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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ون سفر وزير امور خارجه ترآيه به امريكاپيرام

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -راديو آلمان 
وى امروز در واشنگتن با آالين . وزير امور خارجه ترآيه، عبداهللا گول، ديروز چهارشنبه وارد امريكا شد

، وزير دفاع امريكا ديدار پاول،همتاى امريكايى اش، ديك چينى، معاون رييس جمهور، و دونالد رامسفلد
امريكا از دولت ترآيه خواسته آه . محور اصلى گفتگوها را موضوع عراق تشكيل مى دهد. خواهد آرد

مدتهاست آه نيروهاى نظامى ترك در نواحى مرزى فعاليت . نيروهاى نظامى خود را به آمك بفرستد
 مانع بازگشت نيروهاى رزمنده در اين مورد رسما اعالم شده آه اين نيروها مى خواهند. دارند
روشن نيست چه تعداد سرباز و در آجا . به خاك ترآيه شوند” حزب آارگران آردستان“ترآى _آردى

امريكا پيش از جنگ عراق حضور اين سربازان را تحمل مى آرد، اما پس از جنگ حضور . فعال هستند
  . آنان موجب بروز آشمكشهايى شده است

ى در مجلس نمايندگان امريكا به بررسى موضوع آمكهاى امدادى براى عراق در روز دوشنبه آميته ا
يكى از . همچنين سخن از نيروى جنگنده اى بين المللى در آينده براى ايجاد ثبات در ميان بود. پرداخت

نمايندگان وزارت دفاع امريكا، پنتاگون، گفت انگليس و لهستان هر آدام واحدى نظامى را در اختيار مى 
بيش از بيست آشور اعالم آرده اند . شايد واحدى سوم يا حتى چهارم هم به آنها اضافه شود. ارندگذ

از جمله اسپانيا، ايتاليا، دانمارك، هندوراس، السالوادور، جمهورى . آه در اين امر مشارآت خواهند آرد
ره با پاآستان، مراآش و در اين مورد امريكا هنوز در حال مذاآ. دومينيكن، مجارستان، اسلوواآى و هلند

  . ترآيه است
جمعه گذشته، هجدهم ژوييه، فرماندگان ناتو و فرمانده نيروهاى نظامى امريكا در اروپا، ژنرال جيمز 

رجب طيب اردوان، . جونز، و فرمانده جديد عمليات در عراق، ژنرال جان ابى زيد، همگى در آنكارا بودند
  . اى اعزام ده هزار سرباز ترك را آرده استنخست وزير ترآيه، گفت آه امريكا تقاض

اما همان گونه آه اشاره شد، روابط ميان امريكا و ترآيه، تا آنجا آه موضوع عراق در آار است، روابطى 
در ماه مارس گذشته، دو ماه پيش، هنگامى آه امريكا در تدارك جنگ با عراق بود، . چندان خوب نيست

اين . باز امريكايى را براى ايجاد جبهه اى در شمال عراق گرفتترآيه جلوى استقرار شصت هزار سر
چندى پس از آن امريكا با حضور تعداد زياد سربازان ترك در شمال عراق . موجب خشم دولت امريكا شد

و در آغاز ماه جارى ميالدى ژوييه، بسيارى در ترآيه . مخالفت آرد و اين موجب ناخشنودى ترآيه شد
ن امريكاييها در شمال عراق يازده عضو واحد ويژه ترآيه را دستگير آردند به خاطر برافروخته شدند، چو

ترآيه اين همه را تكذيب . آنكه گويا آنها طرح سوقصد به شهردار آرد شهر آرآوك را در دست داشته اند
 آنكه در با.  ميالدى با آردها در اين منطقه مبارزه مى آند١٩٩٠آرد و گفت آه دولت ترآيه از آغاز دهه 

  . اين ميان از آنچه پيش آمده ابراز تاسف مى شود، اما هنوز تنش وجود دارد
ترآيه مى تواند به عنوان همسايه و به عنوان آشورى با حكومتى دموآراتيك و الييك نقش بسيار 

اق از سوى ديگر امريكا عالقه اى به اين ندارد آه ترآيه در شمال عر. مهمى در بازسازى عراق ايفا آند
دولت امريكا مى داند آه آردهاى عراق با استقرار نيروهاى . دست به تصفيه حساب گذشته خود بزند

اما به هر حال ترآيه و امريكا هر دو عالقه مندند به اينكه تماميت ارضى . ترك در اين منطقه مخالف اند
  . عراق حفظ شود و فعاليتهاى تكروانه آردها تشويق نگردد

آيا ترآيه رسما سربازان خود را به : خارجه ترآيه از امريكا دو پرسش را مطرح مى سازدديدار وزير امور 
عراق خواهد فرستاد؟ اگر آرى، اين سربازان در آجا مستقر خواهند شد؟ اگر در شمال عراق مستقر 

  نشوند، چه آسى مانع آن خواهد شد آه آردهاى ترآيه دوباره دست به نبرد نزنند؟
 /.انتهاي پيام 
  
هيچ چيزي : سپتامبر آمده است11ي  ي شكست اطالعاتي حادثه ي آمريكا درباره در گزارش آنگرهد

  .  سپتامبر شود11توانست مانع حمالت  نمي
  2003 يهژوئ  24 -1382  مرداد2 پنج شنبه 

: ي گاردين، در اين گزارش آمده است به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
با دو تن از هواپيماربايان يك سال ) آي.بي.اف(ي بازجويي فدرال آمريكا  حتي ديدار يك جاسوس اداره

  . توانست مانع روي دادن آن شود قبل از اين اتفاق نيز نمي
يي آه به انتقاد از   صفحه900يي از اين گزارش   صفحه28به رغم مخالفت برخي سناتورها، يك بخش 

  . گرا پرداخته بود، از سند نهايي حذف شد  نكردن افراطيون اسالمعربستان به خاطر سرآوب
ي اطالعاتي آمريكا بيان شده است،  هاي مختلف جامعه در اين گزارش مكالمات صورت گرفته بين بخش

 /.انتهاي پيام .توانسته مانع انجام اين عمليات شود اما نتيجه گرفته شده است آه هيچ اطالعاتي نمي
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   سپتامبر11مريکا درباره گزارش کنگره آ
  رئيس سابق کميته امنيتی سنا می گويد حمالت احتماال قابل پيشگيری بوده است

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -راب واتسون خبرنگار بی بی سی در واشنگتن
ا را به ، سازمان های اف بی آی و سي2001 سپتامبر سال 11کنگره آمريکا در گزارشی پيرامون حمالت 

  .خاطر ناکامی در استفاده از اطالعات امنيتی موجود برای پيشگيری از آن حمالت مقصر دانسته است
اما اين گزارش نتيجه گيری کرده است که هيچ قطعه اطالعات امنيتی مشخصی وجود نداشت که 

  .مکان، زمان و يا تاريخ حمالت قبل از وقوع در آن فاش شده باشد
 که اين گزارش حاوی انتقاداتی از نقش عربستان سعودی است، هرچند که همچنين گفته می شود

  .اين بخش از گزارش از حالت محرمانه خارج نشده است
اين گزارش هم سازمان اطالعات مرکزی آمريکا، سيا و و هم دايره تحقيقات مرکزی فدرال، اف بی آی را 

که القاعده متوجه کشور می کرده است به به خاطر ناکامی در همکاری با يکديگر يا درک تهديدهايی 
  .باد انتقاد گرفته است

