازي وزير امور خارجه به روسيه رفت 

همزمان کاندوليزا رايس  مشاور امنيت ملي آمريکا و جان بولتون معاون وزير امور خارجه اين کشور در 
  . کنترل تسليحات که براي بحث درمورد مسئله رابطه هسته اي ايران و روسيه وارد مسکو شده بودند 

  . مسکو از نتايج گفتگوهايش با مقامات روسي  ابراز نااميدي کرد جان بولتون در پايان ديدارهايش از
اين دو مقام آمريکايي  نتوانستند  روسيه را به دادن تعهدي مبني بر توقف همکاري هسته اي اين 

 که PSI -کشور با ايران و يا امضاي پيش نويس منع گسترش و توليد تسليحات کشتار جمعي آمريکا 
  . ترغيب کند -وش ارائه شد سال گذشته توسط جرج ب

بولتون از پاسخ به اين سوال که آيا روسيه قصد دارد ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر را ادامه دهد  
اياالت متحده هنوز از امکان کمک روسيه به ايران براي توسعه يک برنامه موشکهاي : طفره رفت و گفت 

  . بوشهر در برنامه هسته اي خود نگران است بالستيک و امکان استفاده تهران از نيروگاه هسته اي
اين درحالي بود که سفر خرازي به مسکو با استقبال شديد رسانه هاي اين کشور روبرو شده  واخبار 

مربوط به گفتگو هاي همزمان رايس را با مقامات روسي به حاشيه رانده بود هرچند ترجيع بند واشنگتن 
  . روسيه مخالف است در همه اين اخبار تکرار مي شد با گسترش همکاريهاي هسته اي ايران و

   دبير شوراي  و ايگور ايوانف  وزيرامور خارجه  الوروف  گذشته  با سرگئي خرازي در مسکو با روز دوشنبه
  .رييس جمهورى روسيه  ديدار و گفتگو کرد "  والديمير پوتين   روسيه امنيت

 خود را متعهد به اجراى تعهدات خود در نيروگاه بوشهر مي  پوتين در گفتگو با خرازي تاکيد کرد کشورش
  .داند 

سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه نيز با حضور در يک کنفرانس مطبوعاتي اعالم کرد که روسيه به 
  .همکاريهاي خود با ايران ادامه مي دهد 

  
وم همکاري با ايران نقش با بيان اين مطلب که مسکو براين عقيده است که تدا"  الکساندر ياکوونکو " 

مسکو بدون توجه به هياهوهاي موجود خواهان : مهمي در ثبات منطقه ايفا خواهد کرد ، تصريح کرد 
  .تداوم همکاري هاي خود با ايران در زمينه هاي مختلف است 

  
ايران تا کنون همکاريهاي مناسبي با آژانس : سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه همچنين اظهار داشت 

  .بين المللي انرژي اتمي از خود نشان داده است که اميدواريم اين همکاريها ادامه داشته باشد 
در عين حال خبرگزاري روسي نووستي ضمن اشاره به سفر خرازي به مسكو و ديدار وي با وزير امور 

  برانگيز بازگشت سوخت مصرف شده مساله بحث: خارجه روسيه به نقل از الوروف گزارش داد
  .يي در ايران به روسيه رفع شده است ستهه
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از اين موضوع : آرد در اين باره ادامه داد وي آه پس از ديدار با خرازي در آنفرانس خبري صحبت مي
 در اين زمينه ميان   که ، اين مساله تمام شده و حل شده و تنها موضوعي رويدادي سياسي ايجاد نكنيد

  . است  قيمت  هستيم ، مسئله  آن فتگو درباره گ دو کشور باقي مانده  و ما در حال
آمريکا ضمن مخالفت شديد با ارسال سوخت هستهاي از روسيه به ايران سعي دارد به جامعه بينالملل 

بقوالند که ايران در آينده از سوخت هستهاي نيروگاه براي توليد تسليحات هستهاي استفاده خواهد 
  .کرد 

   اتهامات همه:   معاون سازمان انرژي اتمي روسيه ميگويد  پ اف اين در حالي است که سرگئي آنتي
 از   روسيه شود و اگر روزي  مي  مطرح  نابکار روسيه  رقباي  مطرح است ،  از طرف  روسيه  عليه کنوني
 کار   روسيه  رقباي  بالفاصله  که دهم  مي  قول  بکشد ، من  بوشهر دست  اتمي  راکتور نيروگاه ساخت
  . خواهند کرد  را دنبال  ديگر ايران  راکتور و راکتورهاي  اين ساخت

 در   پيروزي  و براي  است  تجاري اي  بوشهر مبارزه  نيروگاه  راکتور اتمي  ساخت موضوع:  وي معتقد است 
  . است  شده  گرفته  در پيش  ناسالم  رقابت  ، از جمله  گوناگوني هاي  شيوه  مبارزه اين

  
  . و به ايران تحويل داده شود   تکميل  ميالدي 2006    سال قرار است  بوشهر  تمي ا  نيروگاه

 متخصص بهره بردار ايراني را دراختيار دارد که در 700در حال حاضر نيروگاه اتمي بوشهر
  .   درچهارصد کيلومتري جنوب مسکو آموزش ديده اند Novovoronezhنوورونز

 اندازي آن آمريکا راه هاي ديگري ازقبيل  ايرادات فني و ايمني به نيروگاه  و اما آيا  با تکميل نيروگاه و راه
ايجاد نگراني در آژانس ، براي ازکار انداختن آن نخواهد يافت ؟ آيا در آن صورت روسيه پاسخگو خواهد 

  بود ؟
وشهر را يک روسها نيروگاه ب: دکترناصر شريفلو مدير پروژه اتمي نيروگاه بوشهر دراين باره مي گويد 

ضمن اينکه مراحل ساخت و بهره برداري اين نيروگاه تحت نظارت نظام ايمني . سال گارانتي کرده اند 
ايران ، زير نظرمستقيم  معاونت  ايمني هسته اي سازمان انرژي اتمي و بازرسي هاي آژانس قرار دارد 

.  
 کسي که اقدام به جلوگيري از اگرمشخص شود که نيروگاه بوشهر ايمن نيست اولين: وي تاکيد دارد 

  .بهره برداري از آن خواهد کرد خود ايران خواهد بود 
وي درگفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ديگر موضوع بحث برانگيز نيروگاه بوشهر يعني احتمال حمله 

 را تاقبل از آغاز به کار نيروگاه روسيه هرگاه شرايط: نظامي به آن و واکنش روسيه به اين اقدام گفت 
  .ناامن ببيند و احساس خطر کند طبق قرار داد مي تواند پروژه را رها کند 

بر اين اساس به نظر ميرسد تهديد هاي رژيم صهيونيستي به حمله نظامي به نيروگاه بوشهر براي 
روسيه براي ساخت اين راکتور در بوشهر . عملي شدن نياز به هماهنگي و توافق مسکو داشته باشد 

