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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  اشتغال بزرگترين چالش آشورها خاورميانه و شمال آفريقا: ك جهانيگزارش بان

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6  جمعه):راديوفردا(اردوان نيكنام 
بانک جهاني دريک گزارش خود که روزپنجشنبه منتشرشد، خواستارآن شده است کشورهاي خاورميانه 

اقتصاد خود که بيشترمتکي به نفت است، به وشمال آفريقا با انجام اصالحات اقتصادي وايجاد تنوع در
  . مبارزه با بيکاري برخيزند

درحالي که جمعيت کساني که وارد بازار کارمي شوند به سرعت روبه افزايش ): راديوفردا(مسعود ملك 
است، گزارش بانک جهاني ايجاد اشتغال را ازمراکش گرفته تا ايران، بزرگترين چالش دهه جاري دانسته 

اين دوبرابرميزان .  ، همه ساله تقريبا چهارميليون نفربه نيروي کاراضافه مي شوند2010سال تا . است
  .  سال گذشته به شمارمي رود20ورود داوطلبان شغل به بازارکار درمنطقه در

 درصد نيروي کارجاري، در دو 15بنا به اين گزارش، بيکاري درخاورميانه وشمال آفريقا با احتساب ميانگين 
افراد جوان، . اين ميزان، درسطح باالترين ميزان بيکاري درجهان قراردارد. ذشته دوبرابر شده استدهه گ

  .فارغ التحصيالن مدارس وزنان، با مشکل بيشتري درپيدا کردن شغل روبروهستند
مصطفي نابلي رئيس اداره اموراقتصادي خاورميانه وشمال آفريقا دربانک جهاني گفت کساني که 

اين به معناي آن است که در فضاي يک اقتصاد .  بازارکارمي شوند، جوان و تحصيل کرده اندامروزه وارد
صحيح، اين افراد مي توانند مانند سايرنقاط جهان پايه واساسي براي يک رشد سريع وبادوام به وجود 

  .آورند
 يک آفت جمعيتي اما اگرمحيط زيست دچارتنگنا باشد، يک استعداد بالقوه جمعيتي تبديل به: وي افزود

  .مي شود و راه را دربرابر بروز بحران هاي اجتماعي بازمي گذارد
بانک جهاني براي مقابله جوئي با چنين چالش هائي، اجراي سه طرح بزرگ را درمنطقه پيشنهاد کرده 

ايجاد صنايع غيروابسته به نفت، طرفداري ازمشاغل آزاد که دولت نقشي درآن نداشته باشد و : است
  .سياست هاي وارداتي به نفع صنايع صادراتيحذف 

نويسندگان بانک جهاني درگزارش خود خاطرنشان ساخته اند خشونت وزد وخورد، پيوسته تاثيري 
منفي درمبادالت بازرگاني وسرمايه گذاري داشته واثرات آن اغلب ازمحدوده کشورهاي درحال جنگ 

اثيرمنفي زد وخوردها درخاورميانه وشمال ت. فراتر رفته وبه کشورهاي همسايه سرايت کرده است
  .آفريقا، زيانباربوده است

وجود ترديد نسبت به توانائي رقابت با بازارهاي جهاني، کشورها را اغلب به اتخاذ سياست حمايت 
  . ازصنايع و فرآورده هاي داخلي هدايت مي کند، اما پايه واساسي براي اين بدبيني وجود ندارد

ه است ترکيب وآميزه اي ازصادرات بيشترمحصوالت غيرنفتي و وجود فضائي درگزارش همچنين آمد
ازسرمايه گذاري بهتر، مي تواند سرمايه گذاري خصوصي درمحل را افزايش دهد وسرمايه گذاري هاي 

  .مستقيم خارجي را چندين برابر بيشترکند
  

  ت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالدولتها، نيروها، مواضع 
  

  جک استرا به ايران می رود
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -بي بي سي 

  .جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، هفته آينده به ايران سفر می کند
اين چهارمين سفر وزير خارجه بريتانيا به ايران خواهد بود و در حالی انجام می گيرد که در محافل بين 

  .يی در مورد برنامه های هسته ای ايران ابراز می شودالمللی نگرانی ها
به " نگرانيها در مورد ايران"سخنگوی وزارت خارجه بريتانيا گفت که آقای استرا حامل پيامی حاکی از 

ويژه در زمينه مسائل مربوط به حقوق بشر، مبارزه جهانی عليه تروريسم و عدم گسترش سالحهای 
  .هسته ای خواهد بود

ح شدن ادعاهايی مبنی بر اينکه ايران درصدد دستيابی به سالحهای هسته ای است، در پی مطر
آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران خواسته است که با بازرسيهای سختگيرانه تر از تاسيسات 

  هسته ای اين کشور موافقت کند
  

ي ايران، به قطع گفتگوهاي فنالند تهديد آرد آه عدم موافقت با بازرسي سازمان ملل از تاسيسات اتم
  اتحاديه اروپا با جمهوري اسالمي منجر خواهد شد

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه): راديوفردا(اردوان نيكنام 
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فنالند روزپنجشنبه اعالم کرد اگرايران به درخواست هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي درمورد انجام 
 اتمي اين کشورترتيب اثرندهد، ادامه گفتگوهاي خود با بازرسي هاي سختگيرانه تري ازتاسيسات

  . اتحاديه اروپا را به خطرخواهد انداخت
اظهارات ارکي توميوجا وزيرامورخارجه فنالند به دنبال انتقادهاي هفته گذشته ): راديوفردا(بيژن فرهودي 

 ازگسترش سالح هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي ازايران درمورد عدم تبعيت ازمعاهده جلوگيري
  . اتمي عنوان شده است

آقاي توميوجا درمصاحبه اي با خبرگزاري رويترگفت تا زماني که ايران پاسخي به درخواست سازمان بين 
المللي انرژي اتمي نداده است، چشم انداز ادامه گفتگوهاي اتحاديه اروپا با ايران بسيارتيره و مبهم 

ايرانيان اهميت اين گفتگوها را درک مي . ست که ايران بايد چه کنداين سئوال مطرح ا: وي افزود. است
  .کنند وخود بايد درباره ادامه آن تصميم بگيرند

خبرگزاري رويتردرگزارشي نوشت ايران مصرانه مي گويد برنامه اتمي اين کشور جنبه مسالمت آميزدارد 
  . ي اتميوبراي تنوع بخشيدن به منابع برق ايران است ونه توليد سالح ها

اتحاديه اروپا شريک عمده تجاري ايران است وطرفين چند ماه است : رويتر درگزارش خود افزود
اقدام اتحاديه . گفتگوهائي براي تقويت مبادالت بازرگاني و مناسبات سياسي بين طرفين انجام داده اند

ش ايران را بخشي ازيک پانزده عضوي اروپا درگفتگو با ايران، اين اتحاديه را ازآمريکا که سال پي
  .محوراهريمني دانست، دورمي کند

با اين حال پرزيدنت بوش و رهبران اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در واشنگتن وعده دادند براي جلوگيري 
رومانو پرودي رئيس کميسيون اروپا . ازاقدام ايران به توليد سالح هاي اتمي، با يکديگرهمکاري کنند

  . ي با ايران دراين زمينه جريان داردگفت همه روزه گفتگوئ
وزيرامورخارجه فنالند همچنين به دنبال تظاهرات دانشجوئي اخيرايران عليه روحانيوني که رهبري 

رهبران . جمهوري اسالمي را برعهده دارند، حمايت خود را ازعوامل اصالح طلب ايران اعالم کرد
پي تظاهرات اخيربازداشت شده اند که اطالعي دانشجوئي ايران مي گويند صدها تن ازدانشجويان در

  .ازمحل بازداشت بسياري ازآن ها دردست نيست
وزيرامورخارجه فنالند درعين حال خاطرنشان ساخت هنوز روشن نيست دولت هاي اتحاديه اروپا تا چه 

ستيم اين آنچه را که ما خواستارآن ه: وي افزود. ميزان و چه اقدامي بايد درپاسخ به ايران عمل آورند
است که ببينيم تمامي کساني که درايران کم و بيش به گونه اي دمکراتيک انتخاب شده اند، يعني 

  .اکثر نمايندگان مجلس و رئيس جمهوري، توانائي اعمال قدرت واقعي را داشته باشند

  
  ننزديك شدن مواضع آمريكا و اتحاديه اروپا درقبال جمهوري اسالمي و نگراني دولتمردان ايرا

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه): راديو فردا(فريبا مودت 
 در يک مقاله تحليلي به اوضاع جاري ايران پرداخته و با اشاره به نگراني Die Zeitهفته نامه آلماني 

دست اندرکاران حکومتي در ايران اين : هايي که در دستگاه رهبري ايران احساس مي شود مي نويسد
ري در اروپا را با دقت مورد بررسي قرار مي دهند تا مبادا اتحاديه اروپا به سياست روزها هر اظهار نظ

  . شهرام ميريان، گزارشگر راديو فردا از آلمان مي گويد. آمريکا در قبال ايران بپيوندد
 درآغاز Die Zeit هفته نامه ):راديو فردا(Die Zeitشهرام ميريان، براساس گزارش تحليلي هفته نامه

درآن سال اين :  سال پيش مي پردازد و مي نويسد4 بلند و باالي خود به تظاهرات دانشجويان در مقاله
جوانان تنها به خاطر آزادي، مردمساالري و حقوق بشر به خيابانها نيامدند، بلکه آنها دست به کار 

پس از گذشت حال . ديگري نيز زدند و آن در دست گرفتن عکسهايي از محمد خاتمي و حمايت از او بود
 سال، همين دانشجويان در تظاهرات خود نشان دادند که ديگر طرح وي را که به برنامه دوم خرداد 4

  .شهرت يافته، باور ندارند
اين هفته نامه آلماني سپس به شکوفايي ادب و هنر و از همه مهمتر به پيشرفت در گستره روزنامه 

اره مي کند و پس از سيري در تاريخ سياسي نگاري، در سالهاي نخست رياست جمهوري خاتمي اش
آن آزاديهاي سياسي جزئي هم از . ولي حال محمد خاتمي ديگر قدرتي ندارد: معاصر ايران مي نويسد

هرگاه . ميان رفته، در حاليکه محافظه کاران بدون دردسر قدرت بازيافته خود را محکم در دست گرفته اند
 بار ديگر محافظه کاران بر کرسي هاي مجلس و مسند رياست Die Zeitاين روند ادامه يابد، به قول 

  . جمهوري تکيه مي زنند
اين هفته نامه آلماني آنگاه به اتهامهاي آمريکا عليه ايران مي پردازد و بر روي مناسبات اتحاديه اروپا با 

ان، امروزه به بحث بر سر روند مردمساالتري در اير: ايران و آمريکا مکث بيشتري مي کند و مي نويسد
جز در خيابان و کوي و برزن و مجلس، در واشنگتن هم به عنوان يک موضوع مطرح است و سپس مي 

. فشارهاي فزاينده آمريکا بر ايران، دست اندرکاران حکومتي را خشمگين و عصباني کرده است: افزايد
ر مراسم نمازهاي جمعه، در مقاله ها و تفسيرهاي نشريات متعلق به جناح محافظه کار و همين طور د

. ترس و نگراني از پايان گرفتن سيادت در ميان دست اندر کاران حکومتي، به خوبي حس مي شود
  .نگراني اي که از آغاز وقوع انقالب اسالمي در ايران، هرگز مشاهده نشده است. ترس 
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    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

 هزار نفر در تظاهرات ضد حكومتي در سراسر آشور 4وري اسالمي اعالم آرد دادستان آل جمه
  بازداشت شدند

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه - راديو فردا -ليلي صدر براساس گزارش خبرگزاري رويتر 
 4روزجمعه به نقل از دادستان کل جمهوري اسالمي اعالم شد درجريان تظاهرات اخيرايران، جمعا 

