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

  

  و سالحهاي آشتار جمعيتروريسم  
  

  البرادعي وارد تهران شد 
  2004  آوريل  5 -1383 فروردين 17دو شنبه

 دقايقي پيش وارد فرودگاه بين المللي مهرآباد   اتمي  مدير کل آژانس بين المللي انرژي  محمد البرادعي
  .  شد تهران

امور خارجه و نماينده سابق دکتر علي اکبر صالحي مشاور وزير "  مهر" به گزارش خبرنگار سياسي 
کشورمان در آژانس و نيز امير حسين زماني نيا مديرکل سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه ، در 

  .پاويون دولت از البرادعي استقبال کردند
  .جمعي از خبرنگاران رسانه هاي مختلف خبري نيز در فرودگاه بين المللي مهرآباد حضور دارند

عي  که با پرواز شرکت هواپيمايي لوفت هانزا وارد تهران شده است  در جمع  قرار است البراد
 .خبرنگاران حضور يابد و به سواالت آنان پاسخ دهد

  
البرادعي در هنگام سفر به ايران گفت صبر جامعه بين المللي از روند همكاري رژيم ايران لبريز شده 

  .است
  2004وريل    آ5 -1383 فروردين 17 دو شنبه-همبستگي ملي 

محمد البرادعي رئيس سازمان انرژي اتمي سازمان ملل آه امروز عازم ايران بود به خبرنگاران گفت صبر 
  . جامعه بين المللي از آندي روند همكاري رژيم ايران لبريز شده است

محمد ,  رئيس سازمان انرژي اتمي سازمان ملل-83 فروردين 17 - فرانكفورت-خبرگزاري فرانسه
دعي گفت صبر جامعه بين المللي از آندي در روند همكاري ايران در پاسخگويي به برنامه سري البرا

  .تسليحات اتمي اين آشور لبريز شده است
صبرشان از روند همكاري ايران لبريز « آشور عضور شوراي حكام سازمان انرژي اتمي 35البرادعي گفت 

  .راز داشته اند مارس اب13در » شده است و اينرا در قطعنامه خود
ما قرار بوده است آه ماه گذشته تحقيقات «البرادعي در هنگامي آه عازم تهران بود به خبرنگاران گفت 

 ». آوريل اينكار را ميكنيم10 را انجام بدهيم و حاال در P2در مورد دستگاههاي پيشرفته 

  
  داي ايران دار آمريكا ترديد زيادي در مورد برنامه هاي هسته: البرادعي

  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 
المللي انرژي اتمي آه به تهران سفر آرده  ، مدير آل آژانس بين»محمد البرادعي«: خبرگزاري فارس

آمريكا ترديد زيادي در مورد برنامه هاي : است، در در بدو ورود به ايران در اظهاراتي مداخله جويانه گفت
  .اي ايران دارد هسته
الملل خبرگزاري فارس، وي آه در فرودگاه مهرآباد تهران به سواالت خبرنگاران  ش خبرنگار بينبه گزار

آنم خوب است دو طرف پاي ميز مذاآره  با توجه به اين مسئله، فكر مي: پاسخ مي گفت، اضافه آرد
  . وگو آنند  نشسته و گفت

من به «: راي ايران هستيد، گفتوي در پاسخ به اين پرسش آه آيا حامل پيام رئيس جمهور آمريكا ب
اي ايران نظر  هاي هسته آنم و فردي هستم آه بايد در خصوص برنامه عنوان يك ميانجي عمل نمي

  » .بدهم
اين اظهارات البرادعي در حالي صورت مي گيرد آه وي بالفاصله پس از جلسه شوراي حكام آژانس بين 

  . عيت پرونده اتمي آشورمان به آمريكا سفر آرده بودالمللي انرژي اتمي درباره ايران، براي تشريح وض
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري فارس آه با توجه به روند اعتماد سازي آه ايران در پيش 

آند و ادامه  المللي انرژي اتمي چنين روندي را به صورت متقابل طي نمي گرفته است، چرا آژانس بين
آنم آژانس با  فكر مي«: ه به اين موضوع، چه نتيجه اي دارد، گفتهمكاري ايران با آژانس با توج

  طرفي آار خود را انجام داده و تحوالت مثبت و منفي را گزارش آرده است و اگر چه تاآنون شكست بي
  » .ايم هايي مشاهده شده، اما شاهد پيشرفتهاي خوبي نيز در مورد ايران بوده

د تهران از پيشرفتهاي خوب با ايران سخن گفت آه چند هفته قبل البرادعي در حالي در فرودگاه مهرآبا
در ديدار در جريان اجالس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به شدت ايران را به دليل عدم 
  . همكاري مناسب، مورد حمله قرار داده و از قطعنامه پيشنهادي آمريكا عليه ايران جانبداري آرده بود

اي ايران  المللي انرژي اتمي در پاسخ به اين پرسش آه آيا قصد بستن پرونده هسته  بينمدير آل آژانس
رسد آه همه  اين يك موضوع تكنيكي و نه سياسي است و هنگامي به اتمام مي«: را نداريد، گفت

  » .مسائل معوقه حل شده باشد
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بود مانع بسته شدن پرونده جرج بوش در سفر دو هفته قبل البرادعي به آمريكا رسمًا از وي خواسته 
  . فعاليتهاي اتمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي شود

سازي آنم و  اي ايران شفاف   هسته ام آه در خصوص برنامه من براي اين به ايران آمده«: وي افزود
  » .اميدوارم مسائل معوقه فردا و نه پس فردا حل شود

به مسئوالن ايراني گفته بود شفاف سازي مناسبي از سوي البرادعي در سفرهاي گذشته به ايران 
  . ايران در زمينه فعاليتهاي هسته اي صورت گرفته است

المللي انرژي اتمي را آلودگي برخي تجهيزات  وي مسائل مهم باقيمانده ميان ايران و آژانس بين
  . ن مسائل نيز حل شونداي در ايران و برخي مسائل تحقيقاتي عنوان و ابراز اميدواري آرد اي هسته

وگو با مقامات ايراني و تبادل نظر با آنها در مورد پيشرفت آارهايمان در  من براي گفت«: وي اضافه آرد
  » .ام اي ايران به اين آشور سفر آرده مورد برنامه هسته
ته در ايران ام ما در سال گذش همانطور آه قبال نيز گفته«: المللي انرژي اتمي افزود مدير آل آژانس بين

پيشرفت خوبي داشتيم، اما هنوز مسائل مهمي را پيش رو داريم و من خواستار آن هستم آه اين روند 
  » .شفافيت ادامه يابد تا بتوانيم آارهاي خود را به پايان رسانده و به شوراي حكام گزارش دهيم

تي را براي مقامات ايراني دارم من در انتظار ديدارهاي فردا با مقامات ايراني هستم و نظرا«: وي افزود
آه چگونه به اين روند سرعت بدهيم و همانطور آه گفتم ما شاهد پيشرفتهاي خوبي در ايران 

  » .ايم بوده
البرادعي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد پيشرفت مناسبات آژانس با ايران ابراز اميدواري آرد و 

  » .ام اني داشتهمن هميشه ديدارهاي خوبي با مقامات اير«: گفت
المللي انرژي اتمي از آشورمان به  ديدار امروز البرادعي از ايران آه پنجمين ديدار مدير آل آژانس بين

شمار مي رود به درخواست خود وي صورت مي گيرد و تفاوت اصلي آن با ديدارهاي قبلي، انتشار اخبار 
رادعي به حكومت صدام و تحت فشار قرار مختلف در مورد دستيابي آمريكا به اسناد وابستگي مالي الب

  . دادن وي در اين زمينه جهت مفتوح نگه داشتن پرونده فعاليتهاي اتمي ايران است
 /.انتهاي پيام

  
  شرآت مي آندN.P.Tايران در اجالس بازنگري 

  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 
ر خارجه آشورمان آه براي استقبال از البرادعي به ، نماينده وزير امو»نيا امير زماني«: خبرگزاري فارس

  . شرآت مي آندN.P.Tايران در اجالس بازنگري : فرودگاه مهرآباد آمده بود گفت
وگوي آوتاهي با خبرنگاران اعالم  به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري فارس وي بامداد امروز در گفت

زي آرده و اگر بيشتر از اين درجه در ايران يافت شود، متعلق سا  درصد غني2/1ايران اورانيوم را تا «: آرد
  » .به ما نيست

المللي انرژي  اي را از مسائل پيچيده با ميان ايران و آژانس بين وي مساله آلودگي برخي قطعات هسته
  » .مسائل ديگر حل شدني است«: اتمي عنوان آرد و گفت

 آوريل در نيويورك به منظور بازنگري 27ي آه قرار است نيا به اين پرسش آه آيا ايران در اجالس زماني
NPT) تشكيل شود، شرآت خواهد آرد، پاسخ مثبت داد و ) اي پيمان منع گسترش سالحهاي هسته
  » .ايران آماده شرآت در اين اجالس است«: گفت

نون سمت المللي انرژي اتمي آه اآ  نماينده پيشين ايران در آژانس بين،»اآبر صالحي«گفتني است 
الملل وزير امور خارجه را به عهده دارد نيز براي استقبال از البرادعي به فرودگاه آمده بود، اما  مشاور بين

  . آرد از مصاحبه با خبرنگاران خودداري 
 /.انتهاي پيام

  ؟  البرادعي  پنهان ماموريت
   2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 