برخی از ناکامی های نام برده شده در اين گزارش تازگی ندارد و از جمله آنها اخطاری است که يک 
مامور اف بی آی درباره شرکت مردان اهل خاور ميانه در مراکز آموزش پرواز داده بود، اما اين هشدار از 

  .زی اف بی آی ناديده گرفته شدسوی ستاد مرک
  .با اين حال برخی از اطالعات موجود در گزارش کنگره تازگی دارد

 سپتامبر با يکی از خبرچين های اف بی آی در سن 11اين گزارش می گويد که دو تن از هواپيماربايان 
اين دو نفر اعضای ديگو در تماس بوده اند، با اين حال سازمان سيا به اف بی آی اطالع نداده بود که 

  .مظنون القاعده هستند
سناتور باب گراهام، رئيس سابق کميته اطالعات امنيتی سنا از حزب دمکرات ضمن اظهار نظر درباره 

  .اين گزارش گفت که حمالت احتماال قابل پيشگيری بوده است
زارش که به سناتور گراهام همچنين از کاخ سفيد به خاطر خودداری از علنی کردن بخش هايی از گ

نقش عربستان سعودی می پردازد انتقاد کرد و دولت عربستان را متهم کرد انواع کمک ها را در اختيار 
 /.انتهاي پيام هواپيماربايان گذاشته است

  

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

  ته شدن يك شهروند ايراني به دست پليس آاناداابراز تاسف شديد وزارت امور خارجه از آش
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  

سخنگوي وزارت امور خارجه با اظهار تاسف و تاثر شديد از آشته شدن يك شهروند : خبرگزاري فارس
  . ، آن را يك جنايت فضاحت بار خواند»ونكوور«ايراني به دست پليس آانادا در شهر 

اقدام جنايتبار پليس آانادا در حمله به سه شهروند جوان ايراني در بامداد : في گفترضا آص حميد
و مجروح شدن يك تن ديگر به نام » آيوان تابش«شنبه در شهر ونكوور در آانادا آه منجر به قتل  سه

  . شد، سوال برانگيز، مبهم و غيرقابل توجيه است» امير آقائي«
بايست بعنوان حافظ امنيت عمل آند چنين جنايت  ه ميچگونه است پليس آ: وي تاآيد آرد

  . باري را مرتكب شده آه موجب ترس و وحشت ايرانيان شده است فضاحت
سانسور شديد خبري آه بر اين حادثه اعمال شده است بر ابهامات : سخنگوي وزارت امور خارجه افزود

  . افزايد موضوع مي
تيك از دولت آانادا خواهيم خواست درباره اين جنايت هول از مجاري ديپلما: حميدرضا آصفي تصريح آرد

انگيز را به دست عدالت  آننده ارائه آرده و عاملين اين حادثه تاسف انگيز توضيحات سريع، شفاف و قانع
 /.انتهاي پيام. بسپارد

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  حيت خود ندانستدادسراي نظامي تهران رسيدگي به پرونده زهرا آاظمي را در صال

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،دادسراي نظامي تهران را صالح به رسيدگي : خبرگزاري فارس

با صدور قرار عدم صالحيت رسيدگي اين پرونده به دادسراي : پرونده زهرا آاظمي ندانست و گفت
  .عمومي تهران ارسال شده است

   نيازي در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص علت عدم رسيدگي به پروندهمحمد
 با قرار عدم 31/4/82شنبه مورخ  اين پرونده روز سه: زهرا آاظمي در دادسراي نظام تهران اظهار داشت

دستان صالحيت از سوي دادسراي عمومي تهران به دادسراي نظامي ارسال شده بود آه به دستور دا
  . نظامي پس از ثبت به شعبه بازپرسي ارجاع گرديد

بازپرس پس از مطالعه و بررسي محتويات پرونده و بر اساس مقررات موجود رسيدگي به آن : وي افزود
 1/5/82را در صالحيت دادسراي نظامي تشخيص نداد و به همين جهت پرونده در روز پنجشنبه مورخ 

  .  به دادسراي عمومي تهران ارسال گرديدمجددا با صدور قرار عدم صالحيت
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رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ارتباط با اظهارات ديروز رئيس جمهور مبني بر اينكه به وي 
قول داده شده پرونده در اختيار بازپرسي قرار گيرد آه نه وابسته به سازمان قضايي نيروهاي مسلح 

با توجه به اينكه مرجع رسيدگي به : قرار دارد اظهار داشتاست و نه مستقيما زير نظر دادستان تهران 
هاي قضايي طبق قانون و مقررات آامال مشخص شده است اظهار چنين مطالبي از سوي  پرونده

مقامي آه مجري و پاسدار قانون اساسي است و بر شعار قانونگراي تاآيد دارد مايه شگفتي و تاسف 
  . است

ها اوال دخالت غير قانوني يك مقام اجرايي در يك موضوع آامال قضايي اين گونه اظهار نظر: وي افزود
شود، ثانيا زير سوال بردن نهادهاي قانوني و اهانت به قضات محترمي است آه در اين  محسوب مي

  . ها خدمت مي آنند مجموعه
 به نيازي به تاآيد بر اينكه تشخيص صالحيت هر مرجع قضايي طبق قانون با قاضي رسيدگي آننده

در صورت بروز اختالف در صالحيت ذاتي بين دو مرجع قضايي تنها ديوان عالي : باشد،گفت پرونده مي
آشور حق اظهارنظر دارد و دخالت ديگران و تالش براي خروج پرونده از مجراي طبيعي و قانوني آن به 

  . اردجز هرج و مرج قضايي و مخدوش شدن استقالل دستگاه قضايي و قاضي چيزي در پي ند
اعتمادي  اين گونه اظهار نظرها زمينه را براي اعمال نفوذ و سوء استفاده قانون شكنان و بي: نيازي گفت

. باشد آند آه بدعتي خطرناك براي اجراي عدالت بوده و به مصلحت هيچ آس نمي مردم فراهم مي
 /انتهاي پيام

  
  پرونده زهرا آاظمي به دادسراي جنايي تهران ارسال شد

  2003 يهژوئ  24 -1382  مرداد2 به پنج شن
دادسراي عمومي و انقالب تهران طي نمابري از ارسال پرونده زهرا آاظمي به دادسراي جنايي تهران 

  .خبر داد
رسيدگي به پرونده «:به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دادسراي ويژه امور جنايي تهران آمده است

  . مور جنايي تهران محول شدزهرا آاظمي به دادسراي ا» مرگ مشكوك«
در پي ارسال گزارش هيات ويژه رئيس جمهور محترم به رياست محترم قوه قضائيه با توجه به 

درخواست وزير محترم اطالعات از رياست قوه قضائيه مبني بر رسيدگي به پرونده و مرگ زهرا آاظمي 
 و مستقل و داراي حسن طرف در حوزه قضايي دادستان عمومي و انقالب تهران توسط قاضي بي

شهرت، اين پرونده از طرف دادستان عمومي و انقالب تهران جهت رسيدگي و انجام تحقيقات و 
  .  اول ارجاع شد اظهارنظر به دادسراي امور جنايي ارجاع و نهايتا به بازپرسي شعبه

ي امور جنايي پرونده مرگ زهرا آاظمي با نظارت معاون دادستان عمومي و انقالب و سرپرست دادسرا
آقاي رشادتي توسط بازپرس اسماعيلي در جريان تحقيقات مقدماتي است و آخرين خبر واصله 

