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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  رايس مالقات کردندشارون و

  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8  يكشنبه -بي بي سي 
  مقامات فلسطينی مذاکرات دو طرف را مثبت توصيف کرده اند-مالقات کندوليزا رايس و محمود عباس 

کندوليزا رايس، مشاور امنيت ملی رييس جمهوری آمريکا، با آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، مالقات 
 .ه استو گفتگو کرد

 -هدف از اين مذاکرات پيشبرد ابتکار مورد حمايت آمريکا برای حل اختالفات اسرائيل و فلسطينيان 
 . است-موسوم به نقشه راه صلح 

 .هنوز از جزييات گفتگوهای خانم رايس و آقای شارون خبری منتشر نشده است
نی، مذاکراتی انجام داده خانم رايس قبال با محمود عباس، نخست وزير تشکيالت خودگردان فلسطي

 .است
جديدترين دور مذاکرات در سطح عالی با نشانه هايی همزمان است حاکی از آن که ممکن است به 
زودی عمده ترين گروه های تندرو فلسطينی اعالم کنند حمالت مسلحانه عليه اسرائيل را به حالت 

 .تعليق در خواهند آورد
 المقدس می گويد که هنوز اعالم چنين تصميمی از سوی اين با اينهمه، خبرنگار بی بی سی در بيت

 .گروه ها قطعی نيست
همچنين، چندين جناح ديگر فلسطينی از قبول توقف عمليات مسلحانه عليه اسرائيل خودداری می 

 .ورزند
  

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

   در قبال ايران مواضع تند تري اتخاذ مي کننددموکراتهاي آمريکا
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8 يكشنبه -سايت دريچه 

ي آمريكا به عنوان  عراق در ليست آشورهاي تهديد آننده«: ي آمريكا ادعا آرد يك عضو دموآرات آنگره
 آره شمالي ي سوم قرار داشت و در واقع تهديد اصلي عليه آمريكا، ايران و محور شرارت در رده

  ».هستند
اي با شبكه خبري فاآس  ي آمريكا از ايالت آاليفرنيا در مصاحبه ي دموآرات آنگره براد شومن، نماينده

ي شمالي،  يي هستند و حتي آره هاي هسته هر دو آشور در حال توسعه سالح«: نيوز مدعي شد
 براي انجام تهديدهايشان اتخاذ اي اين دو آشور قصد دارند خط مشي ماهرانه. يي نيز دارد سالح هسته

خواهد امنيتش بيشتر حفظ شود، بايد اقدام موثرتري براي  آنم آه اگر آمريكا مي آنند و من فكر مي
  » .مقابله با اين دو آشور اتخاذ آنـد

در حقيقت اوال بايد الگويي فراهم . ما بايد از اعتراضات در ايران حمايت آنيم«: وي در ادامه مدعي شد
هاي  ها و پايگاه آه به مردم ايران الهام دهنده باشد و ثانيا، براي نـيل به مقصودمان، بايد شبكهآنيم 

گستر بزنيم تا بهتر به  تلويزيوني و ارتباطاتي خود را گسترش دهيم و دست به تسخير اطالعاتي جهان
  » .اهدافمان نايل شويم

توانيم براي مقابله با جمهوري   طرف ديگر ما مياز«: ي ادعاهايش افزود اين دموآرات آمريكايي در ادامه
 ميليون دالري 180هاي اقتصادي نيز عمل آنيم؛ اما بالعكس با تصويب يك وام  اسالمي از طريق تحريم

اين در حالي است آه رييس جمهور، اين آشور را جزء محور شرارت معرفي . براي ايران، موافقت آرديم
  » .باشد نيز متعلق به دالرهاي مالياتي آمريكا مييك چهارم از اين وام . آرده است

ي توليد  دانم آه ما بايد بر حكومت ايران براي دست برداشتن از برنامه من اين را مي«: وي در پايان گفت
اش فشار وارد آوريم و ضمنا بايد از آساني آه براي دموآراسي در اين آشور  يي هاي هسته سالح

 ».دهند، حمايت به عمل آوريم نجام ميفعاليت سخت و طوالني مدتي ا

  
وزر امورخارجه بريتانيا در تهران موافقت فوري و بدون قيد و شرط جمهوري اسالمي با پروتكل الحاقي 

  منع گسترش سالح هاي اتمي را خواستار شد
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه ): راديوفردا(ليلي صدر 

روز يکشنبه از ايران خواست تا الحاقيه منع گسترش سالحهاي جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا 
جک استراو که در يک کنفرانس خبري در تهران سخن . هسته اي را فورا و بدون هيچ شرطي امضاء کند

  . مي گفت، امضاي الحاقيه را يکي از اختالفهاي اصلي تهران با بريتانيا و ديگر کشورهاي اروپايي ناميد
طي اين مصاحبه مطبوعاتي که يک ساعت به طول انجاميد، جک : )ه نگار، تهرانروزنام(آرش قويدل 

استراو، وزير امور خارجه بريتانيا از مذاکرات خود با همتاي ايراني ابراز خرسندي کرد و ابراز داشت که ما 
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م از همکاري ايران در دستگيري اعضاي گروه القاعده راضي هستيم، اما از دولت اين کشور مي خواهي
وي همچنين در جواب سوالي در مورد موضع انگليس . تا براي مبارزه با تروريسم، همکاري بيشتري بکند

در قبال حمايت ايران از گروههاي فلسطيني اظهار داشت که من تنها مي توانم بگويم موضع ما در مورد 
به حمايت دولت جک استرا همچنين به اعتراض دولت ايران . تروريسم با دولت آمريکا يکسان است

بريتانيا از جنبش دانشجويي اشاره کرد و گفت ما تنها از آزادي بيان حمايت کرديم و آنچه دولتمردان 
وي همچنين نظر همتاي ايراني خود در مورد مواضع توني بلر . ايران برداشت کرده اند، بي اساس است

  . را عقايد شخصي و غير ديپلماتيک اعالم کرد
 خرازي، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي طي اين کنفرانس اعالم کرد فعاليتهاي از سويي ديگر کمال

هسته اي ايران همچنان شفاف بوده، آماده هر گونه بازديد از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
اين مقام ايراني از اظهارات توني بلر، نخست وزير انگليس در پارلمان اين کشور ابراز ناخرسندي . است

رد و گفت آنچه در تهران اتفاق افتاد، يک اعتراض آرام بود که توسط عده اي اغتشاش گر به خشونت و ک
 نفر خواند و افزود ساير دستگير 50خرازي تعداد دانشجويان دربند را . تخريب اموال عمومي منجر شد

ي از هر کمال خرازي همچنين طي اين کنفرانس خبر. شدگان افرادي اغتشاش گر و اوباش هستند
گونه اشاره اي به تصميم دولت ايران مبني بر امضاي پروتکل الحاقي منع گسترش سالحهاي اتمي 

  .خودداري کرد
 آيا آقاي جک استراو در کنفرانس مطبوعاتي شان درباره وضعيت حقوق بشر ):راديوفردا(بيژن فرهودي 

  .بتي کردنددر ايران و اينکه در مذاکراتشان به اين مسئله خواهند پرداخت صح
 طي اين مصاحبه به علت اينکه مرکزيت و محور آن بر امضاي هر چه سريعتر پروتکل الحاقي :آرش قويدل

منع گسترش سالحهاي هسته اي و همچنين مسئله القاعده و نا آراميهاي اخير در تهران شد، و چون 
تي درباره رعايت يا فرصت هم براي اين کنفرانس خبري بسيار کوتاه بود، هيچ فرصتي نشد که صحب

  .عدم رعايت حقوق بشر در ايران شود
  آيا آقاي استرا کنفرانس مطبوعاتي ديگري هم خواهند داشت در پايان گفتگوهايشان در تهران؟.: ف.ب

گفته مي شود که در پايان سفر ايشان، يک مصاحبه مطبوعاتي ديگري احتمال دارد که : آرش قويدل
  .نامه سفر ايشان گنجانده نشده استبرگزار شود، اما همچنان در بر

آقاي استرا در تهران عالوه بر آقاي خرازي و آقاي خاتمي، با چه کسان ديگري مالقات خواهند .: ف.ب
  کرد؟

  .اين برنامه هست که ايشان با آيت اهللا خامنه اي هم ديداري را داشته باشند: آرش قويدل
  اي امضاي پروتکل الحاقي؟آيا آقاي خرازي تاريخي را اعالم کردند بر.: ف.ب

در مورد هر گونه همکاري با سازمانهاي بين المللي، مبني بر امضاء يا عدم امضاي پروتکل : آرش قويدل
ايشان فقط . الحاقي منع گسترش سالحهاي هسته اي، آقاي خرازي هيچ صحبتي را به ميان نياوردند

بين المللي انرژي هسته اي هستيم، اما در اعالم کردند که ما آماده هر گونه بازرسي از سوي سازمان 
اين مورد که آيا ما اين پروتکل را امضاء مي کنيم و يا نمي کنيم، از اعالم هر گونه نتيجه اي در اين رابطه 

  .خودداري کرد
در کنفرانس مطبوعاتي، خبرنگاران هيچ اشاره اي کردند که آيا آقاي استراو حامل پيامي از .: ف.ب

  اي ايران جهت امضاي اين پروتکل الحاقي است؟سوي واشنگتن بر
در مورد سوالهايي که خبرنگاران روزنامه هاي مختلف کردند، البته وقت اين مصاحبه : آرش قويدل

 سوال بدون جواب ماند، اما 38مطبوعاتي کوتاه بود، خيلي از خبرنگاران فرصت سوال نکردند و 
سوال کردند و مي شود گفت که انتقاد کردند به خبرنگاراني که فرصت سوال کردن داشتند، خيلي 

اينکه آقاي استرا هميشه در زمانهاي بحراني و حساس جنگي به ايران سفر کردند، چون دفعه اول دو 
 سپتامبر بود، در زمان جنگ افغانستان بود، بعد پيش از جنگ عراق بود و اين دفعه 11هفته پس از 

ما همگي متفق النظر اين سوال را مي کردند که آيا شما برنامه اي چهارم بود، اين انتقادات وارد بود، ا
را داريد براي مجاب کردن دولت تهران براي امضاي اين پروتکل و ايشان در جواب گفتند که ما در مرکز اين 
هرم هستيم، در مرکز اين پروتکل الحاقي هستيم و از ايران مي خواهيم که با امضاي اين پروتکل به ما 

  .ددبپيون

  

    در مورد مهمترين تحوالت ايرانمواضع رژيم و جناحهاي آن
  

  دهنده ضعف آنها است حرآتهاي آمريكائيها در ايران نشان: هاشمي رفسنجاني
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه : خبرگزاري فارس

مند آه نا عده اي حرآتهاي آمريكائيها را در ايران قدرت مي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت
  . بايد گفت به سختي در اشتباه هستند و اين تنها يك ضعف است