 در    اتمـي    انـرژي   المللـي    بـين    آژانـس   ريـيس »  محمد البرادعي  « اواخر روز گذشته  :   الملل اعتماد    بين  گروه
آنها معتقدند . آنند  نمي  بيني  پيش  آن  را براي  چنداني  نتيجه  غربي  آارشناسان  شد آه  وارد تهران حالي
 بـا     وي  شـد و مـذاآره     ظـاهر خواهـد        گذشـته   تـر از دفعـات      ، قوي    ايران   خود به    در سفر سوم     البرادعي  آه

   تـسليحات   گـسترش   منـع   پيمـان   آـشور بـه    ايـن   در مـورد پايبنـدي    تحقيق   تنها به    ارشد ايراني   هاي  مقام
  سـو امريكـا و برخـي         از يـك     آـه    است   سفر آرده    ايران   به  او در حالي  . شود  محدود مي ( خچج ) يي  هسته

   اتهـام    در تاييد اين     مدارآي  دارند آه   آنند و اظهار مي      مي  هم مت  يي   هسته   پنهانكاري   را به   آشورها تهران 
   روز از جمهوري  روز به  و انگليس ، فرانسه  آلمان  يعني  ايران  سنتي  ديگر، حاميان در اختيار دارند و از طرف

آشـكار،    رجهـت  تغيي   آـشور در يـك       سـه   اين. شوند   مي   نزديك   واشنگتن   ديدگاه   و به    گرفته   فاصله  اسالمي
 تاييـد    را بطور تلويحي  ايران  تنبيه   بر ضرورت    امريكا مبني    و ديدگاه    برده   خود را زيرسوال     پيشين  ابتكارعمل

 امريكـا و     اند آه    گفته   با آسوشيتدپرس    در مصاحبه    اتمي   انرژي  المللي   بين   آژانس   به   نزديك  منابع. اند  آرده
 خودگرفتار   يي   هسته  هاي   فعاليت   آامل   بر افشاي    مبني   ايران  هاي  در مورد وعده     ترديد دايمي    يك  اروپا به 
ها   ايراني  وجود دارد آه  فزاينده  احساس اين«: اند  گفته  خبرگزاري  اين ها نيز به  از ديپلمات برخي. اند شده
» .آننـد    مي  ، دارند با ما بازي      يي  ه هست  هاي   برنامه   آامل   افشاي   خود براي   هاي   وعده   به   پايبندي   جاي  به

   اسـالمي    جمهـوري    آـه    اسـت    آرده   اعالم   تهران   از سفر به     و پيش    شده   تصور وارد ايران     با اين   البرادعي
دارد در   اظهار مي  آه  است  آژانسي او نماينده.  دهد  انجام  زيادي  ، بايد آارهاي   خود از اتهامات     تبرئه  براي
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 نيـز     آژانـس    ايـن   بازرسـان .   است   ژوئن   ماه   در گزارش    و درج    ارايه   جهت   ايران   عليه   مدارآي  آوري  جمع  حال
  هــاي  و برنامــه  تاسيــسات  آنهــا بــه  دسترســي  محــدودآردن  را بــه  و ايــران  آــرده  را آمــاده تــر زمينــه پــيش
  يـي   هـسته  هـاي   برنامه  انتقال  را به مي اسال  آشور ديگر، جمهوري   امريكا و يك  . اند   آرده   متهم  يي  هسته
  هـا پاسـخ      اتهـام    ايـن    همـه    بـه    ايـران   اند و انتظار دارنـد آـه         آرده   اختفا متهم    آوچكتر و قابل     اماآن  خود به 
 خواهـد    شـبيه   و پاسخ   پرسش   جلسه   يك   بيشتر به    ايراني  هاي   با مقام    البرادعي  مذاآرات.  دهد  مناسب

 و    ژوئـن    تـا مـاه      ايـران    آـشاندن    انفعـال    امريكـا بـه     هـدف .   است   خورده   رقم  ها قبل    نيز از مدت    بود و نتيجه  
  .  است  اروپايي  نفوذ بر آشورهاي  از اعمال جلوگيري

   بـين    جامعـه    آـه    گفـت    در فرانكفورت    با گزارشگران    در مصاحبه    ايران   از سفر به     قبل   البرادعي   حال  در اين 
 دارد،   يي   هسته   تسليحات   مخفيانه   برنامه   آه   اتهامات   اين   به   در پاسخ    ايران   اندك   بخاطر همكاري   المللي

  .  است  داده صبر خود را از دست
 خـود در      را در قطعنامـه      خرسند نيستند و ايـن       ايران   از همكاري    حكام   عضو شوراي  35   آه   گفت  البرادعي

  .اند  ابراز آرده  مارس13
   طـرح   داشـتن   خـود از جملـه    مهـم  يـي   هـسته  هـاي   فعاليت  قصور در گزارش  دليل  را به    ايران   قطعنامه  اين

 قـرار گيـرد،     مـورد اسـتفاده    اتمـي   بمـب  توانـد در سـاخت    مي  چ آه 2   پيشرفته   سانتريفوژهاي   براي  هايي
  .  است  آرده محكوم

چ را 2   در مـورد سـانتريفوژهاي    اتمـي   آژانس  تيم هاي  بعد، بازرسي  به  زمان   از آن    ايران   آه   گفت  البرادعي
  .  است  انداخته  تعويق به

   گذشـته  مـا بايـد مـاه   «:   گفـت   گزارشگران  به  ايران  با مقامات  مذاآره  براي  تهران  از سفر به   قبل  البرادعي
  ».  هستيم يل آور10 در   اآنون ، ولي آرديم چ را آغاز مي2 در مورد  تحقيق

   را با آژانس     مسائلش   تهران   به   سفر البرادعي   خواهد در جريان     مي   آه   است   آرده   اعالم   ايران   هر حال   به
  . آند  حل  بطور شفاف اتمي  انرژي  المللي بين

  بـي  غر   منـابع    برخـي   هـاي   اتهـام ( پريـروز  )  گذشته   يكشنبه   امور خارجه    وزارت   سخنگوي  حميد رضا آصفي  
  آصـفي .  است  وجود آمده    به   تهران   مخالف  هاي   امريكا و ديگر دولت      توسط   خواند آه    را جعلياتي    ايران  عليه
،    سياسـي    نظر آگاهـان     بپردازد، به    گذشته   مثل   با آژانس    همكاري   به  خواهد بطور شفاف     مي  ايران:  گفت

  . قرار دارد  امريكاييان ليغات زير فشار تب  بشدت  تهران  به  در سفرش البرادعي
:   اسـت    گفتـه    ملي   امنيت   عالي   در شوراي    آگاه   منبع   يك  گيرد آه    مي   صورت   در حالي    سفر البرادعي   اين

 سـفر    در ايـن  . شـود    مـي    وارد تهران   شنبه   روز سه    اوليه   در ساعات    اتمي   انرژي   المللي   بين   آژانس  رييس
   همراهـي   آژانـس   ايـن   از سـخنگويان   و يكـي   اتمـي   انـرژي  المللـي   بين  آژانس  سان بازر   را رييس   البرادعي

  هـاي    پرسـش    بـه    خبـري    آنفـرانس    در يـك     زيـاد البرادعـي      احتمـال   ، بـه     آگـاه    منبـع    ايـن    گفته  به. آنند  مي
 بـسيار    مقطـع  ايـن  را در    سـفر البرادعـي      داخلـي    و صـاحبنظران    آارشناسان.  خواهد داد    پاسخ  خبرنگاران
  .آنند  مي  ارزيابي حساس
ــران  بــه  ســفر البرادعــي  در خــصوص الملــل  بــين  روابــط  از آارشناســان  يكــي  اطهــري اســداهللا  معتقــد   اي
   پرونـده    امريكـا نظيـر ارجـاع        از سـوي     شـفاف    پيـامي    حامـل    البرادعـي    وجود دارد آه     زيادي  احتمال: است
   وجـه   هـيچ   نبايـد بـه   ايران:  و گو با ايلنا، اظهار داشت  در گفت وي. باشد   امنيت  ي شورا   به   ايران  يي  هسته
  . آند  خود دفاع  از حق  با آژانس  بايد در پرتو همكاري  آند بلكه  قطع  خود را با آژانس تعامل
   در مقابـل   آمـدن   آوتـاه    هـر گونـه      خـود مخـالف      همفكران   همراه   ابتدا به    از همان    آه   شريعتمداري  حسين
   نـوعي    ايـران    بـه   سـفر البرادعـي   :   امريكا بود، نيـز معتقـد اسـت          بخصوص   اتمي   انرژي   المللي   بين  آژانس
   مثبتـي    سفر نتيجه    و اين    است   ايران  يي   هسته   پرونده   ماندن   مفتوح   با هدف    سوزي   و فرصت   آشي  وقت

  . در برنخواهد داشت
   ايـران   اگر پرونده :  و گو با ايسنا ، اظهار داشت         در گفت    آيهان   روزنامه  ر مسوول ، مدي    شريعتمداري  حسين
   آـه    همانگونـه    و در نهايـت      شـده    تبـديل    توقـف    بـه    سـازي    غني   بماند، تعليق    مفتوح   طوالني   مدتي  براي

  اهـد شـدأ بنـابراين      مـا منجـر خو      يـي    هـسته   هـاي    فعاليـت    آامـل    توقـف    روند به   ،اين   امريكا است   خواست
   ايـران   در مورد پرونـده   قضاوت  براي  ، مهلتي  آژانس  براي االجل  ضرب  بايد با تعيين    ايران   اسالمي  جمهوري
ــه  مــدت  شــود و در ايــن  قايــل طــرف  بــي  داوران توســط    ايــن  ندهــدأ چنانچــه  بازرســي  اجــازه  بازرســان  ب