حاآيست، بازپرس مذآور عصر امروز از محل بازجويي و نگهداري خانم زهرا آاظمي در زندان اوين بازديد 
  » .نموده است

ران را بر عهده داشت آه با ابالغ  دادگاه عمومي جزايي ته1157اسماعيلي پيش از اين رياست شعبه 
  دار است  رياست محترم قوه قضائيه به سمت بازپرس منصوب شده و رسيدگي به اين پرونده را عهده

 جنايي است آه شناسايي قاتل  هاي پيچيده همچنين وي از قضات باسابقه در رسيدگي به پرونده
هاي لويزان، رسيدگي به   جنايتكار جنگلجنايت معروف اخير قيطريه در آمترين زمان يا شاسايي باند

شهر تهران و آشف چند فقره قتل يكي از متهمين دستگير شده ناآرامي هاي   پارك  سال گذشته حادثه
 / انتهاي پيام. و رسيدگي آرده استهاي مهمي است آه ا اخير تهران از پرونده

  
  تحاديه اروپالغو سفر رئيس جمهوري اسالمي به بلژيک در اثرفشار آمريكا بر ا

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  ): راديو فردا(مينا بهارمست 
در خبر روزنامه ايران در مورد خبر لغو سفر محمد خاتمي به بلژيك، روشن نيست آه اين سفر از جانب 

زيران خارجه اما لغو ين سفر به احتمال زياد به دليل بيانيه اخير و. ايران لغو شده است يا از طرف بلژيك
اتحاديه اروپا در بروآسل است آه در آن به ايران هشدار داده شد آه به پيشرفت مذاآرات دو طرف 
درباره قراردادهاي تجاري و همكاريهاي اقتصادي به همكاري آامل ايران با آژانس بين المللي انرژي 

رزه با تروريسم و روند اتمي و امضاي پروتكل الحاقي منع گسترش سالحهاي اتمي، حقوق بشر و مبا
  . صلح خاورميانه بستگي دارد

ايران اين موضع اتحاديه اروپا را زير فشار آمريكا ميداند و محمد خاتمي، رئيس جمهوري در چند روز 
گذشته، در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفته است آه ايران ميكوشد مسائلش را با اتحاديه اروپا از 

درباره لغو سفر آقاي . ديد و يا شرايطي را از جانب اتحاديه اروپا نميپذيردطريق مذاآره حل آند، اما ته
  . خاتمي به بلژيك، رسما چيزي گفته نشده است، اگرچه خبر خود اين سفر هم رسما تاييد نشده بود

 ژوئيه، راديوي دولتي بلژيك گفت آه قرار است محمد خاتمي براي دريافت جايزه دآتراي افتخاري 11در 
در بيانيه مشترك وزيران خارجه اتحاديه . نشگاه ليژ بلژيك، احتماال در پاييز به اين آشور سفر آنداز دا

اروپا در بروآسل گفته شد آه وزيران گمهاي بعدي براي همكاري با ايران را در ماه سپتامبر مجددا 
ن المللي انرژي بررسي ميكنند و تصميم آينده آنها به گزارش بعدي محمد البرادعي، رئيس آژانس بي

 /.انتهاي پيام .اتمي بستگي خواهد داشت
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  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  اظهارات رسواي وزير خارجه ماليان براي فرار از پاسخگويي به سنگين ترين پرونده تروريستي جهان
  )2003 ژوييه 22 (1382 تير 31 - دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

وزير خارجه ديكتاتوري مذهبي حاآم بر ايران در پاسخ به اظهارات رييس جمهور آمريكا در مورد حمايت 
مجاهدين و مقاومت ايران را به تروريسم متهم , با يك فرار به جلوي رسوا و تكراري, اين رژيم از تروريسم

  .نمود و خواهان اقدام آمريكا عليه اين مقاومت شد
لي است آه توجهات بين المللي بيش از پيش روي پرونده جنايات تروريستي اظهارات  خرازي در حا

» پدرخوانده تروريسم بين المللي«در جهان و » فعالترين دولت حامي تروريسم«رژيم آخوندي آه به حق 
 عمليات تروريستي در سراسر جهان طي دو دهه 450رژيمي آه با . متمرآز مي شود,  نام گرفته است

جارها و گروگانگيري دربيروت تا هواپيماربايي و آدمكشي و بمبگذاري در پاريس و لندن در از انف, اخير
 و ترور مخالفان و فعاالن مقاومت در 90دهه هشتاد تا انفجارهاي آرژانتين و عربستان و ترآيه در دهه 

  .خارج آشور  رآورددار تروريسم در تاريخ معاصر است
, بر صدور تروريسم و بنيادگرايي و مداخله در امور داخلي همسايگانپرونده جنايات رژيم آخوندي عالوه 

 هزار زنداني 120 از جمله اعدام –شامل نقض وحشيانه حقوق بشر و ارتكاب جنايات ضدبشري 
شكنجه صدها هزار مخالف سياسي و مجازاتهاي ضدبشري نظير درآوردن چشم و قطع , سياسي

  .برنگارآانادايي در زير شكنجه مي باشد و نيز قتل فجيع يك خ–دست در مالءعام 
هيئت اعزامي ملل متحد به ايران براي تحقيق در مورد بازداشتهاي خودسرانه آه در فوريه از برخي 

  .خبر داد» شكنجه و بدرفتاري با مخالفان از جمله اعضاي مجاهدين«از , زندانهاي رژيم بازديد آرد
ديه اروپا نيز به رژيم آخوندي بر سر نقض شديد حقوق  آشور عضو اتحا15روز گذشته وزيران خارجه  

تروريسم و تالش پيگيرانه براي آسب سالح اتمي و مخالفت با فرآيند صلح در خاورميانه هشدار , بشر
  . دادند

مقاومت ايران با يادآوري اين حقيقت آه نرمش و سازش با رژيم آخوندي و سياستهاي شكست خورده 
اين رژيم را در سرآوب و صدور , در يك دهه گذشته» مراوده سازنده«و » يديالوگ انتقاد«اي مانند 

خواهان اتخاذ يك سياست , تروريسم و تالش براي دستيابي به سالح هسته اي جري تر آرده است
 /.انتهاي پيام .به ويژه از سوي اتحاديه اروپا گرديد, قاطع در قبال فاشيسم مذهبي حاآم بر ايران

  

  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانآوب و نقض حقورس
  

  برای نجات جان اسماعيل محمدى زنداني سياسي کرد تالش کنيم  
   2003 جوالی 18 حميد بهرامی   -نمايندگي کومه له در آمريکای شمالي 

  خانم مری رابينسون بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد: به 
  آقای بيل گراهام وزير امور خارجه کانادا

  رابينسون مسئول امور حقوق بشر در پارلمان کاناداآقای سويند 
  گروه نهادينه کردن حقوق بشر در ايران  

  خبرگزاريها و سايتهای اينترنتي, کليه  راديوها : نوشترو
  برای نجات جان اسماعيل محمدى زنداني سياسي کرد تالش کنيم
 فضاى خفقان دست به اعدامهاى رژيم جمهورى اسالمى ايران بارديگر در آردستان براى ايجاد ارعاب و