 نفراعالم کرد وگفت 800وي تعداد بازداشت شدگان تهران را .  درسراسر کشوربازداشت شدندهزارنفر
  .  درصد ازبازداشت شدگان بالفاصله آزاد شدند40

خبرگزاري دانشجويان ايران وخبرگزاري نيمه رسمي کارايران موسوم به ايلنا به ): راديو فردا(ليلي صدر 
ان کل جمهوري اسالمي گزارش دادند درجريان تظاهرات اخير، نقل ازآيت اهللا عبدالنبي نمازي دادست

.  درصد ازبازداشت شدگان بالفاصله آزاد شدند40.  هزارنفر در سراسر کشور بازداشت شدند4جمعا 
آيت اهللا نمازي که براي نخستين بارارقامي رسمي درارتباط با کساني که در سراسر ايران بازداشت 

 هزار نفرهمچنان در زندان به سر مي برند که تنها تعداد 2د درحال حاضر شده اند ارائه مي داد، افزو
 ژوئن جاري 20 تا 10وي درمورد شهرتهران که کانون تظاهرات ده روزه . اندکي ازآنان دانشجو هستند

  . نفر درتهران بازداشت شدند800بود، گفت 
 گروه کوچکي ازدانشجويان به خبرگزاري رويتر درگزارشي نوشت تظاهرات تهران هنگامي آغاز شد که

اما اعتراض اين گروه به سرعت تبديل به تظاهرات . خصوصي شدن برخي ازدانشگاه ها اعتراض کردند
گسترده اي عليه رژيم دراطراف دانشگاه تهران شد وبرخوردهاي سختي را با اعضاي سپاه پاسداران 

  .ونيروهاي بسيج به دنبال آورد
 تهران بود، به شهرستان 1999 ژوئيه سال 9اهرات درپي زد وخوردهاي اين تظاهرات که جدي ترين تظ

ها نيزسرايت کرد وطي آن تظاهرکنندگان به طرزبي سابقه اي عليه آيت اهللا خامنه اي رهبرجمهوري 
دامنه تظاهرات هنگامي باال گرفت که دولت دست به سرکوب تظاهرکنندگان زد . اسالمي شعاردادند

يکي از تظاهرکنندگان . ه سختي مجروح شدند و صدها تن بازداشت گرديدندودرجريان آن عده اي ب
  .درشرايطي که هنوز جزئيات آن روشن نشده است، درشيرازجان خود را ازدست داد

به نقل ازآيت اهللا نمازي دادستان کل ايران گفته شد مقامات دولتي برگزاري مراسم سالگرد آشوب 
رويتر درگزارش خود افزود سرکوب تظاهرات اخير، خشم . م کرده اند را ممنوع اعال1999هاي ژوئيه سال 

گسترده دانشجويان ايران را درپي داشته ومحمد خاتمي رئيس جمهوري اصالح طلب ايران را 
آقاي خاتمي ازحق دانشجويان درتظاهرات دفاع کرده، اما نظرات . درفشاربيشتري قرارداده است

درهمين حال، . ه قضائيه ونهادهاي اطالعاتي کشورنداشته استاواثرچنداني درنيروهاي امنيتي، قو
 تن ازفعاالن دانشجوئي روزجمعه طي نامه سرگشاده اي به محمد خاتمي رئيس جمهوري، از وي 160

خواستند تا وقت باقي است به دفاع ازحق اعتراض برخاسته وجلوسروصداها را بگيرد ودرغيراين صورت 
  .ندشجاعانه ازمقام خود استعفا ک

  
   تير نخواهيم داشت18امسال چيزي به عنوان برگزاري مراسم : دادستان آل آشور
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -خبرگزاري آار ايران 

 تير وجود ندارد، 18از نظر مسؤوالن ضرورتي براي برگزاري مراسم سالگرد : دادستان آل آشور گفت
  . تير نخواهيم داشت18اسم بنابر اين امسال چيزي به عنوان برگزاري مر

: آيت اهللا نمازي در حاشيه گردهمايي سراسري قوه قضائيه به خبرنگار خبرگزاري آار ايران گفت
اند آه در درون دانشگاه   مسؤوالن آموزش عالي و دانشگاهها در آار آارشناسي به اين نتيجه رسيده

  .سؤوالن امنيتي باالتفاق همين نظر را دارند تير برگزار نشود و در بيرون دانشگاه نيز م18مراسمي براي 
اي از بازداشت شدگان در اختيار قوه قضائيه و   عده: نمازي در مورد بازداشت شدگان حوادث اخير گفت

  .اي نيز در اختيار دستگاههاي امنيتي هستند  در زندان اوين هستند و عده
 داريم اين است آه اگر آسي براي آنچه در فقه: نمازي در مورد محارب بودن دستگير شدگان گفت

اند و     ارعاب و تهديد ، دست به اسلحه ببرد، حكم محارب دارد اما اينكه چه آساني اين آار را آرده
شود و اگر   مصاديق آن چه آساني هستند، بستگي به اطالعات و اسنادي دارد آه در پرونده مطرح مي

  . اند، محارب هستند  ثابت شود آه افرادي به روي مردم سالح آشيده
در دنيا   :وي عملكرد نيروي انتظامي در برخورد با اغتشاشگران را عقالني و با متانت ارزيابي آرد و گفت

  .اي پيدا نكنيد آه پليس مورد هجوم قرار بگيرد و دست به اسلحه نبرد  و از خود دفاع نكند  شايد نمونه
راني و اسالمي، پليس آه مظهر اقتدار يك ملت جاي تأسف است آه در يك فرهنگ اي: نمازي افزود

  .گيرند  است، مورد اهانت و فحاشي قرار مي
اند به خود بيايند و آنهايي آه تحصيل آرده هستند   آساني آه اين آار را آرده: وي ابراز اميدواري آرد

  .مطالعه آنند و ببينيد آه آيا تعرض و تعدي به اموال عمومي صحيح بوده است

  
  آمريكا بايد اعضاي گروه تروريستي منافقين راتحويل ايران دهد: گنهصباح زن

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه: خبرگزاري فارس
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از دولت آمريكا نيز انتظار :صباح زنگنه مشاور وزير امور خارجه در مورد درخواست اخير آمريكا از ايران گفت
ارچوب آن پايبند باشد و با عناصر تروريست موجود در  و يا الاقل به چ1373داريم آه او نيز به قطعنامه 

  .آمريكا برخورد و آنان را به دولت ايران تحويل دهد
 شوراي امنيت در خصوص مبارزه با تروريسم پايبند است و دولت 1373ايران به قطعنامه : زنگنه افزود

هدين خلق را تحويل ايران ايران بارها از دولت آمريكا درخواست آرد آه رهبران گروهك تروريستي مجا
  . المللي عمل نمايد ها و قوانين بين نمايد و با راستي و شفافيت به قطعنامه

در مورد زندانيان القاعده موجود در ايران، بايد گفت آه اينها همچنان تابع آشورهاي خود : و ي افزود 
 اگر تابعيت آنان از سوي هستند و احتمال دارد آه اين زندانيان تحويل آشورهاي خود داده شوند و

آشورهاي مربوطه تكذيب شود، آنگاه دستگاه قضايي ايران تصميم مناسب را در مورد آنان اتخاذ خواهد 
  . آرد

وي در پاسخ به اين سوال به گزارش شبكه عربي و آفريقايي صداي جمهـوري اسـالمي ايـران ، آـه آيـا                        
: گفـت » دين خلـق را تحويـل مقامـات ايرانـي دهـد؟           خواهد آه عناصر مجاه     ايران نيز از دولت آمريكا مي     «

دهـد    آند، آنها را بازداشت و مورد تحقيق و بازرسي قرار مـي             ايران با اعضاي سازمان القاعده برخورد مي      
چرا آه ورود آنان به ايران مخالف قوانين و مقررات آشور است و حتـي احتمـال دارد، آـه آنهـا را محكـوم                         

  .آند
  

هاي آمريكا از منافقين نبود، آنها  اگر حمايت: شوراي نگهبان،امام جمعه موقت تهرانآيت اهللا جنتي، دبير 
  از بين رفته بودند

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه
در قوه قضاييه پااليش دروني الزم است و اگر اين آار صورت گيرد، مسلما اعتماد مردم نسبت به اين 

  .تواند در راستاي اجراي عدالت عمل آند هتر ميشود و اين دستگاه ب دستگاه بيشتر جلب مي
هاي نماز جمعه امروز تهران، با اشاره به  به گزارش ايسنا، آيت اهللا جنتي، دبير شوراي نگهبان، در خطبه

دشمن زماني نقشه براندازي آشيد آه ديد اين : حادثه هفتم تير، آن را فاجعه عجيبي دانست و گفت
اضر نيست آمترين لبخندي به آمريكا بزند و يا آمترين چراغ سبزي به نظام اهل سازش نيست و امام ح

  .آنها نشان دهد
ها در هر آشور ديگري اجرا  اگر اين نقشه: وي حادثه هفتم تير را يك ترور خونين دانست و افزود

آرد، در حالي آه در اين آشور محاسبات دشمنان اشتباه شد  شد، نظام آن آشور را سرنگون مي مي
  . اين نظام يك نظام ارزشي با حمايت عظيم مردمي استزيرا

جنتي با بيان اينكه انقالب ما انقالبي الهي ـ مردمي، با رهبري امامي بود آه با هيچ آس تعارف 
اي به نظام وارد نكرد و   تير آمترين ضربه7هاي دشمن در  نقشه: نداشت و مطيع فرمان حق بود، افزود

ت و مردم را نسبت به انقالب بي اعتنا نكرد، بلكه مردم با تشييع بي هاي نظام را سس اي پايه ذره
ي پيكر شهيد بهشتي و يارانش به دشمن نشان دادند آه همان عناصري آه اين نظام را به  سابقه

  .وجود آوردند، هنوز فعالند
نين نخبگان يك تر و بدتر از آشتن خو وي با طرح اين پرسش آه آيا تروريسمي باالتر، فاجعه آميزتر، زشت

  آيا دنياي آنروز آن را محكوم آرد؟: آشور وجود دارد؟ گفت
اگر : خطيب جمعه تهران در اين راستا به نقش منافقين و تاثير حمايت آمريكا از آنان اشاره آرد و افزود

  .هاي امريكا از منافقين نبود، آنها از بين رفته بودند حمايت
هاي حل اختالف را   قوه قضاييه، احياي دادسراها و تشكيل هياتدبير شوراي نگهبان با اشاره به هفته

از اقدامات بنيادين قوه قضاييه خواند و با اشاره به وجود قضات پاآدامن و شريف آه طبق قانون و عدالت 
قوه قضاييه برخي قضاتي آه طماع هستند يا تبعيض قائل : آنند و طمع مادي ندارند، گفت عمل مي

  . آورد ل تعليق درميشوند را به حا مي
حكومت ما حكومت : وي با تاآيد بر اين آه پااليش دروني در قوه قضاييه الزم است، ادامه داد

مستضعفين است، دستگاه قضايي بايد در خارج از قوانين خود به بيچارگاني آه به آنها مراجعه 
  .آنند، راهنمايي و مشورت برساند مي

دانشگاه تهران از دستگاههاي مختلف اطالعاتي، امنيتي، قضايي، جنتي با اشاره به حوادث اخير آوي 
انتظامي و مسووالن دانشگاهي آه با رهبري مقام معظم رهبري، به موقع عمل آرده و غائله را مهار 

  .نمودند، تشكر آرد
از بين آنها اقشار مختلفي . اند بايد تذآر داد به آساني آه در اين ماجرا فريب خورده: وي تصريح آرد

  . جمله دزد، قاچاقچي، ساواآي و ولگرد خياباني نيز وجود داشت
. توان رها آرد با عوامل اصلي بايد طبق قانون برخورد آرد، اما عوامل فرعي را هم نمي: جنتي تاآيد آرد