  . دالر هزينه کرده است ميليون800
به گزارش خبرگزاري روسي نووستي آنتيپ اف معاون رييس سازمان انرژي اتمي روسيه در اين باره 

اگر روسيه مجبور شود تحت شرايطي  ساخت اين راکتور را رها کند ،اطمينان دارم که اين : گفته است 
ند خيلي زود در ايران ساخته مي راکتور و راکتورهاي ديگر توسط کشورهاي ديگرکه رقباي روسيه ا

  .شوند
  

به گفته دکتر شريفلو بعد از راه اندازي نيروگاه  هسته اي  حمله نظامي به آن بسيار خطر آفرين خواهد 
  .بود و طبق قوانين بين المللي و پادمان هسته اي آژانس ممنوع است 

و گاه خود داردي کرده  و وزارت دفاع را مدير پروژه اتمي نيروگاه بوشهر از اظهار نظر در خصوص پدافند نير
  .مسوول آن اعالم ميکند 

رژيم صهيونيستي بارها ساخت نيروگاه  هسته اي بوشهر را زمينه ساز ساخت بمب اتمي درايران 
  .دانسته و تهديد کرده است که به اين نيروگاه حمله خواهد کرد 

  
 بر جمهوري   المللي  بين ادعا کرد که فشارهاي   اسرائيلي با انتشار گزارشي  روزنامه هفته گذشته يک
 در   هاآرتص روزنامه.  بيفتد  عقب  به  سال  ايران يک اي  هسته هاي  تا برنامه  است  شده اسالمي باعث

  ؛ به  است  شده  ايران اي  بيشتر امور هسته  خواستار شفافيت  المللي  بين فشارهاي:  خود افزود  گزارش
 خود را با  اي  هسته  بتواند برنامه  اگر ايران  که  است  از آن  جديد حاکي  اطالعاتي هاي  ارزيابي هر حال
   فعال  اورانيوم  کردن  غني  خود را براي تواند سانتريفوژهاي  مي  آينده  سال  دهد در ابتداي  ادامه موفقيت

   توليد يک  را براي  الزم اي  هسته اد شکافتکشد تا مو  مي  طول  ماه 24  تا  18  بعد   به  هنگام کند و از آن
  . هيروشيما توليد کند  اتمي  همانند بمب  اتمي بمب

   را از برنامه  غيرنظامي اي  هسته  مجبور شده است برنامه ايران: گفتني است  هاآرتص مدعي است  
   برده  پيش  با يکديگر به اه همر  دو برنامه  پيشتر اين  که  کند ؛ در حالي  خود تفکيک  نظامي اي هسته
  . شد مي

بر اين اساس به نظر ميرسد رژيم صهيونيستي در واهمه از عواقب بين المللي حمله به نيروگاه بوشهر 
سعي دارد وانمود کند به اين نتيجه رسيده است که برنامه تسليحاتي مورد ادعاي وي در ايران ارتباطي 

  .  با نيروگاه بوشهر ندارد 
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  ":مهر"لمات ايراني مستقر در مقرآژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو بايک ديپ

   در اصفهان قرار داردUF6آژانس کامال در جريان توليد 
  2004 مه  21 -1383 خرداد 1جمعه 

آژانس کامال در جريان : يک ديپلمات ايراني مستقر در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم کرد 
 مي شود قرار UF6 اصفهان که منجر به توليد UCF در پروژه تحقيقاتي فرآوري اورانيوم مراحل عمليات

  .دارد 
 اصفهان تحت بازرسي UCF، با بيان اينکه پروژه " مهر"اين مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار سياسي 

محصول  ، UF6ما دو هفته پيش نيز درنامه اي دستيابي به : بازرسان آژانس قرار گرفته است گفت
  .نهايي اين پروژه را به اطالع آژانس رسانده ايم 

: تاکيد کرد" مهر"مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز ساعتي پيش در گفتگو با 
 بارها UCFدر جريان پروژه هسته اي ايران در اصفهان هستيم  و بارزسان آژانس از امکانات کارخانه 

  .بازديد کرده اند
  

: رست نمايندگي جمهوري اسالمي در آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز پيشتر اعالم کرده بود سرپ
  . اصفهان مشکلي با آژانس نداردUCFايران در خصوص فعاليت پروژه 

با اشاره به " مهر" ارديبهشت ماه در گفتگوي تلفني با خبرنگار خبرگزاري 12" پيروز حسيني"دکتر 
ايران تمامي وظايف خود درباره : رآوري اورانيوم در اصفهان ، تاکيد داشت مراحل تکميلي تاسيسات ف

اين مرکز را حتي فراتر از موازين قانوني در قبال آژانس انجام داده است و هيچ مشکلي براي راه اندازي 
  .نهايي اين پروژه وجود ندارد

 قرار داده و UCF فرآوري اورانيوم ايران آژانس را درجريان تمامي مسائل مربوط به طرح: وي افزوده بود 
  .بازرسان بارها از مرکز اصفهان بازديد داشته اند

گفتني است رئيس سازمان انرژي اتمي ايران نهم فروردين ماه سال جاري از آغاز قريب الوقوع توليد 
  .آزمايشي تاسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان خبر داده بود

ح تاسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان از لحاظ ساختماني و تجهيزات طر: مهندس رضا آقازاده گفته بود
به پايان رسيده است و مرحله آزمايش اين تاسيسات نيز شروع شده آه با پايان يافتن مرحله 

  .آزمايشي، توليد آزمايشي در اين مجموعه آغاز مي شود
آارخانه فرآوري : انست و افزود را يكي از حلقه هاي مهم چرخه سوخت دUCFوي طرح فرآوري اورانيوم 

  .اورانيوم در اصفهان تمامي مواد اوليه فعاليتهاي چرخه سوخت را توليد خواهد آرد
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در آن هنگام نيز در اين زمينه اعالم آرد آه هيچ مطلب مورد 

  .بحثي در خصوص گشايش تاسيسات ياد شده وجود ندارد
در ماه فوريه به ما اطالع : با تاييد خبر بازديد بازرسان آژانس از اين مراکز گفته بود " گ مليسا فلمين"

  .داده شد آه ايران در ماه مارس آار تبديل اورانيوم را در اصفهان آغاز مي آند
 اصفهان ، از جانب برخي رسانه UCFوي با رد برخي تبليغاتي که همزمان با اعالم خبر راه اندازي مرکز 

فعاليت هاي مربوط به تبديل اورانيوم ، به : اي غربي عليه کشورمان انتشار يافت ، تاکيد داشت ه
تعليق برنامه غني سازي مربوط نمي شود و بنا به گفته تهران ، هدف از اين برنامه هسته اي صرفا 