  
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، اآبر هاشمي رفسنجاني به مناسبت فاجعه هفتم تير 
طي مراسمي آه در قتلگاه شهداء و با حضور جمعي از مسؤولين و شخصيتهاي آشوري و با حضور 

  . ه سخنراني پرداختانبوهي از مردم برگزار شد ب
آرد آه با اغتشاش در ايران گامي بزرگ به طرف هدفش بر  وي با اشاره به اينكه آمريكا خيال مي

آمريكاييها خودشان را صريحا با اراذل و اوباش آه در تهران ايجاد اغتشاش مي آنند : دارد گفت مي
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هاي داخلي آه  خواني نترنتي و هماي و اي آردند با آن همه تبليغات رسانه شريك دانستند و خيال مي
  اي اراذل و اوباش مي آوري عده عقل از آن حمايت مي آردند و با جمع ها و تريبونهاي بي بعضي از رسانه

  . توانند به جنگ مردم غيور ايران بروند
هاي آمريكا از هيچ نيرويي آه در  جمهوري اسالمي ايران در مقابل مجموع لشگرآشي: وي تصريح آرد

ها براي  شود استفاده نكرد و تنها از نيروي انتظامي آه در تمامي صحنه قع يك بحران بكار گرفته ميموا
باشد و حتي مسؤولين حكومتي نيز با اين اغتشاشات درگير  برقراري حفظ و امنيت آشور حاضر مي

  . نشدند
هايي آه اهل تحليل اگر آن: رفسنجاني با ذآر اين مطلب آه آمريكا دستش در ايران خالي است افزود

هستند به خوبي به تحليل بپردازند مي توان فهميد آه آمريكا در مقابل ميليونها انساني آه با عظمت و 
  . آنند دستش خالي است عزت زندگي مي

شويم  با مروري بر اسناد آن سالها متوجه مي: وي مطالعه اسناد دوران قبل را خاطرنشان آرد و افزود
  . آردند كاييها امروز انجام مي دهند آن روزها هم همين آارها را دنبال ميآارهايي را آه آمري

هايي بوديم آه پشت سر آن آمريكا قرار داشت  در آن سالها مواجه با يكي از بزرگترين توطئه: وي افزود
و در داخل هم متكي بر يك جريان تروريستي آه در نظام وجود داشت بوديم آمريكا همه شرايط ، از پا 

ر آوردن انقالب جوان اسالمي و از صحنه بيرون آردن نيروهاي موثر انقالب را فراهم آرده بود آه در د
  . را انجام دادند) فاجعه هفتم تير(نهايت آن جنايت بزرگ 

: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه آمريكا در حال حاضر وضعيت راحتي ندارد گفت
اند اما خداوند چنان انتقام ايران را از آنها مي گيرد آه  قدرت دنيا باقي ماندهآمريكائيها به عنوان ابر

خودشان متوجه نيستند و با آمي مطالعه وضع آمريكائيها را آه گرفتارشان هستند مي توان مشاهده 
 آرد به عنوان نمونه طالبان تروريست و القاعده را آه راه انداخته است و بال گردنش شده است و بدتر

  . آيد از همه ،مسؤوليتي است آه در عراق به عهده گرفته و از عهده آن بر نمي
براي جمهوري اسالمي ايران، رفتن طالبان چشمه نجات، بهم خوردن القاعده يك : وي خاطرنشان آرد

  .  باشد                   مندي براي ايران مي ارزش و رفتن صدام و حزب بعث بهره
منافقيني آه : اموز دانست و افزود شت منافقين در عراق و فرانسه را عبرتهاشمي رفسنجاني سرنو

در فرودگاه نظامي پاريس مورد استقبال قرار گرفته امروز به تعبير وزير آشور فرانسه به عنوان 
دهنده اختالف بين سوسياليستها و نقطه  شوند آه نشان ترين تروريستهاي دنيا اعالم مي وحشي

  . باشد ي، رنگ مارآسيستي دارند ميمقابل آنها آه آم
  

دولت ايران بايد برخوردي متفاوت از : بروجردي، عضو آميسيون امنيت ملي در گفتگو با خبرگزاري فارس
  داشته باشد» استراو«گذشته با 

  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه : خبرگزاري فارس
يري نخست وزير انگليس در خصوص با توجه به موضع گ: يك عضو آميسيون امينيت ملي مجلس گفت

  .انجام دهد» استراو«مسائل داخلي ايران، دولت بايد برخوردي متفاوت از گذشته راجع به سفر 
با توجه به سوابق منفي تاريخي از روابط : در گفتگو با خبرگزاري فارس تاآيد آرد» عالءالدين بروجردي«

لندن بايد به جاي دنباله روي از موضع گيريهاي دو آشور ايران و انگليس در افكار عمومي آشورمان، 
غيراصولي آمريكا، در جهت جبران گذشته هاي منفي و تاريك خود اقدامات مثبتي انجام دهد آه 

  . اظهارات بلر دقيقا در نقطه مقابل اين موضوع بود
ود آه در روابط وي با اشاره به اينكه اظهارات مداخله جويانه بلر قطعا يك حرآت منفي از سوي انگليس ب

با توجه به اينكه اين اقدام در چنين سطحي انجام شد، انتظار مي : دو آشور به ثبت رسيد، تصريح آرد
  . رفت آه حداقل ما شاهد يك تعديل موضع از سوي انگليس باشيم آه متاسفانه اين آار صورت نگرفت

ين موضع گيري منفي از سوي با توجه به چن: نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي افزود
  . نخست وزير انگليس، طبيعتا يك اقدام جبراني از سوي لندن ضروري است

  
  تمامي دستگيرشدگان در اختيار وزارت اطالعات هستند  : وزير آشور

  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8 يكشنبه -خبرگزاري آار ايران
ها فقط توسط وزارت   خير قرار بود دستگيريدر حوادث ا: وزير آشور در جمع خبرنگاران پارلماني گفت

اطالعات و با همكاري نيروي انتظامي صورت گيرد اما گفته شد اين دستگيري ها با حكم قضايي وتوسط 
  .دستگاه ديگري صورت گرفته است

 بايد با اصل پديده: ، ايلنا، عبدالواحدموسوي الري گفت  به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران
  .ها برخورد آرد نه با مصداق آن يعني سعيد عسگر  لباس شخصي

 در جلسه غير علني مجلس، وزارت   :وي بعد از جلسه روي يكشنبه مجلس شوراي اسالمي گفت
ها با حكم دستگاه قضايي   اطالعات و نيروي انتظامي و بعدًا آقاي مرتضوي هم توضيح داد آه دستگيري

له اي آه مطرح بوده اين است آه ما براي نحوه ورود به اين مسئله تنها بوده و البته براي من هم مسئ
  .يك آانال را در شوراي امنيت ملي پيش بيني آرديم و آن هم فقط وزارت اطالعات بود

   :توانند باشند، گفت  ها چه آساني مي  وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه ضابطين در دستگيري
 يك ضابط قضايي باشد البته توجه ما به عنوان مجموعه پيگير مسئله اين بود تواند  مي البته بسيج هم

  .آه يك آانال آن هم تنها وزارت اطالعات به مسئله بپردازد
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دادستاني : وي در پاسخ به اين سوال آه عمل نگهداري دستگير شدگان حوادث اخير آجاست، گفت
تواند به شماره تلفني آه   ير شدگان بگيرد ميخواهد اطالعاتي در مورد دستگ  اعالم آرده هر آس مي

  .داده شده است، مراجعه آند
روز اول وزارت اطالعات اعالم آرد برخي : موسوي الري در مورد مفقود شدگان حادثه اخير گفت

ها توسط اين ارگان نبوده ولي بتدريج بعد از هماهنگي ميان دادستاني و وزارت اطالعات   بازداشت
  .دگان در حال حاضر در اختيار وزارت اطالعات هستند و مفقودي نداريمتمامي دستگير ش

 ايشان و همكارانشان در حوادث   :وي در پاسخ به سوالي در مورد بحث برآناري سردار قاليباف گفت
  .اخير بسيار خوب عمل آردند

مرتضوي دادستان وي در مورد اتهاماتي آه اخيرًا در اطراف سردار قاليباف فرمانده نيروي انتظامي و 
اين آقايان خودشان بايد : تهران در مورد حضور برخي نمايندگان در حوادث اخير مطرح شده است، گفت

  .در اين مورد پاسخگو باشند
آيا باالخره مشخص شد دانشجويان در حوادث اخير نقش «وزير آشور در پاسخ به اين سوال آه 

  . ايي را آرده و خودش بايد جواب بدهدقوه قضائيه چنين ادع: ، تصريح آرد»اند  داشته
اولين بار است آه چنين چيزي : وي همچنين در مورد دستگيري سعيد عسگر توسط قرارگاه ثاراهللا گفت

  .اش را نيروي انتظامي دستگير آرده است  شنوم و سعيد عسگر و دار و دسته  را مي
مصوبه را ابالغ نكرديم آه با عناصر اين : وزير آشور در مورد چگونگي مصوبه شوراي امنيت ملي گفت

  .شوند برخورد شود  محرك آه توسط سازمان اطالعات تهران شناسايي مي
متأسفانه : ، گفت» شوراي امنيت ملي عمل شده است  آيا به مصوبه« وي در پاسخ به اين سوال آه

  .اين مصوبه در مواردي ناديده گرفته شده است
ما بارها گفتيم افرادي آه با القاعده همكاري : القاعده در ايران گفتوزير آشور در مورد حضور نيروهاي 

  .داشتند بعد از فروپاشي طالبان در ايران دستگير و با آنها برخورد شده است

  

   رژيم حاآم بر ايرانسكوب و نقض حقوق بشر توسط 
  

  شتم شد  تحصن و اعتصاب غذاي اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اصفهان وارد روز ه
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8 يكشنبه -ايلنا 

تحصن و اعتصاب غذاي اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اصفهان، در پي اعتراض به 
  .هاي آشور وارد هشتمين روز خود شد  هاي صورت گرفته برخي از دانشجويان دانشگاه  دستگيري

نشجويان دانشگاه اصفهان در گفت و گو با محمد صادقي عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دا
از : آرد، گفت  خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در حالي آه از شدت ضعف، به سختي صحبت مي

  .شويم   بامداد امروز توسط افراد ناشناس مرتبًا تهديد مي2 تا 12ساعت 
 بامداد به دفتر 2ند آه رأس ساعت آرد  ها را تهديد مي  افراد ناشناس بوسيله تلفن بچه: وي ادامه داد

  . دهند  انجمن اسالمي حمله خواهند آرد و آنها را مورد ضرب و شتم قرار مي
پس از اين تهديد نيروهاي حراست دانشگاه حفاظت دفتر انجمن اسالمي را بر عهده : صادقي گفت