  .آنها بايد بفهمند تا دوباره فريب نخورند و اگر خوردند، بايد غرامت آن را بپردازند
شود آه مردم خيالشان  اين باعث مي. ضاييه بايد با جديت با قضيه برخورد آندقوه ق: وي تاآيد آرد

  .راحت شود و امنيت داشته باشند
اين بوش و بلر خبيث و سخي بايد بفهمند آه با چه مردم و نظامي : خطيب جمعه امروز تهران افزود

  .االن مبارزه با امريكا مبارزه با ناامني است. طرفند
اگر آسي به ما آاري نداشته باشد، ما با او :  ما اهل جنگ و تعرض نيستيم، گفتوي با بيان اينكه

  .آاري نداريم
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جنتي با بيان اينكه هر شخص و گروهي در ايران مورد حمايت آمريكا قرار گيرد، مورد تنفر و بيزاري مردم 
بل آنترل است و گراني؛ قا: گيرد، گراني را مساله روز و اساسي آشور توصيف آرد و افزود قرار مي

  .توان جلو آن را گرفت زيرا ما هيچ مشكلي الينحلي نداريم مي

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  نسل سوم القاعده خطر 
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -گرگ بارو خبرنگار بی بی سی 

ده و ساير گروههای نسخه ای از پيش نويس گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد ادامه تهديد القاع
مرتبط با آن اخطار می دهد و می گويد اين تهديدها درحالی ادامه دارد که تالش جهانی برای مسدود 

  .کردن حسابهای بانکی، بريدن منابع مالی و بازداشت اعضای القاعده نيز ادامه داشته است
 از سوی شورای 2001ل اين گزارش را گروهی به نام نظارت بر القاعده منتشر کرده است که در سا

  .امنيت سازمان ملل تشکيل شد
اين گزارش تصوير نوظهوری از افراطگرايی اسالمی ارائه می کند که براساس آن القاعده را بايد نه تنها 

سازمان، بلکه ايدئولوژی نيز به شمار آورد که به نوشته تدوين کنندگان گزارش باعث می شود رديابی و 
  .  بيش از پيش دشوارتر شودبازداشت اعضای القاعده

پيش نويس گزارش گروه نظارت بر القاعده جای زيادی برای بی تفاوتی و رفتن به خواب غفلت باقی 
نمی گذارد و تالش جهانی برای محدود کردن فعاليتهای القاعده را موثر می داند، اما در عين حال به 

 و بمبگذاريهای مراکش، چچن و حمالت اخير به مجتمع مسکونی خارجيان در عربستان سعودی
  .افغانستان به عنوان شواهدی از تهديد جدی القاعده اشاره می کند

مايکل چندلر، رئيس گروه نظارت سازمان ملل بر مشکالت کنترل گروهی که وی نسل سوم حاميان 
قيم با القاعده خواند تأکيد دارد، حاميانی که بيشتر با انگيزه های عقيدتی و نه لزومًا تماس مست

  .بنيانگذاران القاعده به عضويت اين شبکه درآمده اند
وی نسل سوم را کسانی توصيف می کند که هرگز به افغانستان نرفته اند و در جريان تکامل القاهده 

هرگز بخشی از اين شبکه نبوده اند اما همان ايدئولوژی را اتخاذ می کنند و می خواهند به همان شيوه 
  .رفتار و عمل کنند

پيش نويس گزارش، که ماه ژوئيه در شورای امنيت بررسی خواهد شد، اعضای سازمان ملل را ترغيب 
می کند به تعهدات خود تحت قطعنامه های جاری سازمان ملل عمل کنند و گزارش اقدامات خود برای 

  .کنترل فعاليتهای القاعده را تحويل دهند
ه اعضای منفرد القاعده ارائه کنند تا اين افراد بازداشت همچنين از آنها می خواهد اطالعات دقيقی دربار

  .و از سفر آنها جلوگيری شود
اين گزارش همچنين قويًا به نفع بهبود تالشها جهت بريدن جريانهای مالی القاعده استدالل می کند و 

  .انسداد حسابهای بانکی را کافی نمی داند
 خيريه و تحقيقات موثر در مورد کليه داراييهايی آنها، در اين گزارش، از نظارت دقيق بر عملکرد مؤسسات

از جمله مؤسسات متعلق به افرادی که به خاطر حمايت يا همدردی با القاعده شناخته می شوند 
 حمايت شده است

  
   تن از اعضاي القاعده مسئول عمليات انتحاري در عربستان سعودي50دستگيري 
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه): راديو فردا(امير آرمين 

تسليم علي : يك مقام وزارت آشور عربستان سعودي، به خبرنگار آسوشيتدپرس گفته است
عبدالرحمن الفقصي القندي در روز پنجشنبه، حاصل تالشهاي بي وقفه ماموران در شناسايي و 

 آن در پي.  نفر آشته شدند34 ماه مه است آه طي آن 12دستگيري عامالن حمله هاي انتحاري 
 ماه ژوئن، به يك هسته تروريستي در مكه حمله برد و گفته شد اعضاي هسته در صدد 14پليس در روز 

مقام وزارت آشور سعودي مي گويد حلقه محاصره . برنامه ريزي براي يك برنامه تروريستي ديگر بودند
طور منظم همه جا تحت بازرسي ايجاد شده و افراد مورد سوءظن به . روزبه روز تنگتر ميشود

به گفته او القندي در بندر جده حاضر به . دستگيرمي شوند و القندي، راهي جز تسليم شدن نداشت
تسليم شد، به شرط آنكه امير محمد بن نايف، معاون وزارت آشور، شخصا در مراسم تسليم وي حضور 

  . يابد
ح زود به خانه بن نايف رفته و القندي صب: روزنامه اآاز از قول امير نايف، وزير آشور سعودي مي نويسد

امير نايف، وزير آشور سعودي، ابراز اميدواري آرده است آه تعداد بيشتري . خود را تسليم آرده است
هنوز به قرار اطالع، ترآي ناصر الدنداني، عضو شبكه . از افراد مورد سوء ظن، خود را تسليم آنند

، در عربستان سعودي به سر مي برد و دستگير القاعده و مظنون به دست داشتن در بمب گذاري رياض
از زمان بمب گذاري هاي رياض، پليس سعودي بر شدت اقدامهاي افزوده و واحدهاي ويژه . نشده است

در لباس شخصي ضد گلوله و مجهز به سالح گرم در نقاط بازرسي مستقر شده و در شهرهاي بزرگ، 
  . لها را متوقف مي سازند و به بازرسي مي پردازنداتومبي. اوراق شناسايي افراد را بررسي مي آنند

 فرد مظنون به دست داشتن در بمب گذاري رياض و هسته 50وزير آشور سعودي مي گويد تا آنون 
بنابر گزارشها، القندي با شبكه تروريستي القاعده ارتباط داشته و جزء . توطئه مكه، بازداشت شده اند
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عبدالرحمن، پدر القندي، روز . دد دستگيري وي بوده استنوزده نفري است آه پليس سعودي درص
الرياض . جمعه در گفتگو با روزنامه الرياض، اقدام پسرش القندي در تسليم شدن را تاييد آرده است

 سال در افغانستان و چچن، در آنار نيروهاي طالبان و القاعده مي جنگيده و 5القندي مدت : مي نويسد
مقامهاي ضد . ، تحصيل آرده، اما هرگز فارغ التحصيل نشده استدر دانشگاه اسالمي سعودي

تروريستي آمريكا اميدوارند با توقيف القندي در عربستان سعودي، عمليات شبكه القاعده در عربستان 
  . مختل شود

 در ترابرا در افغانستان، يعني در محلي آه گفته 2001القندي با نام مستعار ابوبكر العضدي، تا سال 
ود بن الدن در آنجا مخفي شده است، حضور داشته و پيش از آغاز بمباران ترابرا، توسط نيروهاي مي ش

القندي با سيف العدل و ابومحمد : مقامهاي آمريكايي مي گويند. آمريكايي، آنجا را ترك آرده است
ايران مخفي المصري، دو تن از افراد برجسته القاعده، در تماس بوده و گفته مي شود اين دو نفر در 

القندي همچنين با خالد شيخ محمد آه اآنون در بازداشت دولت آمريكا به سرميبرد و بنا به . شده اند
  . سپتامبر به آمريكا بوده، همكاري داشته است11گزارشها از طراحان حمله هاي 

  
  دهد   ايران هشت عضوالقاعده را به مصر تحويل مي

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه
مسؤوالن ايراني و مصري مشغول مذاآراتي فوق : ه تلويزيوني الجزيره قطر امروز اعالم آردشبك

  .محرمانه در قاهره هستند
محور : الملل خبرگزاري آار ايران، ايلنا، خبرنگار اين شبكه از قاهره گزارش داد  بين  به گزارش سرويس

ده به مصر است آه طي دوماه گذشته نفر از اعضاي القاع  اصلي اين مذاآرات، چگونگي تحويل هشت
  .اند  در ايران دستگير شده
رئيس سابق جنبش " ايمن الظواهري " نفر از دستياران نزديك   اند آه اين هشت  منابع مطلع اعالم آرده

  .جهاد اسالمي مصر و مرد شماره دو شبكه القاعده، هستند
تحويل عناصر مصري تبار دستگير شده پيش از اين دآتر سيدآمال خرازي وزير خارجه آشورمان از 

  .القاعده در ايران به آشور مبتوعشان در تابستان سال گذشته خبر داده بود
سيد هادي خسروشاهي آاردار ايران در مصر نيز چندي پيش در گفتگو با روزنامه الزمان چاپ لندن از 

  .گفتگوهاي فشرده ايران و مصر در آمريكا خبر داده بود
  

  ايران در عراقمداخله رژيم 
  

  بازتاب رويدادهاي عراق و دخالت جمهوري اسالمي در مطبوعات بريتانيا
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه): راديو فردا(فريبا مودت 

نشريات بريتانيا نيز در مورد عراق و به ويژه آنچه اين مقاالت دخالتهاي ايران در امور اين کشور خواندند، 
  . ديو فردا، شهران طبري در لندن نگاهي به اين مقاالت داردهمکار را. منتشر کردند

در ال به الي مطالب که روزنامه هاي صبح امروز لندن به عراق اختصاص داده ): راديو فردا(شهران طبري 
اکنون هفته ها است که رهبران قومي عراق به : اند، روزنامه تايمز مقاله اي دارد که در آن مي گويد

انيايي هشدار مي دهند که دسته هايي از شبه نظاميان اسالمي که در ايران تعليم فرماندهان بريت
افسران عالي رتبه : اما همين سرکردگان قومي عراق مي گويند. ديده اند، به جنوب عراق نفوذ کرده اند

که بريتانيايي به قدري مشغول جنگيدن و دستگير کردن فدائيان صدام و مزدوران خارجي آنها بوده اند 
تربيت شده در ايران ) گروه شبه نظامي(در مورد اين ميليشيا . اين بليه جديد را ناديده گرفته اند

آنها که قصدشان بيرون راندن نيروهاي متحدين : اخطارهايي صورت گرفته بود، از جمله آن که گفته شد
ند، آنها را تحريک از عراق است، منتظرند تا هرجا که مردم محلي از موضوعي ناراضي به نظر مي رس

  . کرده و اين نارضايتي را به شورش بدل کنند
اکنون بازرسان ارتش در حال پيگرد و بازجويي اين اسالمي هاي افراطي هستند تا در يابند که آيا آنها در 

 سرباز نيروي 6حمله روز سه شنبه به چتربازان بريتانيايي و محاصره پاسگاه پليس شهر که در آن 
گزارش داده مي شود که اکنون دسته هايي از اين . يا کشته شدند، دست داشته اند يا نهپليس بريتان