  .توليد صلح آميز انرژي است
  
  انآشنايي با کارخانه سوخت هسته اي اصفه» گزارش ويژه مهر«
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صنايع توليد سوخت هسته اي جايگاه ويژه اي در تکنولوژي هسته اي داشته و به ": مهر"خبرگزاري 

  .عنوان يکي از حلقه هاي اصلي استقالل در اين صنعت مطرح مي باشد
  

ز اهميت ويژه اي اينگونه صنايع به دليل ماهيت عناصر و حساسيت هاي خاص کاربري  محصوالت آنها ا
  .برخوردار بوده  و تاکنون تعداد معدودي از کشورها توانسته اند به اين تکنولوژي دست  يابند

سازمان انرژي اتمي ايران جهت انجام رسالتي  که در اين راستا بر عهده دارد پس از مطالعات 
 با کشور آژانتين منعقد  )Pilot Plant( آزمايشگاهي ، قرار داد توليد سوخت در مقياس نيمه صنعتي 

 UCF" Uranium Conversionنمود که به دليل عدم همکاري طرف آرژانتيني قرار داد احداث کارخانه 
Facility  " مطرح گرديد1369در مقايس بزرگتر با کشور چين در سال .  

ح در صنعت   در نوع  خود يکي از پروژه هاي بي نظير بوده و با توجه به جايگاه ويژه اين طرUCFطرح 
  .هسته اي به عنوان يکي از محوري ترين پروژه هاي سازمان انرژي اتمي مطرح است

عليرغم وجود مشکالت فني و تنگناهاي بين المللي ، نهايت تالش بر آن بوده است که با بهره گيري از 
  .يابدقابليتها و توانمنديهاي داخلي و رفع موارد فني انحصاري ، ايران به اين تکنولوژي دست 

  
 دستگاه و تجهيزات مختلف به منظور توليد 15000 هکتار و بيش از 60اين کارخانه با مساحتي بالغ بر 

  :به شرح زير طراحي گرديده است) غني شده و طبيعي ( چهار نوع سوخت 
   تن در سال10 - اورانيوم فلزي با غناي طبيعي -1

www.iran-archive.com 



   تن در سال3/11 - با غناي طبيعي UO2 پودر -2
   کيلو در سال30 -% 7/19رانيوم فلزي با غناي  او-3
   تن در سال34 -% 5  باغناي UO2 پودر -4
به عنوان مهمترين محصول مياني در توليد سوخت (  تن در سال 280 - با غناي طبيعي UF6 گاز -5

  )هسته اي 
هت توليد تمامي اين محصوالت با کيفيت و خلوص بسيار باال توليد مي شوند تا بتوانند مستقيما ج

خوراک اصلي کارخانه . سوخت براي نيروگاه هسته اي و راکتورهاي تحقيقاتي مورد استفاده قرار گيرند
UCFمحصوالت توليدي کارخانه توليد کيک زرد  ،   

 )YCP ( در فرمU3O8مي باشد .  
  
  ساختار اصلي طرح) -1

  . فرآيندي انجام مي گيرند فرآيند اصلي به شرح زير مي باشد که در ساختمانهاي5  شامل UCFطرح 
  U3O8 از UF6 توليد -1
  HF از F2 توليد -2
    غني شدهUF6  و U3O8 طبيعي و غني شده از UO2 توليد -3
    طبيعيUF4 فلزي طبيعي از U توليد -4
    غني شدهUF6  فلزي غني شده از U توليد -5
   UCFفرآيند هاي توليدي کارخانه ) -2
  )کيک زرد (U3O8  از AUC توليد -1

  .  تبديل مي شودAUC تن 480  پس از تخليص و شستشو به U3O8 تن 300ساالنه 
  AUC از UF4 توليد  -2

 282  تبديل شده و سپس با گاز فلوئوريد هيدروژن به حدود UO2 توليد شده به AUC تن در سال 480
جهت توليد اورانيوم فلزي ان  % 5  وحدود UF6آن براي توليد % 95  تبديل مي شود که UF4تن در سال 
  .بکار مي رود

  UF4  از UF6 توليد -3
 تبديل مي گردد که در مخازن ويژه اي جهت مصارف بعدي ذخيره UF6 تن 285  به UF4 تن 265ساالنه 

  .مي شود و يکي از عمده ترين محصوالت با ارزش اين کارخانه مي باشد
    تهي شدهUF6  تهي شده از UF4 توليد -4

  تهي شده ، UF6 تن در سال 250  تهي شده از UF6جامد سازي و امکان نگهداري آسانتر به منظور 
  تهي شده کاربرد عمده اي UF4الزم به ذکر است .   تهي شده تهيه مي شود UF4 تن در سال 223

  .در حال حاضر ندارد و جهت سهولت درنگهداري اين عمليات صورت مي گيرد
   F2 توليد -5

 تن در سال توسط 60اين محصول به ميزان . ز فرآيند هاي شيميايي پيچيده مي باشد  يکي اF2توليد 
  .  بدست مي ايدKHF2 و HFالکتروليز 

    طبيعي و غني شدهUO2 توليد پودر -6
 تن در سال توليد 34 تن در سال و غني شده به ميزان 3/11  به دو صورت طبيعي به ميزان UO2پودر 

  طبيعي و غني شده به ترتيب براي راکتورهاي تحقيقاتي و قدرت مورد UO2کاربرد پودر . مي گردد 
  .استفاده قرار مي گيرد

   توليد اورانيوم فلزي طبيعي-7
  .  و پودر منيزيم دردماي باال توليد مي گرددUF4اورانيوم فلزي  طبيعي از واکنش نمک سبز رنگ 

  %7/19 توليد اورانيوم فلزي با غناي -8
اين ميزان .  کيلوگرم در سال صورت مي گيرد30 درصد به ميزان حدود 7/19لزي با غناي توليد اورانيوم ف

  .اورانيوم جهت راکتور تحقيقاتي درحال کار سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد
.  نفر در سطوح مختلف تخصصي مشغول به کار مي شوند1500در بهره برداري از اين کارخانه حدود 

از ، برنامه ريزي  و اجراي آموزشهاي الزم براي اين افراد با درنظر گرفتن استاندارد جذب نيروهاي مورد ني
  .  انجام مي گيردUCFهاي بين المللي آژانس بين المللي انرژي اتمي توسط مديريت بهره برداري 

يد تمامي اين محصوالت مي بايست باکيفيت و خلوص بسيار باال توليد گردد تا بتواند مستقيما جهت تول
  .سوخت براي نيروگاه هاي هسته اي و راکتورهاي تحقيقاتي کشور مورد استفاده قرار گيرد

  فلزي به صورت طبيعي U و UF6  ،UO2  اين است که ترکيبات اورانيومي UCFاز مشخصه هاي کارخانه 
  .و غني شده در آن توليد مي گردد

  که تمهيداتي مي UF6 مراحل غني سازي با توجه به خطوط توليد پيش بيني شده درکارخانه ، غير از
بايست پيش بيني  شود و مراحل  خالص سازي اوليه که در معدن انجام مي پذيرد، ديگر مراحل ، جزو 