  .گرفتند
ها به شدت ضعف   خانم: گفتها   صادقي با اشاره به وضعيت وخيم دانشجويان متحصن مخصوصًا خانم

اند و متأسفانه برخورد متوليان بيمارستان در   اند، برخي از آنان چندين بار به بيمارستان منتقل شده  آرده
  .اين چند روز اخير با دانشجويان مطلوب نبوده است

ما عضو شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اصفهان با بيان اين مطلب آه طرف صحبت 
خطاب حرآت ما قوه قضائيه و وزارت اطالعات است آه بايد :  علوم نيست، گفت  نمايندگان و يا وزارت

  .پاسخگوي علت دستگيري دانشجويان باشند
هاي خود را تقديم ملت ايران   ايم و نفس  آماآان بر روي مطالبات خود ايستاده: وي تصريح آرد

  .نمائيم  مي
اي از دانشجويان دانشگاه اصفهان جهت همراهي با اعضاي انجمن   گفتني است آه ظهر ديروز عده

هاي غذاي خود در محوطه دانشگاه و در مقابل دفتر انجمن   اسالمي دانشجويان اين دانشگاه، ظرف
اي در   تر فاجعه  آمي آن طرف«: اسالمي دانشجويان چيده بودند و در پالآاردهايي اينگونه نوشته بودند

  ».انتظار است
   

  ي جوان دولت دستور توقيف روزنامه
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه 

  .ي جوان را صادر آرد ي سوم دادگستري آارآنان دولت دستور توقيف روزنامه بازپرس شعبه
در نمابر ارسالي از سوي دادسراي ) ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 

  :تعمومي و انقالب آمده اس
  مديرآل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  با سالم و تحيت
العموم  ي جوان توسط شاآي خصوصي دائر به نشر اآاذيب و مدعي نظر به اعالم شكايت عليه روزنامه

ي سوم بازپرسي و با  دائر به انتشار نشريه بدون ذآر نام صاحب امتياز و مديرمسوول و ارجاع به شعبه

www.iran-archive.com 



يرمسوول آه نهايتا سردبير روزنامه در جلسه حضور يافته و در تحقيقاتي آه به عمل آمده، احضار مد
آوران نشر روز واگذار شده و در  ي جوان به غير، يعني شرآت نشر پيام اعالم داشته آه امتياز روزنامه

امه و جانب رسما سردبير روزن چنين بيان داشت اين باشد و هم حال اخذ مجوز از هيات نظارت مي
باشم، لكن هنوز تاييدي از سوي ايشان صورت  مديرمسوول معرفي شده به ارشاد و هيات نظارت مي

ي مزبور در حال حاضر  آه روزنامه نگرفته است و مديرمسوول تاييد شده نداريم، عليهذا با عنايت به اين
 8 ماده 3د و طبق تبصره باش چنين فاقد مديرمسوول مي و هم) دليل واگذاري به غير(فاقد صاحب امتياز 

واگذاري امتياز نشريه به غير، اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال «دارد  قانون مطبوعات آه اشعار مي
شود مگر در صورت درخواست آتبي صاحب امتياز و تصويب هيات  آن ممنوع است و جرم محسوب مي

تشار نشريه را بدون ذآر نام صاحب امتياز  و بند دال از ماده مرقوم آه ان7چنين طبق ماده  و هم» نظارت
 8 ماده 3و مديرمسوول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن ممنوع و جرم دانسته، لذا مستندا به تبصره 

 از اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون 5چنين بند   بند دال از همان ماده از قانون مطبوعات و هم7و ماده 
  . گردد ي جوان صادر و اعالم مي تور توقيف روزنامهاساسي جمهوري اسالمي ايران دس
  .باشد االتباع مي دستور قضايي فوق وفق مقررات الزم

  ي سوم دادگستري آارآنان دولت بازپرس شعبه
 قدمي

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  شبكه تروريستى القاعده / ايران 
  2003  ژوئن 28 -1382 تير 7 شنبه -راديو آلمان 
 اسالمى ايران ، گزارشهائى را مبنى بر اينكه الظواهرى مصرى ، معاون رهبر شبكه تروريستى جمهورى

سخنگوى . القاعده ،اسامه بن الدن ، در آن آشور دستگير شده است ، بي اساس خواند و آنرا رد نمود 
بر نيز آه يكى از افزون براين، اين خ: وزارت امور خارجه ايران ، حميد رضا آصفى روز جارى در تهران گفت 

« فرستنده تلويزيونى . پسران اسامه بن الدن در جمهورى اسالمى ايران زندانى است ، صحت ندارد 
روز گذشته با استناد به اظهارات محافل ديپلماسى غرب ، آه البته اين فرستنده دقيقا اعالم « العربيه 

سخنگوى سازمان تروريستى القاعده نكرد آه چه محافلى ، گزارش داده بود آه الظواهرى و همچنين 
. در ميان آندسته از افراد مظنونى هستند آه در ماههاى گذشته در ايران دستگير و زندانى شده اند 

ولى تاآنون اين خبر از طرف يك مرجع ديگرى تاييد نشده و وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا آالين 
. اطالعى در باره دستگيرى تروريست هاى مذآور ندارد وى : پاول نيز در واشنگتن اظهار داشت آه 

  الظواهرى 
پس از سو ء قصد هاى تروريستى روز يازدهم سپتامبر ماه سال دو هزار و يك ميالدى ، با پيامهائى 

عليه اياالت متحده آمريكا و اسرائيل ، آنهم از مخفى گاهش ، توجه افكار عمومى را بخود معطوف 
بر توسل به قهر ، در اآثر موارد صريح تر از اظهارات مشابه اسامه بن الدن ساخت و دعوت وى مبنى 

در هفته هاى گذشته نيز در . خوانده ميشود « دآتر ترور«بود و وى آه پزشك است ، بعلت شغلش ، 
جمهورى اسالمى شايعاتى مبنى اينكه در ميان پانصد نفرى آه بطور غير قانونى از افغانستان وارد 

و در آن آشور دستگير شدند ، الظواهرى نيز هست رواج يافتند و در اوآخر ماه مه وزير امور ايران شده 
خارجه جمهورى اسالمى ايران آمال خرازى رسما تاييد نمود آه در ميان آسانى آه در آن آشور 

گويا دولت . دستگير و زندانى شده اند ، شمارى احيانا اعضاى شبكه تروريستى القاعده هستند 
ورى اسالمى ايران ، با چند آشور در باره تحويل دادن افراد بيگانه و مظنون به عمليات تروريستى ، جمه

  گفتنى است آه مبارزه با ترويسم. به توافق رسيده است 
يكى از مطالبى است آه در چارچوب ديدارآتى وزير امور خارجه انگليس ،جك استراو ، از ايران نيز مورد 

سخنگوى وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران ، در گفتگوئى با خبر گزارى  . بحث قرار خواهد گرفت
دولت متبوعش در مبارزه با تروريسم به مسئوليت هاى بين المللى خود عمل خواهد آرد : ايرنا گفت 

ولى ايران ، سازمانهاى ضد اسرائيل ، چون حماس و يا حزب ا هللا را سازمانهائى تروريستى نميخواند .
ه بنظر جمهورى اسالمى ايران ، اينها سازمانهاى آزاديبخشند آه بخاطر آزاد نمودن وطن اشغال بلك

  .شده خود مبارزه ميكنند 
  

  پرسش و پاسخ درباره دستگيری عضو ارشد القاعده
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8 يكشنبه -بي بي سي 
به گفته مقامات آمريکايی مظنون به  ژوئن فردی به نام علی عبدالرحمن القمدی، که 26روز پنجشنبه 

مقامات امنيتی آمريکا . طراحی حمالت انتحاری ماه گذشته در عربستان سعودی است، دستگير شد
فرانک گاردنر، . می گويند دستگيری وی شکست سنگينی برای شبکه القاعده محسوب می شود

  .اين دستگيری پرداخته استخبرنگار بی بی سی در امور امنيتی، در پرسش و پاسخ زير به اهميت 
  اين دستگيری چگونه بر عمليات القاعده در عربستان سعودی اثر می گذارد؟

حتی اگر اين فرد ارشدترين عضو . به طور حتم اين دستگيری ضربه ای سنگين برای القاعده خوهد بود
  .القاعده در عربستان هم نباشد، می توان گفت که يکی از سه نفر اصلی است
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 شود که وی رابط بين شبکه القاعده در داخل عربستان و باقيمانده رهبران اين گروه که در گفته می
  .افغانستان و پاکستان مخفی شده اند، بوده است

 سال سن دارد، 20القمدی بيش از . او در منطقه توره بوره در افغانستان و حتی در چچن جنگيده است
تان را ندارد، ولی اگر خبر دستگيری وی درست باشد، پس تجربه جنگ با نيروهای شوروی در افغانس

  .وی قطعا اطالعات زيادی درباره اعضای ارشد القاعده دارد
  تاثير اين دستگيری بر جنگ عليه تروريسم و روابط عربستان و آمريکا چگونه است؟

مات مقا. آمريکايی ها دستگيری القمدی را پيشرفت مهمی در نبرد خود عليه تروريسم می دانند
آمريکايی مدتی است که از ميزان تالش عربستان برای مبارزه با افراط گری اسالمی و سختگيری بر 

  .مظنونان به اقدامات تروريستی، خرسند نيستند
 ماه مه، عربستان برای نخستين بار از سوی افراط گرايان اسالمی مورد حمله 22ولی از هنگامی که در 

  .رايان بيشتر شدقرار گرفت، سختگيری بر اسالم گ
 نفر از فعاالن القاعده در داخل عربستان سعودی هستند و مقامات اين 100گفته می شود که حدود 

 نفر باقی مانده هم خود را 50آنها مايلند که .  نفر آنها را دستگير کرده اند50کشور می گويند که حدود 
  .تسليم کنند، همانطور که ظاهرا آقای القمدی کرد

  وه دستگيری القمدی چه می دانيم؟در مورد نح
گزارش مقامات عربستان حاکی است که آقای القمدی روز پنج شنبه پس از نماز صبح خودش را در 

  . شهر جده و در منزل معاون وزير کشور، تسليم کرده است
اده ای البته اين اقدام فوق الع. به من گفته شد که پدر آقای القمدی وی را ترغيب به اين کار کرده بود

بود زيرا خيلی بعيد بود که يک عضو القاعده با ميل خودش چنين کاری انجام دهد، به ويژه در جايی مثل 
عربستان که اگر معلوم شود کسی با اين بمب گذاری ها ارتباط داشته، به طور عادی انتظار می رود که 

  .حکم قطع گردن برايش صادر شود
 در کار بوده باشد، زيرا مقامات عربستان درصدند اطالعات ولی ممکن است معامله ای در اين مورد

  .زيادی درباره اعضای القاعده از وی به دست آورند
القاعده در عربستان سعودی تا چه حد از حمايت برخوردار است و دستگيری اخير تا چه حد بر اين 