  .سياسى زده است و طي چند ماه گذشته چندين نفر از مبارزان را به پاى مرگ فرستاده است
 آقای ساسان آلکنعان مبارز کرد و از 2003 فوريه 19همانطور که قبال نيز شما را در جريان گذاشه ايم در 

  محمد گالبي يکي ديگر از 2003 مارس 2 تاريخ در, فعالين کومه له در شهر سنندج را به دار آويختند 
 جوالی  8مبارزين کرد و از فعالين کومه له را در زندان شهر سقز اعدام کردند و سرانجام در تاريخ 

 و اکنون –فرهمند صادق وزيری را بعد از يک هفته بازداشت در زندان سلماس با شکنجه به قتل رسانند 
دارای , اهل و ساآن بوآان, 1965متولد سال , اسماعيل محمدىمطلع شديم که  در روزهاى اخير 

توسط شعبه ,   دستگير شده بود2002 آه در سپتامبر سال 1564-81 فرزند با شماره پرونده 5همسر و 
يك دادگاه انقالب اسالمى اروميه به جرم  فعاليت سياسي و اتهام همکاری با کومه له به اعدام محكوم 

رژيم جمهورى اسالمى قصد دارد اين بار با قربانى . د وى نيز ابالغ شده استشده و اين حكم به خو
  . آردن اسماعيل محمدى به اين سياست سرآوبگرانه و ضدانسانى خود ادامه دهد

از همه مطبوعات و رسانه ها و , ما از اين طريق از شما و از همه سازمانها و افراد مبارز و انساندوست
  ميخواهيم آه براى لغو حكم اعدام اسماعيل محمدى و نجات جان وى تالش از همه مراجع حقوق بشر

کنند و از هر طريق ممكن با وارد آوردن فشار به جمهورى اسالمى مانع اجرای اين حکم ضد انساني 
اسماعيل محمدى گرچه جديدترين مورد احكام اعدام سياسى در آردستان است ولى آخرين . شوند 

 انتهاي پيام  .  بايد دست جمهورى اسالمى را در اين اعدامهاى خودسرانه بست.مورد آن نخواهد بود
  
  
  .ي گزارش بازداشت شدند ي ماهنامه  نفر از اعضاي هيات تحريريه2
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  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  
نشجويان ي گزارش به خبرگزاري دا به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در نمابري آه با سربرگ ماهنامه

عصر روز چهارشنبه اول مرداد، گروهي از ماموران با : ايران ارسال شده، با اعالم اين مطلب آمده است
ي گزارش، دفتر ماهنامه را مورد بازرسي و تفتيش قرار  در دست داشتن حكم ورود به دفتر ماهنامه

  . آردندچنين بخشي از اسناد و مدارك موجود در دفتر ماهنامه را ضبط دادند، و هم
ي  در پي دستگيري ابوالقاسم گلباف صاحب امتياز و مديرمسوول ماهنامه: افزايد اين نمابر در ادامه مي

ي سوم دادسراي جرايم دولت  ي بامدادنو از سوي قدمي بازپرس شعبه ي توقيف شده گزارش و روزنامه
هاي آرش نورچيان   ماهنامه به نامي  خرداد، دو نفر ديگر از اعضاي تحريريه29شنبه  ها در روز يك و رسانه

آاريكاتوريست و محمدامين گلباف طراح روي جلد نيز عصر روز چهارشنبه گذشته با قرار بازپرس قدمي 
. ي وثيقه شدند، آه به علت عدم توديع وثيقه، در ساعت مقرر به زندان منتقل شدند موظف به ارايه

 انتهاي پيام  

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  ايران بايد اعضاي القاعده را تحويل دهد: آاخ سفيد
  2003 يهژوئ  24 -1382  مرداد2 پنج شنبه 

آاخ سفيد روز چهارشنبه اعالم آرد آمريكا از ايران مي خواهد هر مظنون به عضويت در : خبرگزاري فارس
  .القاعده را تحويل دهد تا آنان مورد پيگرد قضايي قرار گيرند

سخنگوي آاخ سفيد اظهار داشت آمريكا » اسكات مك ميالن«،»آ.پ.د« آلماني به گزارش خبرگزاري
نمي تواند اظهارات مقامات ايراني را مبني بر دستگيري اعضاي شبكه نظامي وابسته به بن الدن تاييد 

آند اما اگر چنين گزارشاتي درست باشد، اين تروريست ها بايد تحت محاآمه قرار گيرند و به 
  .  يا آمريكا تحويل داده شوندآشورهاي متبوع
آمريكا اقداماتي را آه دولت ايران بايد در صورت دستگيري اعضاي القاعده انجام دهد : وي مدعي شد

  . روشن آرده است
بر اساس اين گزارش، تهران تا آنون نام يا تعداد اعضاي القاعده دستگير شده القاعده را اعالم نكرده اما 

  .  تروريست القاعده را در اختيار دارد500آه ايران حدود گزارشات حاآي از آن است 
  /. انتهاي پيام. ايران روز چهارشنبه اعالم آرد بنا دارد مظنونان القاعده را اخراج آند

  
  پاول سخنان اخير مقامات ايراني را در خصوص اعضاي القاعده جالب خواند

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  
آالين پاول، وزير امور خارجه آمريكا روز چهارشنبه سخنان مقامات ايراني را مبني بر : خبرگزاري فارس

  . خواند» جالب«اينكه ايران قرار است اعضاي بازداشت شده القاعده را اخراج آند، 
، وزير امور خارجه اسراييل در جمع »سيلوان شالوم«به گزارش خبرگزاري فرانسه، پاول پس از ديدار با 

فكر مي آنم اين مهم است آه آنها حضور و دستگيري اعضاي القاعده را اعالم آرده : ران گفتخبرنگا
اند اما هنوز بايد ديد آه چگونه مي خواهند از شر آنان خالص شده و از چه مجاري قضايي مي خواهند 

  . براي تحويل آنان استفاده آنند
   .اما فكر مي آنم آه اين يك پيشرفت جالب است: وي افزود

  . پاول تصريح آرد آه وي از نام افرادي آه در ايران دستگير شده اند، اطالعي ندارد
بنا بر اين گزارش، ايران پس از هفته ها ترديد روز چهارشنبه اعالم آرد آه برخي اعضاي اصلي شبكه 

ه، اخراج القاعده وابسته به اسامه بن الدن را دستگير آرده و به زودي آنان را تحت بازجويي قرار داد
 /.انتهاي پيام. آرده يا تحويل خواهد داد

  
  واآنش آمريكا به تائيد حضور عناصر ارشد القاعده در ايران توسط وزير اطالعات جمهوري اسالمي

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  ): راديو فردا(مينا بهارمست 
 پاسخ به سئوالي در مورد دستگيري علي يونسي، وزير اطالعات جمهوري اسالمي، روز چهارشنبه در

  اعضاي القاعده در ايران 
هرگونه اطالعاتي مربوط به مرتبطين القاعده يا اعضاي آن در ايران به دست ما برسد، بالفاصله : گفت

  . آنيم فعاليتهاي اطالعاتي را شروع و سپس آنها را دستگير مي
د دستگير شده اند، تعداد زيادي اخراج شده اند و تاآنون هم تعداد زيادي از اين افرا: علي يونسي افزود

  . تعدادي هم در اختيار ما هستند
بعد از سخنان آقاي يونسي، خبرنگاران از آقاي ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در واشنگتن 