 .وظايف اين کارخانه مي باشد
 

بولتون در سفر به مسكو موفق به آسب تعهد قطعي روسيه براي توقف : خبرگزاري فرانسه ادعا آرد
يي تحت  هاي هسته  با ايران و يا پيوستن مسكو به توافق منع گسترش سالحاش يي همكاري هسته

  .حمايت واشنگتن، نشد
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جان بولتون، معاون : ، اين خبرگزاري فرانسوي ادامه داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي روسيه  ي امنيتي و هسته رتبه اتي با مقامات عاليي آمريكا در امور آنترل تسليح وزارت امور خارجه
  .وگو آرد، اما نتايج اين ديدار چندان قابل توجه نبوده است ديدار و گفت

آمريكا هم چنان نسبت به اين آه امكان دارد روسيه، ايران را در : اين گزارش به نقل از بولتون افزود
ي  يي بوشهر را در اجراي برنامه ي هسته  دارد پروژهي موشكي بالستيك آمك آند و اين آه امكان برنامه
  .آند اش به آار گيرد، ابراز نگراني مي يي بالقوه هسته

وي در ادامه با تاآيد بر اين آه در ديدارهايش مذاآراتي در خصوص ايران صورت گرفته است، مدعي 
 وجود دارد؛ اما در اين باره ميان آمريكا و روسيه در خصوص مسايل مربوط به ايران اختالف تاآتيكي: شد

  .اش را داشته باشد، اختالفي بنيادي وجود ندارد يي ي هسته آه ايران نبايد برنامه
ايران هنوز هم تصميمي : ي ايران پرداخته و مدعي شد بولتن در ادامه به تكرار ادعاهايش درباره

  .آند يي دنبال مي استراتژيك را براي دستيابي به سالح هسته
ي آمريكا در امور تسليحاتي همچون گذشته مدعي شد آه تهران با بازرسان  زير امور خارجهمعاون و

  .المللي انرژي اتمي به طور آامل همكاري نكرده است آژانس بين
اين خبرگزاري ادامه داد آه اين در حالي است آه الكساندر روميانتسف، رييس سازمان انرژي اتمي 

يد آرد آه آشورش در عين همكاري با ايران به تمامي قوانين تاآ) پنجشنبه(روسيه روز گذشته 
  .المللي پايدار خواهد ماند بين

يي بوشهر و تامين  ي ساخت نيروگاه هسته ما درباره: خبرگزاري رويتر نيز به نقل از بولتون گزارش داد
دهد، بلكه به  وگو آرديم، نه به علت نگراني ما از آنچه آه روسيه در بوشهر انجام مي سوخت آن گفت
مان از اقدامي آه دولت ايران امكان دارد بعد از آغاز به آار اين رآآتور و تامين سوخت آن با  خاطر نگراني

  .ي سوخت تازه انجام دهد ميله

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 نشده از انواع روشهاي بدرفتاري با روزنامه واشنگتن پست صدها تصاوير و نوارهاي ويدئويي منتشر
  . زندانيان عراقي را بدست آورده است

  2004 مه  21 -1383  خرداد1 جمعه -همبستگي ملي 
 روزنامه واشنگتن پست در روز جمعه گزارش داد در مجموعه اي از صدها -83 خرداد 1 -خبرگزاري رويتر

بدست اين روزنامه رسيده است بدرفتاري فيزيكي تصاوير و نوارهاي ويدئويي آه تاآنون انتشار نيافته و 
  .و رواني شديد زندانيان عراقي زندان ابوغريب نشان داده ميشود

اين روزنامه نوشت اين تصاوير و نوارهاي ويدئويي آه بسيار فراتر از آنچه آه تاآنون در رسانه ها به 
 با زندانيان عراقي را توسط اين تصاوير انواع روشهاي بدرفتاري. نمايش گذاشته شده است ميرود
  .سربازان آمريكايي را نشان ميدهد

سخنگوي وزارت دفاع الرنس دي ريتا به روزنامه واشنگتن پست گفت آه بنظر ميرسد آه اين تصاوير 
همان تصاويري است آه پنتاگون به اعضاي آنگره نشان داده است و وزير دفاع رامسفلد در مورد اينكه 

  .ند هشدار داده استاحتمال دارد علني شو
  . تصوير بدرفتاري با زندانيان در زندان ابوغريب را مشاهده آرده اند1600نمايندگان آنگره آمريكا بيش از 

بنابه اين روزنامه بسياري از زندانيان توضيح داده اند آه چگونه به لحاظ جنسي مورد تمسخر و توهين 
 .قرار گرفته اند و به تجاوز تهديد شده اند

 
  .هاي شديد بود  هاي مختلف عراق، امروز نيز صحنه درگيريشهر
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دنبال وقوع انفجار يك   به  : يك منبع آگاه در پليس شهر موصل گفت, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
در . نددر قلب شهر موصل، سه عراقي آشته و دو تن ديگر زخمي شد" سومر" بمب در تقاطع منطقه

  .هاي پليس موصل طعمه حريق شد  اين انفجار يك دستگاه خودروي گشتي
وقوع يك انفجار در مسير عبور يك گشتي نيروهاي آمريكايي در , به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره

  .شدن دو سرباز آمريكايي و دو عراقي شد  منطقه الكماليه در شمال شرق بغداد نيز منجر به زخمي
هاي منتهي به محل حادثه را   اهدان عيني بعد از وقوع اين انفجار نيروهاي آمريكايي راهبه گفته ش

  .بستند
اي اعالم آردند يك تفنگدار دريايي بر اثر سانحه رانندگي در استان   نيروهاي آمريكايي با صدور بيانيه

  .االنبار در غرب عراق آشته شده است
 تن ديگر 18 تن آشته و 9هاي امروز در اين شهر نيز   ر وقوع درگيريها از آربال در اث  بنا بر آخرين گزارش

  .زخمي شدند
  

  اعتراض وسيع مردم کربال به حضور مسلحانه طرفداران مقتدي صدر
  2004 مه  21 -1383  خرداد1جمعه 
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پس از نماز جمعه امروز در شهر کربال مردم در اعتراض به شيوه هاي حضور مسلحانه طرفداران مقتدي 
  .ر موسوم به جيش المهدي درمعابر عمومي دست به تظاهرات زدند صد

  
تظاهرکنندگان با اجتماع درمقابل : به گزارش خبرگزاري مهر، خبرنگار العربيه از شهر کربال گزارش داد

درمرکز شهر کربال و حمل پالکاردهايي ) ع(و حضرت ابوالفضل العباس ) ع (حرمين حضرت امام حسين 
کربال کبوتر صلح است سالحهاي خود را برزمين " ،"آري آري صلح" نوشته شده بودکه بر روي آنها 