  .  شويم  خارج  معاهده  خچج ،بايد از اين  ده  ماده ، طبق  نپذيرفت ها صورت درخواست
   در سـايه    ، يعني    است   معروف   مرد خاآستري   ها به    ديپلمات   برخي   در ميان   البرادعي:  افزود   همچنين  وي

 شاهد   آند، تاآنون   را تاييد مي     مساله   اين   هم   ايران   او درباره    اقدامات  آند و در واقع      مي  ها حرآت   و روشن 
   سـفر دل     ايـن    مثبـت    نتيجـه    نبايد به    وجه   هيچ   به   نظر من   به.  ايم   بوده   وي   در گفتارهاي    بسياري  تتناقضا
  .  است  لوحي  ساده  به  نزديك خيالي  خوش  نوعي  دلبستگي  اين  آه بست

دبيـر  »  ني روحـا   حـسن « امـروز بـا دآتـر          اتمـي    انـرژي    المللـي    بـين    آژانـس   ،مدير آـل     البرادعي  قرار است 
 جمهـور   ، ريـيس   سـيد محمـد خـاتمي    والمـسلمين  االسـالم    حجـت    و همچـين     ملـي    امنيـت   عـالي   شوراي

  . ديدار آند آشورمان
   آنفـرانس   در يك  آشورمان  ملي  امنيت عالي  با دبير شوراي  ديدارش  در پي  قرار است    البرادعي  همچنين

  . آند  شرآت  با وي  مشترك مطبوعاتي

  
  لبرادعي آيست؟محمدا
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اتمي تا ساعتي ديگر براي  المللي انرژي  بين دآتر محمد البرادعي دبير آل آژانس : خبرگزاري فارس

هانزا وارد تهران  انجام پنجمين ديدار خود از جمهوري اسالمي ايران با يك فروند هواپيماي عمومي لوفت
  .شود مي

   برجسته اتمي تا قبل از دوره اخير هيچگاه چهره المللي انرژي  ، رييس آنوني آژانس بينالبرادعي
آژانس از سپتامبر  او آه دومين ماموريت خود را به عنوان دبيرآل. سياسي يا فردي خبرساز نبوده است

  .  به رياست آژانس رسيد1997بار دردسامبر   آغاز آرد اولين 2001
 در قاهره، پايتخت مصر بدنيا   متوسط اي  در خانواده1942او هفدهم ژوئن . ه استسال62 آژانس  دبير آل

البرادعي وآيلي متبحر بود و براي همين پسر نيز راه پدر را در پيش گرفت و در  پدرش مصطفي . آمد
  .  از دانشكده حقوق دانشگاه قاهره موفق به اخذ ليسانس شد1962سال 

رخارجه مصر درآمد و به عضويت هيات نمايندگي اين آشور در سازمان دو سال بعد به خدمت وزارت امو
متحده فرصتي شد تا با پشت سرگذاشتن دوره تحصيالت  عزيمت او به اياالت. متحد منصوب شد ملل

 موفق به آسب درجه دآتراي حقوق 1974نيويورك در سال   ايالتي تكميلي در مدرسه حقوق دانشگاه
  . الملل شود بين

مصر ماموريت يافت به  لبرادعي با آژانس از زماني آغاز شد آه دوبار از سوي وزارت امور خارجه آشنايي ا
وي . متحد در نيويورك و ژنو خدمت آند عنوان نماينده حقوقي و آنترل تسليحاتي مصر در سازمان ملل

ما آغاز به  دستيار ارشد وزيرخارجه مصر شد ا1978 تا 1974هاي  طي يك دوره چهارساله حدفاصل سال
  . خارجه اين آشور نقطه پايان نهاد ملل بر فعاليتش در وزارت آار او در سازمان

الملل  بين حقوق متحد با پذيرفتن مسووليت برنامه ملل همكاري البرادعي با نهادهاي وابسته به سازمان
ي افزايش اين همكاري رهگشا.  آغاز شد1980در سال ) UNITR(متحد  وآموزش ملل انستيتو تحقيقات

  . هاي او با اين سازمان شد همكاري
هاي او پيش از  مهمترين سمت. انرژي اتمي درآمد المللي بين  به عضويت دبيرخانه آژانس1984در سال 

خارجي منصوب شود، مشاورحقوقي  آژانس درامورروابط  به عنوان دستيار دبيرآل1993آن آه در سال 
  . آژانس بوده است

 استاديار رشته 1987 تا 1981هاي  بيرخانه آژانس وي حد فاصل سالمقارن با عضويت در د
  . المللي مدرسه حقوق دانشگاه ايالتي نيويورك بود بين حقوق

آول، دانشمند آمريكايي حد  اترلنيگ. اتمي است المللي انرژي البرادعي چهارمين دبيرآل آژانس بين
 زيگوارداآلوند، دانشمند برجسته سوئدي دومين بعد از او.  به دبيرآلي آژانس رسيد1961 تا 1975فاصل 

 آرسي رياست آژانس را به خود اختصاص 1981 تا 1961 متوالي از  دبيرآل آژانس بود آه براي پنج دوره
 رياست اين نهاد 1997 تا 1981بليكس هموطن او رسيد آه چهاردوره از سال  سپس نوبت به هانس. داد

  . را برعهده داشت
ونظارت   رياست آميسيون تحقيق2003 تا ژوئن 2002رياست آژانس حدفاصل مارس بليكس عالوه بر 

عملكرد وي در . مدتي نيز مدير تيم بازرسان تسليحاتي عراق بود. متحد را برعهده داشت ملل سازمان
ها و ارايه گزارشات مغرضانه آژانس در  اين تيم موجب شد شايعات زيادي در مورد ارتباط او با آمريكايي

  . ها افتد شد بر سرزبان اي عراق آه توسط او تهيه مي رد برنامه هستهمو
 در زندگينامه البرادعي تصريح آرده است او از دوستان نزديك بليكس است BBCآنگونه آه شبكه خبري 

و با توجه به اينكه آغاز همكاري او با آژانس مقارن با دوره مديريت بليكس بر اين نهاد بوده آغاز آشنايي 
  . گردد يس پيشن و آنوني آژانس به بيش از دو دهه قبل باز ميري

هاي  سپتامبر اگر چه موجب شد تحوالت عميقي در دنيا به وقوع بپيوندد و چهره حادثه يازدهم
حسين، ديكتاتور پيشين عراق از صحنه سياست  آفريني چون مالمحمدعمر، رهبر طالبان و صدام جنجال

  . اي طاليي بود ي البرادعي دورهجهان محو شوند اما الاقل برا
اسالمي ايران  در اين دوره بود آه با اعمال فشار به آشورهايي چون ليبي، آره شمالي و جمهوري 

اتمي به خط مقدم اعمال فشار  المللي انرژي  اي آنان، آژانس بين هاي هسته براي جلوگيري از فعاليت
  . آمريكا به اين آشورها تبديل شده است

 نظامي آمريكا به عراق هواپيماي پيشرفته آمريكايي حامل تجهيزات  هاي پيش از يورش  ماهدر آخرين
هاي ضدصدام  هاي از پيش ضبط شده راديويي، تلويزيوني با پرواز برفراز حريم عراق برنامه پخش برنامه

  . آردند براي مردم اين آشور پخش مي
اي  ها با ارايه زندگينامه ، آمريكايي بط و ترجمه شد ضBBCها آه توسط شبكه خبري  در يكي از اين برنامه

ترين فرد براي رهبري تيم آارشناسان تسليحاتي عراق آه به ادعاي  مفصل از البرادعي او را مناسب
ها در عراق جلوگيري آرده  هاي آخر حيات حاآميت خود از ادامه فعاليت آن ها صدام طي ماه آمريكايي

  . بود، معرفي شده بود
هاي  دآترالبرادعي از اطالعات، تجربه و تخصص الزم براي هدايت ثمربخش تيم«: ن پيام آمده بوددر اي

هرگونه مانع تراشي بر سرراه وظايف او يا تيم بازرسان صرفا دستيابي به . بازرسي برخودار است
  » .اندازد راهكاري براي خروج از بحران جاري را به تاخير مي

او با ايداالكاچف، معلمي آه سابقا آموزشيار مهد . قل مكان آرده استالبرادعي سالهاست به وين ن
ليال دختر آنها . المللي وين به تدريس اشتغال دارد، ازدواج آرده است آودك بود و اآنون در مدرسه بين

  . وآيل است و مصطفي تنها پسرشان مهندس است آه به همراه خواهرش در لندن اقامت دارد
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  لت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقدو،عراق رويدادهاي 
  

  يك سرباز و يك تفنگدار آمريكايي در عراق آشته شدند
  2004  آوريل  5 -1383 فروردين 17دو شنبه

ارتش آمريكا امروز از آشته شدن يك سرباز و يك تفنگدار آمريكايي طي دو حمله : خبرگزاري فارس
  .جداگانه در عراق خبر داد

ي رويتر از بغداد، ارتش آمريكا اعالم آرد اين تفنگدار آمريكايي در منطقه متشنج واقع به گزارش خبرگزار
در غرب بغداد آشته شد و سرباز آمريكايي نيز روز گذشته بر اثر انفجار خودروي بمب گذاري شده در 

  . شهر آرآوك واقع در شمال عراق آشته شده است
سرباز آمريكايي در روز گذشته بر اثر انفجار بمب آار پيش از اين نيز ارتش آمريكا از آشته شدن يك 

  . اي در شهر موصل خبر داد گذاشته شده در جاده
تفنگداران دريايي آمريكايي مستقر در شهرك بي ثبات فلوجه واقع در غرب بغداد از زماني آه آنترل اين 