  حمايت اثر می گذارد؟
اين امر در درجه اول بستگی به ميزان عدم . ستميزان حمايت از القاعده در عربستان سعودی، متغير ا

محبوبيت آمريکا دارد، البته به طور کلی در منطقه خاورميانه آمريکا تقريبا محبوبيتی ندارد و در درجه دوم 
  .بستگی به اين دارد که اقدامات اخير القاعده چه بوده است

بن الدن يک . سبتا محبوب بوده استدر پی حمالت يازدهم سپتامبر، القاعده در ميان مردم عربستان ن
مسلمان متدين در نظر گرفته می شود که به خاطر گرفتن حق مسلمانان در مقابل آمريکا ايستاده 

  .است
البته اين حمايت در پی انفجارهای رياض کمتر می شود، زيرا اين حمله در خاک عربستان انجام شده و 

  . ده اندمسلمانان هم در اثر آن جان خود را از دست دا
هفته گذشته در شهر مکه گروهی از اعضای القاعده کشف شدند که از محل آنها مواد منفجره کشف 

  .شد و در پی وقوع تيراندازی چند نفر از پيکارجويان کشته شدند
حتی گزاش هایی از سوی دولت عربستان منتشر شد مبنی بر اينکه پيکارجويان در داخل قرآن، مواد 

  . ده بودندمنفجره جاسازی کر
اگر اين گزارش ها درست باشد، پذيرش چنين اعمالی برای مسلمانان کار سختی است، زيرا برای 

بيش از يک ميليارد مسلمان در سرتاسر جهان، قرآن کتاب مقدس و قابل احترامی است که نبايد از آن 
 برای چنين اعمالی استفاده کرد

  
  ر در آينده عراقدولت آينده  و نيروهاي موث،عراق رويدادهاي 

  
   حمله براي در هم شکستن مقاومت مسلحانه در عراق دست زدند20نيروهاي آمريکايي به بيش از 

  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8 يكشنبه - راديو فردا –بيژن فرهودي 
سربازان آمريکايي در عراق با هدف در هم شکستن مقاومت مسلحانه در برابر نيروهاي اشغالگر، روز 

به گزارش خبرگزاري رويتر، به نقل .  حمله دست زدند20 با پشتيباني هواپيما و تانک به بيش از يکشنبه
 نفر را بازداشت کردند و مقاديري اسلحه و اسناد 60از منابع نظامي حاکي است که سربازان بيش از 

 کنون تلفاتي در اين عمليات که همچنان ادامه دارد، تا: يک منبع نظامي گفت. نظامي به دست آوردند
  .به نيروهاي اتئالف وارد نيامده است

برنامه نيروهاي آمريکايي براي برقراري نظم و قانون و دستگيري حاميان صدام : آخرين تحوالت عراق
  حسين

مسئول تشکيالت غير نظامي و اداري آمريکا در عراق روز يکشنبه گفت تا زماني که نيروهاي وفادار به 
. ، نيروهاي آمريکايي و بريتانيايي تلفات بيشتري را متحمل خواهند شدصدام حسين سرکوب نشوند

پال برمر گفت که با اين حال نيروهاي اشغالگر تصميم دارند براي برقراري نظم و قانون، صدام حسين و 
در بغداد روز يکشنبه يک غير نظامي از پاي درآمد و دو نظامي . حاميان او را دستگير کنند يا بکشند

يک سخنگوي ارتش آمريکا گفت که دو سرباز زماني مجروح شدند که خودروي . يي مجروح شدندآمريکا
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به گفته او آنها به يک بيمارستان نظامي منتقل شده . حامل آنها هدف مهاجمان ناشناس قرار گرفت
ارتش آمريکا در عراق براي . در مورد چگونگي کشته شدن فرد عراقي گزارشي نرسيده است. اند

 ساختن فعاليتهاي شورشيان و دستگيري اعضاي ارشد رژيم صدام حسين، روز يکشنبه يک متوقف
  .سلسله عمليات نظامي را آغاز کرد

  
  

   تن رسيد200تعداد تلفات نيروهاي آمريكايي در عراق به 
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه : خبرگزاري فارس

ي آمريكايي اجساد دو سرباز گم شده در شمال پس از روزها جستجوي مداوم از زمين و هوا، نيروها
  . تن رسيد200بغداد را يافتند و به اين ترتيب تعداد تلفات نيروهاي آمريكايي از آغاز جنگ در عراق به 

  
به گزارش آسوشيتدپرس، همچنين گزارشها حاآي از آن است آه نيروهاي انگليسي به آرامي وارد 

ين در حالي است آه شش سرباز اين آشور طي درگيري در جنوب عراق شدند و ا» المجار«شهر 
  . هايي در اين شهر آشته شدند

 ساله از شهر 27، »آوين اوت«ايالت نيو جرسي و » روسل« ساله از شهر 37، »گالديمير فيليپ«
 مايلي 25، »بالد«ايالت اوهايو روز چهارشنبه براي آخرين بار در پست هاي خود در شهر » آلومبوس«

  . اد ديده شدندشمال بغد
به گفته يكي از مقامات پنتاگون آه خواسته است نامش فاش نشود، اجساد اين دو سرباز صبح روز 

  .  مايلي شمال غرب بغداد پيدا شد20شنبه در 
 

  تالش نيروهاي آمريكا براي جلوگيري از ورود ستيزه جويان عرب به داخل خاك عراق
  2003  ژوئن 29 -1382تير  8يكشنبه ): راديوفردا(گلناز اسفندياري 

با . نيروهاي آمريکا درعراق روزشنبه اعالم کردند کوشش مي کنند کنترل مرزهاي عراق را بازپس بگيرند
اين حال نيروهاي آمريکا اذعان کردند نمي توانند ورود رزمندگان خارجي را که به خاک عراق نفوذ مي 

  . متوقف سازندکنند ونيروهاي ائتالف را مورد حمله قرارمي دهند، 
يک مقام ارشد نظامي وابسته به نيروهاي ائتالف درعراق که نخواست ازوي نام ): راديوفردا(امير آرمين 

اما در رابطه با عوامل خرابکار . برده شود، گفت ما درحال برقراري کنترل مجدد عراق برمرزهايش هستيم
م که اين کارهمچنان ادامه دارد واين قبيل يا رزمندگاني که ازخارج به عراق نفوذ مي کنند، ما معتقدي

  .افراد فعال همه روزه مي توانند نفوذ کنند
اين مقام نظامي افزود هرچند ماموريتي غيرممکن به نظر مي رسد، اما ما کوشش خواهيم کرد با 

  .عزيمت به مناطق مرزي ومناطق مجاورآن، اين افراد را شکست دهيم
يشين عراق وچريک هاي فدائي صدام حسين را همراه با رزمندگان نيروهاي ائتالف هواداران رژيم پ

  . خارجي، مسئول حمالت مرگباربه نيروهاي ائتالف درهفته هاي اخير مي دانند
با اين حال اين مقام ارشد نظامي مي گويد نيروهاي آمريکا نمي توانند اقدامي درجهت متوقف ساختن 

  . ورندورود اين قبيل رزمندگان به عراق به عمل آ
درچنين . وي افزود ما با صدها وهزارها مايل مرزهاي صحرائي روبروهستيم که قابل کنترل نيستند

وضعيتي اگررزمندگان خارجي تالش کافي به خرج دهند ومجدانه فعاليت کنند، بديهي است به راحتي 
  .مي توانند به داخل خاک عراق نفوذ کنند

 ائتالف به رهبري آمريکا، قبال ايران را متهم به مداخله خبرگزاري فرانسه درگزارشي نوشت نيروهاي
  . درامورداخلي عراق کرده بودند

پل برمر، مديرآمريکائي اداره امورعراق پيشتردرهمين ماه گفته بود عوامل وابسته به دولت ايران فعاالنه 
  .دکوشش مي کنند در روند برقراري دمکراسي درعراق وبازسازي اين کشور، خرابکاري کنن

راديوي ائتالف نيزماه گذشته هشدارداد بنيادگراياني تحت فرماندهي خارجي با مقاصدي خرابکارانه وارد 
  .با اين حال راديو ائتالف ازايران نام نبرد. عراق شده اند

  
  نيروهاي آمريكايي با تنش هاي فزاينده در عراق رو به رو هستند: خبرگزاري فرانسه
  2003  ژوئن 29 -1382ر  تي8يكشنبه : خبرگزاري فارس

نيروهاي آمريكايي حاضر در عراق با پيدا شدن اجساد دو سرباز آمريكايي و آشته شدن يك سرباز و 
  . تن ديگر در حمله اي جداگانه، با تنش هاي فزاينده اي در عراق رو به رو هستند4مجروح شدن 

ر تلفات نيروهاي آمريكايي، آالين افزايش آما: خبرگزاري فرانسه روز يكشنبه با اعالم اين خبر نوشت
پاول وزير امور خارجه اين آشور را بر آن داشت تا از مردم آمريكا خواستار خويشتنداري در قبال تلفات 

  . نيروهاي آمريكايي شود
 تن از هواداران 900براساس اين گزارش، يك مقام ارشد ارتش آمريكا گفت آه نيروهاي ائتالف بيش از 

اخالل آرده « حسين را آه به اعتقاد وي در تالش هاي آمريكا براي بازسازي عراق پيشين رژيم صدام
  . ، دستگير آردند»اند
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در آشيده شدن آمريكا به جنگي چريكي در عراق گفته است آه ) پنتاگون(با اين حال وزارت دفاع آمريكا 
ز جنگ، راهي عراق گروهي از آارشناسان مستقل سياستگذاري اين آشور براي ارزيابي اوضاع پس ا

  . مي شوند
براساس اين گزارش، اين گروه پنج نفري به دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و پل برمر حاآم غير نظامي 

  . عراق گزارش خواهند داد
مريكايي و تلفات ناشي از اين  خبرگزاري فرانسه با اشاره به حمالت صورت گرفته عليه نيروهاي آ

آالين پاول اميدوار است آه آمار در حال افزايش تلفات نيروهاي آمريكايي به درخواست : حمالت گفت
  . مردم آمريكا براي بازگشت نيروهاي آمريكايي حاضر در عراق به آمريكا منجر نشود

  
  صدام برمي گردد: ردم تكريتم

  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه : خبرگزاري فارس
وضعيت صدام در هم شكسته و پوسترهاي او نيز برچيده شده است اما مردم زادگاه صدام در تكريت 
معتقدند رهبر مفقود شده عراق با جسارت تمام به خيابانهاي تكريت جايي آه در آنجا رشد يافته باز 

  .  گشتخواهد
از آنجا آه ممكن است دامهاي اطراف صدام بعد از : به گزارش عرب نيوز،ساآنان شهر تكريت مي گويند