  .خواستار پايان درگيريها دراين شهر شدند"خون ريزي هرگزهرگز"و "بگذاريد
دراين تظاهرات نمايندگان آيت اهللا سيستاني دراين شهر و طرفداران مجلس اعالي انقالب اسالمي 

  .عراق حضور چشم گير داشتندعراق عضو شوراي حکومت انتقالي 
از سوي ديگر نيروهاي اشغالگر آمريکايي ظهرامروز شمارنامشخصي از نمازگزاران عراقي را پس ازاداي 

  .نمازجمعه در مسجد کوفه دستگير کردند 
شماري ازنمازگزاران عراقي که براي اداي نمازجمعه ازشهر بغداد به کوفه آمده بودند هم : العربيه افزود

  .بازگشت به بغداد بدست نيروهاي اشغالگر دستگيرشدنددرراه 
دوتن از نيروهاي جيش المهدي هنگامي که قصد عمليات انتحاري درميان کاروان : العربيه خبر داد

نيروهاي آمريکايي بر روي رپل شهر ديوانيه را داشتند هدف گلوله نيروهاي آمريکايي قرار گرفته و کشته 
  .شدند 

  
  .شدن تصويربردار شبكه تلويزيوني الجزيره قطر است  دريافتي از آربال حاآي از آشتههاي   آخرين گزارش

  2004 مه  21 -1383  خرداد1جمعه 
، "رشيد حميد والي:"الملل ايلنا، منابع بيمارستاني شهر آربال اعالم آردند  به گزارش سرويس بين

ل نامه تهديدآميز جرج تنت رئيس سازمان تصويربردار فيلمبردار شبكه خبري الجزيره قطر همزمان با ارسا
 بامداد امروز در هتل محل اقامتش در آربال از 4به دفتر اين شبكه، ساعت ) سيا(جاسوسي آمريكا 

  .ناحيه سر هدف قرار گرفت و آشته شد
به منظور برگزاري مراسم وداع از دفتر الجزيره در بغداد، به منزل يكي از نزديكانش "رشيد والي"جسد 
  .ل شده استمنتق

ها در اين شهر بين نيروهاي   درگيري, نيوزالين از آربال  ايست  از سوي ديگر به گزارش پايگاه اينترنتي ميدل
از ساعات پاياني شب گذشته آغاز و تا حوالي ساعت شش صبح امروز ) عج(آمريكايي و سپاه المهدي

  .ادامه يافته است
هاي نظاميان   افكن  بمب  ر قلب شهر آربال از سوي جنگندهاي واقع د  همچنين به دنبال بمباران منطقه

  .آمريكايي خساراتي شديد به اين شهر مقدس وارد آمد
حضرت "و )" ع(حسين  امام"هاي مطهر  نيروهاي آمريكايي آه سعي داشتند به سمت صحن حرم

هاي شديدي بين   پيشروي آنند با مقاومت نيروهاي مردمي روبرو شدند آه بر اثر آن درگيري) "ع(عباس
  .هاي درگير ايجاد شد  طرف

  . تن زخمي شدند18ها هشت تن آشته و   به دنبال اين درگيري
  

ي  هاي آمريكايي به دو نقطه آوپترها و تانك ي هلي خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد آه در پي حمله
  . تن از نيروهاي مقتدي صدر آشته شدند18شلوغ در شهر آربال، 

  2004 مه  21 -1383 د خردا1جمعه 
هاي  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يكي از ژنرال) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي نظاميان آمريكايي پس از آن  حمله: ي آمريكايي حاضر در عراق، در خصوص اين حمله ادعا آرد عاليرتبه
هاي آمريكايي آه در حال  راآت به سوي تانكآغاز شد آه نيروهاي وابسته به مقتدي صدر به پرتاب چند 

  .زني در اطراف آربال بودند، اقدام آردند گشت
هاي نظاميان آمريكايي در واآنش به اين حمالت به  تانك: ي آمريكايي در ادامه گفت اين مقام عاليرتبه

  .مدت بيش از دو ساعت اهداف خود را مورد حمالت شديد نظامي قرار دادند
شد،   وي، در پي اين حمالت دود شديدي آه مربوط به سوختن چندين ساختمان ميبر اساس گزارش

هاي نيروهاي مقتدي  همچنين در پي اين حادثه يك مخفيگاه سالح. آسمان اين ناحيه را در بر گرفت
  .صدر مورد حمله قرار گرفت

 در اطراف حرمين شريف هاي امروز صبح آربال اين ژنرال آمريكايي در ادامه اعالم آرد آه بيشتر درگيري
  .رخ داد) ع(و حضرت عباس ) ع(امام حسين 

 نيروي وابسته به مقتدي صدر در 18حدود : اين مقام آمريكايي در خصوص تلفات اين حمله اعالم آرد
  .اين حمالت آشته شدند

  .وي همچنين گفت، در اين حمالت به حرمين شريفين آسيبي نرسيده است
 تن آشته شدند آه در 12در جريان اين حادثه : رستاني در آربال اعالم آرددر همين حال، يك منبع بيما

  .شوند ميان آنها دو زائر ايراني نيز ديده مي
  . تن نيز در جريان اين حمالت زخمي شدند13بر اساس اظهارات وي، 
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اق، ي ملي عر ي احمد چلبي و دفاتر حزب آنگره نيروهاي آمريكايي و پليس عراق با حمله به خانه
هاي خصوصي مردي را آه زماني مورد اعتمادترين فرد براي واشنگتن بود، با خود  آامپيوترها و پرونده

  .بردند
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ي تلويزيوني الجزيره، خبرنگار اعزامي اين  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نيروهاي آمريكايي پس از آنكه مدتي خانه و دفاتر احمد چلبي، رييس شبكه در عراق اظهار داشت، 

ي خود در آوردند، به داخل هجوم بردند و اقدام به بازرسي گسترده و  ي ملي عراق را به محاصره آنگره
  .دقيق محل آردند

رفت در  نيروهاي آمريكايي اظهار داشتند آه به دنبال متهماني آه احتمال مي: خبرنگار الجزيره افزود
  . باشند، اقدام به اشغال و بازرسي اين دفتر آردند دفتر چلبي پنهان شده

ها  ي الجزيره در ارزيابي اين اقدام آمريكايي وگو با شبكه ي ملي عراق در گفت يكي از اعضاي حزب آنگره
ارند، گفت، نيروهاي آمريكايي به دليل آنكه تحمل هيچ انتقادي را از سوي هيچ حزب يا گروهي را ند

  .آنند اقدام به چنين آارهايي مي
ي  يي شوراي حكومت انتقالي عراق ترور شود، آنگره مدتي پيش قبل از آنكه رييس دوره: وي افزود

ملي عراق انتقاداتي را به حكومت آمرآيايي عراق وارد ساخت و از اعضاي شوراي حكومت انتقالي 
  . توسط پل برمر تجديد نظر آندي تمامي تصميمات گرفته شده عراق خواست آه درباره