ا طرفداران مقتدا صدر از شهر را از لشكر هشتاد و دوم هوابرد تحويل گرفته اند درگير نبرد سنگين ب
  . رهبران شيعه عراق هستند

امروز همچنين تفنگداران آمريكايي خروجي هاي فلوجه را محاصره آرده و بزرگراه اصلي بغداد به امان را 
  . بستند

  سه افسر ايتاليايي در عراق زخمي شدند
سلح عراقي در شهر سه افسر ايتاليايي در درگيري با گروهي از تظاهرآنندگان م:خبرگزاري فارس

  .ناصريه در جنوب عراق زخمي شدند
ها  تروريست«:وزير امور خارجه ايتاليا امروز گفت » فرانكو فراتيني«به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم ، 

 ژوئن به 30درصدد هستند تا با تمام توان در مرحله حساس پيش از واگذاري قدرت به مردم عراق در 
  » .ارد آنندنيروهاي ائتالفي ضربه و

يك منبع نظامي ايتاليايي روز يكشنبه گفت در درگيري ميان نيروهاي ايتاليايي با گروهي از تظاهرات 
  . آنندگان نزديك پايگاه ليبكسيو در ناصريه يك افسر ايتاليايي زخمي شده است

  حمله بالگردهاي آمريكايي به بغداد
اي آمريكايي و مردان مبارز شيعه در شهرك صدر، همزمان با درگيري امروز بين نيروه: خبرگزاري فارس

  .دو بالگرد آپاچي متعلق به ارتش آمريكا به سوي اهدافي در اين منطقه تيراندازي آردند
  

در شمال غرب بغداد » شعاله«به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، دو فروند بالگرد آپاچي به منطقه 
  . آمريكايي نيز در اين منطقه شيعه نشين آتش گرفتتيراندازي آردند آه بر اثر آن يك خودروي 

  . هنوز هيچ اخباري در خصوص تلفات اين حمله منتشر نشده است
 

  آمريكائي ها شش عراقي را در فلوجه آشتند
خبرنگار الجزيره از عراق از درگيري شديد مردم فلوجه بـا نيروهـاي آمريكـايي و آـشته                  : خبرگزاري فارس 

  .دن دهها تن ديگر در اين شهر خبر دادشدن شش عراقي و زخمي ش
براساس اين گزارش، نيروهاي آمريكايي اين شهر را آامال به محاصره خود در آورده اند و از ورود و خـروج                     

  . افراد به اين شهر جلوگيري مي آنند
اين حادثه در پي تهديدات نيروهاي آمريكايي و درخواست از اهالي ايـن شـهر جهـت تحويـل افـرادي آـه                   

  . قدام به مثله آردن چهار پيمانكار آمريكايي در هفته گذشته در اين شهر نموده بودند، صورت مي گيردا
  /انتهاي پيام

 خالصه مهمترين اخبار عراق
  2004  آوريل  5 -1383 فروردين 17دو شنبه

 آه اهللا علي سيستاني از مراجع عاليقدر شيعه در عراق اعالم آرد، تا زماني آيت: خبرگزاري فارس
سازمان ملل موضع روشني در قبال قانون اساسي موقت عراق آه امضاي آن بحث و جدل فراوني را به 
  . همراه داشته اتخاذ نكند، با اخضر ابراهيمي نماينده ويژه سازمان ملل در اين آشور ديدار نخواهد آرد

ش از اين نسبت به اهللا سيستاني پي به گزارش امروز پايگاه اطالع رساني عراق، يك سخنگوي آيت
پيامدهاي خطرناك پذيرش قانون اساسي موقت عراق دوره انتقالي از سوي سازمان ملل متحد آه 

شوراي انتقالي عراق، آن را براي سر و سامان دادن اوضاع آشور تصويب آرد، هشدار داد و تاآيد آرد 
  . آه اين قانون ممكن است به تجزيه عراق بيانجامد

  
يي روز گذشته در درگيري با تظاهرآنندگان مسلح در نزديكي پايگاه نظاميان ايتاليايي يك افسر ايتاليا* 

  . در ناصريه زخمي شد
اي اعالم  به گزارش خبرگزاري فرانسه، فرماندهي نيروهاي ايتاليايي مستقر در عراق با انتشار بيانيه

رار نيروهاي ايتاليايي اقدام به آرد اين افسر هنگامي آه تعدادي از تظاهرآنندگان در نزديكي محل استق
تيراندازي و شليك راآت آردند و براي چند ساعت پلي در نزديكي اين پايگاه را به اشغال خود درآوردند، 
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  . مجروح شد
  
گروهي از هواداران مقتدي صدر عصر ديروز در آربال دست به تجمع زدند و با حمل تصاويري از وي در * 

  . ندحمايت از او شعارهايي سرداد
رسيد ضمن حمل تصاويري   نفر مي200به گزارش شبكه خبري الجزيره اين عده آه تعدادشان به حدود 

اهللا محمدصادق صدر آه توسط رژيم بعثي صدام به شهادت رسيد حمايت  صدر و پدرش، آيت از مقتدي 
  . خود را از او اعالم آردند

  
ه ادعا دارد مقامات فرانسوي قبل از يورش نظامي متحد ريچاردآرميتاژ، معاون وزير امورخارجه اياالت* 

  . متحده و متحدانش به عراق به واشنگتن اطمينان داده بودند از اين اقدام حمايت خواهند آرد اياالت
ژانويه سال گذشته  متحده و فرانسه از بيستم نظر اياالت  اختالفInsightنامه آمريكايي  به گزارش هفته

ويلين، وزيرامورخارجه فرانسه درآنفرانسي خبري در مقر سازمان  يك دوميالدي و زماني آه دومين
  . زده آرد، آغاز شد اش را شگفت متحد با اظهارات خود همتاي آمريكايي ملل

  
هاي خونين ميان  اهللا علي سيستاني از مراجع عاليقدر شيعه عراق روز گذشته، در پي درگيري آيت* 

  .  صدر، خواستار آرامش و خويشتنداري مردم شدنيروهاي اشغالگر با طرفداران مقتدا
آيت اهللا سيستاني «: اهللا سيستاني گفت به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، يك منبع نزديك به آيت

فصل شود و از  و گو، حل و همچنين از مردم اين آشور خواست تا اجازه دهند مشكالت از طريق گفت
  » . نيروهاي اشغالگر پرهيز آننددست زدن به اقدامات تالفي جويانه عليه

  
در درگيري بين نيروهاي اشغالگر و طرفداران مقتدا صدر يك روحاني عراقي در شهرك صدر واقع در * 

  .  تن از نيروهاي اشغالگر در شهرك صدر واقع در بغداد آشته شدند9بغداد ، حدود 
  .  تن ديگر زخمي شدند200آشته و  عراقي 20به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، در اين درگيريها 

  
يكي از معاونان مقتدا صدر، يك روحاني شيعه عراقي از استراليا خواست نيروهاي خود را از عراق * 

  . خارج آند
نظاميان طرفدار مقتدا صدر تالش آردند آنترل  به گزارش پايگاه خبري استراليا در اينترنت، اعضاي شبه

  . ولتي در شهرك صدر در حومه بغداد را بر عهده گيرندپاسگاههاي پليس و ساختمانهاي د
  
طرفداران مقتدا صدر، يك روحاني عراقي روز گذشته پاسگاه اصلي پليس اصلي و ديگر ساختمانهاي * 

  . دولتي شهر آوفه را تسخير آردند
روهاي خبرنگار خبرگزاري فرانسه از آوفه گزارش داد، بعد از آغاز درگيريها بين تظاهرآنندگان و ني

اشغالگر در نزديكي پايگاه نيروهاي اسپانيايي در خارج از شهر نجف، شاهد ورود طرفداران مقتدا صدر به 
  . نهادهاي دولتي آوفه بوده است

  
العزيز حكيم رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و عضو شوراي حكومت انتقالي اين  سيد عبد* 

  . ست براي حفظ امنيت در اين آشور تالش آنندهاي درگير در عراق خوا آشور از همه طرف
نظاميان را اشتباهي  ها به سوي غير به گزارش امروز شبكه تلويزيوني الجزيره، حكيم تيراندازي آمريكايي

  . بزرگ خواند
  
ارتش آمريكا طرحهايي را براي انجام عمليات گسترده در فلوجه به منظور آرام آردن اين شهر آه در * 

  . ها قرار دارد، تهيه آرده است مرآز ناآرامي
به گزارش امروز پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوز الين از بغداد، مقامات آمريكايي اعالم آردند آه اين 
  . طرحها در هماهنگي با وزارت دفاع، مرآز فرماندهي و حكومت موقت آمريكا در عراق تهيه شده است

  
اي شوراي حكومت انتقالي  مسعود بارزاني رييس دورهمسوول دفتر شهيد صدر در بغداد اظهارات * 

  . هاي اخير در اين آشور محكوم آرد عراق را درباره درگيري
بارزاني بايد به جاي محكوم آردن «: گفت" الهادي الدراجي عبد"به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، 

  » .طرفداران مقتدا صدر، اقدامات و رفتار اشغالگران را محكوم آند
  
رييس آميته روابط خارجي سناي آمريكا اعالم آرد دولت بوش ممكن است مجبور شود در طرح خود * 

به عراقيها تجديد نظر آرده يا در غير اين صورت با خطر جنگ )  تيرماه10( ژوئن30براي انتقال قدرت در 
  . شود داخلي در اين آشور روبرو مي
 رييس آميته روابط خارجي سناي آمريكا و همچنين سناتور ،»ريچارد لوگار«به گزارش رويتر از واشنگتن، 