 من هنوز اين سخنان آقاي يونسي را: آقاي باوچر گفت. در مورد سخنان آقاي يونسي سئوال آردند
نديده ام، اما ما هميشه گفته ايم آه اطالعاتي داريم آه اعضاي ارشد القاعده از داخل ايران فعاليت 

  . اينها افرادي هستند آه در ايران پناه گرفته اند. ميكنند
ايم آه برخي از اين افراد به نحوي با انفجار  ما حتي گفته: سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا افزود

بنابراين مايه تعجب . ي در عربستان سعودي ارتباط داشته و يا در آن دست داشته اندتروريستي ماه م
ما همواره اين نكته را روشن آرده . گويند افراد القاعده در ايرانند هاي ايران اآنون مي ما نيست آه مقام
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شورهايي آه اين ايم آه دولت ايران بايد اين افراد را يا به آشورهايي آه مرتكب جرم شده اند، يا به آ
الزم است آه دولت ايران همچنين با تحقيقات عربستان سعودي . افراد، شهروندان آنند، تحويل دهد

  . درباره انفجارهاي تروريستي ماه مي همكاري آند
از ريچارد بالچر سئوال شد آه آيا شما تماسي مستقيم يا غير مستقيم در اين مورد با مقامهاي ايران 

من اطالعي در اين مورد ندارم، بايد بپرسم و ببينم آه : وي وزارت خارجه آمريكا گفتداشته ايد؟ سخنگ
فكر نميكنم، براي اين آه اين . در مورد سخنان آقاي يونسي، پيامهايي به ايران فرستاده شده يا نه

ن سخنان تازه گفته شده، ولي به طور آلي در مورد القاعده ما تماسهاي بيشماري در گذشته با ايرا
 /.انتهاي پيام .اسكات مكفلن، سخنگوي آاخ سفيد هم پاسخهاي ريچارد بالچر را تكرار آرد. داشته ايم

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  آخرين تحوالت رويدادهاي عراق تا اين ساعت
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  ): راديو فردا(مريم احمدي 

به يک ستون ارتشي آمريکا درعراق روزپنجشنبه حمله شد وسه سربازآمريکائي دراين حمله کشته 
يک اتومبيل ارتشي آمريکا نيزدرانفجاري درجنوب بغداد منفجرشد ودوشهروند عراقي که اتومبيل . شدند

  . خود را دريک پست بازرسي متوقف نکرده بودند، با آتش نيروهاي آمريکا کشته شدند
يک سخنگوي نظامي آمريکا درعراق گفت ستون ارتشي آمريکا درمنطقه شهر ): راديو فردا( آرمين امير

  .موصل با سالح هاي سبک ونارنجک مورد حمله قرارگرفت
. عدي وقصي پسران صدام حسين روزسه شنبه درنبردي با نيروهاي آمريکا درشهر موصل کشته شدند

اصله نسبت به احتمال حمالتي انتقام جويانه عليه نيروهاي دولت آمريکا ومقامات نظامي اين کشوربالف
  .آمريکا درعراق هشداردادند

درهمين حال دربغداد دوشهروند عراقي روزپنجشنبه هنگامي که حاضر نشدند اتومبيل خود را دريک 
نيروهاي آمريکا به روي اين اتومبيل آتش گشودند ولحظاتي . پست بازرسي متوقف کنند، کشته شدند

  .  شعله هاي آتش اتومبيل را فرا گرفتبعد
هنوز روشن نشده است شعله ورشدن اتومبيل براثراصابت گلوله به باک بنزين بوده ويا اين که اتومبيل 

  .حامل مواد منفجره بوده است
دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا روزچهارشنبه گفت مقامات آمريکائي به زودي عکس هاي دوپسر صدام 

يک سخنگوي دولت موقت ائتالف گفت اجساد . رموصل کشته شدند، منتشرخواهند کردحسين را که د
پسران صدام حسين که هم اينک درفرودگاه بين المللي بغداد نگهداري مي شوند، به چند نفرازاعضاي 

  دولت موقت ائتالف اعالم کرد درمورد چگونگي انتشار. شوراي جديد حکومتي عراق نشان داده شدند
ين اجساد براي مردم عراق، گفتگوهائي با اعضاي شوراي حکومتي اين کشوربه عمل عکس هاي ا
  . آورده است

گفته مي شود بسياري ازمردم عراق همچنان نسبت به مرگ پسران صدام حسين ترديد دارند مگران 
ن ها با اين حال سخنگوي ائتالف گفت ما کوچکترين ترديدي نداريم که اي. که موضوع به آن ها ثابت شود

  .اجساد عدي وقصي است
خبرگزاري رويتر نيز درگزارشي نوشت يک منبع ارتش آمريکا روزپنجشنبه عکس هاي پسران صدام 

به گزارش . حسين را به گزارشگراين خبرگزاري دربغداد که با قيافه آن ها آشنائي داشت، نشان داد
چهره عدي با وجود آن . ائي بودرويتر، قيافه هاي هردو پسرصدام حسين کامال درعکس ها قابل شناس

درچهره قصي . که بخشي ازبيني و لب باالي او براثرجراحت ازبين رفته بود، کامال قابل شناسائي بود
  .هيچگونه آثار زخم ديده نمي شد

يک فيلمبردار . درهمين حال يک اتومبيل ارتشي آمريکا روزپنجشنبه دريک خيابان بغداد منفجرشد
ياي اتومبيل درحالي که دود ازآن بلند بود برداشته بود، خبراين انفجار را به گزارشگر آماتورکه فيلمي ازبقا

مردم محل مي گويند اتومبيل ديروقت بعد ازظهرپنجشنبه در منطقه الدوره درجنوب بغداد . رويتر داد
ره وقوع گزارشي دربا. سربازان آمريکائي بالفاصله پس ازاين حادثه، منطقه را محاصره کردند. منفجرشد

تلفاتي در اين حادثه نرسيده است، اما به نظر مي رسد کسي دراتومبيل نبوده زيرا امکان نداشته 
يک سخنگوي ارتش آمريکا گفت نسبت به وقوع هرگونه تلفاتي مطمئن . است بتواند ازانفجارفرارکند

  .نيست
 روزآينده 60ارشنبه گفت ظرف ازسوي ديگر، در واشنگتن پال برمر مدير آمريکائي اداره امورعراق روز چه

استخدام افرادي براي نخستين گردان ارتش نوين وداوطلب . برنامه هائي درعراق دردست انجام است
 /.انتهاي پيام .عراق و آغازمحاکمات دادگاه جنائي مرکزي عراق، ازجمله اين برنامه ها است

  
  

  آمريكا ده هزار نيروي ديگر به عراق مي فرستد
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  2003  ژوئيه 24 -1382رداد  م2پنج شنبه  
فرماندهان ارتش آمريكا قرار است به زودي طرحهاي خود را براي جايگزيني سربازان : خبرگزاري فارس

 هزار نيروي ديگر 10جديد مستقر در پايگاههاي آمريكايي با نيروهاي خسته مستقر در عراق و فرستادن 
  .به اين آشور اعالم آنند

، رئيس ستاد »جان آين«اد در واشنگتن به نقل از مقامات نظامي، ژنرال به گزارش دفتر مطبوعات آز
ارتش در بخش نظام وظيفه فهرست واحدهاي گارد ملي ارتش و سربازان نظام وظيفه را آه به جاي 
افرادي آه يك سال خدمت آنان در عراق به پايان رسيده به اين آشور اعزام مي شوند، اعالم خواهد 