تواند يكي از عوامل اقدام امروز نيروهاي آمريكايي در اشغال دفتر چلبي باشد و  اين خود مي: وي افزود
  .ادعاي وجود هرگونه متهمي در اين مكان آذب محض است

 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران هم چنين چلبي آه عضو شوراي حكومت انتقالي عراق است،
ي سابق وي با دولت  ي وي، ديگر رابطه گفته به دنبال حمله پليس عراق و سربازان آمريكايي به خانه

گويد ماموران پليس روز پنجشنبه وي را از خواب بيدار آردند  چلبي مي. موقت ائتالف وجود خارجي ندارد
  .و با اسلحه وارد منزل وي شدند و اسنادي را بيرون آشيدند و ضبط آردند

گزارش راديو آمريكا وزارت دفاع آمريكا اين هفته آمك مالي واشنگتن به حزب آنگره ملي عراق را آه به 
ها ادامه داشت قطع آرد، با اين حال چلبي، رهبرحزب آنگره ملي عراق زماني فرد مورد عالقه  سال

  .مقامات متنفذ وزارت دفاع بود
ي چلبي زدند و  د دست به تحقيقات دربارهگويند مقامات عراقي خو مقامات دولت موقت ائتالف مي

شوراي حكومت انتقالي عراق براي بررسي . خواستار صدور قرار براي بازرسي خانه ودفتر آار وي شدند
  .شده است) جمعه(اي در امروز  موضوع حمله به منزل چلبي، خواستار تشكيل جلسه فوق العاده

 سال 40ي درماه آوريل سال گذشته پس از بيش از احمد چلبي، سياستمدار و بازرگان بحث انگيز عراق
نيروهاي آمريكا وي را به اتفاق چند صد نفراز هواداران وي در جنوب عراق . تبعيد به عراق بازگشت

شد، اما  چلبي در آن وقت به عنوان يك رييس بالقوه دولت بعد از جنگ عراق تلقي مي. مستقر آردند
  .ها را آسب آند ي عراقي  حمايت گستردهوي از آن زمان تاآنون نتوانسته است

.  نفره عراق منصوب داشت25آمريكا در ماه ژوئيه سال گذشته چلبي را به عضويت شوراي حكومتي 
چلبي آه يك تحصيل آرده آمريكا است و . دار آن است اين پستي است آه هنوز هم چلبي عهده

هايي براي سازمان  خليج فارس آوشششد، به دنبال نخستين جنگ  ديرزماني متحد آمريكا تلقي مي
آنگره ملي چلبي نيز در جريان تهاجم سال . دادن مخالفان عراق درشمال اين آشور به عمل آورد

شود آه برخي  اآنون معلوم مي. يي دراختيار واشنگتن گذارد گذشته به عراق، خبرها واطالعات مخفيانه
  .از اين اطالعات صحيح نبوده است

ها دالر در اختيار آنگره ملي وي  د نظر وزارت دفاع آمريكا بود و دولت آمريكا ميليونچلبي يك مقام مور
مقامات آمريكا پيشتر در اين هفته اظهار داشتند آمك . آرد گذارده بود و از چلبي حمايت سياسي مي

  .اند  هزار دالري آمريكا را به اين گروه قطع آرده340ماهانه 
گتن داشته است، از جمله برخي از مقامات وزارت امورخارجه چلبي همچنين مخالفاني در واشن

گويند آه وي فرد غيرقابل اعتمادي است و  منتقدان چلبي مي. اند وسازمان سيا آمريكا مخالف وي بوده
به محكوميت غيابي چلبي در اردن به خاطر تقلب بانكي و همچنين عدم موفقيت درفراهم آوردن 

  .آنند هاي آشتار جمعي در عراق شود، اشاره مي حاطالعاتي آه منجر به آشف سال
  

ي آمريكا  فاآس نيوز در گزارشي مدعي شد آه ممكن است احمد چلبي اطالعاتي را آه به وسيله
  .بندي شده است را به ايران تحويل داده باشد طبقه
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يوز در ادامه گزارش داد آه منابع آگاه اطالعاتي ، فاآس ن)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هايي وجود دارد  اند آه گزارش ي خبري گفته به اين شبكه) CIA(در سازمان اطالعات مرآزي آمريكا 
مبني بر آنكه احمد چلبي اطالعاتي را در اختيار ايران گذاشته است، با اين حال در خصوص اينكه اين 

  .اند ند اين منابع اعالم عدم اطمينان آردها اطالعات حاوي چه مطالبي بوده
هايي  ي خبري گفتند آه گمان اين در حالي است آه مقامات رسمي وزارت دفاع آمريكا به اين شبكه

ي ملي عراق آه رياست آن بر عهده احمد چلبي است اطالعاتي را در  وجود دارد مبني بر اين آه آنگره
  . است ي نادرست آرده هاي متعلق به عراق، استفاده يياختيار ايران گذاشته و هم چنين از دارا
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مدارك موجود نشان : اس آمده است .بي .ي خبري سي ي گزارش فاآس نيوز به نقل از شبكه در ادامه
دهند آه احمد چلبي خود اين اطالعات را به مقامات ايراني ارايه آرده است آه اگر فاش شوند،  مي
  .آمريكا ايجاد آندتواند مشكالت زيادي را براي  مي

  
  .دهها تن از طرفداران چلبي در بغداد دست به تظاهرات زدند

  2004 مه  21 -1383  خرداد1جمعه 
به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، دهها طرفدار چلبي مقابل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .مقر نيروهاي ائتالف در بغداد تظاهرات آردند
هرگونه اعمال فشار عليه ”: ن پالآاردهايي در دست داشتند آه روي آنها نوشته شده بودتظاهرآننگا

خواهان برآناري نيروهاي سابق عراق از وزارت آشور “؛ “ آنيم گروههاي ميهني عراق را محكوم مي
وزارت آشور ”؛ “ باشد هاي مردم عراق مي تصميمات وزير آشور عراق بر خالف خواسته”؛ “ باشيم مي
ها يعني بازگشت گورهاي دسته  بازگشت بعثي”؛ “ ريزي شده است يي پايه  اساس نظام طايفهبر

  .“جمعي
ها  بازگشت بعثي”، “ ها دشمن خدا هستند بعثي”، “ ال اله اال اهللا”تظاهرآنندگان با سردادن شعارهاي 

، حمايت خود را از “مآني ي خونمان براي از بين بردن آنها تالش مي تا آخرين قطره”و “ خواهيم را نمي
  .احمد چلبي اعالم آردند

چنين اين پايگاه اينترنتي گزارش آرد آه يك قاضي عراقي حكمي داد آه بر اساس آن مسوول  هم
ي ملي عراق و تعدادي ديگر از اعضاي اين حزب، به آدم ربايي و قتل شماري از  امنيتي حزب آنگره

