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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 موثربين الملليمهم  رويدادهاي
  

 خالصه مهمترين اخبار جهان
  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16يك شنبه 

چاپ عربستان سعودي از حضور نظامي آمريكا در امتداد مرز ايران با " الرياض"روزنامه : خبرگزاري فارس
  . عراق خبر داد

 هزار سرباز به همراه خودروهاي 20يروهاي آمريكايي استقرار ن«: الرياض به نقل منابع آگاه نوشت
زرهي، نفربرها، سكوهاي موشك زمين به هوا و زمين به زمين را در امتداد مرزهاي ايران و عراق آغاز 

  » .اند آرده
  
 آه اين هفته درحال حمل مواد منفجره دستگير شدند از اعضاي dمقامات اردني اعالم آردند مظنونان* 
ثبات آردن اين آشور  عده هستند و مترصد انجام حمالتي عليه تاسيسات عمومي آليدي براي بيالقا
  . اند بوده

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس درپي دستگيري اين افراد نيروهاي امنيتي اردن برتمهيدات امنيتي 
ند و براي معرفي وبازرسي به بازرسي خودروها پرداخت هاي ايست در پايتخت افزودند، با ايجاد پست

رود با افراد دستگير شده  محل اختفادي سه مظنون فراري و دو خودرو حامل موادمنفجره آه گمان مي
  . اند، جايزه تعيين آردند در ارتباط بوده

  
هاي پنج آشور نسبت به اعزام نيروي حافظ صلحي آه از روز  گرفتن از ارتش ملل با بهره سازمان* 

  . عاج تالش خواهد آرد آند براي اعاده صلح به ساحل يت خود را آغاز ميدوشنبه هفته آينه مامور
 نفر 6240ملل آه قرار است در نهايت به  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس نيروي حافظ صلح سازمان

ها قبل براي جلوگيري از درگيري  جنوبي آه از مدت  نيروي آفريقاي1400برسد قرار است در ابتدا از 
  . تي با سربازان شورشي جلوگيري آنند، تشكيل خواهد شدنيروهاي دول

  
ها در اين آشور  تايلند ممكن است نيروهاي خود در عراق را بدليل نگراني در مورد گسترش خشونت* 

جاري ميالدي پيش از فرا رسيدن زمان از پيش   ژوئن سال30ها در  پس از انتقال قدرت به عراقي
  . ريزي شده فراخواند برنامه

 نيروي تايلندي آه 443 گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، وزارت دفاع تايلند قصد دارد با مرور وضعيت به
اند در مورد به پايان رساندن ماموريت آنان آه پيش از اين قرار بود تا ماه سپتامبر  به عراق اعزام شده

  . اين آشور تصميم گيري آندجاري ميالدي در عراق باقي بمانند يا فارخوان زودتر از موعد آنها از  سال
  
  نشين اي هايي در نواحي قبيله يك هليكوپتر نظامي ارتش پاآستان روز گذشته با رهاساختن اعالميه* 

دور افتاده نزديك مرز افغانستان از ساآنان اين نواحي خواست به دستگيري اعضاي فراري القاعده آمك 
  . آنند

هاي اردو و پشتون نگاشته شده در ناحيه  آه به زباننيوز اين جزوه  به گزارش شبكه خبري فاآس
جنوبي، جايي آه ماه گذشته صحنه عمليات ارتش پاآستان براي دستگيري اعضاي القاعده و  وزيرستان

  .  آشته برجاي گذاشت، توزيع شد120هواداران آنها بود آه در مجموع 
  
 ارتش اسپانيا با استفاده از همه  مادريد،-آهن سويل   آيلويي در خطوط راه12با آشف يك بمب * 

  . گيرد آهن اين آشور را برعهده مي امكانات از جمله هليكوپتر حفاظت از خطوط راه
 سويل پس از آشف و خنثي - دولت اسپانيا اعالم آرد خطوط قطار مادريد BBCبه گزارش شبكه خبري 

  .  گرفته استسازي بمب مجددا و با اتخاذ تدابير شديد امنيتي آار خود را از سر
  
اقدام هفته گذشته ساآنان فلوجه آه جسد چهار آمريكايي آشته شده در حمله افراد ناشناس را * 

مثله آردند موجب شده پيمانكاران خارجي درحال فعاليت در عراق به خريد خودروهاي زرهي براي 
  . افزايش امنيت خود روي آورند
خارجي براي آنكه هدف آمين نيروهاي مقاومت عراق قرار تايمز پيمانكاران  به گزارش روزنامه نيويورك

  . دهند وآمد خود را تغيير مي اند و به طور متناوب مسير رفت  روي آورده نگيرند به خريد خودروهاي زرهي
  
ها در شهرهاي بزرگ  دريافت هشداري در مورد احتمال وقوع حمالت تروريستي عليه قطارها و اتوبوس* 

اند موجب شد تمهيدات امنيتي در سيستم حمل و نقل  ها پنهان شده  آه در چمدانهايي آمريكا با بمب
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  . اين آشور افزايش يابد
ونقل عمومي  خدمات حمل هال رييس دايره امنيتي اتحاديه به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، گرگ

 دريافت ونقل آمريكا پس از  امنيتي ويژه در سيستم حمل آمريكا روز جمعه از برقراري وضعيت
  . آي و وزارت داخلي آمريكا در مورد احتمال وقوع حمالت تروريستي خبر داد بي هشدارهايي از اف

  
اي تلويزيوني آه به زودي از سوي شبكه تلويزيوني  االسالميه در برنامه چند تن از اعضاي گروه جماعه* 

   براساس دستور اسامهدولتي مالزي پخش خواهد شد اقرار آردند حمالت جزيره بالي در اندونزي
  . الدن انجام شده است بن

اند   اظهارات مظنونان مالزيايي حمالت بالي آه در اندونزي دستگير شدهCBNبه گزارش شبكه تلويزيوني 
االسالميه شده و ادله الزم  القاعده با جماعه ها در مورد احتمال ارتباط شبكه زني موجب تقويت گمانه

  . ن گروه آه مدتي قبل از زندان آزاد شد را فراهم خواهد آوردعليه ابوبكربشير، رهبر اي
  
هاي قطار مادريد روز شنبه پيش از آنكه پليس به ساختمان محل  آم سه تن از مظنونان انفجار دست* 

  . حضور آنان حمله آند، خود را منفجر آردند
 پليس در اين انفجار آشته به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از مادريد، همچنين يكي از نيروهاي ويژه

  .  تن ديگر زخمي شدند15و 
  
يك مقام پليس پاآستان اعالم آرد، در حمله بامداد امروز مردان مسلح ناشناس به يك پاسگاه پليس * 

  . در شهر ساحلي آراچي، پنج تن از افراد پليس و يكي از مهاجمان آشته شدند
افراد مسلح ناشناس در اين حمله يك «: ان گفتبه گزارش خبرگزاري رويتر از آراچي، پليس پاآست

  » .پليس اين آشور را نيز زخمي آردند
  
گروههاي ملي و اسالمي فلسطيني از جمله جنبش اسالمي حماس و جهاد اسالمي شب گذشته * 

به همراه اعضاي جنبش فتح در نشستي درباره طرح شارون براي عقب نشيني نيروهاي رژيم 
  . گو آردند و  گفتصهيونيستي از نوار غزه

به گزارش خبرگزاري فرانسه از غزه، نمايندگان دو جنبش جهاد اسالمي و حماس در پايان اين نشست 
اعالم آردند پس از خروج نيروهاي رژيم صهيونيستي حاضرند با تشكيالت خودگردان همكاري داشته 

