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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  يت به تامي فرانكس نشان درجه يك اهداء آرد امير آو

  2003ژوئن   22 -1382 اول تير شنبه يك :خبرگزاري فارس
امير آويت نشان درجه يك را به تامي فرانكس ، فرمانده نظامي امريكا در » شيخ جابر االحمد االصباح«

  .منطقه خليج فارس ، اهداء آرد
ه منظور تقدير و قدرداني از خدمات واال و خلوص وي در به گزارش خبرگزاري آويت ، اهداي اين نشان ب

  . اداي تكاليف محوله و به منظور لياقت عالي و تجربه نظامي ممتاز وي صورت گرفته است 
انتظار مي رود آه تامي فرانكس به خدمت خود طي هفته هاي آينده به عنوان فرمانده مرآزي امريكا در 

  .مت در ارتش بازنشسته آندمنطقه ، پايان دهد و خود را از خد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

  درخواست کوفی عنان از ايران و آمريکا
  2003  ژوئن 22 -1382شنبه اول تير يك  -بي بي سي 

فات خود را در مورد کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، از آمريکا و ايران خواسته است تا اختال
  .برنامه های هسته ای ايران حل و فصل کنند

وی در گفتگويی با روزنامه الشرق االوسط در دبی افزود که دو کشور در زمينه های ديگر همکاری های 
  .موفقيت آميزی داشته اند

روتکل وی همچنين از ايران خواست تا با سازمان بين المللی انرژی اتمی کامال همکاری کرده و پ
الحاقی به پيمان منع توليد سالح هسته ای را امضا کند تا بازرسی های دقيق تر از تاسيسات هسته 

  .ای آن کشور امکان پذير شود
به گزارش خبرگزاری رويتر، وی گفت که تنها مردم ايران مسئول تعيين آينده سياسی کشورشان 

  . هستند
يکا از اعتراضات دانشجويی اخير در ايران، گفت اگر قرار وی در پاسخ به سئوالی درباره حمايت آشکار آمر

  .است تغييری در حکومت ايران رخ دهد، بايد با تصميم ملت ايران باشد
  
  "ايران بيشتر همکاری کند"

در همين حال محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی، از ايران خواست تا برای برطرف شدن 
وی افزود که چندين ماه طول می . برنامه هسته ای اش بيشتر همکاری کندنگرانی های جهانی درباره 

  .کشد تا تاسيسات هسته ای ايران به طور کامل بازرسی شود
ايران هم : آقای البرادعی، که در حاشيه همايش اقتصاد جهانی در اردن سخن می گفت، اظهار داشت

 ولی ما اميدواريم همکاری های آن بيشتر اکنون با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری می کند،
  .شود

در مورد فعاليت های هسته ای ايران، مسائلی هست که بايد روشن شود و من اميدوارم : "وی افزود
  ."که ايران با ما همکاری کند

روز شنبه غالمرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، اعالم کرد که ايران آماده همکاری فعاالنه 
وی ابراز خوشبينی کرد که مذاکرات بيشتر راه را برای حل . ی با آژانس بين المللی انرژی اتمی استتر

 و فصل اختالفات هموار کند

  
  وزير امور خارجه آمريکا در گردهمايي بحرالميت خواهان ادامه تظاهرات مردم در ايران شد

  2003ژوئن   22 -1382 اول تير شنبه يك ):راديو فردا(ليلي صدر
کولين پاول وزير امور خارجه آمريکامي گويد اين نظر آه آمريكا با وجود نگراني از برنامه هاي هسته اي 

آقاي پاول در . ايران براي دست زدن به يك تهاجم عليه ايران آماده مي شود، آامال نادرست است
عاليت هاي آمريكا با حمايت ايران از ف: سخناني در جلسه مجمع اقتصادي جهان در اردن گفت

تروريستي و برنامه هاي هسته اي آن مخالف است و نيز اميدوار است ايرانيان نقشي منفي در 
آمريكا حوادث ايران را زيرنظر دارد و از ايرانياني آه مي : آقاي پاول گفت. بازسازي عراق ايفا نكنند

  . خواهند نظريات و خواسته هاي خود را ابراز دارند حمايت مي آند
کولين پاول وزير امور خارجه آمريکا، امروز خواستار ادامه تظاهرات ): راديو فردا) (بحرالميت(ژمانپيمان پ