دستگيري مشاوران نزديك وي گسترده شده باشد، صدام احتماال نه چندان دور از نيروهاي آمريكايي با 
  . خويشاوندان خود زندگي مي آند 

هيچ آس گمان نمي آند آه نيروهاي : مي گويد»سيمعلي و«يكي از ساآنان شهر تكريت به نام 
صدام را خدا محافظت مي آند، او اطراف شهر تكريت قدم مي .آمريكايي صدام را زنده دستگير آنند 

  . زند، او هرگز دستگير نخواهد شد زيرا خدا با اوست 
اين در حالي .ت  آوريل نيروهاي امريكايي و انگليسي ناپديد شده اس9گفتني است صدام پس از حمله 

 نفره را دستگير آرده اند، اما 55 تن از مقامات عراقي از ليست 32است آه نيروهاي آمريكايي تعداد 
  . وضعيت صدام همچنان در هاله اي از ابهام باقي مانده است 

دوباره درآانون توجهات قرار » عبيد حميد محمد التكريتي«تقدير و سرنوشت صدام بعد از دستگيري 
  .  است گرفته

نيروهاي آمريكايي به هدايت جاسوسان واسراي عراقي جستجوي دقيقي را براي يافتن صدام در 
از فورث هود » ليو تنت آماندا دورسي«در همين رابطه .تكريت و شهرهاي اطراف آن آغاز آرده اند 

عاتي از صدام به  تن از نيروهاي پياده نظام در شهر تكريت حضور دارند و اطال122در حدود : تگزاس گفت
  . دست آورده اند

اين در حالي است آه جستجو براي يافتن صدام تنها مشغوليت سربازان آمريكايي نيست و هر روزه 
  . شاهد حمالت افراد مسلح با پرتاب نارنجك و راآت به سوي نيروهاي آمريكايي مي باشيم

  
  مخفيگاه يكي از رهبران سابق عراقي  

  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8كشنبه  ي-خبرگزاري آار ايران 
 نفري امريكا مي باشد در يكي از 55مخفيگاه يكي از رهبران سابق عراق آه دوازدهمين فرد از ليست 

  .  دهكده هاي صحرايي عراق است
درصد آيلومتري پايتخت " حسن طاها الراوي)" ايلنا(به گزارش سرويس بين المللي خبرگزاري آار ايران 

  . استعراق مخفي شده
به گزارش اين خبرگزاري حسن طاها الروادي آه قبال شايع شده بود آه حمله اي به فرودگاه بغداد 
  .آشته شده است مخفي گاه او در دهكده اي آوچك واقع در بياني درصد آيلومتري بغداد آشف شد

ه امريكا و تصرف او درباره مخفيگاه صدام حسين و پسرانش تاآيد آرد آه آنها را بعد از دو روز از حمل
  .بغداد نديده است در حالي آه او اعتقاد دارد آه صدام حسين در عراق مي باشد

 10زماني آه مرگ او شايع شد صدام حسين و پسرانش به خانه حسن در منصور مي روند آه : او افزود
ب باران آردند دقيقه بعد از خروج صدام از خانه او سربازان آمريكايي به منظور آشتن صدام خانه را بم

  .آه بعدها شايع شد آه صدام حسين آشته شده است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  احتمال اقدام نظامي آمريکا بر عليه جمهوري اسالمي، از ديد يک روزنامه آلماني
  29 -1382 تيـر    8 يكـشنبه    -»ولتـام زونتـاگ   «، بر اسـاس مقالـه روزنامـه         )کلن( شهرام ميريان    -راديو فردا   

  2003ژوئن 
در مقاله اي تحليلي نوشت که نشانه ها و عالئم حاکي از حمله به » ولتام زونتاگ«روزنامه آلماني 

جان بولتون، مقام تراز اول وزارت دفاع آمريکا حمله به جمهوري اسالمي را يک . جمهوري اسالمي است
ز دخالت نظامي کشورش به تنهايي و بدون ياري گزينه دانسته و کاندوليزا رايس، مشاور جرج بوش نيز ا

مردم آمريکا هم در يک سنجش افکار حمايت خود را از حمله % 56. گرفتن از اروپاييان سخن گفته است
واشنگتن همچنين اتهام جديدي را عالوه بر پناه دادن . به تاسيسات اتمي حکومت ايران ابراز داشته اند

طرح مي کند و آن بسيج شيعيان عراق عليه اداره موقت عراق به حکومت ايران به عناصر القاعده م
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به نوشته اين روزنامه در حاليکه دانشجويان ايران حکومت مذهبي شيعه را . سرپرستي پال برمر است
اين . زير سوال برده اند، گرايش به برپايي چنين حکومتي نزد توده شيعيان در عراق پررنگ شده است

که آيا جرج بوش حمله به ايران را تا پيروزي در انتخابات بعدي مسکوت خواهد روزنامه سوال مي کند 
گذاشت؟ در اين ميان وزارت دفاع آمريکا نگران دستيابي حکومت ايران به بمب اتمي تا انتخابات بعدي 

اين روزنامه سپس نوشت که واشنگتن احتماال تالش خود را بر نيروگاههاي اتمي ايران و بمباران . است
اسيسات بارگيري نفت و بستن گلوگاه اقتصادي اين کشور متمرکز خواهد کرد و جزاير سه گانه و ت

  .استراتژيک ايران را اشغال خواهد کرد
  

  انتقاد نيويورک تايمز از محدوديتهای اينترنتی در ايران
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8 يكشنبه -بي بي سي 

  بان را در بر می گيردمحدويتهای اعمال شده صدها سايت فارسی ز
ايران مى خواهد جلوى هرزه نگارى و سياست را در "نيويورك تايمز روز يكشنبه در مقاله اى با عنوان 

مفصًال به تصميم هاى اخير دولت اسالمى در مورد مسدود آردن بخش بزرگى از سايت " اينترنت بگيرد
  . هاى اينترنتى پرداخته است
بعد از "پارسا، رئيس انجمن صنفی آارفرمايان خدمات اينترنتى، آمده است در اين مقاله به نقل از رضا 

محدوديت هاى روزنامه ها و رسانه هاى عمومى دولت مى داند آه مردم به دنبال خبر در اينترنت 
  ." هستند و طبيعى است آه بخواهد دسترسى به آن را محدود آند

 در ايران در اين قانون هم فاصله ميان ممنوع و مجاز و نيويورك تايمز مى نويسد اما مثل همه قوانين ديگر
درست وغلط نامشخص و سيال است و به همين خاطر موش و گربه بازى ميان محافظه آاران حاآم و 

  . نسل جوانتر ايرانى ها آه دائمًا توانائى هاى فنى بهترى پيدا مى آنند شروع شده است
م اميدى به موفقيت اين آار ندارند و مى گويند براى حتی حاميان اعمال محدوديت هاى اينترنتى ه

نزديك به پنجاه ميليون جوان ايرانى آه به دنبال وسيله اى براى تفريح و سرگرمى هستند توفيق بستن 
  . سايت هاى اينترنت بيش از توفيق ممنوع آردن دستگاه هاى ويدئو و آنتنهای ماهواره ای نخواهد بود

سايت هاى : "  حسين شريعتمدارى، مدير مسئول روزنامه آيهان، مى نويسدنيويورك تايمز به نقل از
اينترنتى در واقع موجود و در دسترس اند و آار محدود آردن آنها شبيه برداشتن نردبان از پاى ديوار براى 

  ." جلوگيرى از پريدن پرنده ها از روى بام است
ران در طى دو سال گذشته را يكى از انگيزه هاى نيويورك تايمز گسترش بى سابقه کاربرد اينترنت در اي

  . مهم مقامات دولتى براى توجه به آن و تالش در محدود آردنش مى داند
بنا به گفته آقاى پارسا سه ميليون از جمعيت شصت و پنج ميليونى ايران به اينترنت دسترسى دارند و 

و گپ هاى اينترنتى استفاده ) ايميل(يکی هرچند اآثر آنها از اينترنت فقط براى فرستادن پست الکترون
مى آنند اما پيدا شدن بيش از پنجاه هزار وبالگ فارسى آه دائمًا هم بر تعداد انها افزوده مى شود 

  . نشان مى دهد آه محدوديت انتقال تصوير و خبر در جمهورى اسالمى چندان عملى نخواهد بود
نتى آه روحانيون حاآم و مقامات دولتى را مسخره مى نيويورك تايمز مى نويسد در ايران صفحات اينتر

آنند و همينطور سايت هائى آه تصاوير زن هاى بى حجاب با لباس هاى دآولته در ميهمانى هاى 
خصوصى را به عنوان دهن آجى به ضوابط پوشش در جمهورى اسالمى به نمايش مى گذارند بسيار پر 

  . طرفدار هستند
ده مجلس به آيت اهللا خامنه اى آه در هيچ يك از روزنامه ها و رسانه هاى نامه صد و سى و پنج نماين

  . ايران اجازه انتشار پيدا نكرد از طريق اينترنت به وسعت توزيع شد
در پخش خبرهاى مربوط به تظاهرات اخير در تهران آه در مطبوعات به طور محدودى انعكاس داشت 

  . اشتندسايت هاى اينترنتى دانشجويان نقش فعالى د
و سايت هاى مخالفان ) سکسی(نيويورك تايمز مى نويسد غير از بيش از صد هزار سايت پورنوگرافی 

رژيم آه از پيش دستور جلوگيرى از پخش آنها به شرآت هاى خدمات اينترنتى در ايران داده شده بود 
رف وزارت ارشاد ممنوع اخيرًا نود و چهار سايت ديگر نيز آه اآثرًا سايت هاى خبرى آزاد هستند از ط

  . اعالم شده اند
اين روزنامه به . بسيارى در ايران معتقدند آه اين محدوديت ها مقدمه محدوديت هاى وسيعترى است

آنچه مهم است اينست آه تبادل آزاد افكار در جامعه : "نقل از الهه آوالئى، نماينده مجلس، مى نويسد
د دارد آه اين نحوه فيلتر گذارى بر اينترنت نه فقط آنچه را با محدود نشود؛ در حال حاضر اين نگرانى وجو

 ."فرهنگ و اخالق ما مغايرت دارد بلكه تمام منابع توزيع اطالعات را هم در بر بگيرد
  

  گوناگون
  

  سال است426عمر ذخاير گاز ايران : اتحاديه نفتي ايتاليا
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه : خبرگزاري فارس 

  . سال ديگر اعالم آرد 426يه نفتي ايتاليا عمر ذخاير گاز ايران را تا اتحاد
به گزارش خبرگزاري فارس ، به نقل از اتحاديه نفتي ايتاليا ، عمر ذخاير گاز طبيعي در ايران در سال 

 سال برآورد شده بود ولي با توجه به روند برداشت ، استخراج و مصرف فعلي اين 734 حدود 1990
  .  سال رسيد426ش يافته و به تخمين آاه
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بنابر اين گزارش ، قطر و عراق بيشترين عمر ذخاير گازي را در اختيار دارند و ايران در مقام سوم قرار 
  . دارد