اين . تندروها به دهکده هاي دور افتاده عراق نفوذ کرده اند و از ايران سالحهاي سنگين با خود مي آورند
. اچاق بوده استمنطقه بزرگ کويري بين دو کشور، ساليان دراز مرکز فعاليتهاي تبه کاران و راه انواع ق

سرنگوني نظام صدام حسين براي آنها اين فرصت را فراهم آورده که فعاليتهاي خود را تشديد کنند و 
نيروهاي بريتانيا که در برقراري نظم در جنوب عراق اولويت را به شهرهايي مانند بصره داده اند، از اين 

ما مي دانيم : ريتانيا در جنوب عراق گفتژنرال پيتر وال، فرمانده نيروهاي ب. منطقه غافل بوده اند
گروههاي فرصت طلبي هستند که مي خواهند از شرايط موجود سوء استفاده کنند و اهداف خود را به 

  .پيش برند
  

دو ماه پس از سرنگوني نظام : روزنامه فايننشال تايمز درباره کردهاي عراق مطلبي دارد و مي نويسد
 رضايتي در منطقه کردستان شمال عراق از ناامني و نابساماني بعثي عراق، اولين نشانه هاي نا

با اين حال رهبران کردستان عراق همچنان اعتقاد . موجود در ساير نقاط کشور، به چشم مي خورد
دارند که با ادامه همکاري ميان مقامات آمريکا و نمايندگان گروههاي سياسي عراق، باالخره راه حل 
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مي تواند مجسم کند : جالل طالباني رهبر جبه ميهني کردستان گفته است. دمورد قبول پيدا خواهد ش
دولتي که تمام گروههاي اپوزيسيون سابق .  ماه ديگر دولت موقت در عراق در راس امور باشد3که تا 

از جمله سيري يا مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق که آمريکا از . عراق در آن شرکت داشته باشند
  . ا ايران خشنود نيستنزديکي آن ب

  
اما آقاي طالباني سيري را جنبش شيعه معتدل و بزرگي مي خواند که رهبرش محمد باقر حکيم، افکار 

با آنکه رهبران کردستان عراق و مردم اين منطقه از اياالت متحده حمايت . و نظرات مستقل خود را دارد
ريکا در همسانسازي اين منطقه با ساير نقاط مي کنند و آن کشور را متحد خود مي دانند، از تعجيل آم

کردها بالفاصله پس از پايان جنگ در شهرهاي موصل و کرکوک، نظم و . عراق چندان راضي نيستند
آرامش را برقرار کرده اند، به روش دموکراتيک نمايندگان شوراهاي شهر را انتخاب کرده اند، مغازه ها را 

رشدي عزيز، وزير دادگستري در سليمانيه . را در خيابانها تضمين کردبه راه انداخته اند و پليسشان نظم 
من آرزو دارم دستاوردهاي ما و نظم و دموکراسي که ما برقرار کرده ايم، به تمام عراق : مي گويد

  .اما ترس من از ان است که هرج و مرج آنها دامنگير ما شود. سرايت کند
  

 خرند حالل است  ريختن خون يهودياني آه در عراق زمين مي
   1382 تير 6جمعه،  -سايت بي عنوان 

اهللا آاظم حائري با صدور فتوايي ضمن تحريم هرگونه فروش زمين در عراق به يهوديان، حكم  آيت
   . ريختن خون اين افراد را صادر آرد
اي ديني اهللا آاظم حائري، يكي از علم ي البيان چاپ امارات، آيت به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه

   . ي عراق در اين فتوا هم چنين هرگونه خريد و فروش ديگر را نيز با يهوديان حرام اعالم آرد برجسته
آيت اهللا حائري در اين فتوي هم چنين بيان داشته است از زمان صدور فتوي هر يهودي آه اقدام به 

   . خريد خانه يا زمين آند ريختن خونش حالل است
 
  

  لت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقدو،عراق رويدادهاي 
  

  شده است" دنده سبك"جستجو براي يافتن صدام وارد 
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6  جمعه:خبرگزاري فارس

  حسين با افزايش حمالت نيروهاي ائتالفي سرعت گرفته است  جستجو براي يافتن صدام
 نام دارند را 20هاي مخصوص، آه گروه ضربت به گزارش آسوشيتدپرس، آمريكا يك تيم پنهاني از نيرو

براي جستجوي صدام و طرفداران وي، يعني عدي و قصي و ديگر اعضاي گروه پرنفوذ او تشكيل داده 
  . است

آه به جاي تامي فرانكس به عنوان رئيس ستاد فرماندهي نيروي » جان ابي زيد«در همين رابطه ژنرال 
اطمينان حاصل شده است آه آشف : اي آمريكا گفتآمريكايي منصوب شد به هيأت منصفه سن

  . ها حساس و مهم است هاي صدام نه تنها براي آمريكا بلكه براي عموم عراقي مكان
اين مسئله بسيار مهم است زيرا او يك ديكتاتور حاآم بود آه هزاران تن از مردم خود را آشت : وي افزود

  . اآي آه صدام بر آنها تحميل آرده بود را از بين ببرندو براي مردم عراق مهم است تا اين آابوس وحشتن
از همين لشگر از گزارش " بيل مك دونالد"سخنگوي لشگر چهارم پياده نظام آمريكا و " جوسلين آبرل"

  .  خودداري آردند20جزئيات گروه ضربت 
ها استفاده  از تجهيزات استاندارد همانند خودروهاي زرهي و هليكوپتر20گروه ضربت : گفت" آبرل"

گويند ترديد در مورد سرنوشت وي نماد همگرايي احساسات ضدآمريكايي  مقامات مي. خواهند آرد
  . شده است

  
  صدام آجاست؟ زنده يا مرده؟

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه: خبرگزاري فارس
رابكاريها و امريكا روز گذشته اعالم آرد شايعات مربوط به زنده بودن صدام ، سبب تشديدحمالت و خ

  .هاي آشتار جمعي ايجاد آرده است مانعي در گفتن حقايق از سوي مردم عراق در مورد سالح
به گزارش شبكه تلويزيوني آلمان، با توجه به اين مسئله آمريكا جستجوي همه جانبه خود را براي يافتن 

روان از خودروها در مرز هفته گذشته نيروهاي امريكايي به يك آا. گيرد مي  همچنان در عراق پي صدام
هاي ارشد سابق عراق در  رفت مقام سوريه حمله آردند؛ حمله بدان جهت صورت گرفت آه گمان مي

  . اند آن هستند اما بعدا مشخص شد صدام و دو فرزندش در خودروها نبوده
ن شدن بنا به گفته خبرنگار اين شبكه از بغداد، صدام قبل و بعد از جنگ مناطق مختلفي براي پنها

  . آرد زندگي مي" رادوانيا"داشته است او ابتدا در آاخ بزرگي به نام 
 آيلومتر مربع قرار داشته است اما صدام مرتبا 40 آاخ ديگر در زميني به مساحت 18در اين آاخ بزرگ 

  . داده است مكان خود را تغيير مي
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رم جنگ به اين آاخ آمد و اندآي گويد صدام در روز سوم و چها يك مأمور گارد رياست جمهوري عراق مي
  . پس از آنكه اين جا را ترك آرد اين منطقه بمباران شد

در بغداد بود نجات يافت زيرا » المنصور«در هفتم آوريل صدام بار ديگر از مرگ حتمي زماني آه در منطقه 
 حاضر نشدند در دقايقي قبل از آنكه منطقه بمباران شود صدام منطقه را ترك آرده بود مردم اين منطقه

 دقيقه قبل از بمباران منطقه 12اما آنها به خبرنگار اين شبكه گفتند . برابر دوربين اين شبكه قرار گيرند
  . صدام با خودرو بنز خود محل را ترك آرده بود

آرد براي ما دست تكان  گويد حتي زماني آه او منطقه را ترك مي مردم منطقه المنصور در بغداد مي
برد زيرا محل  ي اگر صدام در اين منطقه بود احتماال از اين بمباران جان سالم به در ميداد حت مي

  . اختفاي او آسيب آمي ديده بود
صدام از آنجايي آه در آن زمان به يك افسر گارد خود مظنون شده بود ناگهان محل را ترك آرد گرچه 

منصور هستند تا اثري از صدام بدست امريكاييان هم اآنون در حال خاك برداري محل تخريب شده ال
  . آورند

هاي ديگر حكايت از آن داشت آه صدام در زمان بمباران در محل اختفاي ديگري بوده  بعضي از گزارش
ترديد آمي وجود دارد آه صدام ديكتاتور سابق زنده مانده باشد اما اآنون شايعات زيادي وجود . است

  دارد آه او اآنون آجا است ؟ 
هاي   او سعي نكرده عراق را ترك آند مردم در بغداد اعتقاد دارند صدام همچنان در يكي از محلاحتماال

  . بغداد مخفي شده است 
 نفر 55صدام تنها مقام رژيم سابق نيست آه امريكا در تعقيب وي است در فهرست پنتاگون اسامي 

  . اند  نفر دستگير شده55 نفر از اين 30قرار داد آه بايستي دستگير شوند آه در حال حاضر 
امريكا همچنان اميدوار است آه بازداشت شدگان سرنخي از رئيس سابق خود بدهند، هفته گذشته 

سربازان امريكايي حميد محمود التكريتي منشي و محافظ صدام را بازداشت آردند و اميدوار بودند آه او 
ييان در حال حاضر با توجه به اطالعاتي بتواند سرنخي براي شناسايي محل اختفاي صدام بدهد و امريكا

  . اند اي را آغاز آرده دهد عمليات ويژه آه وي مي
  . محمود التكريتي يكي از عناصر نزديك و مهم رژيم صدام بوده است

گويند  ها مي بعضي از عراقي. اند ه ها پس از دستگيري محمود التكريتي خرسند شد بسياري از عراقي
.  نفري آمريكا در رديف هشت قرار دارد55محمود در فهرست . ترسناك بوده استمحمود به اندازه صدام 

معاون رئيس » عزت ابراهيم«از جمله عناصر مهم آن فهرست به جز صدام و دو فرزندش قصي و عدي، 
 در حلبچه 1998معروف به علي شيميايي است؛ فردي آه در سال » علي حسن المجيد«جمهوري و 

  ل استفاده آردبر ضد آردها گاز خرد
  

  دو سرباز آمريکايی در عراق مفقود شدند
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -بي بي سي 

  نيروهای آمريکا در عراق به طور مرتب هدف حمله قرار دارند
نيروهای آمريکا در عراق در جستجوی دو سرباز هستند که تصور می شود در شمال بغداد ربوده شده 

  . باشند
 ژوئن، موقعی که توفان شن درگرفته 25 آمريکا می گويند اين دو سرباز روز چهارشنبه، مقامات دفاعی

  . بود، از محل استقرار خود در نزديکی شهر بلد ناپديد شدند
در نزديکی صحنه خون مشاهده شده است اما هيچ رد پای ديگری از سربازان يا خودرو، سالح ها و 

  . تجيزات ديگر آنها در دست نيست
کايی ها می گويند سه عراقی به ظن دست داشتن در ربودن احتمالی اين دو سرباز دستگير شده آمري
  . اند

همچنين گزارش هايی در دست است حاکی از اينکه يک نظامی آمريکايی در عراق کشته شده است 
  . اما جزئيات اين امر هنوز روشن نيست

  . زان آمريکايی و تجهيزات آنها در عراق استاين وقايع تازه ترين مورد از يک رشته حمالت به سربا
خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد اگر ربوده شدن اين دو سرباز آمريکايی تاييد شود، اين موضوع 

  . می تواند نشانگر روش ديگری از حمله به نيروهای آمريکايی و بريتانيايی در عراق باشد
  

  ظهور وزير اطالع رسانی صدام در تلويزيون
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -ي بي سي ب

آقای الصحاف ارتباطات ضعيف نظامی را عامل هر گونه اطالعات غلطی دانست که او در کنفرانس های 
  خبری خود داده بود

محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع رسانی حکومت صدام حسين برای اولين بار از زمان سقوط اين 
  .کا، در يک شبکه تلويزيونی عربی ظاهر شده استحکومت در جنگ به رهبری آمري

  . وی تکيده به نظر می رسيد و موهايش سفيد بود
داده بودند، گفته است داوطلبانه " علی کمدی"آقای الصحاف که برخی از مطبوعات غربی به وی لقب 
  . تسليم نيروهای آمريکا شد اما آنها بعدا او را آزاد کردند
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محمد سعيد الصحاف در مورد کنفرانس های مطبوعاتی تلويزيونی که در جريان جنگ می داد گفت 
  همواره به آنچه می گفت اعتقاد داشت  

  .وی گفت درباره محل اختفای صدام حسين و ديگر اعضای کادر رهبری سابق عراق اطالعی ندارد
نست که او در اين کنفرانس ها داده وی ارتباطات ضعيف نظامی را عامل هر گونه اطالعات غلطی دا

  . بود
محمد سعيد الصحاف خود را تسليم نيروهای آمريکايی کرده است " العربيه"به گزارش شبکه تلويزيونی 
  .آمريکايی ها می گويند از موضوع اطالعی ندارند. اما پس از بازجويی آزاد شد

 ای گفت که مصاحبه خود با صحاف را در که در دوبی مستقر است در بيانيه" العربيه"شبکه تلويزيونی 
  . ژوئن پخش خواهد کرد27ساعت هفت بعد از ظهر روز جمعه 

کنفرانس های روزانه خبری آقای صحاف در بغداد در جريان جنگ، که به طور فزاينده ای با واقعيت در 
  .تضاد بود، او را به چهره ای سرگرم کننده در غرب بدل کرد

  .ای آمريکايی به بغداد ناپديد شداو به هنگام ورود نيروه
ما او را در اختيار نداريم و هيچ اطالعاتی : "يک سخنگوی ستاد فرماندهی آمريکا به بی بی سی گفت

  ."هم از نيروهايمان در عراق به ما نرسيده است که اين گزارش ها را تاييد کند
  ."چيزی برای گفتن داردوی قصه گوی شيرين زبانی است و ما منتظريم ببينيم چه : "او افزود

يک روزنامه عربی زبان مستقر در لندن در ماه آوريل با انتشار خبری نوشت آقای صحاف تالش دارد در 
  .عراق تسليم نيروهای آمريکايی شود

 مقام 55الشرق االوسط نوشت آمريکايی ها از بازداشت او خودداری می کنند زيرا نام او در فهرست 
  .ريکايی ها در جستجوی آنها هستند قرار نداردفراری رژيم صدام که آم

يک مقام کرد عراقی به اين روزنامه گفت که آقای صحاف در خانه عموی خود در بغداد زندگی می کند و 
  .نيروهای آمريکايی او را زير نظر دارند

ان وی گفت وزير سابق هنوز در تالش است برای بازداشت خود با آمريکايی ها مذاکره کند چون نگر
 امنيت جانی خود در بغداد است

  
  گزارش از غارت بانك هاي عراق توسط پسران صدام  

   2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -خبرگزاري آار ايران 
باران هوايي آمريكا بر ضد بغداد، صدام حسين پسر خود را به خزانه بانك   ها قبل از اولين بمب  ساعت

  . دستگاه تريلي خارج آند3ه يك ميليارد دالر را به وسيله فرستد تا نزديك ب  مرآزي عراق مي
هنگامي آه : " شنبه فاش آرد  تايمز، يك منبع آگاه رسمي عراقي روز سه  به نوشته روزنامه نيويورك

  ." بحث آردن با او را نداشت  آس حق  آرد هيچ  صدام حسين دستوري را صادر مي
 ماه مارس براي انتقال اين مقدار پول 18 در 4سوئيس ساعت اي از مدير اجرايي   او گفت قصي با نامه

  .شود  به بزرگترين بانك جهان، وارد بانك مرآزي مي
 ميليون دالر آمريكا بوده و اين مقدار پول 900طبق گزارش مقامات رسمي آمريكا مبلغ اين پول حدودًا 

 به سوريه قاچاق شده "عبيد الحميد محمود التكريتي" همراه با قصي و منشي مخصوص صدام، 
  .است
گاه صدام خرج شده است؛ اما بعضي از اعضاي آنگره ملي    براي مخفي  ها معتقدند آه اين پول  بعضي

عراق بر اين عقيده هستند آه اين پول براي استراتژي بعد از اشغال عراق و همچنين برگشت احتمالي 
  .باشد  صدام به رأس قدرت مي

نشيني را فراهم آرد و منصبي عالي را در بانك مرآزي   ه مقدمات عقبيك مقام رسمي عراق آسي آ
صدام هميشه مي ترسيد آه دستياران و معاون هاي : "درزمان حكومت صدام برعهده داشت، مي گويد

 20از زماني آه صدام برسر قدرت بود، حدود . او يك روزي قدرت را از او بگيرند و يا او را به قتل برسانند
حساب بانكي و ميزان پول نقد قصي در سوئيس معلوم نبود، اما . آرد  ن عراق را تعيين ميسال قواني

گاه توسط صدام و پسرانش غارت نشده   مقامات رسمي عراق گفتند بانك هاي عراق تا آن زمان هيچ
  .بود

يد آردند، شا  بعضي وقت ها آنها ميزان آمي پول به حساب شان وارد مي: "يك مقام رسمي نيز گفت
  . ميليارد دالر5حدود 

منشي صدام با همكاري " عبدالحميد محمود"تاز آنها به بانك،   و  در زمان تاخت: "اين مقام رسمي افزود
مدير بانك مرآزي، وزيردارايي عراق، مدير خزانه عراق و گروهي از آارگران با آمك رانندگان آاميون ها، 

  ."اين مقدار پول را از بانك خارج آردند
حكمت العضاوي در حال حاضر در عراق توسط آمريكا بازداشت شده "وزير دارايي به نام : "ادامه داداو 

  ."است
 ميليارد دالر ضبط شده به 900قسمتي از : "گفت" جرج مولينكس"داري آمريكا   دپارتمان رسمي خزانه

در يكي از آاخ هاي صدام  ميليارد دالر را 650وسيله قصي، ماه پيش هنگامي آه نظاميان آمريكا حدودًا 
  .پيدا آردند، برگردانده شده است

البته يك مقام رسمي عراق اين مقدار پول پيدا شده در يكي از آاخ هاي صدام را متعلق به پسر بزرگتر 
  .داند، آسي آه شهرت به احتكار پول را داشته است  صدام به نام عدي مي

  ."باشد  ه عدي مياين پول متعلق ب: " تايمز گفت  او به نيويورك
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  .پول بانك مرآزي عراق بوده است  چهارم آل  پول قصي در بانك مرآزي حدودًا يك
  .اند  باري است آه عراقي ها تاراج شده  برطبق گزارش آمريكا و مقامات رسمي عراق اين دومين

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  نيشخند صدام به آمريکاييها

   حسين در کاخ رياست جمهوری عراق هنوز تکان دهنده استحضور صدام
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -طارق کفاله خبرنگار بی بی سی 

شبيخون به نيروهای آمريکايی و بريتانيايی در عراق همچنان ادامه دارد و در همين حال اين نيروها در 
  .ندتالشند پيام خود را در سراسر عراق به گوش مردم برسان

زمان حاضر مقطع سردرگم کننده ای برای عراقيهاست که می کوشند با واقعيت وجودی حاکمان تازه 
  .کشور کنار آيند

  .پيشتر در ماه ژوئن اعالم شده بود که دفتر بازسازی و کمک های انساندوستانه تعطيل شده است
طقه ای نيروهای ائتالفی از سوی ديگر گروهی از خبرنگاران عراقی که در نشستی خبری در ستاد من

  .در حله در هشتاد کيلومتری جنوب بغداد گرد آمده بودند پرسشهای عاجلی در مورد اين نيروها داشتند
علت تغيير نام تازه چيست؟ اين تغيير به چه معنی است؟ اين تغيير چيزی را عوض می کند؟ آيا اقامت "

  "؟آنها در عراق طوالنی تر خواهد بود؟ متصدی امور کيست
مرجع موقت قدرت نيروهای "ناگهان به " حکومت مدنی آمريکا و بريتانيا"علت پرسشها اين بود که 

تغيير نام داده بود و اين نهاد اکنون تحت نظر پل برمر، ديپلمات آمريکايی که پيوندهای نزديکی با " ائتالف
  .دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا دارد اداره می شود

  استهمه چيز موقتی 
مجسمه های بازمانده از صدام حسين به نيروهای آمريکايی و بريتانيايی که تقال می کنند در اين کشور 

  نظم برقرار کنند خيره شده اند 
يکی از تفنگداران دريايی آمريکايی که مسئول روابط عمومی با رسانه هاست به کمک مترجم برای 

نشانه تحول در پرسنل مديريت نيروهای ائتالفی است، به خبرنگاران عراقی توضيح داد که اين تغيير نام 
  .اين معنی که سربازان و مديران نظامی به کشور خود بازمی گردند و ديپلماتها جای آنها را می گيرند

ژنرال جی گارنر و ساير مقامهای ارشد به آرامی کنار رفته اند و اکنون به واشنگتن بازگشته اند، رئيس 
  .راق پل برمر استتازه اداره امور ع

عراقيها گمان می کنند نامگذاری تازه ممکن است بر برخوردی متمرکزتر با اداره عراق و نيت آمريکا برای 
  .اقامت طوالنی تر در اين کشور نيز داللت داشته باشد

تکيه کالم آقای برمر است؛ هر عراقی که برای انجام وظيفه " موقت"و " انتقالی"درحال حاضر واژه های 
و هر تصميم يا سياستی " انتقالی"ای خاص از سوی حکومت آمريکايی منصوب شده باشد، مقام 

  .خوانده می شود" موقت"
تفنگدار دريايی برای خبرنگاران محلی توضيح داد که اين بدان معنی است که اگر معلوم شود فرمانداری 

ارای سوابقی است که او را بی عراقی که آمريکاييها منصوب کرده اند، فردی فاسد، بی لياقت يا د
  .صالحيت می کند، اخراج خواهد شد

ترجمه کرد، اما نه مترجم و نه خبرنگاران از " تيرباران"را به ) fire(مترجم کلمه اخراج در زبان انگليسی 
متعجب نشدند چون اعدام مقامهايی که دولت با آنها چپ می افتد برای آنها " تيرباران"شنيدن کلمه 
  .تعجيب نيس

پس از آنکه کسی اين اشتباه را به تفنگدار آمريکايی متذکر شد، او چندين بار تأکيد کرد که هيچکس 
  .تيرباران نخواهد شد، اما برخی ممکن است اخراج شوند

  پژواک گذشته
آمريکاييها می کوشند افرادی مناسب برای پر کردن سمتهای خالی در ادارات و وزارتخانه ها پيدا کنند، 

ينجاست که کسانی که از تجربه و آموزش الزم برخوردارند به نوعی با حزب بعث صدام حسين مشکل ا
  .در تماس بوده اند

مردم عراق در دوره حکومت صدام برای پيشرفت در سطوح رسمی و اشغال سمتهای دولتی مجبور 
  .بودند به يکی از سطوح حزب بعث تعلق داشته باشند

 کتبی اتکا می کنند که براساس آن، هرکس به مقامی منصوب شود آمريکاييها بشدت بر اعالميه ای
  .بايد هرگونه وفاداری يا عضويت در حزب بعث را محکوم کند
  .متاسفانه اين اعالميه حاوی پژواکهای تلخ گذشته است