مردم در ايران شد ولي گفت اين مساله به خاطر اينکه واشنگتن خواهان بي ثباتي در ايران است، 
وي . د خود استبلکه به اين دليل است که تظاهرات به معناي آزاد بودن مردم براي ابراز عقاي. نيست

کساني که مي گويند آمريکا از اشغال عراق براي حمله به ايران استفاده خواهد کرد : همچنين گفت

www.iran-archive.com 



به (اشتباه مي کنند، ولي هشدار داد که واشنگتن از حمايت ايران از تروريسم، مداخله ايران در عراق 
آقاي پاول . راضي و نگران است، و اهداف توليد سالح هسته اي تهران بسيار نا)خصوص در جنوب عراق

آمريکا اوضاع ايران را به دقت دنبال مي کند، ولي در همان حال مراقب رفتار و گفته هاي خود نيز : گفت
هست تا بهانه اي به کساني که امريکا را متهم به داشتن اهداف خصمانه نسبت به ايران مي کند، 

  . ندهد
موکرات و جمهوريخواه آمريکا، يعني ريچارد لوگر و جو سخنان آقاي پاول مشابه سخنان دو سناتور د
هر دوي آنها در جلساتي که در کنفرانس اقتصادي بين . بايدن از کميته امور خارجي سناي امريکا است

آمريکا و ايران بايد راهي براي بهبود روابط خود : المللي داووس که امسال در اردن در جريان است گفتند
  . دادند که واشنگتن برنامه اي براي حمله به ايران، نداردپيدا کنند و اطمينان

  
درخواست رئيس آژانس بين امللي انرژي اتمي از حکومت ايران براي شفاف کردن برنامه هاي هسته 

  اي
  2003  ژوئن 22 -1382شنبه اول تير يك  -راديو فردا 

در حاشيه اجالس اقتصاد جهاني محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، در مصاحبه اي 
اميدوارم که . اين آغاز خوبي است، ولي من عالقه مندم که همکاري بيشتري صورت گيرد: در اردن گفت

  . در دو تا سه ماه آينده ما قادر باشيم که يک تصوير خوب از وضعيت در ايران داشته باشيم
ا به خاطر قصور مکرر در ارائه گزارش در ، ايران رIAEAروز پنجشنبه، آژانس بين المللي انرژي اتمي 

ارتباط با مواد، تسهيالت و فعاليتهاي هسته اي اش به طوري که پيمان منع گسترش سالحهاي هسته 
اين سازمان بين المللي مصرا از ايران خواست که در برنامه . اي مقرر مي دارد، مورد مواخذه قرار داد

 با اطالع کوتاه مدت و بيشتر سرزده را بدون تاخير و بي هسته ايش شفافيت نشان دهد و بازرسيهايي
  .قيد و شرط بپذيرد

در ميان تشنجات فزاينده بين المللي، در ارتباط با برنامه هسته اي ايران، تهران روز شنبه اعالم کرد که 
اه آماده همکاريهاي فعالتر با بازرسان سازمان ملل متحد براي رفع سوء ظن و ترديد در رابطه با ج

آقاي البرادعي گفت که ما هنوز پرسشهاي زيادي درباره . طلبيهاي هسته اي جمهوري اسالمي است
  .ابعاد برنامه هسته اي ايران داريم

رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود که هنوز ماهيت برنامه هسته اي ايران کامال مشخص 
يجه گيري قطعي درباره برنامه هسته اي ايران ما در موضعي نيستيم که در اين مرحله به يک نت. نيست
من اميدوارم که جمهوري اسالمي به اندازه ممکن همکاري کند و شفافيت نشان دهد، زيرا هر . برسيم

چه شفافيت بيشتري ايران نشان دهد، ما مي توانيم که اعتماد بيشتري را در سطح جامعه بين 
  .المللي بوجود آوريم

  
ه اشاره کرد که نگراني اصلي اش اين است که مطمئن شود که ايران همه مواد آقاي البرادعي در ادام

. هسته ايش را اعالم کرده است و اينکه برنامه هسته اي اين کشور براي مقاصد مسالمت آميز است
. واشنگتن اعتقاد دارد که جمهوري اسالمي به طور سري در پي توسعه برنامه تسليحات اتمي است