  . باشند
  
ايي صدها مخالف خشمگين آه به سوي تانكهاي آمريكايي اواخر روز گذشته به منظور توقف راهپيم* 

  . مقر نيروهاي ائتالف در حرآت بودند، در بغداد مستقر شدند
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، اعزام اين تانكها در حالي صورت گرفت آه مسلمانان شيعه نيز به 

  . سمت خيابانهاي مناطق مرآزي و جنوب عراق سرازير شدند
  
ائتالف روز گذشته از زخمي شدن سه سرباز السالوادوري در تيراندازي شبه يك فرمانده نيروهاي * 

  . نظاميان در شهر آوفه خبر داد
سخنگوي سربازان تحت رهبري اسپانيا در عراق با  »آارلوس هرادون « به گزارش خبرگزاري فرانسه،

الوادوري قصد اين حادثه شب جمعه و زماني صورت گرفت آه سربازان الس«: اعالم اين خبر افزود
 نظاميان را آه اقدام به حمل اسلحه در خيابانهاي اين شهر آرده بودند، خلع سالح  داشتند اين شبه

  » .آنند
  
 تن از اعضاي خانواده عزت ابراهيم الدوري مرد شماره دو 9نيروهاي آمريكايي روز گذشته محافظ و * 

  . گير آردندعراق و معاون صدام حسين رييس جمهوري مخلوع عراق را دست
يكي از اعضاي بستگان عزت ابراهيم در اين » رشيد سهيلي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از تكريت، 

واقع در هشت » هيازيه« بامداد به منازل آنها در 1:30نيروهاي آمريكايي در ساعت «: باره گفت
  » .آيلومتري شرق تكريت يورش بردند

  
 سعودي براي ديدار از مغرب و در چارچوب رايزني درباره سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان* 

  . برگزاري نشست آتي سران عرب روز گذشته وارد رباط شد
گو با خبرنگاران  و الفيصل به هنگام ورود به اين آشور در گفت به گزارش خبرگزاري فرانسه از رباط، سعود

  .  تعويق افتاده سران عرب دانستها درباره برگزاري نشست به هدف از اين سفر را ادامه رايزني
  
وزير آشور عراق روز گذشته نسبت به وقوع حمالت تروريستي در مراسم اربعين ساالر شهيدان در * 

  . آربال هشدار داد
آنيم حمالت تروريستي در مراسم  پيش بيني مي«: نامه الشراع گفت گو با هفته و در گفت" نوري بدران"

  » .ات عاليات مقدس روي دهدبرگزاري اربعين حسيني در عتب
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در پي اظهارات روز جمعه وزير امور خارجه آمريكا مبني بر اينكه اطالعات سيا در مورد تسليحات عراق * 
اند، توني بلر نخست وزير انگليس بر سر داليل وارد آردن انگليس به جنگ عراق  چندان مستدل نبوده

  . تحت فشار جديدي قرار گرفت
 فرانسه از لندن، آالين پاول روز جمعه اذعان آرد، اطالعات مختلف درباره به گزارش خبرگزاري

آزمايشگاههاي سيار تسليحات شيميايي و ميكروبي در عراق آه وي آنها را پيش از تهاجم در اختيار 
  . اند سازمان ملل قرار داده بود، اطالعات درست و قابل اطميناني نبوده

  
جرج بوش رييس جمهوري آمريكا بعد از «: در شماره امروز خود نوشتچاپ لندن " آبزرور"نامه  هفته* 

 در اين آشور، از توني بلر نخست وزير انگليس براي حمله به 2001 سپتامبر 11 روز از حمالت 9گذشت 
  » .عراق آمك خواسته بود

ت را در بوش اين درخواس«: سفير سابق انگليس در واشنگتن نوشت" آريستوفر ماير"آبزرور به نقل از 
  » .ضيافت شامي ويژه در آاخ سفيد با بلر و با حضور خود وي مطرح آرده است

  
ارتش آمريكا امروز از آشته شدن دو تفنگدار دريايي در حمله مهاجمان در استان االنبار واقع در غرب * 

  . عراق خبر داد
دو تفنگدار «:  اين خبر افزوداي با اعالم به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، ارتش آمريكا در بيانيه

  » .دريايي متعلق به لشكر يكم دريايي بودند
  
سخنگوي نيروهاي حافظ صلح در افغانستان امروز از دستگيري سه نفر به همراه مواد منفجره و * 

  . اي در آابل خبر داد سالح در حمله
المللي آمك به امنيت  ينفرمانده نيروهاي ب» آريس هندرسون«به گزارش خبرگزاري فرانسه از آابل، 

روز چهارشنبه نيروهاي امنيت ملي افغانستان با حمايت ايساف «: در اين باره گفت) ايساف(افغانستان 
  » .طي يك حمله سه نفر را به همراه مقداري تسليحات، مواد منفجره و چاشني دستگير آردند

  /. انتهاي پيام
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  
 

  ق و تفحص در انتخابات را تصويب کردمجلس طرح تحقي
  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16  يك شنبه -بي بي سي 

نمايندگان مجلس ايران روز يکشنبه چهارم آوريل در نخستين جلسه علنی خود در سال جديد 
خورشيدی، طرح تحقيق و تفحص درباره آنچه تخلفات انجام يافته در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای 

  .خوانده شده را تصويب کردند
برگزار شد، شورای نگهبان که ) 82اول اسفند ماه (در جريان انتخابات مجلس هفتم که روز بيستم فوريه 

در اختيار جناح سنت گرای جمهوری اسالمی است، از شرکت اکثر داوطلبان اصالح طلب و مستقل در 
افظه کار موفق شدند در جريان يک انتخابات انتخابات جلوگيری کرد و در نتيجه گروه های سنتی و مح

  . بی رقيب پيروز شوند
در عين حال به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی، مهدی کروبی، رييس مجلس ايران در جلسه 

نتيجه انتخابات هرچه باشد وظيفه داريم که بپذيريم ، اما نسبت به : "روز يکشنبه مجلس گفته است
  ."راين انتخابات اعتراض داريم که بايد به اين مساله رسيدگی شودتضييع حقوق عده ای د
آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی نيز موافقت کرده که به اعتراض ها : وی همچنين گفته است

  . رسيدگی شود
  اعتراض هايی که پذيرفته نشد

راض به رد صالحيت داوطلبان پيش از برگزاری انتخابات، گروهی از نمايندگان اصالح طلب مجلس در اعت
تحصن کردند و خواستار تاييد صالحيت داوطلبان و تاخير در زمان برگزاری انتخابات شدند اما پس از تاکيد 
آيت اهللا خامنه ای، انتخابات در روز مقرر و بدون حضور اکثر داوطلبان مستقل و اصالح طلب برگزار شد و 

  .اعتراض ها راه به جايی نبرد
  

ايندگانی که فرصت زيادی تا پايان دوران نمايندگی آنها باقی نمانده خواستار تحقيق و تفحص اکنون نم
  .در اين انتخابات که بدون حضور آنها برگزار شد، شده اند

بررسی گزارش هايی مبنی "موضوع اين تحقيق و تفحص آنطور که در مجلس گفته شد، عبارت است از 
شناسنامه جعلی، دخالت نهادها و عوامل غير مسوول، محدود کردن بر خريد و فروش آراء، استفاده از 
  ."انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان

دراين جلسه همچنين تقاضای تحقيق و تفحص از وزارت کشور در مورد اعتراض مردم حوزه انتخابيه 
نتخابات نيز به تصويب فيروز آباد و قير و کارزين و فراشبند در جوب ايران به نحوه شمارش و اعالم نتيجه ا