عراقيهايی که در دوره حکومت صدام حسين خواهان مشاغل دولتی بودند بايد به حزب بعث می 
وفاداری می خوردند، در واقع فرم يا اعالميه ای کتبی وجود داشت که عراقيها در آن پيوستند و قسم 

  .سوگند ياد می کردند به غير از بعث به هيچ حزبی نپيوندند
اين فرم در عراق بدنام است چون در محاکمه کسانی که ادعا می شد ملی گرای کرد، عضو گروههای 

  .ير از بعثند از آن استفاده می شدناراضی شيعه، کمونيست يا هرگروه ديگری غ
  .اگر کسی در زير پا گذاشتن عهد خود با حزب بعث گناهکار شناخته می شد بدون شک اعدام می شد

  عالئم نامناسب
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همچنين بازتابهای ديگری، حداقل از لحاظ روانی از گذشته وجود دارد که تالش برای ساختن عراقی نو 
  .را تضعيف می کند
اکم بر عراق هم اکنون در کاخ رياست جمهوری استقرار دارد که محل اقامت و دفتر کار دولت آمريکايی ح

  .اصلی صدام حسين در بغداد بود
کليه تصاوير رهبر سابق عراق در داخل کاخ به زير کشيده يا پوشانده شده، اما حضور صدام حسين 

  .هنوز تکان دهنده است
و متری از سر صدام حسين قرار دارد که به نيروهای بر فراز نمای قوسدار خارجی کاخ، شش مجسمه د

  .آمريکايی و بريتانيايی که تقال می کنند در اين کشور نظم برقرار کنند خيره شده اند
و هر چند عراقيها و سربازان خارجی با شادمانی تصاوير و مجسمه های رهبر سابق عراق را به زير 

  .راق باز می گرددکشيدند، اما چهره او با نيشخند هميشگی به ع
آمريکاييها پس از آنکه متوجه شدند اسکناسهای بانکی موجود در بازار عمدتًا جعلی است مجبور شدند 

   ديناری که تصاوير صدام بر آن نقش بسته است چاپ کنند250هزاران اسکناس 
  

  فقدان امنيت درعراق، تهديدی برای فرآيند بازسازی
  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -جاناتان مارکوس خبرنگار بی بی سی 

تلفات فزاينده ای که نيروهای آمريکايی و بريتانيايی اين هفته متحمل آن شدند، هم برای فرماندهان 
اين نيروها و هم برای رهبران سياسی اين کشورها، يادآور تلخ اين واقعيت است که فرآيند تحقق صلح 

  .گينی در بر خواهد داشتدر عراق به زمان نياز دارد و هزينه های سن
اين موج از حمالت پرسش هايی اساسی درباره عمليات امنيتی پس از جنگ ايجاد می کند و حتی 

  .برخی از تحليلگران به نشانه های رشد نبردی چريکی عليه اشغال آمريکا اشاره می کنند
  . يش استشکی نيست که موج حمالت، به ويژه عليه نيروهای آمريکايی در عراق روبه افزا

نيروهای بريتانيايی نيز با شش کشته و هشت زخمی در دو حادثه جداگانه هفته بدی را پشت سر 
  .گذاشته اند

  چه کسانی حمله می کنند؟
وفاداران حزب بعث، ملی گرايان : مخالفت ها در درون عراق از بخش های مختلفی نشات می گيرد

وه های تبهکار و جنگ ساالران محلی و شبه عراقی که با تهاجم به عراق خصومت می ورزند، گر
نظاميانی که در حال ايجاد و دفاع از حريم های تازه ای برای خود هستند از جمله منابع اين حمالت 

  .است
شايد هنوز نتوان از يک جنگ تمام . همچنين احتمال حضور پيکارجويان خارجی در اين معرکه وجود دارد

 های کم سر و صدای خيابانی، از سوی هر گروهی که باشد، عيار چريکی سخن گفت، اما درگيری
  .تاثيری فزاينده خواهد داشت

در واقع . اين پديده تالش های آمريکا و بريتانيا را برای بازگرداندن اوضاع به حال عادی تضعيف می کند
که تالش يکی از نگران کننده ترين تحوالت اخير حمله به مهندسان عراقی و ساير دستياران آنهاست 

  .داشتند تاسيسات زيربنايی عراق را راه اندازی کنند
  فقدان برنامه ريزی برای پس از جنگ

بخش عمده اين مشکالت، از پايان نه چندان قاطعانه جنگ نشات می گيرد، بدين معنی که رهبران 
اپديد ارشد رژيم صدام حسين ظاهرا از معرکه گريختند و بخش های عمده ای از تشکيالت حزب بعث ن

  .شد
اوضاع کنونی، جای زيادی برای . اکنون شاهد ظهور مجدد برخی از آنها در نبردی تازه هستيم

  .خوشبينی باقی نمی گذارد
البته دستاوردهای بسياری حاصل شده است و از ابتدا نيز انتظار نمی رفت کنترل اوضاع پس از جنگ در 

ويژه آمريکايی ها برای شرايط پس از جنگ به خوبی اما اين نگرانی وجود دارد که به . عراق آسان باشد
  .برنامه ريزی نکرده بودند

برای مثال در اين که نيروهای کافی برای اعمال نظم و قانون وجود نداشت شکی نيست و به همين 
  .دليل، احتماال فرصت مناسبی از دست رفته است

فاجعه پيش می رود، اما می توان نتيجه تعبير اين اوضاع لزوما اين نيست که ناگهان همه چيز به سوی 
  گرفت که برقراری امنيت، به عنوان زمينه اصلی بازسازی عراق، بسيار دشوارتر خواهد بود

  
  جهان پس از جنگ

  
  بی اعتنايی بی بی سی نسبت به اعمال فشار دولت بريتانيا 

  2003  ژوئن 27 -1382 تير 6 جمعه -بی بی سی 
روغگويی درباره وقايعی که قبل از اشغال عراق رخ داد، متهم کرده آقای کمپل بی بی سی را به د

  است
ريچارد سمبروک، رييس بخش خبری بی بی سی از شيوه روزنامه نگاری اين شبکه در مقابل آنچه 

  . اعمال فشار بی سابقه دفتر نخست وزير بريتانيا خواند، دفاع کرده است
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ان کرد که الستر کمبل، رييس ارتباطات دفتر نخست وزير وی اين مطلب را در واکنش به اولتيماتومی بي
  . بريتانيا به بی بی سی داده است

آقای کمبل بی بی سی را به دروغگويی درباره وقايعی که قبل از اشغال عراق رخ داد، متهم کرده 
  . است

 مقامات الستر کمبل به ويژه به يک گزارش بی بی سی اشاره دارد که در آن گفته شده بود برخی از
اطالعاتی بريتانيا نسبت به ادعای دولت در اين باره که عراق می تواند سالح های کشتار جمعی خود 

  .  دقيقه به کار گيرد، ناخشنود هستند45را ظرف 
  . آقای کمبل برای آقای سمبروک مهلتی برای پاسخ دادن به شکايتش تعيين کرده است

را خواهد داد اما نه در چارچوب مهلتی که توسط ريچارد سمبروک گفت بی بی سی پاسخ مقتضی 
  آقای کمبل ديکته شده است

  
  گوناگون

  
  اعالميه ی آميته ی بين المللی برای گذار به دمكراسی در ايران

در روزهای اخير دانشجويان دانشگاه های تهران و ديگر شهرهای بزرگ ايران نسبت به برنامه ی دولت 
اين اعتراض به سرعت مورد . يران دست به اعتراض زده اندبرای خصوصی آردن دانشگاه های ا

پشتيبانی ايرانيان قرار گرفت و به تظاهرات بر ضد دينساالری و برخورد بين دانشجويان و گروه های 
يك بار ديگر مردم ايران . اوباِش تندرو در اطراف محيط دانشگاه و خوابگاه های دانشجويی بدل شد

  . و رفراندم بيان داشتندخواست خود را برای آزادی 
آميته ی بين المللی برای گذار به دمكراسی در ايران، با توجه به نارضايی های دانشجويان و مردم 
حق . ايران، حق ايشان را برای تعيين سرنوشت خويش مشروع می شناسد و از آن پشتيبانی می آند

يان برای همه ی ايرانيان، صرفنظر از عقايِد تنها می تواند در اوضاع و احوال ضامِن آزادی ب] مردم ايران[
اين آميته بر اين است آه ايرانيان بايستی بدون سرآوب داخلی و بدون دخالت . شان، متحقق شود

  . خارجی از فرصت تعيين سرنوشت خويش برخوردار شوند
ند و از مبارزات ازين رو، اين آميته افكار عمومی جهان را فرا می خواند تا به به وضعيت ايران توجه آن

دمكراسي، استقالل و آزادی زندانيان سياسي، بر هر ] استقرار[مسالمت آميز مردم آن آشور برای 
  . رفراندمی به منظور تصميم گيری در مورد آينده ی خويش، پشتيبانی آنند] نيز[عقيده ی آه باشند و 
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  نامه تكاندهنده آقاي عليرضا جباری به خاتمي
  جمهور محترم  جناب آقای خاتمی، رئيس

 1323، صادره از شيراز، متولد 1159اينجانب عليرضا جباری، فرزند محمد حسين، دارنده شناسنامه 
شهر  ، از مجتمع ويژه قضايی مهرآباد به زندان رجايي1381اسفندماه 27شنبه  شيراز، آه از تاريخ سه

ام، بدين وسيله شكايت خود را نسبت به رفتار و چگونگی عملكرد جناب آقای صابری  آرج اعزام شده
  . دارم  دادگاه ويژه مهرآباد، اعالم مي1610ظفرقندی، قاضی شعبه 
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، از طريق مأموران اداره اماآن نيروی انتظامی، دو مأمور آن اداره تحت 1381ماه   دي7در تاريخ 
ام اعزام شده و چون من در ساعت  ، به خانه مسكوني»آرماني«ا نام مستعار سرپرستی شخصی ب

ام حضور يافته بودند منزل نبودم، به محل آارم در مرآز نشر دانشگاهی   صبح آه آنها در خانه30/8
  فيلم و تعدادی20وجو و برداشتن نزديك به  آنها، پس از جست. مراجعه و از آنجا مجددًا مرا به خانه بردند

آميز به  از نشريات، مرا با خود به اداره اماآن برده و سپس با چشمبند و با وضعی نامناسب و توهين
ناميدند و نام محل آن را  بازداشتگاه مكانی آه خود آن را ستاد مشترك قوه قضائيه و نيروی انتظامی مي

 روز آه در اين 40در مدت . دناميدند، انتقال دادن مرآز خاتم و جمعی مرآز تعميرات و مخابرات ناجا مي
بردم و هرگونه مالقات حضوری يا غيرحضوری و تماس  بازداشتگاه بودم، در زندان انفرادی به سر مي

ای با همسر و فرزندانم را اجازه دادند آه در اين مدت  تلفنی من با خارج قطع بود و تنها تلفنی دو دقيقه
» حسينخاني« خود را يك بار دانسته يا ندانسته نيزی شخصی آه بازجويی از مرا به عهده داشت و

اوت «آرد آه به اصطالح خودش،  معرفی آرد، مرتب دستش بر بينيش بود و مرا به سكوت دعوت مي
  . های او باشد گويم در محدود خواسته و هرچه مي» نزنم

 لگد، نشاندن بر آميز و توأم با ضرب و شتم، شامل سيلی، مشت و رفتار اين فرد در ابتدا بسيار خشونت
ها، لگدها و  سيلي. روی زمين در راهرو بازداشتگاه، آشيدن موها و سبيل و به آار بردن الفاظ رآيك بود

های او، در روزهای اول، سوم و پنجم بازداشتم ادامه داشت و هرگاه آه بازجو نسبت به اقارير  مشت
 ظاهر آار است، تو بايد اهداف پشت پرده اينها همه: داد آمد، همين رفتار را انجام مي من به خشم مي