 سال ديگر از منابع گاز برخوردار 81روسيه آه بيشترين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد تنها تا 
  . خواهد بود

 ميليارد متر مكعب 8/25 ميليارد متر مكعب و ايران 46رش ، حجم ذخاير گاز روسيه بر اساس اين گزا
  . باشد مي

  .  سال در اختيار دارد9در بين آشورهاي دارنده گاز طبيعي ، آمريكا ، آمترين عمر گاز طبيعي را به مدت 
 

  تحليل ايلنا از وضعيت رقباي بوش در انتخابا ت آتي
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8شنبه يك -احسان موحديان -ايلنا 

در .  اين آشور است1992 يادآور انتخابات سال ي امربكا تا حدود2004 سال يانتخابات رياست جمهور
 رسيده بوديكه تاز صحنه رقابت بود وهمگان نامزد يآن زمان بوش پدر آه در جنگ خليج فارس به پبروز

 انتظار نداشت آه فرماندار جوان ايالت آرآانزاس  دانستند وهيچ آسيحزب دموآرات را ازپيش باخته م
 امريكا را در اختيار ي هشت سال عنوان رياست جمهورياز راه برسد، جرج بوش را شكست دهد، برا

اما اين اتفاق افتاد و هيچ بعيد نيست آه . داشته باشد وبزرگترين تحول را در اقتصاد اين آشور ايجاد آند
  .   ساز باشنديت سال آينده نيز بتوانند شگفتدموآراتها در جريان انتخابا
 رسد ي در نظر دارند آه به نظر مي آانديداتوري را براي، افراد زياد1992دموآراتها به مانند سال 

زيرا آمريكاييان هنوز در ترس و وحشت .  انتخاب شدن نداشته باشندي براي از انها شانسيبسيار
 خواه نيز تاآنون موفق شده اين نكته را به مردم يجمهور از حمالت دوسال قبل هستند و حزب يناش

اما .  اين آشور را تامين آندي ونظامي تواند امنيت ملي است آه ميآمريكا القا آند آه تنها حزب
.  را به ميدان بياورندي وامنيتي از اين مساله قصد دارند دو نامزد با سوابق نظاميدموآراتها نيز با اگاه

 تواند آنها را با اهرم امنيت از ميدان به در آند يزب دو آانديدا وجود دارد آه تيم بوش نمدر اردوگاه اين ح
 2004 آه احتماال در سال ياستراتژ.  را در مورد آنان به آار ببردي از امور نظامي اطالعيوبرچسب ب

  .بسيار به آن تكيه خواهد شد
د آه به ترتيب اهل ايالت ماساچوست  باشني آالرك مي وژنرال وسلياين دو نفر سناتور جان آر

 دموآراتها نامزد ي دارند و چنانچه از سوي وامنيتي از مسائل نظاميقيوارآانزاس هستند و اطالعات دق
 نيستند، يك از اين دونفر افراد شناخته شده ايهيچ . شوند، مطمئنا بوش را به زحمت خواهند انداخت

 برجسته يانچه آه اين دونفر را نامزدها.  نبوديخته شده ا فرد شنا1992اما بيل آلينتون نيز در سال 
  . استي ونظامي ميكند، سوابق فراوان انان در امور امنيتيا

اويك سرباز جنگ ويتنام است .  در اين رقابت شرآت جسته استي به طور رسميتا به امروز تنها آر
 در مورد تروريسم وجنايات بين يد آتب متعديو. آه به همين خاطر مدال افتخار نيز دريافت آرده است

 شرآت در جنگ ويتنام به ي از دانشگاه ييل براي پس از فارغ التحصيليآر.  تاليف آرده استيالملل
كا به اتمام نرساند ي آمري است آه بوش خدمت خود در گارد ملي دريايي پيوست واين درحالينيرو

 ي آارها60ه صراحت اعالم آرد آه من در دهه  بabc نيز اخيرا در گفتگو با شبكه ي معاون ويوديك چن
  . از خدمت وظيفه داشتم آه انجام دهميمهمتر

 ي تنها سوابق نظامي آسب آرد، اما وي متعددي مدالها وافتخارات نظامي در دوران خدمت نظاميآر
 داده است  را در جهت بهبود وضعيت طبقه آارگرامريكا انجامياو به عنوان يك سناتور اقدامات زياد. ندارد

او با جنگ بوش بر ضد عراق موافق بود، اما به شدت با .  تمام خواهد شديآه در ايام انتخابات به نفع و
 نيز در اختيار دارد ي فراوانيشايان ذآر است آه او منابع مال.  در اين زمينه مخالفت آردي ويديپلماس

 ميليون دالر 500 بيش از يو ميليون دالر وسرمايه همسر 100 بيش از ي شخص ويوسرمايه شخص
  .است

اما ژنرال آالرك نيز بعد از اين آه به عنوان شاگرد اول از دانشگاه وست پوينت فارغ التحصيل شد، در 
 ماند ي در ارتش باقيآالرك برخالف آر. جنگ ويتنام شرآت آرد وسپس به تدريس در دانشگاه پرداخت

 ي افتخار فراوانيناتو مشغول به آار شد و مدالها يوبه عنوان يك ژنرال چهارستاره در سرفرمانده
  .آسب آرد

 حزب دموآرات اظهارنظر نكرده است وتا چند سال ي خود از سويآالرك هنوز رسما در مورد آانديداتور
 خود ضمن حمله به بوش ي هاياو اخيرا در سخنران.  از تمايل او به دموآراتها خبر نداشتيقبل آس

 نسبت به او قابل توجه بوده ي عموميواآنش ها.  داردي گام برمي مسير غلطاعالم آرده آه آمريكا در
  .  درصدد افزايش طرفداران خود استي وب سايتيآالرك با راه انداز. است

 فراوان آار ي وامنيتيكا با اطالعات نظامي رسد آه بوش در مقابل دو ژنرال پرافتخار ارتش امريبه نظر م
 ي از خود بر جاي چندان قابل توجهيعالوه بر اين بوش آارنامه اقتصاد.  پيش رو داشته باشديدشوار

  . نامبرده در اين زمينه اگر بهتر از بوش نباشد، بدتر از او نيز نخواهد بودينگذاشته و عملكرد دو آانديدا
 

  رساني عراق وزير سابق اطالع» محمد سعيد الصحاف « مشروح آامل مصاحبه تلويزيون العربيه با 
  اشميانحسن ه

hassan_hashemian@yahoo.com  
  احساسات شما در لحظه سقوط بغداد و در زمان اختفاي ناگهانيتان چگونه بود؟ : العربيه
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  .وضعيتي دشوار بود، نه براي يك نفر بلكه براي همه چنين حالتي بود: الصحاف
  

شديد، اين روزهاي اخير شايع شده است آه شما توسط نيروهاي امريكائي دستگير : العربيه
  ها چه گذشت؟ دستگيري چگونه بود و بين شما و امريكائي

ها صورت گرفت، امريكائياني آه  اي از دوستان آار بردن من نزد امريكائي بوسيله مجموعه: الصحاف
  .مسئول بودند، آنها مرا بازجوئي آردند، سئواالت آنان درباره فعاليت من بود و بعد از آن آزادم آردند

  
  شد؟ رساني مربوط مي ها به آار شما در وزارت اطالع بازجوئي: العربيه
سازد به  دهد به طوري آه سعد السيالوي را مجبور مي سربسته و بدون رغبت پاسخ مي: ( الصحاف

  .بله مربوط به آارم سئوال آردند) دنبال سئوال ديگري برود
  

در » الصحاف وزير « آنند،  رح ميسئواالت زيادي وجود دارد آه شهروندان در جهان عرب مط: العربيه
لحظات آخر جنگ ظاهر شد و اعالم آرد نيروهاي ما در حال مقاومت هستند، لحظاتي بعد آل نظام 

  دليل اين تناقض چيست؟. دچار فروپاشي شد
ولحظه تكوين وقايع آن نياز ) 1(»سير آالسكه تاريخ«آنيم  در هرحال وقتي آه به تاريخ نگاه مي: الصحاف

 زمان دارد، هنوز زمان آافي براي بيان داليل آنچه آه در عراق پيش آمد بوجود نيامده است و به گذشت
هرگاه اين فرصت زماني مهيا گردد همه چيز آشكار خواهد شد و امكان صحبت درباره آن ميسر خواهد 

  .شد
  

  اين سير آالسكه تاريخ به چه معني است؟: العربيه
عيني براي مدون آردن و مستند ساختن آنچه آه اتفاق افتاده يعني فراهم آوردن شرايط : الصحاف
  .است

  
  ؟..شما بخشي از آنچه آه اتفاق افتاد بوديد يا: العربيه
گويم آه زمان پاسخ  سئوال را بعنوان وزير سابق اطالع رساني از من آرديد، من به شما مي: الصحاف

  . درباره آنچه آه اتفاق افتاد هنوز فرا نرسيده است
  
آورديد؟ آيا رهبري اين اطالعات را ارائه  در روزهاي جنگ شما اطالعات خود را چگونه بدست مي: عربيهال

  شد آه اين اطالعات را ارائه دهيد؟ گرفتيد و براساس آن تصميم اتخاذ مي آرد؟ آيا جلسه مي مي
. قرار دارد» تاريخ حرآت آالسكه « منابع قابل اطمينان زيادي براي آن بود و آن نيز هنوز در : الصحاف

  .همانطور آه پاسخ سئوال قبلي نيز در اين حرآت قرار دارد
  

آنچه آه ما بر . آرديد آرد يا شما مستقيمًا آنها را مشاهده مي يعني رهبري آنرا تأييد مي: العربيه
  ..هاي تلويزيون شاهد بوديم سقوط عملي بغداد در نزديك هتل فلسطين بود، اينها صفحه
  . يك تصوير گرفته شده است اما آنچه اتفاق افتاد فقط اين تصوير نبوداين: الصحاف

  
آرديد؟ برخي افراد آه از ديد رهبري وقت پنهان شده بودند، به من گفتند آه  يعني مقاومت مي: العربيه

آوردند و بدون اينكه دفاعي  هاي نظامي خود را در مي اند آه لباس سربازان عراقي را مشاهده آرده
  .آردند نشيني مي بدهند، عقبانجام 
  .در اين باره نظري ندارم: الصحاف

  
خواهم بپرسم آه شما در آنچه آه اتفاق افتاد چقدر مسئول بوديد؟  آقاي الصحاف وزير، مي: العربيه

آرد و با برخي  هاي مطبوعاتي شما را دنبال مي ها و نشست افكار عمومي در جهان عرب بيانيه
اصطالحي آه الصحاف براي تحقير نيروهاي امريكائي و ناچيز نشان دادن ( » ج العلو« اصطالحات مانند 
  ؟..شدند، اين اصطالح را شما اختراع آرديد يا صدام يا آشنا مي) گرفت آنها به آار مي