  . نمايندگان مجلس رسيد
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دليل اعتراض مردم اين حوزه انتخابيه اينگونه اعالم شد که از قرار معلوم تعداد آراء اعالم شده درحوزه 
  .قير با تعداد شرکت کنندگان واجد شرايط در انتخابات مجلس هفتم در اين حوزه انتخابيه مطابقت ندارد

 زخمی ۵٠و ) در فيروز آباد(ر اين حوزه به درگيری هايی انجاميد که سه کشته اعالم نتايج انتخابات د
  .برجای گذاشت

نتيجه انتخابات را در حوزه فيروز آباد تاييد نکرده، اما ) وابسته به وزارت کشور(هيات اجرايی انتخابات 
  .هيات نظارت و شورای نگهبان، نتيجه انتخابات را تاييد کرده است

ان، با توجه به اينکه مقام های سنتگرا و محافظه کار جمهوری اسالمی که اختيار به عقيده ناظر
نهادهای قدرتمندی چون شورای نگهبان و قوه قضائيه را برعهده دارند در جريان انتخابات نرمشی دربرابر 
 خواسته ها و حتی فشارهای اصالح طلبان از خود نشان ندادند، بعيد است نتايج اين تحقيق و تفحص

به ويژه اينکه تا چند هفته ديگر اختيار مجلس نيز به . نيز هرچه که باشد تاثيری به دنبال داشته باشد
دست محافظه کاران و سنتگرايان خواهند افتاد و عرصه بر گروه های مستقل و اصالح طلب بيش از 

  .پيش تنگ خواهد شد
  

  تحقيق و تفحص از انتخابات؛ طرحی با کدام هدف؟
  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16  يك شنبه - بي بي سي -جمشيد برزگر

علی تاجرنيا، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران گفت که کليات طرح تحقيق 
  .و تفحص از انتخابات مجلس هفتم به تصويب اين کميسيون رسيده است

ششم، آخرين اقدامی تصويب اين طرح از سوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
  .است که تا کنون از سوی اصالح طلبان در اعتراض به انتخابات روز اول اسفند صورت گرفته است

در همين زمينه گفت که اين )  مارس10(  اسفند20علی تاجرنيا، يک عضو اين کميسيون روز چهارشنبه 
ون امنيت ملی مطرح شده طرح به دنبال درخواست بيش از پنجاه تن از نمايندگان مجلس در کميسي

  .است
به گفته آقای تاجرنيا، بحث تحقيق و تفحص ابتدا به دنبال درخواست نماينده فيروزآباد، برای بررسی 

حوادث انتخاباتی اين شهرستان مطرح شد، اما با توجه به وجود اعتراضات مشابه، کميسيون تصميم 
  .تم تعميم دهدگرفت که طرح تحقيق و تفحص را به کل انتخابات مجلس هف

خريد و فروش آرا، استفاده از شناسنامه جعلی، تبليغات زودتر از موعد، دخالت نيروهاى غيرقانونی، 
تمديد زمان راى گيرى بدون هماهنگی وزارت کشور، جابه جايی آرا، دخل و تصرف در صندوق های رای، 

و مشخص کردن علت عدم عدم تطبيق تعداد آراء بعضی صندوق ها با جمعيت حوزه هاى انتخابيه 
  .مشارکت گسترده مردم در انتخابات، از جمله محورهاى اين تحقيق و تفحص است

طرح تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم، اکنون بايد در صحن علنی مجلس نيز به تصويب برسد تا 
  .کار بررسی موارد مورد اعتراض نمايندگان، توسط هيئتی ويژه آغاز شود

است که شورای نگهبان، صحت انتخابات در بسياری از حوزه های انتخابيه را تاييد کرده اين در حالی 
است و احتمال آن وجود ندارد که نتايج تحقيق و تفحص مجلس بتواند تغييری در نتايج اين انتخابات پديد 

  .آورد
گان اين دوره از سوی ديگر، با توجه به پايان دوره فعاليت مجلس ششم، به نظر نمی رسد که نمايند

  .قادر باشند که چنين طرحی را، حتی در صورت تصويب مجلس به پايان برسانند
در عين حال، با توجه به ترکيب مجلس آينده که اکثريت آن در اختيار محافظه کاران است، بعيد به نظر 

  .می رسد که چنين طرحی بتواند اهداف طراحان آن را برآورده سازد
جه به موارد مطرح شده در طرح تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم، در شرايط فعلی و با تو

ممکن است بکارگيری آخرين فرصت های باقی مانده برای استفاده اصالح طلبان از تريبون مجلس، يکی 
  .از اهداف اصلی ارايه چنين طرحی باشد

ت يا تقلب احتمالی در در واقع، اصالح طلبان می کوشند با مطرح کردن برخی مسايل از جمله تخلفا
جريان انتخابات جنجالی مجلس هفتم، دست کم اين نکته را برای افکار عمومی روشن سازند که به 

زعم آنان محافظه کاران، گذشته از رد صالحيت های گسترده، با توسل به چه شيوه هايی توانسته اند 
  . کنترل مجلس آينده را در دست بگيرند

  

  ار جمعيتروريسم  و سالحهاي آشت
  

  اشتياق آخوندها به ويرانگري بزرگ
  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16 يك شنبه -همبستگي ملي 

  . تا اتمام ساختمان بمب اتمي در ايران آمتر از يك سال باقي است
اين فاصله را ، حاآمان ايران مي خواهند با فريبكاري، آوتاه آمدنهاي جزيي و اعالم غيرمنتظره 

.  در طرحهاي اتمي و در مقابل عمل انجام شده قرار دادن مجامع بين المللي طي آنندپيشرفتهايشان
شروع آار نيروگاه تسعير اورانيوم آه هفته پيش از جانب آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اعالم 

شد، و انتشار خبر توليد شمار زيادي از دستگاههاي گريز از مرآز آه در ماههاي گذشته صورت 
گرفت،پله هايي است آه آخرين آن طبق استراتژي آخوندها ـ با الهام از الگوي آره شمالي ـ بايد اعالم 

  . يكباره تكميل بمب اتمي باشد
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  !“بايد يك جريان بزرگ و ويرانگر بوجود آوريم”

  فروردين15با اين پيام،روزنامه ولي فقيه، جمهوري اسالمي،نخستين شماره خود در سال نو را روز 
  . منتشر آرد

 فروردين را با اين عنوان به 15به نوبه خود، روزنامه شرق، متمايل به جناح رقيب، مقاله اساسي روز 
  “چرا بمب اتمي براي ايران نه” :چاپ رساند

در وضعيتي آه پروژآتور توجهات بين المللي بيشترين روشنايي را به مواضع و رفتار آخوندهاي حاآم بر 
 اتمي تابانيده است، تصريح مكرر مطبوعات حكومتي گواه ديگري از درگيري عميق و ايران بر سر مسأله

به نحوي آه گفته مي شود تا اتمام ساختمان . همه جانبه آنها در توليد تسليحات هسته يي است
  . بمب اتمي در ايران آمتر از يك سال باقي است

تاه آمدنهاي جزيي و اعالم غيرمنتظره اين فاصله را ، حاآمان ايران مي خواهند با فريبكاري، آو
. پيشرفتهايشان در طرحهاي اتمي و در مقابل عمل انجام شده قرار دادن مجامع بين المللي طي آنند

شروع آار نيروگاه تسعير اورانيوم آه هفته پيش از جانب آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اعالم 
دستگاههاي گريز از مرآز آه در ماههاي گذشته صورت شد، و انتشار خبر توليد شمار زيادي از 