رعوض مي گويد که فقط مي خواهد منابع توليد برقش را متنوع کند و برنامه اي جمهوري اسالمي د
  .براي توليد تسليحات هسته اي ندارد

سرپرست آژانس بين المللي انرژي اتمي اين نظر را که واشنگتن سعي مي کرد نظراتش را بر سازمان 
ش ما به عنوان يک آژانس بي آقاي البرادعي خاطر نشان ساخت که نق. وي ديکته و تحميل کند رد کرد

طرف سازمان ملل متحد اين است که به واقعيات پايبند باشيم و همه اطالعات را کسب کنيم و يک 
سرپرست آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه افزود . ارزيابي تکنيکي بر اساس واقعيات انجام دهيم

من هنوز چند ماه ديگر فرصت . بپردازيمکه در اين مرحله من نمي خواهم به يک گمانه زني سياسي 
  . دارم تا کار بيشتري در مورد ايران انجام دهم، پيش از اينکه به يک نتيجه گيري برسم

گزارشهاي خبري حاکي است که اياالت متحده، آژانس بين المللي انرژي اتمي را تحت فشار قرار داده 
اين مستلزم آن .  ملل متحد، متمرد اعالم دارداست که ايران را در ارتباط با تعهدات خود به سازمان

است که آژانس بين المللي انرژي اتمي مراتب را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد که حق و اختيار 
  .اعمال تحريمها را دارد، گزارش دهد

  
  اتم_ ايران / روسيه 

  2003ژوئن   22 -1382 اول تير شنبهيك   -راديو آلمان 
تلويزيونى _ وتين ، رئيس جمهورى روسيه در مصاحبه ائى با فرستنده راديو والديمير پ_ مسكو 

 اظهارداشت آه آشورش به همكارى اتمى با جمهورى اسالمى ايران BBCانگلستان بى بى سى 
ادامه خواهد داد ، البته بشرطى آه دولت ايران در سطح وسيعى با سازمان بين المللى انرژى اتمى 

روسيه در جمهورى . يندگان اين سازمان اجازه بازرسى تاسيسات خود را بدهد همكارى آرده و به نما
. اسالمى ايران يك نيروگاه اتمى احداث ميكند و ارزش اين قرار داد در حدود هشتصد مليون دالر است 
پوتين در اين رابطه ، آشورهاى غربى را متهم نمود باينكه با غلو در باره اهميت برنامه اتمى ايران ، 

رئيس جمهورى روسيه گفت آه وى ميداند آه شمارى از . قصد دنبال آردن بهتر عالئق خود را دارند 
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آارخانجات و شرآتهاى غربى وسايلى به جمهورى اسالمى ايران صادر آرده اند آه از آنها ميتوان در 
  زمينه هاى غير نظامى و نظامى استفاده آرد

  
انی های بين المللی درمورد برنامه های اتمی ايران به منافع اجازه نخواهيم داد نگر: والديمير پوتين

  تجاری روسيه لطمه وارد کند
  2003  ژوئن 22 -1382شنبه اول تير يك  -راديو آمريكا 

والديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه ميگويد اجازه نخواهد داد نگرانی های بين المللی در مورد برنامه 
آقای پوتين در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی . ی روسيه لطمه وارد کندهای اتمی ايران به منافع تجار

بريتانيا گفت برای مسکو نيز در مورد برنامه های اتمی ايران پرسش هائی جدی وجود . سی. بی. بی
اما به گفته او ايران همسايه و شريکی سنتی است که روسيه با آن همکاريهای بين المللی . دارد

   . برقرار ساخته است
اين اظهار نظر آقای پوتين يک روز پس از آن مطرح ميشود که ايران قول داد برای تخفيف نگرانی های 

ی ساختن تسليحات اتمی، با بازرسان اتمی سازمان ملل متحد همکاری حاکی از تالش تهران برا
غالمرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ايران روز شنبه ابراز اميدواری کرد که . نزديک تری برقرار کند

ايران و سازمان بين المللی انرژی اتمی بتوانند در مورد بازرسی های دقيق تری که مورد درخواست 
  . ازمان ملل متحد است به توافق برسندمقامات س