  . آرد
  .  هزار نيروي آمريكايي در عراق خدمت مي آنند146 در حال حاضر

بنا بر اين گزارش، اين طرح پنتاگون توسط بسياري از فرماندهان ارتش آمريكا آه خواسته اند نامشان 
  /. انتهاي پيام. فاش نشود، تاييد شده است

  
  انتشار عکس هايی از اجساد قصی و عدی پسران صدام حسين

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -راديو امريكا 
در بغداد مقامات آمريکايی عکس هايی را که گفته می شود اجساد قصی و عدی پسران صدام حسين 

سخنگوی ارتش آمريکا می گويد دو برادر در جريان تيراندازی با . را نشان می دهد منتشر کرده اند
  . سربازان آمريکايی در شهر موصل کشته شدند

در . د را با چشمهای بسته و صورت های پوشيده از لکه های خون نشان می دهدعکس ها دو مر
عکسی که گفته می شود صورت عدی است، بريدگی بزرگی که از دهان او تا چشم چپش می رسد 

  . ديده می شود
ارتش آمريکا مرگ پسران صدام حسين را روز سه شنبه اعالم کرد، اما بسياری از عراقی ها گفتند 

  .  تاييد تصويری آنرا باور نخواهند کردبدون يک
پرزيدنت بوش می گويد اينک بيشتر از هر زمان ديگری مردم عراق می توانند بفهمند که رژيم صدام رفته 

 /.انتهاي پيام .است و باز نخواهد گشت
   

  
  انتشار عکس اجساد فرزندان صدام 

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -بي بي سي 
ا عکس هايی را که می گويد از اجساد دو پسر صدام حسين، عدی و قصی گرفته شده است آمريک

  .منتشر کرده است
آمريکا می گويد نيروهای آن کشور دو برادر را در يورشی به يک منزل مسکونی در شهر شمالی موصل 

هان سندی برای  ژوئيه به قتل رسانده است، اما بسياری از عراقی ها مصرانه خوا22در روز سه شنبه 
  .اثبات مرگ آنها بودند

آمريکا اميدوار بود که مرگ عدی و قصی به شبيخون های بی وقفه عليه سربازان آمريکايی پايان دهد، 
اما از زمان آن حادثه در روز سه شنبه تاکنون پنج سرباز آمريکايی در سه حادثه جداگانه به قتل رسيده 

  .اند
ر سر انتشار عکس عدی و قصی در جريان بود، زيرا آمريکا معموال بحث های فشرده ای در واشنگتن ب

  .عکس اجساد جنگجويان را منتشر نمی کند
مردم عراق در انتظار تاييديه بودند و "دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا گفت عکس ها منتشر شد زيرا 

  ."به نظر من آنها حق داشتند سند تاييديه را دريافت کنند
نگار بی بی سی در بغداد می گويد که پس از نشان دادن تصاوير از شبکه ماهواره ای پل وود، خبر

عربی در عراق، رانندگان بوق های خود را به صدا درآوردند و صدای رگبار بی وقفه مسلسل ها درسطح 
  .شهر نيز شنيده می شد

راحات از شکل او می گويد اين عکس ها بدون شک به عدی و قصی شباهت دارد، هرچند در اثر ج
  .افتاده است

  
  بدگمانی

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس از بغداد مردم عراق حتی پس از انتشار عکس ها نسبت به اصالت 
  .آنها ابراز ترديد کردند

من قانع نشده ام که اين عکس عدی و قصی : " ساله اهل بغداد به اين خبرگزاری گفت37يک حسابدار 
خوشحال می شدم اگر آنها را زنده می گرفتند . حتی اگر عکس آنها باشد، من خوشحال نيستم. است

  ."و در برابر مردم عراق عدالت را در مورد آنها اجرا می کردند
ايشگرها گرفته تا سران سابق دستگاه های اطالعاتی عراق که به مخالفان ساير عراقی ها نيز از آر

  .پيوسته اند به اين عکس ها بدگمان هستند
  .اما چندين نفر در بغداد به بی بی سی گفتند که با ديدن عکس ها قانع شده اند

  
  نوار صدام
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کرده اند که يک نوار صوتی در همين حال، تحليلگران آژانس اطالعات مرکزی آمريکا، سيا، نتيجه گيری 
که گوينده آن ادعا می کند صدام حسين است و مردم عراق را به مبارزه با آمريکايی ها فرامی خواند 

  .احتماال واقعی است
 ژوئيه است، يعنی دو روز 20تاريخ ضبط اين نوار که روز چهارشنبه توسط تلويزيون العربيه پخش شد 

  .پيش از قتل فرزندان صدام حسين
  .قام های آمريکايی به خبرگزاری ها گفتند سازمان سيا هنوز تاريخ ضبط نوار را تاييد نکرده استم
  

  اجساد در کيسه
عکس های تازه که شامل دو عکس از هر برادر و عکس های آنها پيش از مرگ و اساليدهای اشعه 

  .ايکس بود روی يک ديسک فشرده در اختيار خبرگزاری ها گذاشته شد
سر کيسه باز . هرا قصی را که در يک کيسه پالستيکی خوابيده است نشان می دهديک عکس ظا

  .او دارای ريشی انبوه است. شده تا سر جسد هويدا شود
اين مساله تا حدودی . عکس عدی نيز او را با ريشی انبوه و اثر زخمی در طول صورت نشان می دهد

  .کشی کند و شايد چنين کرده باشدمويد اين ادعاست که وی احتماال تالش داشته است خود
  .آمريکا به طور سنتی از انتشار عکس اجساد جنگی خودداری می کند

اين کشور حتی از شبکه تلويزيونی الجزيره به خاطر نشان دادن عکس هايی از اجساد سربازان 
  .آمريکايی در جريان جنگ انتقاد کرده بود

خی از ژنرال های پنتاگون انتشار اين عکس ها را نيک برايانت، خبرنگار بی بی سی می گويد که بر
  .دانستند" مايه اشمئزاز"

اما او می گويد که نيازهای سياسی برای نشان دادن چهره دو برادر کشته شده از نگرانی های ارتش 
  .پيشی گرفت

" افرادی خبيث"و فرزندان صدام را " اين تصميمی مطلقا درست بوده است"آقای رامسفلد گفت که 
  .اندخو

اعضای شورای حکومتی عراق نيز اجساد را در فرودگاه بغداد و مدت کوتاهی پيش از انتشار آنها 
  .مشاهده کردند

 /.انتهاي پيام .اعضای اين شورا گفتند که آنها مطمئن هستند که اجساد به فرزندان صدام تعلق دارد
 
  

المللي به جاي نيروهاي  ي و بينپنتاگون از طرح جديدي براي استقرار نيروهاي تازه نفس آمريكاي
  . هاي آينده خبر داد ي خود در عراق طي ماه خسته

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  
به نقل از خبرگزاري رويتر، ژنرال جك آين، رييس موقت ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گردد و به جاي آن  ر شهريور به آمريكا باز ميلشگر سوم پياده نظام د: ستاد مشترك ارتش آمريكا گفت
  .  هوايي جاي آنها را در عراق خواهد گرفت٨٢ لشگر 

 سپتامبر با استقرار در عراق و افغانستان ١١ ي   ميليون نفر سرباز دارد پس از حادثه٤/١ ارتش آمريكا آه 
  . در نقاط ديگر نيز گسترش يافته است