گرفت،پله هايي است آه آخرين آن طبق استراتژي آخوندها ـ با الهام از الگوي آره شمالي ـ بايد اعالم 
مورد نيازشان “ قدرت ويرانگري”همان سالحي آه بايد آخوندها را از . يكباره تكميل بمب اتمي باشد

  . برخوردار آند
آمده از سياهي قرون،آه از آغاز راهي به سوي پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي مرتجعان بر

، قتل عام زندانيان )موهبت الهي خميني(خود را با جنگ ضدميهني هشت ساله“ راه رشد”نداشته اند، 
. سياسي و گسترانيدن بساط قساوت بارترين شكنجه ها و مجازات هاي ضدانساني طي آرده اند

گر به بن بست رسيده است و حاال آنها راه نجات خود را در دستيابي به بمب اتمي و مسيري آه دي
  .مي جويند“ ويرانگري بزرگ”

دود آن ، چنان آه تجربه شده است، پيش از هرآس .در برابر اين نقشه شيطاني بايد با تمام قوا ايستاد
 .به چشم مردم ايران مي رود

  
  گزارش شرق از مرآز اتمي اصفهان

  2004  آوريل  5 -1383 فروردين 17دو شنبه -شرق  :زندي رضا 
شهرت » UCF«آه به تأسيسات » تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان«همه چيز براي افتتاح رسمي 

برداري از آن توسط رئيس سازمان انرژي سازمان  اي آه پس از اعالم بهره پروژه. يافته، آماده است
اسالمي  مللي را براي ايران به ارمغان آورد گرچه سران جمهوريال انرژي اتمي باز هم حساسيت بين

  .هاي هسته اي ايران به طور مكرر تأآيد آردند آميز بودن فعاليت برصلح
  

فكر ايجاد اين تاسيسات پيش از انقالب و براي تكميل چرخه نيروگاه اتمي بوشهر شكل گرفت اما تا 
. گذشت  چهار سال از پايان جنگ مي١٣٧١ سال. انتهاي جنگ تحميلي به فراموشي سپرده شد

هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي را تشكيل داده بود و رضا امراللهي همچنان نفر اول 
آارشناسان اتمي به اين نتيجه رسيده بودند آه حلقه . هاي حفاظت شده اميرآباد بود ساختمان

همان سال .  استUCFسات اي براي تأمين نياز نيروگاه بوشهر تأسي مفقوده چرخه سوخت هسته
  . مسئولين آشور تصميم گرفتند ساخت تأسيسات فرآوري اورانيوم را در نزديكي اصفهان آليد بزنند

  
ها آغاز شد و  رايزني. ساخت چنين تأسيساتي به دليل پيچيدگي نياز به همكاري خارجي داشت

 انجام پذيرفته و ايران و چين مذاآرات به صورت فشرده. مهندسين سرزمين اژدهاي زرد به ايران آمدند
ها متعهد شدند تأسيسات فرآوري اورانيوم را  بر اساس مفاد اين قرارداد چيني. قراردادي را امضا آردند

. تحويل آارشناسان اتمي ايران دهند» آليد در دست«يا » آي ترن«يازده ساله تكميل آنند و به صورت 
 ١١٠مبلغ قرارداد هم . اندازي به ايرانيان سپرده شود راههمه تجهيزات بنا بود در چين ساخته و پس از 

يك سال مانده . ها آه همواره روابط خوبي با دولت ايران داشتند آار را آغاز آردند چيني. ميليون دالر بود
 درصد طراحي مفهومي تأسيسات فرآوري اورانيوم ١۵، ٧۶به انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 

  .د آه اياالت متحده آمريكا وارد موضوع شداصفهان انجام شده بو
  
  ها فسخ قرارداد با چيني• 
  

هاي چين به مقامات جمهوري اسالمي اطالع دادند   با فشار ديپلماتيك آمريكا، آمونيست١٣٧۵سال 
آار را به . مقامات ايران اين تصميم را نپذيرفتند. آه حاضر به اتمام ساخت تأسيسات اصفهان نيستند

اي ايران و چين در اواخر دولت  آش و قوس مذاآرات هسته. هاي ديپلماسي سپردند  دست رايزن
 دولت چين رسمًا به ايران  ،٧۶سازندگي و اوايل دولت اصالحات ادامه داشت تا اينكه اواسط سال 

يكي از مسئوالن سازمان انرژي اتمي در . دهد اعالم آرد آه از ساخت تأسيسات اصفهان انصراف مي
ها به صورت قطعي انصراف دادند وارد مذاآره فسخ قرارداد  وقتي چيني«: گويد به شرق مياين باره 
 به بعد به ٧٢ و ٧١هاي   ميليون دالر از سال۴۵. واقعًا آش و قوس زيادي را تحمل آرديم. شديم
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  . ها پرداخت شده بود چيني
  

مهندسان چيني ».گرفتيم پس ميها  بايد اين مبالغ را از چيني.  ميليون دالر١۵ تا ١٠هر سال حدود 
اگرچه طراحي مفهومي تأسيسات اصفهان را انجام داده بودند اما اين مرحله هرگز ايران را قادر به 

ها با توجه به  بسيار اصرار آرديم آه چيني«. آرد طراحي اصلي و ساخت تجهيزات اصفهان نمي
اما نه تنها تن .  در اختيار ما قرار دهندهاي ساخت تجهيزات را اي آه در اختيار داشتند نقشه تكنولوژي

مذاآره با آشورهاي آسياي شرقي بسيار » .به اين آار ندادند بلكه با طعنه نيز با ما برخورد آردند
. آننده بايد بارها مسير رفته را برگردد و از نو بپيمايد اگر اين آشور چين باشد مذاآره. دشوار است

ها حاضر به پرداخت غرامت  چيني.  سال ادامه يافت٢ اصفهان مذاآره فسخ قرارداد ساخت تأسيسات
اي بحث پرداخت غرامت  در هر مالقات و مذاآره. تصميم گرفتيم از طريق دولت فشار بياوريم«. نبودند

با اعمال فشار توانستيم . گرفت چين به ايران به عنوان يكي از محورهاي مذاآرات در دستور قرار مي
فشارها را . داد اما چين انصراف داده بود و بايد خسارت مي. ختي را پس بگيريم ميليون دالر پردا۴۵

 ميليون دالر در مذاآرات فسخ قرارداد ۶٢يعني .  ميليون دالر هم غرامت دريافت آرديم١٧ادامه داديم تا 
اين . آنند ها براي رسيدن به مطالباتشان از ابزارهاي گوناگوني استفاده مي دولت» .از چين گرفتيم
به هر حال با پرداخت مبلغ اين غرامت پرونده . تواند ابزارهاي سياسي باشد يا اقتصادي ابزارها مي

  .ها در اصفهان بسته شد چيني
  
  ها در اصفهان ايراني _ ٧٩اسفند • 
  

غالمرضا آقازاده پس از تجربه طوالني وزارت در نفت به عنوان . يك سال از دولت خاتمي گذشته بود
مسئوالن آشور . يافت  جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در آابينه حضور ميمعاون رئيس

اصفهان حلقه مفقوده بود . را تكميل آنند» اي ايران چرخه سوخت برنامه هسته«مصمم شده بودند تا 
سنجي ساخت تأسيسات فرآوري اورانيوم را در اصفهان آغاز   آارشناسان امكان٧٧بنابراين در سال 

به خاطر . تحقيقات در پي آن بود تا امكان ساخت تجهيزات اين تأسيسات را بررسي نمايد. دآردن
 ماه طول آشيد و نتيجه ٩مطالعات . پيچيدگي آار بسياري با ساخت تجهيزات در داخل مخالفت آردند