  .م شدندهاي شخصي مته شهروندان عراقي براساس انگيزه
  

را به “ سيا”و سازمان اطالعات مرآزي اين آشور “ اي.بي.اف”احمد چلبي مرآز تحقيقات فدرال آمريكا 
  .هاي عربي اعطا آرده بود، متهم آرد در اختيار گرفتن امتيازات نفتي آه صدام به گروه
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نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، احمد چلبي عضو هيات به ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي نيروهاي آمريكايي و  ي ملي عراق بعد از حمله ي شوراي حكومت انتقالي و رييس حزب آنگره رييسه
پليس عراق به منزل و دفترش در بغداد، در آنفرانس مطبوعاتي با تاآيد به قطع روابطش با نيروهاي 

  .اند اسناد مهمي را به سرقت برده“ سيا”و “ اي.بي.اف”: ائتالف اظهار داشت
هاي عادي وارد شهر شده و اسناد مهم را با خود خارج  ها با لباس افرادي از اين سازمان: وي افزود

  .اند آرده
چلبي در ادامه از مقتدي صدر، رهبر شيعه عراق آه نيروهاي ائتالف در پي دستگيري وي هستند، 

  .ائتالف تسليم نكندخواست تا خودش را به نيروهاي 
با توجه به اينكه مقتدي صدر فرزند مرجعيت فاضل و روحاني شهيد آيت اهللا محمد صادق : وي ادامه داد

  .صدر است، در صورتيكه خودش را به نيروهاي آمريكايي و ائتالف تحويل دهد، آنها وي را خواهند آشت
اي شوراي حكومت انتقالي  ييس دورهها مسوول ترور عزالدين سليم، ر آمريكايي: چلبي بيان داشت

  .عراق هستند
ها  خواهند با حمايت آمريكايي ها شده است؛ چراگاه آساني آه مي فلوجه چراگاه بعثي: وي ادامه داد
  .ما را ترور آنند

چلبي با اعالم اينكه نيروهاي آمريكايي ليستي را براي ترور رهبران عراقي در اختيار دارند، اظهار 
  .آنند ارند با حماقت رفتار ميآنها د: داشت

ها بايد از آشور خارج  آمريكايي: ي تلويزيوني العربيه نيز به نقل از چلبي اعالم آرد از سوي ديگر، شبكه
  .شوند

ي اشغال دفتر چلبي  من از حادثه: اين شبكه همچنين به نقل از دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا گفت
  .ام اطالع بوده بي

  
هاي  يك عضو نيروي دريايي آمريكا در عراق، هنگام شرآت در عمليات: ا در عراق اعالم آردارتش آمريك

  .امنيتي در غرب اين آشور، در خودروي خود آشته شد
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به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي واقع در استان االنبار در غرب عراق   حادثه اعالم آرد آه اين نظامي آمريكايي در منطقهخصوص اين

  .آشته شده است
هايي آه مربوط به شرآت در حمالت  ي مرگ بنابر اظهار نظر اين مقام آمريكايي، مرگ وي در زمره

  .آيد شود، به حساب نمي نظامي مي
ها در عراق، آخرين گروه از نظاميان  ن تنش و درگيريرسد آه با باال گرفت در همين حال، خبر مي

از پايگاه خود واقع در ديوانيه عقب نشيني آرده و خاك عراق را ) جمعه(اسپانيايي حاضر در عراق امروز 
  .به مقصد آويت ترك آردند

ي به گزارش ايسنا، يك مقام رسمي وزارت دفاع اسپانيا در خصوص انتشار اين خبر از تاييد گزارشهاي
  . اسپانيايي تا اواخر امروز در آويت حضور خواهند داشت، خودداري آرد  نظاميان مبني بر آنكه تمامي
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يك ژنرال اسپانيايي آه مسوول آنترل پايگاه نظاميان : در همين حال، يك آژانس خبري اسپانيا اعالم آرد
به نيروهاي آمريكايي ) پنجشنبه شب(اسپانيايي در عراق بوده است، آنترل اين مرآز را شب گذشته 

  . است تحويل داده
 تن از نيروهاي خود را از عراق 1300اين در حالي است آه پيش از اين دولت جديد اسپانيا نزديك به 

  .خارج آرده بود
  . بودند با اين حال صدها تن از آارشناسان لجستيكي و ديگر نظاميان اسپانيايي، در عراق باقي مانده

  
 تن از حاميان مقتدي صدر را در پنج دفتر وي در اين 17) جمعه(در آرآوك، امروز نيروهاي آمريكايي 

  .شهر، دستگير آردند
  2004 مه  21 -1383  خرداد1جمعه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اسماعيل آريم از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
زدند، در  افراد پليس عراق آه به آردي حرف مي: فتسخنگويان مقتدي صدر در آرآوك، به خبرنگاران گ

  .جريان بازداشت هواداران مقتدي صدر همراه نيروهاي آمريكايي بودند
  .بازداشت اين افراد ساعاتي پيش از برگزاري نماز جمعه در آرآوك صورت گرفت

از دستياران مقتدي نيروهاي آمريكايي يكي : اعالم آرد) جمعه(يكي از فرماندهان نيروهاي عراقي امروز 
  .صدر را در شهر آرآوك، دستگير آردند
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، انور محمد امين از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آند، اظهار داشت آه شيخ ابو فتاح  فرماندهان نيروهاي دفاع شهري آه تحت نظر آمريكا فعاليت مي
  .ر، در مسجدي در آرآوك دستگير شدالموسوي، دستيار مقتدي صد

اين در حالي است آه دفتر مطبوعاتي نيروهاي ائتالف در بغداد ادعا آرد آه اطالعي از اين موضوع 
  .ندارد

  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
  اول خرداد: هفته نامه های ايران 

  2004 مه  21 -1383  خرداد1جمعه  -بي بي سي 
وم خرداد با سکوت خبری مواجه شده و هفته نامه ها مطالبی در باره راهپيمايی ضد سالگرد د

  . امريکايی در تهران و قم، مجلس هفتم، پرونده آقاجری و فرودگاه جديد تهران چاپ کرده اند
 وابسته به خبرگزاری جمهوری اسالمی تنها نشريه ای است که به مناسبت سالگرد دوم ايران جمعه
، به بررسی اين واقعه پرداخته و با ٧۶روزی اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوری سال خرداد و پي

  .چند نماينده مجلس گفتگو کرده است
پيشرفت اصالحات و خواسته مردم در دوم خرداد غير قابل انکار ”: فاطمه راکعی نماينده مجلس گفته

اعمال غيرقانونی و شرعی به اسم اسالم است زيرا به رغم تالش های محافظه کارانی که با ارتکاب 
  ”.در مقابل مردم ايستادند خوشبختانه اصالحات به روند تکاملی خود ادامه می دهد