به آار برده » عمر بن خطاب « اين اصطالح نه متعلق به من است و نه صدام ، اين اصطالح را : الصحاف
  .است

  
   معني آن چيست؟:العربيه
آه داستان آن بطور آامل بيان گردد ، متوجه  به معني نهال درخت خرما و غير آن است، زماني: الصحاف

  .خواهيد شد آه چه اتفاقي افتاده است
  

هاي بسيار آوتاه الصحاف  تا اينجا سعد السيالوي از جواب..( داستان سقوط بغداد يا داستان: العربيه
  )رق آرده استآالفه شده و به شدت ع

همه اينها گفته خواهد .شد داستان همه چيز ، آنچه آه مربوط به برنامه هاي تبليغاتي ما مي: الصحاف
  .شد
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آيا از بابت حفظ جان خود نگران هستيد؟ ممكن است بقاياي رژيم گذشته بخواهند شما را اذيت : العربيه
  .آنند

اما . كن است در معرض اذيت و آزار قرار گيردبطور آلي هر انساني مم. نه من ترسي ندارم: الصحاف
  .اين چيزي است آه تمناي آن را دارم. معتقد هستم آه من در معرض هيچگونه خطري نيستم

  
آنم مسئوليت آنچه آه اتفاق افتاد را بر عهده نميگيريد؟ رئيس سازمان امنيت عراق  تكرار مي: العربيه

  .ود داشتبا امريكا همكاري آرده و نوعي از خيانت وج
آنم اگر خواستيد حقيقت را با شرايط عيني آن و با شجاعت بيان آنيد بر شما  من تكرار مي: الصحاف

واجب است آه به تاريخ احترام بگذاريد و براي آن عناصر عيني فراهم آنيد تا بتوانيد بگوئيد اين تاريخ آن 
  .ز فرا نرسيده استزمان براي بيان اين مسائل هنو. چيزي است آه اتفاق افتاده است

  
  آيا صدام هنوز زنده است؟: العربيه
  دانم نمي: الصحاف

  
  ايد؟ آيا در اين مدت آسي از شوراي رهبري سابق عراق را مالقات آرده: العربيه
  خير: الصحاف

  
  فرزندان صدام چطور؟: العربيه
  .خير ، هيچكس: الصحاف

  
  هبري عراق قبل از آن توافقي صورت گرفته است؟درباره اين شكل پنهان شدن ، آيا در شوراي ر: العربيه
  .خير، هرگز: الصحاف

  
آرديد، احساس شما چگونه بود؟  در لحظه آخر زماني آه شما داشتيد وزارتخانه را ترك مي: العربيه

  .دوستان من در وزارتخانه به من گفتند آه شما با آنها خداحافظي آرديد و رفتيد
  .ها در آن لحظات بود اقياحساس من همانند همه عر: الصحاف

  
  چگونه؟ آيا اندوهگين بوديد؟: العربيه
  .خودت آنرا تفسير آن: الصحاف

  
  يعني امروز شما حتي درباره احساسات خود مايل به گفتگو نيستيد؟: العربيه
دارم ، تمايل دارم وفادار بمانم، اين  خواهم بگويم آه نسبت به آنچه ابراز مي يك بار ديگر مي: الصحاف

من تالش دارم در اين گفتگو آنچه آه در توانم است را . يزي است آه هميشه براي آن تالش آردمچ
ولي اگر بخواهم به همه سئواالت به تفصيل پاسخ دهم، معتقد . بيان آنم و اين حقيقت امر است

  .هستم آه من و تو هردو به گذشت زمان بيشتري نياز داريم
  

شود يا  گيرد، آيا از خارج هدايت مي  عليه نيروهاي امريكائي صورت مياآنون بر عملياتي آه هم: العربيه
  ..از داخل و يا بوسيله نيروهاي حزب بعث

  .در اين باره نظري ندارم: الصحاف
  

آيا واقعًا آنها در همان زمان . هائي از صدام در زمان جنگ و بعد از سقوط بغداد پخش گرديد فيلم: العربيه
  گردد؟ ا به زمان قبل از آن برميبرداري شده است ي فيلم

  .دانم حقيقتًا در اين باره چيزي نمي: الصحاف
  

  رابطه شما با صدام حسين چگونه بود؟: العربيه
  .همانند هر وزير ديگر در دولت: الصحاف

  
( » الطراطير« ، » العلوج« شايع شده است آه شخص صدام از شما خواسته آه اصطالحات : العربيه

  .و غيره را به آار بگيريد) درباره نيروهاي امريكائياصطالحي مسخره 
  .خير ، اينها در آتب تاريخي موجود است: الصحاف

  
هاي تاريخي آمك گرفتيد ولي نتيجه عكس آن بود و به اشغال عراق منتهي شد،  شما از آتاب: العربيه

  به صراحت به من بگوئيد آه آيا رهبري عراق دچار اشتباه شده بود؟
حقيقت براي شما آشف خواهد . گنجد رادر من، نوشتن تاريخ در يك مصاحبه تلويزيوني نميب: الصحاف

رويدادهاي بزرگي همانند آنچه آه در عراق اتفاق . من از اين بابت مطمئن هستم. شد، عجله نكنيد
 آن افتاد نياز به گذشت زمان دارد تا گره هاي آور آنرا باز آند و حقيقت آن آشف گردد و تصوير شفاف
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نمايد تا از  آنند فرصتي ايجاد مي اين براي من ، تو و ديگراني آه در اين زمينه تحقيق مي. نمايان شود
  .شود، اطمينان حاصل آنند آنچه آه در اين باره گفته مي

  
شما افكار عمومي جهان عرب را با تبليغات خود به سوئي رهبري آرديد آه دائم فرياد پيروزي : العربيه
  آنيد؟ د، اين مسئله را چگونه تحليل ميدادي سر مي
اگر بخواهيم به تفكيك زماني هر يك از اين رخدادها . بگذار در همان روند تاريخ باقي بماند: الصحاف

شود را  ها، ساعات و روزهاي آنرا و منابع آسب خبر و هر آنچه آه به آن مربوط مي بپردازيم ، لحظه
 آن صحبت آنيم، توالي رويدادها و اينكه چگونه اتفاق افتاده و چه اگر االن بخواهيم در مورد. خواهم گفت

اگر خالصه گردد و برداشت آوتاهي از آن صورت گيرد به . آسي منبع خبر بوده را از دست خواهيم داد
آنيد، باشد ولي اگر به آن فرصت  آيد به همان شكلي است آه شما اآنون آنرا مشاهده مي نظر مي

  .عيني آن مورد نظر قرار بگيرد، حقيقت آن همانطور آه هست ، بيان خواهد شدداده شود آه شرايط 
  

  .گويد ولي نتايج چيز ديگري مي: العربيه
. هرآس بخواهد حقيقت را بفهمد در آن فرو رفته و خواهد فهميد. نتايج موضوع ديگري است: الصحاف

ور خواهند شد تا   اسناد غوطهصدها فرد براي آشف حقيقت در اين رويدادها ، اطالعات ضبط شده و
  .اينكه آنگاه حقيقت آشف خواهد شد

  
  ..دانيم شما استاد از چه زماني فعاليت سياسي خود را آغاز آرديد، آنچه آه ما مي: العربيه
  .اين موضوع در حال حاضر مهم نيست: الصحاف

  
گويد  د آرديد ، به من ميگويم، برداشتي آه از اين نوع پاسخ دادن در من ايجا به صراحت مي: العربيه

  .آه شما تمايلي به گفتن خيلي چيزها نداريد
خواهيد به چيزهاي زيادي  دانم آه شما مي من مي. نه به خدا سوگند اين طور نيست: الصحاف

من معتقد هستم شما با من موافق .. دسترسي پيدا آنيد ولي در حال حاضر آنها همراه من نيستند
  .اين نياز به گذشت زمان دارد. تواند حقيقت را بيان آند ي نميهستيد آه يك عبارت توصيف

  
آيا شما نسبت به آنچه آه در همه . خواهم حتمًا به آن پاسخ دهيد يك سئوال دارم آه مي: العربيه

سالهاي همراهي شما با رژيم گذشته اتفاق افتاد، پشيمان نيستيد؟ و اگر فرض آنيم آن دوران يك بار 
  ضريد همان نقش گذشته را ايفاء نمائيد؟ ديگر برگردد ، حا

ولي درباره مورد دوم معتقد هستم آن دوران برنخواهد گشت و تاريخ . خير، پشيمان نيستم: الصحاف
توان يك جزء را بدون ارتباط آن  در هر حال من جزء آوچكي از آل آنچه بود هستم و نمي. شود تكرار نمي

شود و من جزء آوچكي از آن  ه همه به يگديگر مربوط ميتصوير گذشت. با بقيه اجزاء ديگر شناخت
در اين تصوير تعداد زيادي از افراد، حقايق و اسناد وجود دارد، اگر ما حريص نباشيم آه به آن . هستم

گوئيد من  شما مي. توانيم آنرا درست بازگو آنيم وقت آافي براي نشان دادن هريك از آنها بدهيم، نمي
 پشيمان نيستم، ولي بايد تمام تصوير الزم را بررسي آرد، اين بررسي بايد به خير من. پشيمان هستم

  .خواهند بر آن ماتم بگيرند يا بخندند چشم يك پژوهشگر صورت گيرد نه بوسيله آساني آه مي
  

  توانستيد حقيقت را به صدام بگوئيد؟ آيا شما مي: العربيه
  .اين موضوع ديگري است: الصحاف

  
چرا اين طرح مورد . گيري صدام مطرح شد آه براي آناره) حاآم امارات ( رح شيخ زايد مثًال ط: العربيه

  مناقشه قرار نگرفت، چرا درباره آن حداقل بحث نشد؟
گنجد و در  المللي و ارتباط دولت ها با يكديگر مي اين موضوع ديگري است و در سطح روابط بين: الصحاف

  .شود رح ميقالب اظهار نظر و ارائه ديدگاه خود مط
  

رساني بود آه به صدام بگوئيد آدام آار درست است و آدام  در توانائي شما بعنوان وزير اطالع: العربيه
  نادرست؟
  .گفتم در حوزه آار من بله، من به او مي: الصحاف

  
  آرد؟ اين مشكلي براي شما ايجاد نمي: العربيه
هاي من در چارچوب آنچه آه شما مطرح  هولي گفت. آرد خير و نگراني براي من ايجاد نمي: الصحاف

  .آرديد، نبود
  

ها شما را بازجوئي آردند آيا اين احساس را در شما ايجاد نكردند آه  تحت  وقتي امريكائي: العربيه
  پيگرد آنها هستيد؟