 در يكي از جلسات اين شورا آه به رياست سيد ١٣٧٩در سال . به شوراي عالي فناوري ارجاع شد
. مد خاتمي برگزار شد طرح ساخت تأسيسات اصفهان در داخل آشور راي آورد و به تصويب رسيدمح

 در پيش بود و ٨٠نوروز . اي اصفهان به دست ايرانيان ساخته شود قرار بر اين شد آه تأسيسات هسته
وگاه پروژه اصفهان يك بار ديگر آليد خورد و برخالف نير.  در حال سپري شدن٧٩آخرين ماه زمستان 

ها مسئوليت ساخت آن را به عهده گرفته بودند اين بار   روس ها، بوشهر آه بعد از آنار آشيدن آلمان
  .ها وارد گود شدند مهندسان وطني پس از انصراف چيني

  
   ميليارد تومان هزينه٨٠•
  

بتدا ا«:  اصفهان به شرق گفتCUFيك منبع آگاه در سازمان انرژي اتمي درباره نحوه ساخت تأسيسات 
اما به تدريج و با .  درصد تجهيزات را در داخل آشور داريم۵٠ تا ۴۵آرديم آه تنها توان ساخت  فكر مي

پيشرفت آار دريافتيم آه پيمانكاران ايراني توان ساخت تجهيزات پيشرفته را نيز دارند به طوري آه براي 
تجهيزات را در داخل ساختيم و  درصد اين ٩٠باالخره . ساخت برخي تجهيزات به مناقصه داخلي رفتيم

وي همچنين تأآيد ».اندازي آرديم  سال راه۵/٣فروردين امسال نيز اين پروژه را به جاي يازده سال در 
  .جويانه است هاي تسليحاتي و نظامي ندارد و آامًال صلح ارتباطي با فعاليت آرد اين فعاليت هيچ

  
ود براي ساخت تأسيسات اصفهان چه ميزان هزينه  آه قرار شد پروژه در ايران ساخته ش٧٩از سال • 

  شده است؟
  

  . ميليارد تومان براي ساخت اين تأسيسات در داخل آشور هزينه شده است٨٠حدود 
  
 درصد ديگر آدام ١٠ايد در ساخت   درصد تجهيزات در داخل آشور اشاره آرده٩٠شما به ساخت •

  اند؟ آشورها به شما آمك آرده
  

اروپايي و مقداري هم از آشورهاي آسياي شرقي آن هم تا قبل از اآتبر سال هاي  بيشتر از شرآت
  .ها هم بسته شد  گذشته، چرا آه پس از اآتبر گذشته با فشار اياالت متحده اين راه

  
  پروژه ساخت تأسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان اساسًا با چه هدفي طراحي شد؟•

  
اي تا سال   هزار مگاوات برق از طريق انرژي هسته٧شده بود آه ريزي آشور مقرر  از آنجا آه در برنامه

تز اين رو پروژه .  توليد شود، الجرم نياز به آن بود آه سوخت نيروگاه بوشهر نيز در داخل تهيه گردد ١۴٠٠
UCFاي آشور قرار گرفت  در برنامه هسته.  
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  تأسيسات اصفهان پله سوم چرخه سوخت اتمي• 
  

. فاز اول نيز سه مرحله دارد. شود اي آشور در دو فاز پيگيري مي برنامه هستهايجاد چرخه سوخت در 
در مرحله دوم تاسيسات . در مرحله اول بناشد اورانيوم از معادن ساقند يزد و خشومي استخراج شود

شود تا اورانيوم استخراج شده را به آيكي زرد يا پودر اورانيوم تبديل  اندازي مي اردآان يزد راه
. اي قرار داد تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان نيز در پله آخرين فاز اول چرخه سوخت هسته.آند

هاي ايجاد  ترين بخش اين مرحله از حساس.  از محصوالت اصفهان استUF6 و UF4فلورايد اورانيوم يا 
رود و در  اي نطنز مي محصوالت اصفهان به تاسيسات هسته. اي است چرخه سوخت هسته

رسد و به صورت اورانيوم غني شده به نيروگاه اتمي بوشهر   درصد مي۴ تا ۵/٣ژها به غناي سانتريفو
  . شود منتقل مي

  
يك مقام مسئول در سازمان انرژي اتمي آه نخواست نامش فاش شود در پاسخ به اين پرسش آه چرا 

 شده است، به اندازي اي نطنز باز هم تاسيسات اصفهان راه هاي هسته با توجه به تعليق فعاليت
براساس تعهدات . ايم سازي اورانيوم را در نطنز به صورت داوطلبانه معلق آرده ما غني«: شرق گفت

  ».سازي را زير نظر آژانس پيگيري آرد توان پس از خرداد ماه امسال غني آژانس هم، از نظر ما مي
  
  صفهان را اعالم آنيم؟اندازي تاسيسات ا آيا به اعتقاد شما درست بود آه در اين مقطع راه• 
  

المللي انرژي اتمي،   در اولين سفر مديرآل آژانس بين٢٠٠٠ما در سال . در اين خصوص مشكلي نداريم
  .بنابراين آژانس آامًال در جريان امور است. آقاي البرادعي را به اصفهان برديم

  
   آه از محصوالت اصفهان است را دارند؟UF6چه آشورهايي توان توليد گاز • 
  
برزيل و تا حدودي آرژانتين به . آنند   توليد ميUF6 آشور اتمي دنيا به انضمام آلمان و هند و پاآستان ۵

برداري از تاسيسات اصفهان آه آقاي آقازاده از افتتاح رسمي آن تا  با بهره. اند اين تكنولوژي دست يافته
  .پيوندد اي مي ولوژي هستهچند روز آينده خبر داده است ايران نيز به جمع دارندگان اين تكن

  
  ها نسبت به تاسيسات اصفهان هم حساس بودند؟ آيا در مذاآرات سعدآباد تهران اروپايي• 
  

  .در مذاآرات تهران هيچ بحثي درباره اصفهان نبود
  
  آيا افتتاح تاسيسات اصفهان قطعي است؟• 
  

اندازي مجدد  عليق و راهآنيم براي دوره پس از ت محصوالت آن را هم انبار مي. بله، قطعي است
  .تاسيسات نطنز

  
اي دست پيدا  دهند تا ديگر آشورها به فناوري هسته ها اجازه نمي هاي جهاني به اين راحتي قدرت
اياالت . آمريكا نيز قطعًا براي آنار آشيدن چين از بازي اصفهان امتيازاتي به اين آشور داده است. آنند

اي   المللي انرژي هسته  جديدي را در شوراي حكام آژانس بينمتحده درصدد آن است تا رژيم حقوقي 
 آشور اتمي و ژاپن و آلمان ساير آشورها اجازه دستيابي به چرخه ۵به تصويب رساند تا به غير از 

  .موضوعي آه اين روزها برزيل را هم با آژانس درگير آرده است. اي را پيدا نكنند سوخت هسته
  
  روم فهان ميبه اص: رئيس آميسيون انرژي• 
  

رئيس آميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي آه در دوره آقازاده هم معاون پژوهشي سازمان انرژي 
  .اي است آفريده دآترايش در امور هسته. اتمي بوده از جلسه آميسيون خارج شده است

  
  اي اصفهان چيست؟ نظرتان درخصوص فعاليت تاسيسات هسته• 
  

  .اند  و مسئولين ما نيز گزارش آن را به آژانس دادهاين فعاليت آامًال قانوني است
  
سازي آيا همچنان لزومي به داشتن تاسيسات  هاي غني به اعتقاد شما پس از تعليق فعاليت• 