هايي جداگانه اعالم آردند آه نيروهاي  ، يكي از اعضاي دموآرات اين آميته در مصاحبه»جوزف بايدن«
  . بيشتري براي ايجاد ثبات در عراق با توجه به افزايش خشونت در اين آشور الزم است
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از مذاهب مختلف روز گذشته در تظاهراتي در هوايي باراني شهر حدود هزار تظاهرآننده استراليايي * 
  . سيدني، از دولت خود خواستند نيروهاي اين آشور را از عراق خارج آند

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از سيدني، رهبران مذاهب مختلف در روز يكشنبه در انتقاد از 
 نيروي استراليايي 850تار بازگرداندن سريع دخالت ارتش استراليا در عراق، تظاهرات آرده و خواس

  . باقيمانده مستقر در خليج فارس شدند
  
وگوها درباره انتقال  نماينده ويژه سازمان ملل در امور عراق عصر روز گذشته به منظور انجام گفت* 

  . ها وارد بغداد شد قدرت به عراقي
مي و تيم همراهش بنا به دعوت شوراي ، ديدار اخضر ابراهي)آونا(به گزارش خبرگزاري رسمي آويت 

حكومتي و حكومت موقت آمريكا در عراق به منظور ياري رساندن در انتقال روند سياسي در عراق در 
  .  ژوئن صورت گرفته است30
  
طرفداران مقتدا صدر، يك روحاني شيعه عراقي آنترل دفتر فرماندار شهر بندري بصره را آه تحت * 

  . ي قرار دارد، به دست گرفتندنظارت نيروهاي انگليس
سحرگاه امروز به دفتر » المهدي«نظامي ارتش  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بصره، دهها نيروي شبه

  . بام اين ساختمان نصب آردند فرمانداري شهر بصره حمله آرده و يك پرچم سبز را بر پشت
  
ضاع امنيتي و سياسي عراق، بزودي عازم وزير امور خارجه بلژيك به منظور آگاهي از او" لويي ميشل* 

  . شود اين آشور مي
در بروآسل در ) ناتو(ميشل در پي نشست وزراي امور خارجه آشورهاي پيمان آتالنتيك شمالي 

 قصد دارد در آينده نزديك و قبل از اتخاذ تصميم از  گو با روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن گفت، و گفت
 به عراق جهت برقراري امنيت و ثبات در اين آشور، از عراق ديدن آند تا از سوي ناتو براي اعزام نيرو

  . اوضاع سياسي و امنيتي اين آشور اطالع حاصل آند
  
ترين حزب مخالف سياسي دولت السالوادور در پي آشته  يك گروه حقوق بشر و همچنين اصلي* 

  . ين آشور از عراق شدندشدن يك سرباز السالوادوري در نجف، خواستار بازگشت سربازان ا
به گزارش خبرگزاري فرانسه از سانسالوادور، اين سرباز السالوادوري به واحدي تعلق داشت آه تحت 

  . امر نيروهاي اسپانيايي بودند
  
بر اثر انفجار بمبي در شهر موصل واقع در شمال عراق يك نظامي آمريكايي آشته و يك نظامي ديگر * 

  . نيز زخمي شد
روز گذشته بر «: خبرگزاري رويتر از موصل، سخنگوي ارتش آمريكا با اعالم اين خبر امروز گفتبه گزارش 

اثر انفجار بمب درمسير آاروان نظاميان اين آشور در شهر موصل واقع در شمال عراق يك سرباز 
  » .آمريكايي آشته و يك سرباز ديگر نيز زخمي شد

  
را به دليل فعاليت نظامي در اين منطقه و شهرهاي رمادي و اردن -نيروهاي اشغالگر بزرگراههاي بغداد* 

  . فلوجه، مسدود آردند
بزرگراههايي «: اي اعالم آرد به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، آنسولگري آمريكا با صدور بيانيه

  » .از بغداد به سمت اردن به دليل فعاليتهاي نظامي آامال بسته است) هاي يكم تا دهم بزرگراه(
  
چندين نفر در درگيري بامداد امروز نيروهاي آمريكايي با مهاجمان در شهر فلوجه آشته و زخمي * 

  . شدند
به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، هيچ تاييديه رسمي در مورد اين گزارش ارائه نشده اما يك 

 فلوجه را مسدود آرده هاي منتهي به خبرنگار خبرگزاري فرانسه اعالم آرد نيروهاي آمريكايي همه جاده
  . اند و ساآنان اين منطقه را محبوس آرده

  
شكني ناميد آه امنيت  ، حاآم آمريكايي عراق مقتدا صدر، روحاني شيعه عراقي را قانون»پل برمر«* 

  . آند اين آشور را تهديد مي
هي تحت فرمان گرو. ما با وضعيت امنيتي دشواري روبرو هستيم«: به گزارش رويتر از بغداد، وي افزود

  » .داند مقتدا صدر هستند آه خود را خارج از امر مقامات قانوني، ائتالفي و مقامات عراقي مي
   

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  از ترور تا شورش
  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18 سه شنبه -سرمقاله شرق 
  :مهران آرمي
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 آه به آشته شدن ده ها تن از مردم عراق انجاميد، در شرايطي آه به قدرت نمايي هواداران مقتدا صدر
نظر مي رسيد اين آشور به ثبات نسبي رسيده و حاآم آمريكايي به اهداف خود نزديك شده است، 
چالش  تازه اي پيش روي نيرو هاي ائتالف بين المللي به رهبري اياالت متحده و متحدان داخلي آنها 

  . نهاده است
  

ل پيش در همين روز ها سيد عبدالمجيد خويي روحاني ميانه رو و جواني از بيت مرجعيت شيعه يك سا
با حمايت نيرو هاي ائتالف پا به حرم حضرت علي در نجف نهاد تا زمينه را براي آسب رهبري سياسي 

طالب جامعه شيعيان عراق و در نتيجه رهبري سياسي آشور فراهم آورد اما دشنه گروهي از جوانان و 
خشمگين آه ظاهرًا مرگ حيدر آليددار را مي خواستند دل خويي را شكافت تا براي مدت ها طرح 
مشترك آمريكا و انگليس براي سپردن زمام حكومت عراق به فردي مورد اعتماد آنها و نيز روحانيت 

  . شيعي به عقب بيفتد
  

تن در طرح ترور خويي مجددًا آتش هفته پيش دستگيري يكي از نزديكان مقتدا صدر به اتهام دست داش
آين خواهي مقتداي جوان اما تندرو را آه او هم مثل خويي به خاندان مرجعيت انتساب نسبي و 

تا با فرصتي آه به دست آورده ناآامي هاي چند ماه گذشته پس از . سببي دارد شعله ور آرد
  . يت اهللا سيستاني را جبران آندرويگرداني مردم عراق از وي و رويكرد آنان به ميانه رو ي هاي آ

  
سيستاني به رغم انتقاد از اشغال عراق توسط آمريكايي ها، به نظر مي رسيد آه توانسته است 
اآثريت جامعه شيعيان عراق و نمايندگان سياسي آنها در شوراي حكومت انتقالي را با خود همنوا 

يا دست آم مي . جي قدرت دست يابدسازد و به تفاهمي نسبي با اشغالگران بر سر واگذاري تدري
توان گفت دو طرف به رغم اختالف مواضع، شرايط يكديگر را درك مي آردند اما شرايط براي مقتدا صدر 

  . تفاوت بارزي داشت
  

او هم مشكل شأن و جايگاه دارد، زيرا از سويي تاآنون به رغم تالش ها موفق به مالقات با آيت اهللا 
 در بين جامعه علماي عراق پيدا نكرده است و از سويي ديگر به رغم سيستاني نشده و جايگاهي

شعار هاي راديكالي آه سر مي داد، از طرف پل برمر و نيرو هاي ائتالف هيچ گاه جدي گرفته نشد و در 
  . ترتيبات سياسي عراق نقش و سهمي نيافت و به حاشيه رانده شد

  
ران مقتدا صدر است و به اتهام دست داشتن در در عين حال دستگيري مصطفي يعقوبي آه از وفادا

قتل عبدالمجيد خويي دستگير شده است مي توانست براي مقتدا گران تمام شود و احتماًال حتي 
  . نقش خود او را در عملياتي از اين دست آشكار آند

  
اباني و به از اين جهت شايد حرآت هواداران مقتدا صدر در حمله به نيرو هاي ائتالف، درگيري هاي خي

دست گرفتن آنترل برخي اماآن حكومتي در بصره، نجف و شهرك الصدر، فراري به پيش باشد آه بهانه 
. و زمينه مناسب را براي برخورد با شخص وي از طرف نيرو هاي خارجي مستقر در عراق فراهم آورد

د و جامعه شيعيان البته اين امر در صورتي ميسر است آه شورش هواداران مقتدا در همين حد بمان
  . عراق همراهي الزم را با وي به عمل نياورند

  
پيامي آه آيت اهللا سيستاني پس از حوادث دو روز گذشته شهر هاي شيعه نشين عراق صادر آرد، در 
عين اينكه از اقدام اشغالگران انتقاد و با قربانيان اين حوادث ابراز همدردي مي آرد، حاوي دعوت مردم 

مش و دوري گزيدن از اقدامات خشوت آميز است و با توجه به نفوذ آالم فزاينده اين آيت اهللا عراق به  آرا
در ماه هاي اخير احتمال اين آه شورش و قدرت نمايي مقتدا صدر گسترش يابد و به جامعه شيعيان 