 هزار نيروي انگليسي و ١٢٤ يكايي در عراق حضور دارند، عالوه بر اين  هزار نيروي آمر١٤٤ در حال حاضر 
 انتهاي پيام. اند ديگر آشورها نيز در اين آشور مستقر شده

  
  جزييات آشته شدن عدي و قصي 

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -سايت بازتاب 
 دقيقه پس از آگاه شدن عوامل اطالعاتي 30به نقل از منابع خبري گزارش داد، حدود » بازتاب«خبرنگار 

. اي در موصل، هواپيماهاي آمريكايي، اين منطقه را بمباران آردند آمريكا از حضور فرزندان صدام در منطقه
 نفر پيدا شد آه بنا بر شواهد و 4پس از بمباران با جستجو در محل مورد نظر به وسيله پنتاگون، جسد 

  .شدگان است ي و قصي در ميان آشتهقراين، مشخص شد آه جسدهاي عد
هاي چريكي بر عليه  بنا بر اين گزارش، با آشته شدن عدي و قصي، ضربه مهلكي به شبكه جنگ

  .نيروهاي متحدين وارد آمده است
در صورت زنده بودن صدام، با آشته شدن پسران او، وي مجراي اصلي ارتباطي، تشكيالتي، اطالعاتي 

در صورتي آه مرگ صدام در ماههاي گذشته . ش در عراق از دست داده استو مالي خود را با نيروهاي
هاي صوتي و تصويري منسوب به صدام، به احتمال زياد به  رخ داده باشد، تكثير و پخش دستخط و پيام

  .شده است وسيله پسران وي انجام مي
ته در موصل اجساد عدي و قصي، فرزندان صدام حسين آه روز گذش: گزارش داد» ايالف«سايت 

المللي  ها در فرودگاه بين به دست نيروهاي متحدين آشته شدند، به پايگاه آمريكايي) شمال عراق(
  .بغداد منتقل شد

تر در اين پايگاه باقي خواهند  سخنگوي نظامي آمريكا اعالم آرد، جسد اين دو براي شناسايي دقيق
  .ته خواهد شدماند و پس از انجام مراحل شناسايي، تصميمات مقتضي گرف
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هاي   تن از شخصيت35از سوي ديگر فرماندهي مرآزي نظامي آمريكا در سايت اينترنتي خود اسامي 
 نفري، تحت پيگرد اين آشور بودند، 55شكار شده عراقي وابسته به رژيم سابق را آه در ليست 

  :اسامي اين افراد به شرح زير است. منتشر آرد
  . جوالي23دام، فرمانده گارد جمهوري سابق عراق، تاريخ قتل ـ قصي صدام حسين، فرزند آوچك ص1
نظامي عراق، رييس آميته المپيك،  ـ عدي صدام حسين، فرزند بزرگ صدام، فرمانده نيروهاي شبه2

  . جوالي23عراق و رييس تلويزيون جوانان، تاريخ قتل » بابل«سردبير روزنامه 
 20وزير، تاريخ بازداشت  ب و معاون سابق نخست عضو سابق شوراي انقال ـ محمد حمزه الزبيدي،3

  .آوريل
  . آوريل23ـ زهير طالب عبدالستار، مدير اطالعات نظامي، تاريخ بازداشت 4
 20، تاريخ بازداشت )همسر حّنا(ـ جمال مصطفي عبداهللا، معاون دفتر امور عشاير عراق، داماد صدام5

  .آوريل
  . آوريل25 رهبري انقالب، تاريخ بازداشت وزير، عضو شوراي ـ طارق عزيز، معاون نخست6
  . آوريل18وزير و وزير اقتصاد، تاريخ بازداشت   ـ حكمت ابراهيم العزاوي، معاون نخست7
  . ژوئن16ـ عبدالحميد محمود، رييس دفتر صدام، تاريخ بازداشت 8
  . مي17ـ آمال مصطفي عبداهللا، دبيرآل گارد جمهوري، تاريخ بازداشت 9
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  سه سرباز ديگر آمريکايی در عراق کشته شدند

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  -بي بي سي 
  از ماه مه تا کنون، بيش از چهل سرباز آمريکايی در عراق کشته شده اند

  . ز آمريکايی در حمله ای در شمال عراق کشته شده اندارتش آمريکا می گويد سه سربا
يکی از سخنگويان ارتش آمريکا گفت اين سه سرباز از لشگر يک صد و يکم هوابرد بودند و در نزديکی 

  . جی قرار گرفتند- پی -واحد خود هدف آتش سالح های سبک و آر
  . اين سخنگو به محل دقيق اين حمله اشاره نکرد

ل مستقر است و نيروهای آن در حمله روز سه شنبه به ساختمان محل اختفای اين لشگر در موص
پسران صدام طی اين حمله . عدی حسين و قصی حسين، پسران رهبر سابق عراق، دخالت داشتند

  . کشته شدند
روز چهارشنبه نيز دو سرباز ديگر آمريکايی در عراق کشته شدند و با در نظر گرفتن تلفات روز پنجشنبه، 

 زمانی که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در ماه مه، پايان عمليات نظامی در عراق را اعالم کرد، از
 /.انتهاي پيام.  سرباز آمريکايی در عراق کشته شده اند40بيش از 

www.iran-archive.com 



 
  

  شرآتهاى آلمانى و اقتصاد عراق
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه   -راديو آلمان 

اى نظامى در عراق يك موضوع است و مسئله بازسازى و فعاليتهاى اقتصادى مسئله جنگ و روياروئيه
جنگ ايران و عراق و سپس حمله آمريكا به عراق پس از جنگ آويت، آنگاه . در اين آشور موضوعى ديگر

سالهاى سخت تحريم اقتصادى و سپس حمله اخير آمريكا و سقوط صدام حسين و بدنبال آن تداوم 
طبق گزارش منتشر شده .  باعث شيرازه گسيختگى اقتصاد اين آشور شده استروياروئيهاى نظامى

 از شهر آلن، شمارى از بازرگانان و صاحبان واحدهاى اقتصادى عراقى اخيرا dpaاز سوى آژانس خبرى 
سمير رزاقى . خواهان ايجاد بازار آزاد در عراق و از سرگيرى فعاليتهاى اقتصادى در آن آشور شده اند

اب، رئيس اتحاديه بازرگانان عراقى در همايش آارشناسان مسائل عراق آه در شهر آلن برگزار عبدالوه
شده است عنوان نموده است آه اتحاديه بازرگانان عراقى همه تالش خود را بكار خواهد گرفت تا يك 

 حاآميت ملى وى همچنين ابراز اميدوارى نمود آه بزودى. اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد در عراق شكل گيرد
اين در حالى است آه . در عراق تامين گردد و دولت مستقل عراقى آار خود را در اين آشور از سر گيرد

ولفگانگ ديك، يكى از مسئوالن وزارت امور خارجه آلمان در برلن در شرايط آنونى سرمايه گذاران را از 
است آه سرمايه گذارى مستقيم سرمايه گذارى مستقيم در عراق برحذر داشته است و عنوان نموده 

در عراق مستلزم وجود زمينه هاى تعريف شده حقوقى است و يك چنين چيزى در شرايط آنونى در 
  . عراق وجود ندارد