  فرآوري اورانيوم اصفهان وجود دارد؟
  

  .گيرد سازي در راآتورهاي آبي نيز مورد استفاده قرار مي  عالوه بر مراحل غنيUF4 و UF6گاز 
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به من گفتند داريم در اصفهان به صورت «: گويد ريده درخصوص افتتاح تاسيسات اصفهان ميآف
آه در . آند وي در پايان تاآيد مي» .من هم گفتم بايد از نزديك بيايم و ببينم. آنيم آزمايشي آار مي

روهاي مسئوليتي آه پس از اثبات توان ني» .اعتمادسازي آنيم«سفر آقاي البرادعي به ايران بايد 
 .هاي آشور است اي متوجه ديپلمات داخلي در ساخت تجهيزات بسيار پيچيده هسته

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  وزير دفاع جديد عراق منصوب شد
  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16يك شنبه 

د عراق آه هر دو از مخالفان ديرينه صدام سران وزارت دفاع و سرويس اطالعاتي جدي: خبرگزاري فارس
  .ديكتاتور سابق عراق بودند، انتخاب شدند

. به عنوان وزير دفاع عراق برگزيده شد» علي عبداالمير عالوي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
  . وي در حال حاضر به عنوان وزير تجارت در شوراي حكومتي عراق سرگرم فعاليت است

يكي از نظاميان مخالف رژيم بعث عراق نيز آه مجبور به تبعيد شده » محمد الشهواني... محمد عبدا«
  . بود، به عنوان رئيس آل سرويس اطالعات ملي جديد عراق برگزيده شده است

قبل از اينكه به وزارت تجارت موقت عراق منصوب شود به عنوان مشاور ارشد در مرآز 1947عالوي متولد 
  . نه در آالج سنت آنتوني در دانشگاه آآسفورد فعاليت داشتمطالعات خاور ميا

 است و قبل از پيوستن به 1960عالوي يكي از مخالفان سرسخت حزب بعث عراق از اواخر دهه 
  . گذاري را بر عهده داشت شوراي حكومتي، مديريت چندين سازمان سرمايه

 توسط شوراي 1984است آه در  در موصل نيز يكي از نظاميان سابق عراق 1947شهواني متولد 
 تحت نظر بود تا اينكه توانست به 1990وي تا سال . فرماندهي انقالب عراق مجبور به بازنشستگي شد

  . انگلستان بگريزد و در آنجا با تشكيل سازماني زير زميني به مخالفتش با رژيم بعث ادامه داد
 اعضاي آن از جمله سه تن از پسران صدام آه موفق به شناسايي اين سازمان شده بود تعدادي از

  . شهواني را آشت
  . شهواني همچنين در آنار نيروهاي اشغالگر براي سرنگوني صدام مبارزه آرده است
  . نيروهاي اشغالگر در مه گذشته ارتش و سرويس اطالعاتي عراق را منحل آردند

  ارتش جديد عراق تهديدي براي همسايگان نيست :وزير دفاع جديد عراق
  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16يك شنبه 

» تهديد و باجگيري «وزير دفاع جديد عراق اعالم آرد ارتش عراق به عنوان ابزاري براي : خبرگزاري فارس
  .از همسايگان اين آشور استفاده نخواهد شد

 پس از اولين وزير دفاع جديد عراق» علي عبداالمير عالوي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد،
سرنگوني صدام امروز در يك آنفرانس خبري با اشاره به اينكه ارتش و وزارت دفاع عراق برخالف رژيم 

من يك افسر نظامي نيستم و تجربه نظامي نيز «:صدام تحت آنترل غيرنظامي قرار خواهد گرفت،افزود
  » .ندارم اما معتقد به قوانين و قانون اساسي هستم

آند تا نهادي دموآراتيك و پايبند به  نترل غيرنظامي يك نهاد نظامي آمك ميبه نظر من آ« :وي افزود
  » .قانون تشكيل شود
  » .ارتش بايد در برابر دولت و قانون تمكين آند«:عالوي تصريح آرد

 
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  تظاهرات شيعيان عليه نيروهاى نظامى اسپانيا در نجف

  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16 يك شنبه -راديو آلمان 
اشغالگر و تظاهرآنندگان شيعه رخ  در عراق درگيرى هاى خشونتبارى ميان سربازان نيروهاى نظامى

 نفر آشته و ٢۵اسپانيايى ها به درون جمعيت  در پى شليك سربازان يك واحد تحت فرماندهى. داد
رخ داد آه هواداران سرآرده يك گروه افراطى شيعه به زمانى  اين واقعه.  تن ديگر مجروح شدند ٢٠٠

به گزارش شاهدان عينى، پس . مقر مرآزى سربازان اسپانيايى براه افتادند رهبرى مقتدا صدر به سمت
 .گشودند افراد بسوى سربازان مبادرت به پرتاب سنگ آردند، نظاميان بسوى آنها آتش از آنكه اين

ديگر نيز مجروح   تن٢٠٠ستى در نجف اعالم آرد آه، در اين تظاهرات نماينده مقامات بهدارى و بهزي 
بروى تظاهرآنندگان آه برخى از  گرديدند زمانيكه، يك بريگاد نظامى به فرماندهى نيروهاى اسپانيائى

اسپانيا را متهم ميسازند آه ديروز يكى از  شيعيان واحدهاى نظامى. آنها مسلح بودند، آتش گشودند
پايتخت عراق بغداد و در شهر جنوبى بصره صدها تن از مردم  همچنين در. دستگير آرده اندرهبران آنها 

 .تظاهرات زدند شيعه مذهب آشور دست به
 ١۶٠در  به گزارش يك عكاس آژانس خبرى فرانسه، در جاده ارتباطى بين شهرهاى نجف آه تقريبآ

گلوله ها بگوش  نفجارها و شليكآيلومترى جنوب بغداد قرار دارد و شهر همسايه آوفه، صداى ا
در راه بين . مناطق پرواز ميكردند هليكوپترها و هواپيماهاى رزمى ارتش آمريكا بر فراز اين. ميرسيدند

  .قرار دارد نجف و آوفه مقر اصلى نيروهاى اسپانيائى در عراق
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ديروز براى آزادى  ما“ابو جعفر ال انيسى يكى از رهبران شبه نظاميان راديكال پيروى مقتدا صدر گفت، 
راهپيمائى ميكنيم آه او در آن  مصطفى اليعقوبى تظاهرات آرديم و امروز بسوى پايگاه نظاميى

فرانسه فرانس پرس، هزاران تن از طرفداران صدر  به نقل از يكى از گزارشگران خبرگزارى” .زندانيست
 .بسوى آوفه روان بودند

به آتش آردند  يگاد نيروهاى نظامى اسپانيا زمانى شروعاين خبرگزارى همچنين گزارش ميدهد آه، بر
يكى از تظاهرآنندگان  به گفته. آه، تظاهر آنندگان بسوى ستون خودروهاى آنها سنگ پرتاب نمودند

. نمودند و سربازان به آتش آنها پاسخ گفتند ابتدا افراد مسلح درميان تظاهر آنندگان شروع به تيراندازى
گفته ميشود آه در . سربازان عراقى تيراندازى را شروع آرده اند گفت، آه ابتدايك تظاهر آننده ديگر 

 .خود را به زير تانكها انداخته و جان سپردند  تظاهر آننده٢بغداد 
ديروز شنبه  شيعيان واحدهاى اسپانيائى را متهم ميكنند آه، رئيس دفتر صدر در نجف، يعقوبى را