  .سئوال و جواب معمولي درباره آار سابقم بود: الصحاف
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  چه سئواالتي از شما پرسيدند؟: العربيه
  . توانم در اين باره چيزي بگويم نمي: الصحاف

  
  چه آسي مسئول آنچه آه اتفاق بود؟: العربيه
ها به شما حقايق را  به تحقيق و پژوهش در اين زمينه فرصت الزم دهيد ، خود اين پژوهش: الصحاف

نظر من اين است آه اگر از آسي سئوالي آنيد و او در پاسخ عجله آند، آن فرد خطارآار . خواهند گفت
  .خواهد بود

  
  ..رئيس سازمان امنيت ، گارد رياست جمهوري. اي در آار بوده است شود آه توطئه گفته مي: العربيه
اگر در هريك از آنها يا . شود هر روز در اين باره هزار و يك روايت گفته مي. گويم يك بار ديگر مي: الصحاف

ت روايت هاي متناقض در يك روز حتي مشاهده شده اس. شويد مجموعه آنان دقت نكنيد گمراه مي
آيا اين رخداد مستحق پژوهش ، بررسي .. اين يك رويداد بزرگ است، يك زلزله بود.گفته شده است

عميق و دقت هست يا نه؟ من معتقد هستم آه اين مسئله مستحق دقت، ژرفانگري و بررسي 
 وقت دارم تا همه حقايق من نياز به. هاي محكمي در اين باره برسيم موشكافانه است تا به پاسخ

  .مربوط به موضوع را با دقت بنويسم
  

دانيد آه در غرب و نه فقط در جهان عرب ستاره  خواهي در اين زمينه آتاب بنويسيد، آيا مي مي: العربيه
معروفي شديد؟ اگر آسي را مخير آنيد آه بين ديدار با صدام حسين و محمد سعيد الصحاف يكي را 

  .يدار با شما را انتخاب آندبرگزيند ممكن است د
اين را جدي . من يك انسان بسيار ساده و عادي هستم.. دانم  در اين باره چيزي نمي: الصحاف

  .گويم مي
  

ها انسان در جهان عرب وجود دارند آه عاشق شنيدن گفته هاي شما  ميدانيد آه ميليون: العربيه
  .هستند
  . خواهم نوشتمن تمام مسائل مربوط به اين قضيه را: الصحاف

  
  .ترسيد آنم آه شما از چيزي مي صراحتًا من احساس مي: العربيه
ما بايد صبر آنيم تا رويدادها را به دقت وارسي . ترسم من فقط از عجله آردن مي. خير ، هرگز: الصحاف

  .آرده به آشف حقايق نائل آئيم
  

 به شما چنين چيزي پيشنهاد شود آيا تالش خواهيد آرد آه پست سياسي جديد بگيريد يا اگر: العربيه
  آنيد؟ قبول مي
بيشتر تالش خواهم آرد به امور شخصي خود پرداخته و به زندگي . خير ، هرگز هرگز: الصحاف

  . خانوادگي خود برسم و نوشتن خاطرات خود را دنبال آنم
  

 به لندن يا امريكا را در مثًال فكر رفتن. آيا تالش خواهيد آرد آه به يكي از آشورها پناهنده شويد: العربيه
  سر داشته باشيد؟

  .مانم خير، من فرزند اين سرزمين هستم و در اين آشور بعنوان يك شهروند عادي مي: الصحاف
  

  .تأثير سقوط بغداد بر خانواده شما چگونه بود؟ آيا آنها را اندوهگين آرد: العربيه
ما يك خانواده بزرگ و . هاي ديگر عراقيما يك خانواده ساده و عادي هستيم، مثل خيلي از : الصحاف

  .احساس ما هم مثل بقيه بود.شاخص نيستيم
  

  فرزندان شما اآنون اينجا هستند، وضعيت و تحصيالت آنها چطور است؟: العربيه
پسر بزرگ من مهندس شهرسازي است، متأهل و دو فرزند . بله ، من دو پسر و يك دختر دارم: الصحاف

دخترم نيز دندانپزشك است او .  جراح است، او نيز ازدواج آرده و يك بچه داردپسر دوم من پزشك. دارد
  .هم متأهل است

  
آردند گفتند بعد از اينكه شما  رساني رفتم آنهائي آه آنجا آار مي زماني آه من به وزارت اطالع: العربيه

  .يدآخرين بيانيه را تالوت آرديد از آنها خداحافظي آرده و همراه با راننده رفت
اي همراه من نبوده است، خود من  از طرف ديگر راننده. آورم آدام بيانيه من به خاطر نمي: الصحاف

  .آردم، فقط يكي از دوستانم همراهم بود رانندگي مي
  

هاي امريكائي را ديديد آه بسرعت شهر بغداد را اشغال آرده بودند،  وقتي بيرون رفتيد و تانك: العربيه
  ظه چگونه بود؟احساس شما در ان لح

ولي من احساسات نخواهم نوشت بلكه حقايق را خواهم . آنرا به تفصيل خواهم نوشت: الصحاف
  .انگاشت
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  ها در پايتخت خود ناراحت نشديد؟ از مشاهده امريكائي: العربيه
  .صددرصد ناراحت شدم، اين مسئله طبيعي است: الصحاف

  
آقاي .  شونده من تمايلي به حرف زدن زياد ندارداين اولين گفتگوئي است آه طرف مصاحبه: العربيه

  الصحاف در پايان آيا صحبتي براي بيننده ما در جهان عرب داريد؟
در حال حاضر چيزي براي گفتن ندارم ولي در آينده مسائل زيادي را به شكل مكتوب ارائه : الصحاف

  .خاطرات و آنچه اتفاق افتاد را خواهم نوشت. خواهم آرد
صحاف اين است آه تاريخ وقايع اخير عراق در حال سير است و هنوز استمرار دارد و تا آامًال منظور ال) 1

توان درباره آن به درستي قضاوت آرد و عناصر حقيقي آنرا بيرون  دوره تاريخي خود را به پايان نبرد، نمي
 .آشيد

  
   هزار دالر براي يك مصاحبه تلويزيوني گرفت200سعيد الصحاف 
  2003  ژوئن 29 -1382 تير 8يكشنبه : رسخبرگزاري فا

 هزار دالر دريافت 200، وزير اطالع رساني سابق عراق براي يك مصاحبه تلويزيوني »سعيد الصحاف«
  .آرد

به گزارش گلف نيوز، تلويزيون العربيه مستقر در امارات متحده عربي آه اين مصاحبه را با الصحاف انجام 
را در بانك دبي به حسابي آه توسط پسر الصحاف باز شده بود، واريز داده، پذيرفت آه اين ميزان پول 

  . آند
 چندين هفته بود آه ما  :، مدير دفتر شبكه العربيه در بغداد ضمن اعالم اين خبر گفت»سعد الحسني«

 هزار 200درصدد گرفتن مصاحبه با الصحاف بوديم و تنها بعد از دادن يكسري قولها و همچنين واريز مبلغ 
  . ر به وي توانستيم موافقتش را آسب آنيمدال

 در زمان انجام مصاحبه الصحاف بسيار آرام و راحت برخورد مي آرد ولي در پايان مصاحبه  :وي افزود
  . خيلي خشن شده بود

الصحاف در خاتمه مصاحبه آليه نوارهاي مصاحبه را گرفت و زماني آه از : سعد الحسين خاطرنشان آرد
  . با پسرش از واريز مبلغ مذآور اطمينان حاصل آرد، نوارها را بازگرداندطريق تماس تلفني 

 
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003  ژوئن 30 -1382 تير 9 دوشنبه - روزنامه اعتماد -خسرو معتصد
     در تهران  عراق  سفارت  مطبوعاتي ديدار با وابسته

 هند   در سفارتخانه  ميهماني ، در يك  محمد عارف  عبدالسالم آوپتر پسر حامل  هلي  سقوط  از حادثه پس
   و به ، تصادفاص آشنا شدم  در تهران  عراق  سفارت  مطبوعاتي ، وابسته  بابان  سليم  با آقاي در تهران
   به  در ادوار گذشته  بود آه االصل  ايراني  آرد و از بابانهاي  از نظر نژادي  بابان سليم.   و گو پرداختم گفت
   از من  بابان سليم.   بودم  ترقي  هفتگي  سردبير مجله  نويسنده  زمان در آن.  بودند  آرده  مهاجرت اقعر

چند روز بعد،در .   باشم  داشته  و مصاحبه  مطبوعاتي  و گوي  گفت  و با او يك  بروم  سفارت  آرد به دعوت
   وليعهد آن  ميدان  به نرسيده)وليعصر امروز(   سابق  پهلوي  در خيابان  عراق  سفارت  به1345  ارديبهشت

   بطور مبسوط  بابان سليم.   داشتم  بابان  با سليم  دوساعته  و ديداري رفتم)  وليعصر امروز ميدان ( زمان
  توانست  بود مي  سياسي  علوم  ليسانس  خود او فوق  آرد و چون  صحبت  عراق  داخلي  اوضاع درباره
   اآنون  آه  برداشتم  يادداشت صفحه  او در حدود سي هاي  از گفته من.  را بشكافد ق عرا  مسائل بخوبي

   مصاحبه  از نشر آن  وقت  و جهانگردي  اطالعات  خورد اما وزارت  دردم  بسيار به  آتاب  اين در نگارش
   آرد و البته  تلفن  من  سانسور به  مسوول  فرستاديم  بررسي  را براي  آماده  صفحات  آرد و وقتي جلوگيري
   مردي بابان«.   درگذريم  مصاحبه  و از نشر آن  آنيم  را فراموش  عراق  مسائل  تا بررسي  خواست دوستانه
   تاآيد آرد در مصاحبه  آه  داشت  بيان  و مطالبي  داشت  ايران  به يي  صميمانه  بود و احساسات صميمي
  دارند و گله  بر نمي  روابط  بسط  در راه ها گامي  بود چرا ايراني و متعجب بماند   خودمان  نشود و بين آورده
آنند و گويا از   نمي  شرآت  ايران  و نظاميان  سياسي  از رجال  يك  هيچ  سفارت هاي در ميهماني. آرد مي

اند و   شده سرآوب» ها الشيوعي« و   است  آرده  فرق  عراق  اوضاع  آه  ندارند، در حالي ها اجازه امريكايي
   نزديك  عراق ها به ها و ترآها و اردني  ايراني  آه  است  زماني  و اآنون  نيست از اتحاد با مصر نيز خبري

 ساختار  گيري  در شكل  زيادي  مانند او سهم  آردهايي  آه يي  آشور خاورميانه شوند و نگذارند اين
  خواست  مي  او آه نيت  و با وجود حسن  قاسم  عبدالكريم وران شود يا مانند د  زده  دارند،عرب  آن اجتماعي
  .  شود ها و افراطيون  آمونيست  آنند، جوالنگاه  فعاليت  آزادانه  سياسي احزاب
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