  . تسري پيدا آند ضعيف است
  

رود آه ائتالفي جديد از شيعياني آه اما در صورتي آه حوادث چند روز گذشته آنترل نشود، بيم آن مي 
اآثر جمعيت عراق را تشكيل مي دهند با اقليت اعراب سني آه از حمايت آشورهاي عربي نيز 

برخوردار هستند، شكل بگيرد در آن صورت احتماالت زيادي متصور است آه براي ثبات و برقراري امنيت 
  . در عراق و آمريكا و متحدانش زيانبار خواهد بود

  
 عين حال دور از ذهن نيست آه سياست خارجي ايران را نيز به سمت راديكاليسم و حرآت در در

اين احتمال با توجه به تضعيف . مسير مخالفت جدي تر با حضور نظامي آمريكا در عراق سوق دهد
اقع جايگاه ميانه رو ها و اصالح طلبان در ساختار و سلسله مراتب قدرت در ايران تقويت مي شود و در و

با پيوند دادن اسالم گرايان راديكال در ايران و عراق اصالح طلبي در ايران به رهبري خاتمي و گرايش به 
اسالم غيرسياسي و حكومت مبتني بر احترام به اسالم در عراق را آه آيت اهللا سيستاني مروج آن 

 .است بيش از پيش تحت فشار قرار خواهد داد
  

  قضات عراقي صادر شده است حکم بازداشت مقتدي صدر توسط 
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سخنگوي اداره آمريکايي عراق اعالم کرد مقتدي صدر بر اساس حکم قضايي از سوي قضات عراقي به 

  .  اتهام دخالت در قتل عبدالمجيد خوئي بازداشت و در دادگاهي عراقي محاکمه خواهد شد
قل از شبکه خبري العربيه، دان اسنتورسخنگوي اداره آمريکايي عراق در به گزارش خبرگزاري مهر به ن

مقتدي صدر تا پيش از بازداشت آزاد است تا خود را تسليم : کنفرانس مطبوعاتي در شهر بغداد گفت
  .کند

حکم بازداشت مقتدي صدر به اتهام دخالت در قتل عبدالمجيد خوئي چند ماه است که : اسنتور افزود
  .عراقي صادر شده است و ما تنها مجري اين حکم هستيمتوسط قضات 

انتخابات در عراق : وي درباره تصرف مراکز پليس در شهر نجف توسط شبه نظاميان مقتدي صدر گفت
حاکم را تعيين خواهد کرد و افراط گرايان نمي توانند حاکميت را دراين کشوربه دست گيرند؛ هر کسي 

  .بازداشت و يا به قتل مي رسانيمرا که امنيت عراق را تهديد کند 
آمريکا نقش بزرگي را پس از انتقال قدرت به عراقي ها در بازسازي بر عهده خواهد : وي ادامه داد

داشت؛ شوراي حکومت انتقالي عراق در تاريخ اين کشور بيشترين نمايندگي اراده ملت را برعهده 
  .داشت

حکم : در اين کنفرانس مطبوعاتي اعالم کردمارک کميت سخنگوي نظاميان آمريکايي درعراق نيز
 تن از جمله مقتدي صدر و مصطفي يعقوبي معاون وي به اتهام دخالت در قتل عبدالمجيد 25بازداشت 

  . خوئي چند ماه گذشته صادر شد
متناسب با برقراري ) شبه نظاميان وابسته به مقتدي صدر (اقدامات ارتش المهدي :  کميت ادامه داد

راق نيست واگر شبه نظاميان در عراق امنيت را برهم بزنند با سران و برنامه ريزان آنها امنيت در ع
  . برخورد مي کنيم

ارتش المهدي حمله را آغاز کرد :  وي درباره بروز خشونت ها در در گيري با طرفداران مقتدي صدر گفت
  .و اقدامات نظاميان آمريکاي پاسخي در چارچوب برقراري امنيت بود

من رد برخي اخبار در مورد حمله موشکي توسط هلي کوپترهاي آمريکا به طرفداران مقتدي صدر وي ض
هلي کوپترهاي نظامي آمريکا در اين منطقه از بغداد مورد هدف قرار : در منطقه الشعله بغداد گفت

  .گرفتند که براي دفاع از خود به شکل محدود از سالح سبک استفاده کردند
  

  ن در عراقمداخله رژيم ايرا
  

تهران مزدوران خود را ازشمال تا جنوب عراق : روزنامه الدستور ـ يك مسول سابق اطالعات ايران
  مستقرآرده است
  2004  آوريل  5 -1383 فروردين 17 دو شنبه-همبستگي ملي 
يك مسؤل سابق پرونده عراق در اطالعات ايران ،اطالعاتي را در مورد «  :16/1/83روزنامه الدستور 

اين حضور منحصربه شهرهاي شيعه نشين عراق . ضور امنيتي گسترده ايران در عراق فاش ساخت ح
اين مسول آه درعراق بانام حاج . نيست بلكه از زاخو در شمال تا امالخصيب در جنوب گسترده است

سعيدي شناخته ميشود گفت آه نفوذ عناصر اطالعاتي سپاه پاسداران و سپاه قدس در خاك عراق 
نگ و بعد از آن صورت نگرفته است بلكه صدها مزدور اطالعاتي ايران از جمله بسياري از طي ج

عراقياني آه رژيم صدام حسين آنها را در دههاي هفتاد و هشتاد با اين ( پناهندگان عراقي و معاودين 
ارج از آنترل به داخل عراق از طريق مناطق آردي خ) ادعا آه آنها ايرانياالصل هستند از عراق اخراج آرد

وبعد از جنگ اطالعات ايران از عدم آنترل مرزي براي فرستادن . دولت مرآزي قبل از جنگ باز گشتهاند 
گروهي از بهترين عوامل خود به عراق آه برخي از آنها تحت پوش طلبه و روحاني و برخي ديگر بصورت 

  .شبه نظاميان سازمانهاي شيعه بودند استفاده آرد
از ميان برداشتن آيت اهللا محمد باقر حكيم رئيس «خيرًا از ايران گريخته است گفت آه حاج سعيدي آه ا

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در تابستان گذشته ازمهمترين اقدامات عوامل اطالعاتي سپاه 
  .»قدس بود آه توانستند مأموريت خود را انجام داده و بدون هيچ مشكلي از عراق خارج شوند

.  از تالش نافرجامي براي ترور مرجع عالي شيعه آيت اهللا علي سيستاني پرده برداشت حاج سعيدي
وي خاطر نشان ساخت آه او از طريق يكي از دوستانش آه شب عيد قربان سال گذشته با سيستاني 

ي ديدار آرده بود به اين مرجع شيعه هشدار داد آه برخي طالب وروحانياني را آه از ايران بعداز عيد برا
حاج سعيدي افزود آه او سپس با يكي از همراهان سيستاني از داخل . ديدار او ميآيند بحضور نپذيرد

وي همچنين . عراق تماس گرفت و جزييات طرح ريخته شده براي ترور سيستاني را باطالع او رساند
ي د ر مورد حاج سعيد. گفت آه طرح ديگري نيز براي ترور آيت اهللا اسحاق الفياضي ريخته شده بود 

اماآن حضور عوامل اطالعاتي ايران در عراق گفت آه برخي دفاتر در سليمانيه و دربنديخان آه براي 
همه شناخته شده هستند وجود دارند آه مقامات آردي به افراد آنها اجازه نميدهند آه دست به 

كه خطر از دفاتري ناشي در حالي. فعاليتهايي مخل امنيت عراق و مغاير با منافع ملي اين آشور بزنند
در آاظمين و » خيريه « دفتر مؤسسات 18ميشود آه ظاهر امنيتي و اطالعاتي ندارند آه از جمله آنها

و در بغداد ، آربال، نجف، آوفه ، ناصريه و بصره و ساير شهرها با ) مدينة الثوره سابق(مدينة الصدر 
تأمين نيازهاي دارويي و زندگي روزانه اآثريت شيعه تحت پوشش آمك مالي به فقرا و مسضعفين و 

حاج سعيدي . در اين دفاتر هر روز مزدوران جديدي عضوگيري ميشوند . آنها از غذا تا لباس ميباشند
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تأآيد آردآه طرح اطالعات ايران براي تبديل آردن عراق به يك ايران دوم طرح بسيار گستردهاي است و 
افراد . شيعه براي مرحله انتخابات پارلماني عراق هستنداآنون آنها مشغول عضو گيري هزاران جوان 

عضو گيري شده بايد نزديكان و آشنايان خودشان را براي راي دادن به آانديداهايي آه اطالعات ايران 
حاج سعيدي گفت آه شبكه هاي راديو و تلويزيون و خبر گزاريهاي . آنها را انتخاب ميكند بسيج نمايند 

هها ي نزديك به ارگانهاي امنيتي از جمله پوشهاي ديگري هستند آه عوامل سپاه ايراني وبرخي روزنام
الزم به ياد آوري است آه هم . قدس و اطالعا ت سپاه پاسداران تحت پوشش آنها وارد عراق ميشوند 

 و به.  خبرنگار و تكينسين اين شبكهها و روزنامهها و خبرگزاريها در عراق آار ميكنند300اآنون بيش از 
احتمال زياد اطالعات سپاه پاسداران و سپاه قدس برخي از عوامل خودشان را بعنوان خبر نگاراني آه 

با آارتهاي خبرنگاري در مناطق مختلف عراق تردد ميكنند به داخل عراق فرستادهاند آه نامهها و 
  .رهنمودهاي دفاتر اطالعات ايران را به مزدوران محلي آنها در عراق ميرسانند