آنها در اين دستگيرى دخالتى  سپانيا در نجف در جواب توضيح داد آه،بريگاد نيروهاى ا. دستگير آرده اند
  شيعيان عراق عالوه بر اين چند روزيست آه. نكرد ارتش آمريكا در اين زمينه موضع خود را اعالم. ندارند

  .توسط نيروهاى اشغالگر اعتراض ميكنند ”El Hausa“ عليه توقيف روزنامه صدر به نام
صدام حسين در  ارى آمريكا در عراق قرار است براى نخستين بار پس از سرنگونىبه گزارش دستگاه اد

است به على عبدل امير علوى آه  اين مقام قرار. عراق، بار ديگر يك وزارت دفاع در اين آشور بوجود آيد
  .تا آنون وزير بازرگانى آشور بوده است، سپرده شود

 
  ادامه خشونت در نجف

  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16  يك شنبه -بي بي سي 
گزارش های رسيده ازشهر مذهبی نجف واقع درجنوب عراق حکايت از آن دارد که در اثر خشونتها در 

  . نفر زخمی شده اند200 نفر کشته و حداقل 18اين شهر دست کم 
  .چهار نفر از کشته شدگان از سربازان السالوادوری اند که در عراق مستقر هستند

  . السالوادوری تحت فرماندهی نيروهای اسپانيايی در عراق هستندسربازان
  .نيروهای اسپانيايی بخشی از نيروهای ائتالف در عراق است

به گفته يکی از خبرنگاران بی بی سی در بغداد اين خشونتها شديدترين زدوخوردها بين شيعيان عراق 
  . و نيروهای ائتالف در اين کشور بوده است

ها، درگيری زمانی روی داد که هزاران تظاهرکننده طرفدار مقتدا صدر، از روحانيون تندرو براساس گزارش 
شيعه و مخالف حضور نظامی خارجی در عراق، عليه اشغال اين کشور توسط نيروهای ائتالف دست به 

  . تظاهرات زده بودند
د پايگاه نظاميان براساس گزارشی که مخابره شده، هنگامی که تظاهرکنندگان در صدد بودند وار

  .اسپانيايی در نجف شوند، نگهبانان پايگاه به سوی آنان تيراندازی کردند
  . گفته شده است شبه نظاميان وابسته به مقتدا صدر در ميان تظاهرکنندگان نجف بوده اند

تظاهرکنندگان در اعتراض به خبر بازداشت مصطفی يعقوبی، از نزديکان مقتدا صدر، توسط نيروهای 
  .الف دست به راهپيمايی زده بودند و عليه حضور نظامی خارجی در عراق شعار می دادندائت

گزارشها همچنين حاکی است که حاميان آقای صدر در بغداد نيز با نيروهای آمريکايی درگير شده اند که 
  .در نتيجه آنها تعدادی زخمی شده اند

  .قطه عراق ترتيب داده شده بودقوبی تظاهراتی در چند نuدر اعتراض به بازداشت آقای ي
هفته گذشته روزنامه متعلق به آقای يعقوبی به دليل آنچه که تحريک مردم به خشونت اعالم شده بود 

  .توسط نيروهای آمريکايی تعطيل شد
در روزهای گذشته گروهی از شيعيان طرفدار مقتدا صدر در بغداد دست به تظاهرات زده و نسبت به 

  .ه آن را ارگان نهضت خود می دانند اعتراض کرده بودندتعطيل روزنامه ای ک
، گزارش شد که صدها نفر در نظر داشته اند راههای منتهی به ساختمان محل )  آوريل4(روز يکشنبه 

  .استقرار تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق را مسدود کنند
، در خصوص حوادث نجف گفته در همين حال پل برمر، سرپرست تشکيالت آمريکايی اداره امور عراق

به گفته آقای برمر اقدامات اين افراد تحمل نخواهد . عبور کردند" از خط قرمز"است که تظاهر کنندگان 
  . شد

در حادثه ای ديگر، دو تفنگدار دريايی آمريکا در غرب بغداد هدف حمالت جداگانه قرار گرفتند و کشته 
  .شدند

ده که شاهد عمليات خشونت بار مکرر عليه نيروهای خارجی محل اين حمالت شهر االنبار گزارش ش
  .بوده است

 آوريل، کشته شد و نفر ديگر در بيمارستان جان 3به گفته منابع آمريکايی، يکی از تفنگدران روز شنبه، 
  .داد

 

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
   فروردين16: روزنامه های تهران
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 يکشنبه تهران در صدر اخبار و گزارش های خود به سفر روز سه شنبه رييس آژانس بين روزنامه های
  .المللی انرژی اتمی به تهران پرداخته و به گمانه زنی درباره نتايج آن پرداخته اند

  2004  آوريل  4 -1383 فروردين 16  يك شنبه -بي بي سي 
با آژانس بين المللی انرژی گزارشی فراهم آورده و  در گزارشی درباره تحوالت تازه در روابط ايران شرق

از زبان وزير خارجه ايران نوشته است که تهران به همکاری های خود با سازمان بين المللی انرژی اتمی 
  .ادامه خواهد داد

 به نقل از منابع بين المللی نوشته البرادعی سعی در قانع کردن ايران برای توقف کامل عمليات شرق
سياستی که تا امروز با تهديد به فشارهای اقتصادی از سوی تهران با پاسخ . ی اورانيوم داردغنی ساز

ايران مکررًا اعالم می کند که توقف کامل چرخه غنی سازی هزينه های . منفی روبه رو شده است
  .ضمن اينکه ايران را از توليد پيش بينی شده انرژی اتمی نيز محروم می کند. سنگين مالی دارد

 در عين حال خبر داده که در همين روزها سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران تغيير کرده است و شرق
حسين سيمرغ سخنگوی تازه سومين کسی است که از آغاز بحران هسته ای ايران در اين مقام جا 

  .می گيرد
انس بين المللی  در آستانه سفر محمد البرادعی به تهران به انتقاد از آژکيهان و جمهوری اسالمی

  .انرژی اتمی پرداخته و اين نهاد بين المللی را آلت دست آمريکا خوانده اند
 در سرمقاله خود نوشته آمريکائيها به آژانس بين المللی انرژی اتمی به عنوان جمهوری اسالمی

اره جزو و اين تفکر همو. يکی از ابزارهای اراده خود برای مبارزه با دولتهای مستقل جهان می نگرند
  .سياستهای راهبردی کاخ سفيد بوده است 

 با اين احتمال که رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی جمهوری اسالمیدر خبرهای ويژه روزنامه 
قصد نزديک کردن ايران و آمريکا را داشته باشد نوشته شده مذاکره با آمريکا هيچ مشکلی را حل 

وپائی مايل هستند جمهوری اسالمی ايران از صنعت انرژی نخواهد کرد و آمريکا و سه کشور بزرگ ار
  .هسته ای محروم باشد

 است که در آن به نوشته های روز قبل اعتمادلغو سفر نلسون ماندال به تهران موضوع مقاله ای در 
   پاسخ گفته شده جمهوری اسالمیروزنامه 

غو سفر رييس جمهور سابق  در شماره روز شنبه خود فشارهای آمريکا را علت لجمهوری اسالمی
 پرسيده تاکی قرار است که اعتمادآفريقای جنوبی به ايران ذکر کرده بود و جعفر گالبی در مقاله 
  .استکبار جهانی را علت همه ناکامی های خود جلوه دهيم

 آن چه می تواند علت لغو سفر ماندال به تهران شده باشد کاسته شدن از اقتدار اعتمادبه نوشته 
 بود اما اخيرا اين   گذاشته  ماندال مسابقه  با آقای  جهانيان  احترام  در جلب  روزی  است که  جمهوری رييس