شما همه عوامل ضدانقالب هستيد آه در . های ديگری را آه با آنها هستی به ما بگويی آانون و گروه
  . ايد های ادبی گرد آمده آانون نويسندگان و ساير گروه

بشوی آنی اگر تو در اينجا آشته  فكر مي: گفت های اول حسينخانی در تهديدهای خود مي شب
و از اين گونه . گردی ای، افقی برمي آسی به آسی خواهد بود و آسی خبر خواهد شد؟ عمودی آمده

. گفت ها آه آنها را در حالی آه من چشمبند به چشم داشتم و رو به ديوار نشسته بودم مي صحبت
  . ندگفت شش ماه آه سهل است اگر شش سال هم اينجا بمانی و حرف نزنی در اينجا خواهی ما مي

های ترجمه خود من و نوشته يا ترجمه  فراموش آردم به اين نكته اشاره آنم آه مأموران تعدادی از آتاب
ديگران را آه تحت مجوز نظام جمهوری اسالمی چاپ و منتشر شده است نيز با خود به اداره اماآن 

شد  می و مجاز است و نميها رس ورزند، در حالی آه اين آتاب اند آه از استرداد آنها امتناع مي برده
  . جزئی از پرونده من به حساب آيد

ضمن بازجويی، او پرونده .  بار بازجويی را تكرار آرد4 بار انجام شد و او 5 روزه 40بازجويی طی مدت 
خواند و گاهی هم به  هايی از آنها را مي و بخش. آورد محمدباقر صميمی و سيامك پورزند را با خود مي

گفت ما همه چيز را  آرد و مي خودشان در آانون يا برخی اعضای فعال آانون استناد ميگزارش مأموران 
دانی  دانيم آه تو خيلی بيشتر از اينها مي ما مي. خواهيم صداقت تو را امتحان آنيم دانيم و فقط مي مي

خواست از  حسينخانی مي. آنی درصد حقيقت است و بقيه را آتمان مي5گويی  و آنچه به ما مي
، مربوط به »تحول اداري«و ويراستاری مجله ) به عنوان ويراستار(عضويت من در مرآز دانشگاهی 

 گردآوری اطالعات و تراشيدن عناصر ضدانقالب از اعضای اين  ريزی در جهت سازمان مديريت و برنامه
ها  نشگاهگفت تو چون در مرآز نشر دانشگاهی هستی، از آنچه آه در دا سازمانها استفاده آند و مي

ها و عناصر دوم  داری و بايد همه را به ما بگويی و رابطه آانون نويسندگان با دانشگاه گذرد آگاهي مي
» رساند مي«را آه خودش به من » هايي تقلب«خواست  خردادی را به ما بگويی و با اصرار از من مي

  . جزو اقاريرم بياورم
گويند استناد به آن طبق قانون مجاز  ويديويی آه ميقسمت عمده استنادات پرونده يا بر مبنای فيلم 

رو براساس قوانين جاری  های شخصی بازجوست آه به هيچ ها يا بلوف نيست، و اقارير ديگران و يافته
  .قابل استناد نيست

  
 نفر نمايندگان مجلس شورای 120پس از تعيين قرار آفالت برای من، آه همزمان با متن افزون بر 

ه بازداشت خودسرانه اهل قلم و فراخوانی جلسه غيرعلنی مجلس با حضور وزيرآشور، اسالمی دربار
وزير اطالعات و فرمانده نيروی انتظامی، برای من صادر شد، از من دو تعهد گرفتند آه عامل آن 

اگر (يكی اينكه برای ايسنا و ايرنا. حسينجانی بود و به تأييد قاضی محترم آقای صابری نيز رسيد
ام و رفتار بازجويان و  ام و در بازداشت پليس بوده فاآسی بزنم و اعالم آنم آه ربوده نشده) همخوا مي

مأموران نيز با من بسيار خوب و رسيدگی به من آامل بوده است و دوم اينكه تعهد بدهم آه در زمان 
 گذشته است به آزادی آه خارج از بازداشتگاه هستم هيچگونه اطالعی راجع به آنچه آه در بازداشتگاه

آنند و رفتار  پرسم آه اگر آقايان آار خوبی مي من اين سؤال را مي. آس حتی همسرم ندهم هيچ
آنند، چرا در مسند قضا  اسالمی و انسانی دارند، مفهوم اين تعهدها چيست و اگر آار بدی مي

 تهديد و ضرب و شتم و شرايط آنند و آيا قضاوت برپايه اين گونه اقارير مجعول و تحت سان عمل مي بدين
فشار اسالمی و انسانی است و به سود نظام و آبرو و اعتبار آن است؟ آيا حقوق اسالمی تجسس در 

اند و از بيرون درباره آن مجامع  خانه مردم و گرفتن اقارير از آسانی را آه در مجامعی حضور نداشته
ها  شنبه ون نويسندگان ايران و جمع ادبی سهمانند اقارير اخذ شده از صميمی درباره آان(اند قضاوت آرده

) ها را نداشته و حتی يك جلسه هم در آنها شرآت نداشته است آدام از اين گروه آه هرگز عضويت هيچ
و بناآردن بازجويی بر مبنای اين گونه اقارير آذب آه بناچار برای نجات جان خود انجام گرفته، درست 

های سيستم را بر خشونت و دروغ استوار   آن بكوشند آه پايهداند؟ و درست است آه افرادی در مي
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با استناد به . آنند و بعدهم راه تعهد گرفتن از متهم را برای رهايی خود از قيد عمل خويش برگزينند
بود آه قاضی محترم مجددًا در تاريخ ) برمبنای واهی و موهوم(نقض همين تعهد از سوی اينجانب 

آه به دليل نبود اينجانب در خانه در (  شب11ق تماس تلفنی مأمور در ساعت  از طري25/12/81يكشنبه 
مرا مجددًا )  نيز از طريق تلفن اداره تكرار شد25/12/81، صبح روز 24/12/81 شب روز شنبه 11ساعت 

  . در بازداشت هستم)  روز36به مدت (شهر  بازداشت و تاآنون در زندان رجايي
ربط قضايی  ير آه مربوط به دوره اول بازداشت اينجانب است به مرجع ذيآقای صابری بايد در موارد ز

  . پاسخگو باشند
 روز 40 ساعته، قبل ازتشكيل جلسه دادگاه، طبق قانون به مدت 24به چه دليل، به جای بازداشت -1

نی آزاد مرا در زندان انفرادی نگه داشته و در اين مدت از هرگونه مالقات حضوری يا تلفنی، يا تماس تلف
  محروم داشته است؟ 

از ضرب و شتم و فشار و وهن متهم ) موسوم به حسينخانی( به چه دليل بازجوی مرتبط با ايشان -2
  برای گرفتن اقرار استفاده آرده است؟ 

مانند پورزند و (های شخصی و اقارير ديگران  در جلسات بازجويی به چه دليل، بازجو از به بلوف-3
  ؟ استناد آرده) صميمی

  به فيلم ويديويی استناد شده است؟ ) برخالف قانون( به دليل در بازجويي-4
 به چه دليل فيلمهای ويديويی و آتابهای مجاز برپايه مجوز نظام اسالمی را آه اآثرًا مربوط به زمان -5

  . ، در توقيف نگه داشته است است) 60تا اوايل دهه (گذشته
تكذيبيه در مورد رفتار خوب با من در بازداشتگاه (صيل اشاره آردم  گرفتن دو تعهدی آه در باال به تف-6

  به چه دليل بوده است؟ ) مرآز خاتم و تعهد مربوط به سكوت در مورد آنچه دربازداشتگاه بر من گذشته
 در مدت بازداشت اوليه من در مرآز خاتم، مواردی آه آقای صابری، در بازداشتگاه مرآز خاتم به من  -7

انعكاس يافته ) منتسب به آقای محسن رضايی(هام آرده بود، در روزنامه آيهان و سايت بازتاب تفهيم ات
ترتيب، زمينه آسيب وارد شدن به اعتبار اجتماعی و آبرو و حيثيت  بدين. آه نسخه آنها موجود است

قاضی محترم مشخص آند آه روزنامه آيهان و سايت . خانوادگی و شخصی من فراهم شده است
و چگونه به خود ! اب، چگونه قبل از اثبات جرائم من در آنچه ميان من و او گذشته است آگاه شدهبازت

  . های مربوطه به خود بپردازند اعتبار در رسانه اند آه با تخلف از قانون به درج اينگونه اآاذيب بي حق داده
  

 ***  
 صبح 9ساعت قرارم (اآن احضار شدم مجددًا از طريق تلفن به اداره ام25/12/81پس از آنكه در تاريخ 

خانی و نه مأمور ضابطه در محل حضور نداشتند و مسئول حوزه جلب اماآن، مرا تا  نه حسين) بود
 بعدازظهر در محل برپا نگه داشت و به عناوين مختلف مانع بازگشت من به سرآارم شد و من 1ساعت 

ام در آنجا  رار بازجويی سرپايی در اماآن داشتهآردم ق خبر بودم و فكر مي آه از امكان بازداشت خود بي
بند و با وضعيت نوبت قبل مرا به بازداشتگاه   ماشين حاضر آردند و مجددًا با چشم1اما ساعت . ماندم

های   خانی در همان روز در محل حاضر شد و در مواردی آه با بازجويي حسين. مرآز خاتم فرستادند
تر، از من بازجويی آرد و گفت آه آقای صابری شب به  حنی ماليمپيش من ارتباط داشت، منتها با ل

شب آقای صابری آمد و با استناد به موارد . بازداشتگاه خواهد آمد و تفهيم اتهام جديد خواهد آرد
آرد آه مورد و .... بازجويی قبل از قرار آفالت تفهيم اتهام جديد درباره نشر اآاذيب و توهين و افترا

: خانی روآرد و گفت آقای صابری به حسين. درنگ رد اتهام آردم  آن ارائه نداد و من بيمصداقی درباره
ام، اما شما حرفم را  من از همان اول گفتم آه نسبت به اقارير و تعهدات اين شخص قانع نشده

خانی  حاال صحت گفته من به شما ثابت شد؟ و شخصی موسوم به حسين. نپذيرفتی و اعتماد آردی
در . شنبه ايشان را بفرستيد دادگاه روز سه: آن وقت آقای صابری گفت. بار بله برای اولين: جواب داد

آقای صابری اقارير و تعهدهايی را آه من در آن شرايط فشار و . دانم و من مورد تحقيقاتش هم من مي
نه دنبال چگو حال معلوم نيست آه او به. رسانی گردآمده بود قبول نداشت ضرب و شتم و تقلب

خانی سپس به راهروها دنبال آقای صابری رفت و  حسين. تحقيقاتی و تحت چه شرايطی بوده است
آشيديد و   سال مي6-5ای، شماها بايد همان اوايل  ای بيرون و گرد و خاك آرده رفته: برگشت و گفت
 گرد و خاك آردن اما زمانی آه از مصداق. رفتيد دنبال زندگيتان آمديد بيرون، مي شديد و مي بعد آدم مي

ضدانقالب بودنت آه محرز است، و تا پايان محكوميت آه «:پرسيدم جواب روشنی نداد و فقط گفت
  » .دادگاه تعيين خواهد آرد خواهی ماند

، مرا برای اعزام به دادگاه مجددًا روانه اماآن آردند آه در 27/12/81شنبه صبح،  به هرحال، روز سه
ت معطلی مرا به دادگاه فرستادند آه در آنجا قاضی صابری بدون  پس از حدود دوساع5/11ساعت 

هيچگونه ديداری غيابًا حكم بازداشت مرا در زندان رجايی شهر صادر آرد و پس از دوساعت تعقيب و 
 4مراقبت سرنشينان ماشين به دنبال متهم ديگر مجددًا مرا به اداره اماآن برده، سپس حدود ساعت 