رد اختصاص دادن يك ميليارد دالر توسط رهبري ايران براي جلوگيري از تشكيل يك دولت دمكراتيك درمو
نوين و الئيك در عراق ، اين منبع گفت آه بودجههاي اختصاص يافته به دفاتر علني و سري در عراق 

 حقوق ماهانه مليون دالر نيز در برخي حوزههاي ديني بعنوان5 مليون دالر در ماه ميباشد و 70بيش از 
  . طالب و آمكهاي اعطايي به برخي روحانياني آه با ايران همكاري ميكنند توزيع ميشود

 واحد مسكوني شامل خانه ، آپارتمان و اتاق در آربال و نجف توسط افراد محلي 2700همچنين بيش از 
 عراق اجاره شده  شهر14همكاري آننده با رژيم ايران براي اسكان مزدوران اطالعات و سپاه قدس در 

 .»اند
  

   آرد  در عراق  ايجاد اغتشاش  به  را متهم امريكا، ايران
  2004  آوريل  6 -1383 فروردين 18سه شنبه 

 از    حـاآي    امريكـايي    نيروهـاي    عليه   شيعيان   قيام  ها از پيامدهاي     گزارش  نخستين:  الملل اعتماد    بين  گروه
ــران  عليــه  ســناريويي  تــدارك ر حــال امريكــا د  دفــاع  وزارت  آــه  اســت ايــن  از   يكــي  فــرح جــوزف.   اســت  اي

 امريكا    عليه   ايران   آه   است   ادعا آرده    امريكايي   فرماندهان   از برخي    نقل   به   و امنيتي    نظامي  آارشناسان
   و هـدايت  ح، مـسل   داده  آمـوزش   ايـران   توسـط   عـراق   شـيعيان  انـد آـه      گفتـه   آنـان .   است   آرده   جنگ  اعالم
   را نـدارد و احتمـاال بـه          آن   سـاختن    حاضر امريكا قصد فاش      در حال    آه   اظهار داشت    فرح  جوزف. شوند  مي
  .   است  اتهام  از اين برداري  بهره  براي  مناسب  فرصت دنبال
   قيـام    يـك   ن عنـوا   هـا بـه      گـزارش    مقتـدا صـدر، در بـسياري         رهبـري    بـه    عـراق    شيعيان   دو روز گذشته    قيام

   ظهـور مجـدد مقتداصـدر آن         معتقدنـد آـه      سياسي   آگاه   آارشناسان  ، ليكن    است   قلمداد شده   خودجوش
   از محافـل     باشـد، زيـرا در بـسياري         ايـران    براي  يي   هشداردهنده  تواند عالمت   ها انزوا مي     از مدت    پس  هم

 امريكـا بـا       وجـود دارد آـه       احتمـال   شود و ايـن     مي   شناخته   ايران   به   منتسب   شيعه   روحاني   اين  سياسي
   گـزارش  ، بنـا بـه    گذشـته  در آوريـل . پرورانـد   را در سـر مـي        ايـران   ، قـصد فـشار بـه         مجـدد وي     آـردن   مطرح
 و    را صـادر آـرده       مـذهبي    حكم  يك»   حائري   حسيني  آاظم «  نام   به   ايراني   روحاني  ، يك    غربي  هاي  رسانه
 را   عـراق   شـهرهاي   در اداره  خال قـدرت   ممكن  فرصت  در اولين   آه   خواسته   عراق   شيعه  انيون از روح   در آن 
  ».  فتواهاست  به  امور مربوط  ما در همه  و نماينده مقتدا صدر معاون«:  بود  نوشته حائري. پر آنند

   برخـي  ، بـه   عـراق   حكـومتي  وراي از شـ   وي  شدن  آنار گذاشته  دنبال  و به2003   ژوييه مقتداصدر در اوايل  
 از   سيـستاني  اهللا  آيـت   و بويژه    عراق   شيعه   مراجع   توصيه   بنابه   زد، ليكن    دست   تظاهرات   و برپايي   تحرآات
 و    اسـت    شيعيان   افراطي   جناح   نماينده  وي.  شد   امريكا شود، منع    برداري   بهره   منجر به    آه   اقدام  هر گونه 
ــده اني سيــست اهللا آيــت ــه  شــيعيان  نماين ــاآنون شــيعيان.   اســت  عــراق  روي  ميان ــا سياســت  ت ــسيار   ب  ب

   دهنـد و در پـشت        نـشان   روي   و ميانـه     اعتـدال    بودند، توانستند خود را حامي       داده   خرج   به   آه  يي  ماهرانه
  اعتنايي   امريكا و بي     واقعي   اهداف   شدن   از مشخص    پس  ليكن.  بودند   بسته   صف   سيستاني  اهللا  سر آيت 

 خود را رو     برنده   برگ   شيعيان  ، اينك    دايمي   اساسي   قانون   تدوين   در زمان    سيستاني  اهللا   آيت   نظرات   به  آن
  .اند آرده

   را آـابوس     آنـان   آردنـد و قيـام       پرهيز مـي     با شيعيان    مستقيم   از رويارويي    بطور تلويحي    همواره  امريكاييان
  پيوستند، عـراق   حضور امريكا مي  مخالف هاي  سني  نيز به  اگر شيعيان دانستند چرا آه  مي خود در عراق 

   ايـران    بر حمايـت     مبني   غربي   آارشناسان   نظرات  رسد آه    نظر نمي    رو، به   از اين . شد   مي   آنترل  غيرقابل
   خودجـوش   قيـام   يـك   عـراق  ن شـيعيا  قيـام .  باشـد   امريكا درسـت   صدر توسط  آشاندن  صحنه از صدر يا به 

ريچـارد   «  شـد آـه      شـروع    زمـاني    شيعيان  قيام. اند   تقصير نبوده    آنها بي   پاخاستن   در به    و امريكاييان   است
هـا در      عراقـي    از امريكا به     قدرت   انتقال   است   ممكن   آرد آه    سنا اعالم    خارجي   روابط   آميته  رييس» لوگار

   و بـه   مختلـف   دفعـات   بـه  شـود و امريكاييـان    نمـي   بار انجـام    اولين   تاخير براي   اين. د تاخير بيفت    به   ژوئن 30
. انـد   انداختـه   تعويق  را به  آن  واقعي  صاحبان  به  حاآميت ، انتقال  در عراق  ناامن   همانند اوضاع    واهي  داليل

 ضـرر    موجـود بـه   ، معـادالت » مخالفـت  «  بـه » تحمل« و تغيير رويكرد آنها از     عراق   صحنه   به  با ورود شيعيان  
  . خواهد شد امريكا تمام

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن   
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وسط، الحيات و القدس عناوين امروز دوشنبه روزنامه هاي الشرق اال: سرويس بين الملل خبرگزاري مهر

  . العربي به اين شرح است
  الحيات* 
 نفر ديگر را منفجر 5 مارس مادريد بود که خود و 11 يک شهروند تونسي بزگترين اجرا کننده انفجارهاي -

  .کرد اما سه نفر موفق به فرار شدند
  .او را محاصره کردند درگيري هاي خونين از نجف تا بغداد ، مقتدي صدر تحصن کرد و نيروهاي ائتالف -
 صباح االحمد نخست وزير کويت به سياستمداران و نمايندگان کويتي نسبت به خطر طائفه گري -

  .هشدار داد
 سپتامبر از بلر نخست وزير انگليس خواست از حمله براي 11 روز پس از حمالت 9 بوش تنها -

  .سرنگوني صدام حمايت کند
و متعهد شد حتي اگر نشست درکره ماه هم باشد در آن شرکت  مبارک با اسد و البشير ديدار کرد -

  .خواهد کرد
  .درخواست تونس براي اصالحات فراگير و اردن پيشنهاد محکوم کردن عمليات انتحاري را مطرح کرد

  القدس العربي * 
  . مبارک پيش بيني کرد که نشست سران عرب ماه آينده برگزار شود-
  .يي را براي برگزاري نشست انجام دهد مبارک از تونس خواست تماس ها-
   انتفاضه صدري ها بر ضد اشغالگران افزايش يافت و افزايش حضور آمريکايي ها در نجف-
  . دهها شهيد و زخمي در درگيري هاي خونين و تظاهرات از العماره و کوفه تا کرکوک امتداد يافت-
 نظامي السالوادوري کشته 4 آمريکايي و  مقتدي صدر طرفدارانش را به مقاومت دعوت کرد، دو نظامي-

  .شدند
  . آيت اهللا سيستاني تظاهرکنندگان را به آرامش و خويشتن داري دعوت کرد-
  . در انفجار دو خودروي بمب گذاري شده در کرکوک دو نظامي آمريکايي کشته شدند-
  . سناتور آمريکايي پيش بيني کرد که جنگ داخلي در عراق شعله ور شود-

  ق االوسطالشر* 
   درگيري هاي خونين ميان طرفداران صدر و نيروهاي ائتالف-
   طرح آمريکا براي خريد شهرک ها و دادن آن به فلسطينيان-
  .واشنگتن هرگز طرح اصالحات اعراب را ناديده نخواهد گرفت:  معشر وزير امور خارجه اردن-
  .دند انتحاري هاي مادريد با خواندن سرود عربي خود را منفجر کر-
  

روزنامه های دوشنبه تهران يک روز مانده به سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران عنوان 
های اصلی خود را به گزارش هائی درباره اختالفات ايران و آژانس بين المللی و تاسيات هسته ای 

آژانس بين المللی اصفهان اختصاص داده اند که گفته می شود تازه ترين مشکل دولت های غربی و 
  .انرژی اتمی با ايران است