به گفته خانم راکعی، با آنکه محافظه کاران با هر روشی در مقابل اصالحات مانع تراشی کردند باز 
  .قدرت را در سطح مجلس در دست گيرندمجبور شدند با شعارهای اصالحات جايی برای خود باز کنند و 

علی تاجر نيا نماينده مشهد از نبود سازماندهی در جبهه دوم خرداد انتقاد کرده و گفته، گروه های 
مرجع اين جنبش عمدتا برای نفی برخی جريان های فکری و سياسی گرد هم جمع شده بودند و به 

  .ستفاده کننددليل عدم انسجام نتوانستند از ظرفيت ها به درستی ا
محمد کيانوش راد عضو کميسيون امنيت ملی از دوم خرداد به عنوان انقالبی ياد کرده که مردم به 

اما اگر . رهبران مذهبی و روحانيت برای ساخت يک جامعه مبتنی بر عدالت و آزادی اعتماد کردند
  . خواهد شدشرايط موجود اصالح نشود تجربه جمهوری اسالمی در آينده دچار مخاطرات جدی

نشريات وابسته به محافظه کاران در صفحات اول خود تصاوير و گزارش هايی از راهپيمايی ضد امريکايی 
  .در تهران و قم چاپ کرده اند

 گزارشی از تجمع طالب در حوزه علميه قم چاپ کرده و نوشته، در اين تجمع، چندين هزار پرتو سخن
  .يم عتبات عاليات از سوی تجمع کنندگان تکميل شده استنسخه فرم اعالم آمادگی برای دفاع از حر

 ارگان انصار حزب اهللا در سرمقاله اين شماره از اصالح طلبان به ويژه حزب مشارکت به عنوان يالثارات
اسم برده آنها را متهم کرده است که در صدد توجيه رفتارهای ) امريکا( همدستان يزيد قرن بيست و يکم

  .مقابل ائمه شيعه سنگر گرفته اندامريکا هستند و در 
کسانی که برای رسيدن به قدرت حاضرند در جنگ يزيد قرن بيست و يکم با اهل ”: يالثارات هشدار داده

بيت رسول خدا، بلندگو و روابط عمومی جناب يزيد شوند بايد متوجه باشند که مردم در مورد حرمت 
طل و ياری کنندگان آنها در آتش اين خشم يک جا کربال و نجف با کسی شوخی ندارند و تمام جبهه با

  ”.خواهند سوخت
مجتبی کشانی عضو شورای مرکزی انصار حزب اهللا نيز گفته، در صورت تداوم حمالت اشغالگران به 
شهرهای مقدس نجف و کربال و هتک حرمت عتبات عاليات، هسته های حزب اهللا در سراسر جهان 

  .رد عمل خواهند شداسالمی عليه امريکا و اسرائيل وا
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 ارگان حزب موتلفه اسالمی گزارشی از همايشی با حضور منتخبان مجلس هفتم و دست شما
  .اندرکاران برگزاری انتخابات چاپ کرده است

علی الريجانی رئيس سابق صداو سيما که چند روز پيش جای خود را به عزت اهللا ضرغامی داده، در 
هيجانی شکل گرفت و اين فضا باعث شد مجلس از اين همايش گفته، مجلس ششم در فضای 

  .مطالبات واقعی مردم دور باشد
صدا و سيما در انتخابات مجلس هفتم از تمام توان خود برای حضور مردم استفاده کرد ولی نتوانست 

علت اصلی عدم : اما آقای الريجانی می گويد. بخش عمده ای از مردم را به رای دادن ترغيب کند
در انتخابات مجلس، نارضايتی از عملکرد مجلس ششم بوده است و با مشخص شدن شرکت مردم 

  .نتيجه انتخابات، جامعه آرامش پيدا کرد
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين در سرمقاله اين شماره از نمايندگان مجلس هفتم جامهفته نامه 

ا اين تصوير می تواند فراتر از خواسته است با حل مشکالت مردم، تصوير کارآمدی از خود نشان دهند زير
اثرات اجتماعی به احياء اعتماد عمومی مردم ياری رساند و به پيروزی در انتخابات رياست جمهوری 

  .منجر شود
ست که در اصفهان منتشر صداعنوان اصلی هفته نامه ” دعا کنيد پرونده آقاجری ختم به خير شود”

  .می شود
 نه تنها - که به اعدام محکوم شده است-يده با هاشم آقاجری به نوشته صدا، هر گونه برخورد نسنج

  .تبعات خارجی منفی به بار خواهد آورد بلکه می تواند کشور را در آستانه يک بحران جدی قرار دهد
صدا، اظهارات ضد و نقيض مقامات قضايی در مورد سرنوشت پرونده آقاجری را آزمايشی در زمينه 

  .رده که می تواند نشانه احتمال برخورد جدی تر با اصالح طلبان باشدواکنش افکار عمومی عنوان ک
 تحليلی از دخالت نيروهای نظامی و امنيتی و ممانعت از شروع به کار فرودگاه آيت اهللا اميد جوان

  .خمينی ارائه کرده و نوشته، اين اتفاق نادر هيچگاه از حافظه تاريخی ملت محو نخواهد شد
چنين وقايعی را در دوگانگی و تعارض نهادهای تصميم گير عنوان کرده و با اشاره اميد جوان علت بروز 

وزير کشور با نحوه برگزاری انتخابات مجلس مخالف بود اما به داليل کالن به : به نمونه هايی می نويسد
وزارت خارجه که يک مجموعه کارشناسی درون دولت است عمال مجری شورای عالی . اين کار تن داد

وزارت دادگستری هيچ نقشی در احکام قضايی ندارد و وزير . ينت ملی است که خارج از دولت استام
  .آن هم يک مقام ارشد قضايی به حساب نمی آيد

مهرداد خدير وزارت دادگستری را با قوه قضائيه مقايسه کرده و نوشته، وزارت دفاع اندک اندک نسبت 
 که فرمان -ليد کرده است و در برابر ستاد کل نيروهای مسلحوزارت دادگستری به قوه قضائيه را باز تو

  . فرو دست تر به نظر می رسد-تعطيلی فروگاه را صادر کرد
بر اساس اين . تلقی جديد و تازه ای از دولت در ايران در حال شکل گيری است”: اميد جوان می نويسد

  ”.و پشتيبانی داردتلقی، شان سياست گذاری از دولت سلب شده و صرفا نقش لجستيکی 
دولت آن ”: اين هفته نامه دولت و قدرت را دو مفهوم جداگانه معرفی کرده و در توضيح آن می نويسد

اراده ای است که وعده می دهد فرودگاه در فالن تاريخ افتتاح می شود و قدرت نيرويی است که اجازه 
نگار و توسط وزير به روزنامه نگارانی اهدا دولت، آن قلم بلورين است که در روز خبر. اين کار را نمی دهد

  ” .می شود و قدرت، بازداشت آنها در فردای آن روز است
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