محمد البرادعی رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی امروز به خبرگزاری رويترز گفت کارشناسان آن 
سازمان شاهد بعضی همکاريهای تهران بوده اند اما مايلند اين همکاريها گسترش يابد و با سرعت 

ه ديگر طول خواهد کشيد تا از برنامه های اتمی ايران آقای البرادعی گفت چند ما. بيشتری انجام گيرد
  . تصوير روشنی بدست آيد

ايران درخواست های سازمان بين المللی انرژی اتمی برای نمونه برداری های محيط زيستی از يک 
نيروگاه برق تهران را رد کرده است و چنين درخواست هائی را غير قانونی و غير قابل قبول دانسته 

بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد اوايل اين . اتمی نيست» کاليه « ران ميگويد نيروگاه اي. است
نمونه برداريهای محيط زيستی داشته باشند اما به آنها چنين اجازه » کاليه « ماه ميخواستند از نيروگاه 

 نداشتن برنامه سازمان بين المللی انرژی اتمی روز جمعه از ايران خواست برای اثبات. ای داده نشد
  توليد تسليحات اتمی، امکان دسترسی کامل به چنين اماکنی را برای بازرسان فراهم کند

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  انفجار مهيب در خطوط لوله نفت عراق 
  2003  ژوئن 22 -1382شنبه اول تير يك : خبرگزاري فارس

در » هيت«جزيره از وقوع انفجار مهيب در خطوط لوله نفت عراق در نزديكي شهر شبكه تلويزيوني ال
  . آيلومتري شمال غرب بغداد خبر داد 140

سخنگوي نظامي امريكا با تاآيد بر اينكه اين حادثه بر اثر حمله نيروهاي مبارز عراقي صورت گرفته ، 
  . ، تحقيق در خصوص اين انفجار همچنان ادامه دارد:گفت
نگار الجزيره از شهر هيت عراق گزارش داد، به دنبال اين حادثه آمبوالنس ها خود را به محل حادثه خبر

  . رساندند ولي موفق به خاموشي حريق نشدند
بنابراين گزارش ، اين خطوط لوله آه از خطوط لوله هاي استراتژي عراق محسوب مي شود تا زمان 

  . مخابره خبر در آتش مي سوخت
اين خطوط لوله آه بر اثر انفجار آسيب ديده از خطوط لوله : ول در وزارت نفت عراق گفتيك مقام مسئ

  . اصلي نفت عراق به شمار مي رفت آه چاهاي نفت شمال را به جنوب اين آشور متصل مي آرد
در حالي آه حمالت از سوي نيروهاي مبارز عراقي در حال افزايش است حمايت : خبرنگار الجزيره افزود

  . افظت از اين چاهها را آه در مصافتي طوالني امتداد يافته با مشكل مواجه مي سازدو مح
پيش از اين نيز دو خط لوله نفت عراق آه چاههاي نفت اين آشور را به ترآيه متصل مي آرد در اثر 

  . انفجار آسيب ديده بود
يل آه عازم منطقه هيت بود يك دستگاه اتومب: از سوي ديگر ، يك شاهد عيني به خبرنگار الجزيره گفت

  . بر اثر مين منفجر شد
  . برخي از گزارش ها از آشته شدن سه سرباز امريكايي و مجروح شدن چند تن خبر مي دهد 

اين در حالي است آه امريكا به مجروح شدن دو سرباز امريكايي در اين انفجار تاآيد آرد و گفت آه اين 
  . قل شدندافراد جهت درمان به مراآز درماني منت

جبهه «تشديد حمالت بر ضد نيروهاي امريكايي در حالي صورت مي گيرد آه يك گروه عراقي موسوم به 
 تهديد آردند آه به مبارزه خود تا خرروج نيروهاي امريكايي از عراق ادامه خواهند داد» فدائيان ملي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  شنبه آمريکابررسي روزنامه هاي يک
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  2003  ژوئن 22 -1382شنبه اول تير يك  - راديو فردا -)نيويورک(بهنام ناطقي 
نويسد  هاي امروز خود را به برنامه اتمي ايران اختصاص داده است و مي نيويورک تايمز، يکي از سرمقاله

 نتوانند با بايد در پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي طوري تجديدنظر شود که کشورهاي امضا کننده
بهانه کردن مفاد آن، تاسيساتي نظير آنچه ايران براي تغليظ اورانيوم در نطنز احداث کرده است، که بنا 