  2004  آوريل  5 -1383 فروردين 17 دو شنبه-بي بي سي 
  

با چاپ عکس هائی از محمد البرادعی آخرين گزارش های مطبوعات و دنيای اقتصاد و نسيم صبا 
  .خبرگزاری های خارجی را درباره نظر وی منعکس کرده اند

روزهای گذشته رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی را به باد  که در کيهانو جمهوری اسالمی 
حمله گرفته و وی را مرد آمريکا خوانده و از دولت خواسته بودند به همکاری های خود با آژانس بين 

المللی خاتمه دهد، در شماره های دوشنبه خود با لحن آرامتری درباره وی نوشته و در مقابل دولت 
  .انتقاد قرار داده اندهای اروپائی را مورد 

از دولت خواسته به اعتماد سازی آفتاب يزد الهه کوالئی، نماينده اصالح طلب تهران در مقاله ای در 
بين المللی نسبت به فعاليت های هسته ای ايران بپردازد و سياست واقع بينانه ای به عهده بگيرد که 

از کشورهای قدرتمند جهان عليه ايران اتفاق بر اساس آن منافع ملی خود مانع از آن شود که اجماعی 
  .افتد

در مقاله ای داشتن تکنولوژی هسته ای را حق ايران دانسته و اشاره کرده که کشورهای نسيم صبا 
غربی که امروز به اعتراض نسبت به فعاليت های صلح آميز هسته ای ايران پرداخته اند در زمان های 

  .ی ايران موافق بودندگذشته با گسترش فعاليت های هسته ا
 در گزارشی از يکی از مقامات سازمان انرژی اتمی که نام وی برده نشده پرسيده آيا راه اندازی شرق

تاسيسات اصفهان در اين مقطع حساس درست بود، و وی پاسخ داده است در اين خصوص مشکلی 
 اتمی، آقای البرادعی را به  در اولين سفر مديرکل آژانس بين المللی انرژی٢٠٠٠ما در سال . نداريم

  .بنابراين آژانس کامال در جريان امور است. اصفهان برديم
 با وی مصاحبه کرده، گفته است در تاسياست هسته ای اصفهان که شرقکارشناس هسته ای که 

 آغاز شده که UF۶رييس سازمان انرژی اتمی از افتتاح رسمی آن در چند روز آينده خبر داده، توليد گاز 
 کشور اتمی دنيا به انضمام آلمان و هند و پاکستان توان توليد آنرا دارند و برزيل و تا حدودی ۵نها ت

با بهره برداری از تاسيسات اصفهان که آقای آقازاده از . آرژانتين هم به اين تکنولوژی دست يافته اند
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گان اين تکنولوژی هسته ای می افتتاح رسمی آن تا چند روز آينده خبر داده است ايران نيز به جمع دارند
  .پيوندد
 در گزارشی از مصاحبه هفتگی سخنگوی وزارت خارجه نوشته هنگامی که خبرنگاران مکررًا از شرق

سخنگوی دستگاه ديپلماسی ايران پيرامون فرآوری اورانيوم در تأسيسات اصفهان سئوال می کردند و 
 بسيار مقدماتی است به طور ضمنی گاليه آصفی توضيح می داد که فرآوری آزمايشی و در مراحلی

  .کرد که بعضی ها شتاب زده به اين چنين مواضعی اشاره می کنند
 منظور سخنگوی وزارت خارجه اعالم خبر فرآوری آزمايشی اورانيوم در تأسيسات شرقبه نوشته 

ژی اتمی اصفهان بود که در نخستين روزهای سال جاری از سوی غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انر
  .ايران اعالم شد

که در شماره يکشنبه خود آژانس بين المللی انرژی هسته ای را آلت جمهوری اسالمی روزنامه 
دست آمريکا توصيف کرده بود در سرمقاله دوشنبه خود با نقل گفته های محمد البرادعی و تائيد آن از 

  .ريکا خوانده استدولت های اروپائی انتقاد کرد و اين بار آنان را دست آموز آم
 که با تعبيرات تندی عليه دولت های بريتانيا، فرانسه و آلمان جمهوری اسالمیسرمقاله روزنامه 

همراه است آمده در چنين شرايطی فرانسه و آلمان نخواهند توانست با اتخاذ مواضع ضدايرانی، چيزی 
لن، بايستی منتظر بمانيم ولی هيچ البته شايد برای اثبات ناکامی اين رفتار پاريس و بر. بدست آورند

ملتی بخاطر اطاعت از آمريکا به دولتمردانش مدال نداده و نخواهد داد، چنان که دولت تونی بلر هم از 
  .اين قاعده مستثنی نيست

شرايط اقتصادی کشور موضوع اصلی روزنامه های مختلف کشور است که از سوئی به دليل افزايش 
و تورم داده و دولت و مجلس را مقصر آن دانسته و از طرفی از سه برابر شدن بهای بنزين خبر از گرانی 

  .سرمايه گذاری های خارجی در ايران خبر داده اند
   در عنوان اصلی خود از موج گرانی خبر داده و پرسيده که چه کسی پاسخ گوست؟کيهان

يتری هشتاد تومان مخالفت کرده به گزارش اين روزنامه، طبقات مختلف مردم با افزايش بهای بنزين به ل
  .و آن را عملی دانسته اند که به دنبال خود نرخ های ديگر را هم افزايش داده است

 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود از سه برابر شدن سرمايه گذاری های ايران
  .ه استخارجی در سال گذشته خبر داده و آن را پيروزی بزرگی برای دولت دانست

دنيای اقتصاد خبر داده که بدهی های خارجی ايران برای اولين بار در سال های اخير از مرز ده ميليارد 
  .دالر گذشت

، همواره کمتر از اين ٧٨  های قطعی ايران از سال به نوشته اين روزنامه اقتصادی صبح تهران، بدهی
ارد دالر بر آن به رقم ده و نيم ميليارد رسيده بوده و در سه ماه آخر سال گذشته با افزوده شدن يک ميلي

  .است
گفتنی است که در ماه های پايانی سال دولت تقاضای برداشت شش ميليارد دالر از ذخيره ارزی 

داشت که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد ولی در مجمع تشخيص مصلحت نيم ميليارد نيز برای بانک 
  .کشاورزی به آن افزوده شد

 در عنوان های اصلی خود خبر از تحقيق و تفحص مجلس درباره ماجرای شرکت اعتمادو  آفتاب يزد
نفتی استات اويل داده اند که در جلسه روز يکشنبه مجلس بعد از سه بار رای گيری با رای اکثريت 

  .کامل نمايندگان مجلس به تصويب رسيد
 با اهميت ديده و پيش بينی کرده است تحقيق و تفحص مجلس درباره انتخابات اسفند ماه راآفتاب يزد 

که بر اين اساس حقيقت آنچه در انتخابات صورت گرفت تا به پيروزی محافظه کاران رسيد به اطالع مردم 
  .خواهد رسيد

 نوشته چه قوه قضائيه بر اساس تحقيق و تقحص مجلس اعالم شرقبدرالسادات مفيدی در سرمقاله 
 مجلس درباره نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم می تواند به نظری بکند و چه سکوت نمايد، گزارش

  . عنوان سندی در تاريخ پارلمان ايران ثبت شود
 تاکيد کرده که نمايندگان متحصن و معترض مجلس به جای استعفا، تحقيق و شرقنويسنده سرمقاله 

انونی برای نظارت قوه مفننه تفحص درباره انتخابات را برگزيده اند که استفاده از اهرم پيش بينی شده ق
  .بر تخلفات است

 در صورتی که تحقيق و تقحص درباره انتخابات گذشته به مجلس آينده را ه يابد، آن شرقبه نوشته 
وقت است که بايد ديد محافظه کاران آيا حاضرند به ابهامات موجود در مورد نحوه شکل گيری خود 

استفاده دقيق و به موقع از ابزار نظارتی تحقيق و تفحص رسيدگی کنند و در عين حال آيا حاضرند با 
گامی موثر در هدايت و کنترل نهادها و دستگاه ها به منظور در پيش گرفتن رفتاری مطابق با قوانين 

مصوب و دوری از تخلفات غيرقانونی بردارند و در واقع نشان دهند که پاسخگويی به ملت فقط معطوف 
ا ترجيح می دهند که اين موضوع هر چه زودتر به دست فراموشی سپرده به نهاد قوه مجريه نيست ي

  شود؟
 از زبان مهدی کروبی رئيس مجلس، از تشکيل جلسه غيرعلنی مجلس با حضور دبير شورای اعتماد

عالی امنيت ملی درباره مسائل هسته ای ايران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای خبر داد و گفت 
 مسائل هسته ای سئواالتی دارند که به همين دليل هيات رئيسه مجلس قصد دارد نمايندگان درباره

  .پس از هماهنگی الزم، تاريخ جلسه غيرعلنی را با حضور دبير شورای عالی امنيت ملی تعيين کند
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در اخبار ويژه خود خبر داده که مرکز موسيقی ايران از نوازندگانی دعوت به جمهوری اسالمی روزنامه 
کنسرت در تهران کرده است که موسيقی فيلم تايتانيک را ساخته اند که به نظر آن روزنامه از اجرای 

  .آلوده ترين فيلم های خارجی سالهای اخير بوده است
 دعوت از نوازندگان اين فيلم مبتذل که موضوع آن روابط نامشروع يک زن جمهوری اسالمیبه نوشته 

ازندگی در جمهوری اسالمی ايران، توهين به ملت است که برای شوهر دار با مردی بيگانه بود برای نو
احيا ارزشها انقالب کرده اند و به همين جهت مسئوالن مرکز موسيقی بايد بخاطر ترويج ابتذال محاکمه 

  .شوند
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