ان رجايی شهر انتقال دادند و دوره دوم بازداشتم در زندانی خارج از محدوده محل بعدازظهر، مرا به زند
زندگی و آارم آه بهداری آن عمًال فعال و منظم نيست شروع شد و قرار آفالتم نيز فك شده بود و به 

 500قرار آفالت » به اشتباه« ميليون تومان صادر شده بود آه ظاهرا 50جای آن قرار وثيقه به مبلغ 
، آه جلسه 19/1/82شنبه  ميليون تومان مكتوب شده بود آه پس از حضورم در دادگاه در تاريخ سه
  . دادگاهم تشكيل شده بود، تازه اصالحيه قرار در زندان به دستم رسيد
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حضور من در دادگاه و اعزامم از زندان به دادگاه و مسير برگشت با دستبند و پابند انجام پذيرفت و در 
اه نيز با همين وضعيت حضور يافتم و در همان حال از برنشيت شديد نيز در عذاب بودم و جز جلسه دادگ

آمد و آقای صابری نيز هيچگونه اعتراضی نسبت به اين  های چرآی صدايی از حلقم بيرون نمي سرفه
 من شيوه حضورم در دادگاه نكرد و حتی از سرباز همراهم نخواست آه دستبند و پابندم را باز آند و

ضمنًا همسرم و يكی از بستگانم آه برای .  بسته آخرين دفاعم را بنويسم ناچار بودم با همان دست
گذاشتن وثيقه در راهرو دادگاه حاضر شده بودند، بدون اين آه اجازه حضور در دادگاه را بيابند يا بتوانند 

 آه روز قبل از جلسه دادگاهم، وثيقه را تسليم آنند مرا با همان وضعيت ديدند و الزم است اضافه آنم
همسرم درخواست گذاشتن وثيقه طبق قرار را آرده بود آه آقای صابری دستور داده بود وثيقه را آماده 

ولش آن، : اند، ايشان گفت اما پس از حضورم در دادگاه وقتی آه خبردادم وثيقه را آماده آرده. آند
ردم، اما بيرون رفتی و جلسه گذاشتی و گردوخاك بار با قرار آفالت آزادش آ يك. ای ندارد فايده
  رئيستان پورزند چه گلی به سر خود زد آه تو بخواهی بزني؟ . انداختی راه

آنم آه حضورم در دادگاه بدون حضور وآيل و بدون اعالم وقت قبلی و در شرايطی بود آه  يادآوری مي
بينی در دادگاه حاضر  ن روز هم با همين پيشمن منتظر بودم پس از تسليم وثيقه به دادگاه آزاد شوم و آ
طور آلی عوض شده است، در دادگاه، آقای  شدم، اما پس از حضور در دادگاه دريافتم آه وضعيت به

طور خالصه بنويسم و  صابری سه برگ آاغذ بازجويی جلو من گذاشت آه آخرين دفاعم را روی آنها به
 شده بود و مورد رابطه با زنان به آن افزوده شده بود آه موارد اتهامی نيز نسبت به تفهيم اتهام عوض

  . ای را از آجا آورده و به من منتسب آرده بود دانم آقای صابری چنين اتهام تازه من نمي
آقای صابری، آه جلسه دادگاه مرا بدون ابالغ تاريخ و معرفی وآيل مدافع برگزار آرده بود، حتی پس از 

ام  ه هنگام مراجعه وآيل مدافع منتخب من، آقای بهراميان، از تسليم پروندهبرقراری جلسه دادگاه نيز ب
ام در دسترس نيست و چون وزارت اطالعات آن را از ما  به ايشان امتناع آرده و گفته بود آه پرونده

شهر بودم و پس از  ايم، در همان زمان من در زندان رجايي خواسته است، آن را به آن وزارتخانه فرستاده
آيا منظور او . ، قرار داد»محل دادگاه«يكی، دو روز هم قاضی آن را در اختيار وآيل مدافعم، برای رؤيت در 

از اين آار ايجاد رعب و وحشت و همكاری نكردن با وآيل منتخب من، بر خالف قوانين جاری قضا نبوده 
ارستان شهيد رجايی به است؟ من آه بيمار قلبی مبتال به تنگی ميترال هستم و يك بار هم در بيم

ام و در انتظار نوبت دوم همين عمل يا جراحی قلب باز، تحت نظر  همين دليل آنژيوپالستی شده
ام، اينك از طرف قاضی صابری به زندانی  پزشكان متخصص بيمارستان قلب شهيد رجايی قرار داشته

ن دو نوبت آزمايش غلظت خون در در بهداری زندان تاآنو. ام آه بهداری مجهز و منظمی ندارد اعزام شده
ام و پس از اين دو آزمايش، با  مورد من انجام شده است آه در هيچ آدام جواب آزمايشی دريافت نكرده

در اين زندان در ميان . ام و حتی هنوز نوار قلب از من نگرفته شده است جواب آزمايش معاينه نشده
مواد مخدر و زورگيری و سرقت است و در روز گروهی از زندانيان عادی هستم آه آمترين جرمشان 

های مجاز و  ام آه مبنای صدور آن فيلم ويديو و داشتن آتاب  حكمی را دريافت آرده2/2/82شنبه  سه
های ادبی با هدف مشخص  گرفتن بزرگداشت برای معاريف ادبی، دارای تمايالت چپ و شرآت در گروه

 بازجو، تحت شرايط فشار و مضروب شدن از طرف بازجو بوده های ادبی، اقارير ديگران و اطالعات و بلوف
  . است

 مورد 7 مجتمع ويژه قضايی فرودگاه مهرآباد، بايد عالوه بر 1610آقای صابری ظفرقندی قاضی شعبه 
  . ربط پاسخگو باشد قبل، در موارد در پی آمده نيز در مقابل مراجع قضايی ذي

 و تنها از طريق تماس تلفنی مأمور جلب اماآن، موسوم به  ايشان به چه دليل بدون صدور احضاريه-1
  ام شده است؟  پرداخته و موجب سلب آسايش خانواده) من(آرمانی، به احضار متهم 

فرستد و پيش از اثبات جرم،   به چه دليل ايشان متهمی را آه جرم او ثابت نشده است به زندان مي-2
  آه مانع شرآت در برخی امور اجتماعی است؟ آند  متهم را مجرم و دارنده سوءپيشينه مي

دار برای من با جرم ثابت نشده   آقای صابری به چه دليل موجب آن شده است آه آارت عكس-3
آه موجبات هتك حيثيت اينجانب در ميان مأموران زندان و همبندانم را (» شرب خم و تظاهر مستانه«

می نبايد رفتار اهل قضا آه در مسند عدالت موال همراه شود؟ آيا در نظام جمهوری اسال)فراهم آورده
آبرويی عامدانه افراد متهم، با اتهام ثابت نشده، را  ای باشد آه عامل بي اند به گونه قرار گرفته) ع(علي

آند آه  دار در نظر مأموران زندان و همبندان من اين شبهه را القا نمي فراهم نياورد؟ و آيا اين آارت عكس
ام؟ و آيا قاضی با  جويی و شكستن شيشه پس از صرف مشروب پرداخته مومی به عربدهمن در محيط ع

اعتباری و   دارد آه با سوءاستفاده از قوانين ناظر به استقالل اهل قضا از هر سو مايه بي وجدان حق
  آبرويی متهمان شود و در مقابل هيچ مرجع باالتری نيز پاسخگو نباشد؟  بي

 و پرونده آالسه 200 و شماره 30/1/82ی صابری در دادنامه مورخ  در همين راستا، آقا-4
، اتهام سخيف رابطه با زنان را به من وارد آرده و بدون استناد به هيچ گونه دليل مستند 81/1610/5215

روابط نامشروع با افراد نسوان : و محكمی خواستار حد شرعی برای من شده است و نوشته است
مابين نامبرده و افراد نسوان داشته   بدون اين آه هيچ گونه علقه زوجيت فيداشته به اين صورت آه

باشند، ارتباطاتی خارج از اصول و موازين شرعی به وجود آمده است آه اين موارد نيز تلويحًا در اظهارات 
متهم منعكس شده است و همچنين اظهارات ساير متهمين دستگير شده آه مصداق اظهارات مكتوب 

  . نمايد  پرونده موجود است و تلويحًا موارد اتهامی وی را ثابت ميآنان در
ای با چه آسی روابط غيرمشروع  ايشان بايد ثابت آند آه من با چه آسانی و دقيقًا بر پايه چه ادله

در غير اين صورت نامبرده در محضر عدل الهی و قانون بايد پاسخگو باشد آه چرا در مقام قضا . ام داشته
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من در اين مورد . هامات سخيفی را به متهمی آبرودار و صاحب همسر و فرزند وارد آورده استچنين ات
آنم و مصرانه خواستار اجرای عدالت  ربط ادعای شرف مي نسبت به ايشان در مقابل مراجع قانونی ذي

تهام هايی به اين ا ايشان مدعی شده آه در اظهارات من اشاره. هستم» باوجدان«در مورد اين قاضی 
  ثابت آنيد آه چنين اتهامی در آجای اظهارات من ذآر شده است؟ . يافته است

 آيا آقای صابری حق داشته است، بدون ابالغ تاريخ دادگاه به متهم و در اختيار قراردادن فرصت آافی -5
ه خود قرار ای آ بپردازد و بدون توجه به وثيقه) صحرايی(البداهه به تشكيل دادگاه  برای انتخاب وآيل، في

آن را صادر آرده و دستور توديع آن را در زير درخواست همسرم داده است و بدون توجه به حضور صاحب 
  وثيقه در دادگاه، همزمان جلسه دادگاه را تشكيل دهد؟ 

آيا درست است آه قاضی با صدور برگ اعزامی آه در آن جرم ثابت نشده و نادرست شرب خمر و -6
 آرده است، سبب شود آه متهم با دستبند و پابند از زندان به دادگاه و برگشت از تظاهر مستانه را قيد

 متهمی بودم آه با چنين وضعيتی به 20دادگاه به زندان شود؟ من در آن روز تنها متهم از نزديك به 
 آقای صابری حتی در دادگاه هم با همين وضعيت و با حفظ دستبند مشترك با مأمور. دادگاه اعزام شدم

به محاآمه من پرداخت و در همان حال سرباز همراه من نيز مرتب به شتاب من در نوشتن آخرين دفاع 
  . اصرار داشت و در انديشه آن بود آه هر چه زودتر از قيد حضور در جلسه دادگاه خالص شود

ندانی اعزام آقای صابری بر پايه آدام قوانين، با يا بدون آگاهی از وضعيت خاص جسمانی من، مرا به ز-7
های حاد زندانيان خبری  های بهداشتی و درمانی و پيگيری بيماري آرده آه در آن به هيچ رو از مراقبت

آيا ايشان در چنين . نيست و نمونه آن را در مورد آزمايش و معاينه قلب خود، در مطالب باال نوشتم
  پذيرد؟  آميزی را مي اطرهگيرد و مسؤوليت چنين اقدام مخ شرايطی ضمانت جان مرا به عهده مي

در پايان، با تشكر از رياست محترم جمهوری، اميد خود را به اينكه در دستگاه قضايی آشور چنين 
ای از اين  جويانه های ناصواب و آين های نامساعد، غيراسالمی و غيرانسانی حاآم نباشد و شيوه روش

ه به هنگام نياز پشت نظام را از نيروهای  آ-های خاموش  قبيل، موجبات سوق منتقدان دلسوز به توده
 يا اشخاص معاند نظام را فراهم نياورد، اين عرض حال را به حضورتان تقديم -بالقوه آن خالی آنند 

آنم و آرزومندم آه با رسانيدن حق به صاحب آن و اجرای عدالت آه بايسته نظام اسالمی حاآم بر  مي
  .  خداوند و انظار عمومی مردم ايران و جهان فراهم آوريدآشور است، موجبات سربلندی نظام را نزد

  اجرآم عنداهللا 
  عليرضا جباري 
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