  . تواند در ساخت بمب اتمي هم مورد مصرف داشته باشد، داير کنند به نوشته اين روزنامه مي
اسالمي روزهاي سختي باشد، نويسد اين روزها بايد براي رهبر جمهوري  روزنامه شيکاگو تريبيون مي
دهند و از طرف ديگر، شيطان  طلبان درخيابان ها شعار مرگ بر رهبر سرمي زيرا از يک طرف دمکراسي

بزرگ، يعني آمريکا، در دوسوي ايران لشگرکشي کرده است و حمايت جمهوري اسالمي از ترويسم را 
المي مشکالت فزاينده داخلي و کند و کار به جائي رسيده است که مقامات جمهوري اس محکوم مي

نارضائي عمومي از حکومت خود را به تمامي ناشي از در دسترس بودن چند برنامه تلويزيوني 
هاي آمريکا همصدا شده است که بايد  شيکاگوتريبون، با ديگر روزنامه. کنند اي قلمداد مي ماهواره

ي روسيه در اين برنامه ها به عمل آيد و هاي بيشتري در باره برنامه هاي اتمي ايران و همکار سختگيري
المللي گسترده عليه  مي افزايد آنها که از عدم موفقيت دولت بوش براي به وجود آوردن يک ائتالف بين

هاي رئيس جمهوري آمريکا براي همراه کردن  کردند، حاال بايد از کوشش حکومت عراق انتقاد مي
: شيکاگوتريبيون مي افزايد. مي ايران، دلگرم شده باشندکشورهاي ديگر در جلوگيري از برنامه هاي ات

کند و مردم کشور خود را زير اختناق قرار  حکومتي که از تروريسم حمايت مي.حق با بوش است
  .دهد، نبايد اجازه يابد که به سالح اتمي دست يابد مي

  
  گوناگون

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003  ژوئن 23 -1382 تير 2 دوشنبه -روزنامه اعتماد 

. وزيد  مي  بود و باد شديدي  و تاريك آوپتر شدند، هوا توفاني  سوار هلي  و همراهانش  عارف  آه هنگامي
   آند اما عارف  خودداري  آرد از پرواز در شب  او توصيه  به  عارف  از وزراي ، يكي  جرايد عراق  قرار گزارش به

   شب  بامداد روز بعد پرواز آند يا همان  بهتر است  را آه مراهان ديگر از ه  و پيشنهاد يكي زير بار نرفت
  آوپتر بزرگ  هلي  برخاستن  دنبال به.  ، نپذيرفت  آافي  وقت  نداشتن  علت  آند، به  حرآت سوار بر اتومبيل

آوپتر  ، دو هلي  قرنه  ورزشي  از استاديوم  و همراهان  عراق  جمهوري  رييس  حامل  اتحاد شوروي ساخت
   و ديگري  بلند پايه  و نظاميان  عراق  رجال آوپتر حامل  دو هلي  از آن  يكي  بلند شدند آه  از زمين ديگر هم
   بصره آوپترها عازم  هلي  اين البته.  آشور بود  آن  و مطبوعات  عراق  رسمي  خبرگزاري  نمايندگان حامل

   آنان  و براي  ديدن  عراقي  از سربازان  با ايران  مرز عراق بامداد روز بعد در  قصد داشت بودند زيرا عارف
 آغاز   معلي  و آربالي  و العماره  و آوت  از ديوانيه  عراق  از شهرهاي  بازديد عارف برنامه.  آند سخنراني

  ين بغداد برگردد تا نخست  روز بعد به  جمهور قصد داشت رييس.  پذيرفت  مي  خاتمه  بود و در بصره شده
   حمله آن.  او بدهند  به  آردنشين  چهار استان  را به  عراق  ارتش  عمومي  حمله  به  مربوط هاي گزارش

  آوپتر نگذشته  هلي  از پرواز سه  دقيقه  از چهل بيش.   داشت  و تمام  تام  او اهميت  ساز براي سرنوشت
 از   پس ، يكي  جرايد عراق  نمايندگان يز حامل و ن  عراقي  و نظاميان  رجال آوپتر حامل  دو هلي بود آه
 اظهار  طبق.  بود  شده پرواز ناممكن.  فرود آمدند  شدند و در استاديوم  نمايان  قرنه  در آسمان  دوباره ديگري