"  خواهش "  به  طلبان  و برخورد با اصالح  و بستن  از گرفتن  جلوگيری کند و برای  می  صحبت همه تلخ
اند و   استعفا داده  جمعی دست   است  نظام  مظهر جمهوريت  که  مجلسی شود، نمايندگان  می متوسل

  . است  تجاوز کرده  از صد هم  شده  تعطيل عدد مطبوعات
 برای دومين روز عنوان های اصلی خود را به گفته های رهبر جمهوری اسالمی رسالت و کيهان

  .اختصاص داده اند که سال جديد را سال پاسخ گوئی و خدمت به مردم خوانده است
مايندگان محافظه کار منتخب برای مجلس آينده را منعکس کرده که وفاداری خود  نظر چند تن از نکيهان

  .را به گفته ها و دستورات آيت اهللا خامنه ای نشان داده اند
 در گزارشی نظر چند تن از نمايندگان اصالح طلب فعلی مجلس را منعکس کرده که ضمن تائيد شرق

  .وده اندپاسخگو شدن مسووالن کشور نکته هائی بر آن افز
 گفته است اختيارات بيشتر و صالحيت های شرقالهه کواليی نماينده تهران در همين زمينه به 

  گسترده تر، پاسخگويی بيشتر و گسترده تری را نيز می طلبد
 گفته است تمام مقاماتی که در يک کشور عهده دار شرقرجبعلی مزروعی نماينده اصفهان به نوشته 

سخگو باشند و اين پاسخگويی منحصر به مسائل اقتصادی نيست و نمی مسئوليت هستند، بايد پا
  .توان مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی را از يکديگر جدا کرد

 از زبان علی شکوری راد ديگر نماينده اصالح طلب مجلس نوشته نمايندگان مجلس خبرگان آفتاب يزد
کرده اند پاسخگو باشند و از سوی ديگر منسوبين مقام نيز بايد در مقابل مردمی که آنها را انتخاب 

رهبری نيز بايد در اين سلسله مراتب از طريق رهبری و نمايندگان خبرگان رهبری که منتخب مردم 
  .هستند، پاسخگو باشند

وی توضيح داده است که عده ای تالش می کنند به منظور دفاع از مقام واليت، ايشان را در قبال 
  .مردم مستثنی کنند و من بعيد می دانم که چنين روندی مورد نظر رهبری نيز باشدپاسخگويی به 

 از آن به عنوان نمونه ای از رسالت و کيهان در مقاله ای به موضوعی پرداخته که روزنامه های انتخاب
  ميليارد برای٢٠٠خدمت رسانی به مردم در سال جديد گزارش داده اند و بر اساس آن شهرداری تهران 

  .امر ازدواج جوانان اختصاص داده است
 پرسيده که آيا ازدواج جوانان از جمله وظايف شهرداری هاست و در انتخابعلی شکوهی در مقاله 

حالی که شهرداری های ديگر ايران چنين امکانی ندارند اين سئوال مطرح است که چرا شهرداری تهران 
  .ستکه کمبود بودجه دارد به اين اقدام متوجه شده ا
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 ضمن مطرح کردن اين باور که شهرداری در جهت کار سياسی به کارهائی مانند کمک انتخابنويسنده 
به ازدواج جوانان و معلمان و هيات های مذهبی و خريد وسايل ورزشی برای مدارس پرداخته نوشته 

  .است برای اين گونه فعاليت ها بهترست به ابعاد کارشناسی آن توجه بيشتری شود
 اين است که با اين امکانات و فعاليت ها آيا نبايد منتظر مهاجرت انتخاب آخر نويسنده مقاله سئوال

  . جوانان شهرستانی به تهران بود آن ها که در شهرهای خود از اين امکانات بهره مند نيستند
چه  پرسيده در انتخابات مجلس هفتم شرقحسين لقمانيان نماينده همدان در مجلس در مقاله ای در 

اتفاقی رخ داد و تطبيق نحوه بررسی صالحيت ها تا چه حد با تعريفی که از قانون و حکومت قانون به 
عمل آمده هماهنگی داشت؟ نظارت استصوابی که با استناد به آن ردصالحيت های گسترده صورت 
 آن گرفت، زمانی به تصويب مجلس رسيد که قواعدش روشن نبود و کسی به درستی از معنای واقعی

  .اطالعی نداشت
 نوشته در تمام جهان برای کانديداتوری شرقنامزد رد صالحيت شده مجلس هفتم در مقاله خود در 

شرايطی پيش بينی می شود تا امکان کانديداتوری برای تمام افراد جامعه با هر عقيده و منشی فراهم 
. رای محکوميت کيفری موثر باشدشود مگر اينکه فردی در دادگاه صالحه و پس از طی مراحل قانونی دا

اما در اعمال نظارت استصوابی در جريان انتخابات مجلس هفتم اينگونه نبود زيرا شهروندان ملزم بودند 
  .شرايط خود را برای کانديداتوری ثابت کنند

 در حالی که روزنامه ها خبر داده اند که عباس کاکاوند عضو جدا شده جناح محافظه کار که در نامه ای
 در گفتگوئی با وی شرقاعتراض های خود را به آن جناح مطرح کرد به دادگاه احضار شده است، 

  .نوشته جناح راست در جوان کردن خود ناتوان است
 عضو شورای سردبيری روزنامه رسالت که مسووليت سياسی يکی از نهادهای جناح شرقبه نوشته 

هيچ گاه حرکت دوم خرداد را نپذيرفته و نخواهند راست را هم به عهده داشت گفته است جريان راست 
اين حمايت هايی هم که انجام می دهند، . اينها دوم خرداد را حرکت منفی تلقی می کنند. پذيرفت

حمايت هايی ظاهری و تاکتيکی است که هدف اصلی آن، شکاف انداختن در مجموعه اصالح طلبان 
تمی انجام خواهند داد ومعامله شان را با او کامل خواهند آنها اگر بتوانند، معامله شان را با خا. است
  .کرد

 در مقابل گفته های همکار سابق خود از ارتباطات درونی جناح راست شرقامير محبيان به نوشته 
  .سخن گفته و آن را دموکراتيک خوانده است

سن بااليی که دارد ، عسگراوالدی دبيرکل هيات موتلفه به رغم رسالتبه گفته اين نويسنده روزنامه 
من تا به حال هيچ فشاری را برای . جوان می انديشد و در مورد انتقادات بسيار معقوالنه نگاه می کند

فضای درونی جناح منتقد دولت بسيار دموکراتيک . رد ايده های خودم از سوی موتلفه تحمل نکرده ام
  .است
سکناس دوهزار تومانی منعکس کرده که  در گزارشی نظر مخالف کارشناسان را درباره طرح اکيهان

ضمن آن مرتضی مميز استاد گرافيک اين اسکناس را بی بهره از فرهنگ ايرانی و کاری ضعيف توصيف 
  .کرده است

 سازمانی که کار انتشار آثار آيت اهللا خمينی را به عهده دارد نيز به صف ايرانبه نوشته روزنامه 
ديد را منتشر کرده پيوسته و اعالم داشته که اين اسکناس منتقدان بانک مرکزی که اسکناس های چ

ها از نظر ترکيب طراحی دارای اشکاالتی است و مردم و بسياری از مسئوالن نيز اين اشکاالت را قبول 
  .کرده اند

در روی اسکناس های دوهزار تومانی که در آستانه سال نو در بانک های محدودی توزيع شد نقش 
ان گذار جمهوری اساالمی قرار داده شده که به گفته کارشناسان عالوه بر ضعف بزرگی از چهره بني

  .طراحی وی را خشن و سياه نشان می دهد
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