   جدايي  جمهوري  رياست آوپتر حامل  و هلي  آنان  شديد ميان آوپتر، توفاني  دو هلي  اين سرنشينان
.  بودند آوپتر خود شنيده  هلي آرد از راديوي  مي  آمك  تقاضاي  را آه  آن  خلبان د و تنها صداي بو انداخته

   چه  جمهوري آوپتر رياست و جو آند و ببيند بر سر هلي  برود و جست آسمان  به آوپتري قرار شد هلي
 هويدا   اؤري  در آسمان ز خود آن ا آمد و نه آوپتر مي  هلي  از آابين  صدايي  نه  بود آه عجيب.   است آمده
 با   از قرنه  ساعت در اين.  نشد  خبري  عارف  مارشال آوپتر حامل  بعدازظهر از هلي  هشت تا ساعت. بود

   دارد هلي  امكان  شد آه  داده  درخرمشهر اطالع  عراق  آنسولگري  به  بصره  گرفتند و از طريق  تماس بصره
فرماندار .  فرود آيد  ايران  شديد مجبور شود در خاك  بر اؤر توفان  عراق  عاليرتبه جال از ر يي  عده آوپتر حامل

   به ، اما با توجه  ساخت  را از ماجرا آگاه بصره) استاندار (  مقام  قائم  معاون سيم  بي  وسيله  ضمنا به قرنه
 و جو   جست  امكان  شب  تاريكي  علت توانستند پرواز آنند و به  نمي  بصره  پايگاه  هوا، هواپيماهاي بدي

   ادامه  در سراسر شب  انتظامي  ماموران فعاليت.  گيرد  رو قرار شد پرواز روز بعد انجام از اين. ميسر نبود
 در   و آاوش  ياري  درخواست  و از آنان  مراجعه  صحرايي  قبايل  چادر شيوخ  به  سواره هاي  و پيك يافت
، در   شده آوپتر گم  بود تا هلي  مانده  روشن  با نورافكن  تا صبح  قرنه  استاديوم همحوط.  آردند منطقه
در .  نشد  ديده  عارف  آوپتر حامل  از هلي  اؤري  باشد اما تا صبح  استاديوم  يافتن  قادر به  بازگشت صورت
  واز درآمدند و سرتاسر مناطق پر  به  بصره  از پايگاه  عراقي  جت  فروند هواپيماي10 بامدد،   پنج ساعت
 از هواپيماها،   يكي سرانجام.  قرار دادند باني  و ديده  و تجسس  را مورد آاوش  و بصره  قرنه ميان
   پليس  واحدهاي  اطالع  را به  آن  دقيق  و محل  بود، يافت  آرده  سقوط  را آه  جمهوري آوپتر رييس هلي

   آه در حالي) خوانند مي»  سيار شرطه«يا »  دوري« را   ژاندارم عراقدر . (رسانيد» ها دوري « سيار عراق
 بامداد   دقيقه  و پنج  و چهل  پنج  بودند، در ساعت  افتاده  راه  به  ارتشي هاي  و آاميون با جيپ» ها دوري«

 بود،   مردابي يي  ناحيه  جمهور آه آوپتر رييس  هلي  سقوط  محل  در نزديكي  ارتش آوپترهاي  از هلي يكي
 و   از سقوط ، پس  محمد عارف  عبدالسالم  مارشال آوپتر، از جمله  هلي اجساد سرنشينان. فرود آمد

   از وزيران  و يكي  عارف  اجساد تنها جسد مارشال  همه  و در ميان  شده  پرتاب  خارج آوپتر به انفجار هلي
  آوپتر ارتشي هلي. شدند  نمي ، تشخيا داده  گرفتن ش، بر اؤر آت  اجساد ديگران  تشخيا بود ولي او قابل
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 و چند خودرو   چند آمبوالنس  شامل  آارواني  از بصره  داد و سپس  مرآز خود اطالع  مو به  را مو به موضوع
 در   و ديگران  جمهوري جسد رييس.  آمد  سقوط  محل آردند، به  مي  آنها را بدرقه  آه ديگر و دو تانك

  .   يافت  بغداد انتقال  شد و از آنجا با هواپيما به  حمل  بصره  و به گذاشتهها  تابوت
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