از آن جمله است . اما دشواريهاى ديگرى نيز بر امر فعاليتهاى اقتصادى در عراق سايه افكنده است
ازسازى عراق را حق انحصارى خود ميداند و از مشارآت آمريكا امر ب. سياست اياالت متحده آمريكا

. واحدهاى اقتصادى ديگر در عراق و از جمله از فعاليت شرآتهاى آلمانى در آن آشور خرسند نيست
چنين است آه شرآتهاى آلمانى براى حضور در حيات اقتصادى عراق با دشواريهاى بس بيشترى روبرو 

اى اين منظور ميبايست با شبكه فعاليتهاى اقتصادى بومى عراق واحدها و شرآتهاى آلمانى بر. هستند
يك بازرگان عراقى ساآن شهر آلن آلمان در اينباره ميگويد، با آمى مكر و حيله ميتوان در . درآميزند

بعنوان نمونه پس از حمله جورج بوش پدر به عراق، دولت . فعاليتهاى اقتصادى عراق مشارآت نمود
. ياست تحريم اقتصادى عراق آه از سوى آمريكا مطرح شده بود، جانبدارى آردآلمان بطور جدى از س

چنين بود آه دولت عراق در آن زمان شرآتهاى آلمانى را در ليست سياهى منظور آرد آه حق فعاليت 
اين بازرگان عراقى ساآن آلمان در آن هنگام چاره را در اين موضوع ديد آه . اقتصادى در عراق ندارند

اما بعلت . ى از شرآت خود را در اطريش بگشايد و از آنجا به فعاليت اقتصادى در عراق بپردازدشعبه ا
مخالفت اخير آلمان با سياست جنگى آمريكا در عراق، واحدهاى اقتصادى آلمانى يكباره از محبوبيت 

 رفتن من به اين بازرگان عراقى ساآن آلمان گفت چنين بود آه پس از. بسيارى در عراق برخوردار شدند
  . بغداد آنها استقبال بسيار گرمى از من بعمل آوردند

اما، اينك پس از سقوط صدام حسين آار بازرگانان عراقى آه در مهاجرت بسر ميبردند، تا حدودى 
تمامى مسئوالن وزارت بازرگانى عراق آه طرف مذاآره و گفتگو بودند، پس از . پيچيده تر شده است
 ماه از پايان جنگ عراق ميگذرد، ولى ۴و با اينكه . به عراق، آار خود را ترك گفته اندورود نيروهاى آمريكا 

  . هنوز هرج و مرج وحشتناآى بر اين وزارتخانه حكمفرماست
و هرگاه . اينك مسئله آمريكا، در گام نخست در عراق، سامان بخشيدن به اوضاع بازرگانى عراق نيست

مسئله آمريكا در شرايط . شد، شدت اين موضوع فزونى ميگيردموضوع بر سر شرآتهاى آمريكايى نبا
نظر اين بازرگان . آنونى همانا تشكيل يك دولت جديد و مقابله با گروههاى چريكى در عراق است

عراقى آن است آه شرآتهايى آه بتوانند خود را با اين شرايط تطبيق بدهند، از امكانات طاليى 
بخصوص ميزان استقبال از شرآتهاى آلمانى در بصره و آرآوك بسيار اقتصادى برخوردار خواهند گشت و 

 /.انتهاي پيام. باالست
 
  

  اولين دريافت آنندگان نفت عراق هستند» بريتيش پتروليم«و » شل«شرآتهاي 
  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  

ين شرآتهايي هستند آه جزو اول) BP(»بريتيش پتروليم«و ) Shell(»شل«شرآتهاي : خبرگزاري فارس
  .از منافع ازسرگيري صادرات نفت عراق بهره مند مي شوند

نام اين شرآتها پس از امضاي اولين : در شماره امروز خود نوشت» اينديپندنت«روزنامه انگليسي 
  . قراردادهاي نفتي درازمدت عراق در روز گذشته پس از اعالم پايان جنگ در اين آشور، اعالم شد

ين گزارش، نام شرآتهاي عظيم نفتي انگليس در ميان ده شرآت بين المللي بزرگ تحويل گيرنده بنا بر ا
نفت خام عراق آه از ميدان هاي نفتي جنوبي اين آشور در اطراف شهر بصره توليد مي شود، قرار 

  . دارد
  . اين قراردادها پس طي شدن روند مناقصه توسط مقامات نفتي عراق امضا شده اند

 20 هزار بشكه نفت در روز يا 645س اين قراردادها، عراق از ماه آگوست تا آخر ماه دسامبر بر اسا
  . خود واقع در خليج فارس صادر مي آند» مينا البكر«ميليون بشكه در ماه از بندر 

www.iran-archive.com 



 و شل نيز هر آدام هرماه تانكرهاي نفتي خود را براي دريافت دو ميليون بشكه نفت به BPشرآتهاي 
  .  فرستندعراق مي

يك مقام وزارت نفت عراق اظهار . مقامات عراقي هنوز در حال مذاآره با ديگر شرآتهاي نفتي هستند
. ما از بسياري شرآتها، پيشنهادهايي دريافت آرده ايم و قصد داريم هريك را بررسي آنيم: داشت

  /. انتهاي پيام
  

  ها  هشدار صحاف به آمريكايي
  2003  ژوئيه 24 -1382رداد  م2 پنج شنبه  -سايت بازتاب 

 قتل  رساني سابق عراق با ظاهر شدن در تلويزيون ابوظبي اعالم آرد، محمد سعيد الصحاف، وزير اطالع
  .دو فرزند صدام پايان درگيري نيروهاي عراقي با سربازان آمريكايي نيست

ها و  آمريكاييرسان دروغگو را از سوي  صحاف آه پيش از اين عنوان اطالع» الحياة«به گزارش 
هاي جهان به خود اختصاص داده بود، بار ديگر پس از سه ماه به صحنه تلويزيون بازگشت و اعالم  رسانه

  .آرد، مقاومت در عراق پايان نيافته و نيروهاي آمريكايي از گزند سربازان عراقي در امان نخواهند بود
آنها در حمله عليه متحدين، نقشي ثابت آرد آه ) فرزندان صدام( قتل عدي و قصي  :صحاف افزود

  .اند نداشته
در خالل جنگ، برخي از تصميمات و اقدامات در منطقه : رساني سابق عراق همچنين گفت وزير اطالع

  .بغداد، آامال آه قصي صدام، نقش مهمي در آنها داشت، اشتباه بود
 /.انتهاي پيام . نداردصحاف در پايان خاطرنشان ساخت، هيچ نقشي در حمله به نيروهاي آمريكايي

 
  

همسايگان پسرعموي صدام ادعا آردند آه وي مخفيگاه پسران صدام را به نيروهاي آمريكايي گزارش 
  . داده است

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2پنج شنبه  
ي ژاپن تودي، همسايگان شيخ نواف  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دان محمد، پسر عموي صدام اظهار داشتند آه اين فرد به اطالع نيروهاي آمريكايي رسانده است الزي
  . آنند اش زندگي مي آه عدي و قصي پسران صدام به همراه وي و خانواده

ارتش آمريكا براي پيدا شدن هر .  ميليون دالر دريافت خواهد آرد٣٠ در صورت صحت اين ادعا شيخ نواف 
  .  ميليون دالر جايزه تعيين آرده است٢٥  و براي خود صدام ١٥ دام يك از پسران ص

 صبح روز ٣٠/٦ همسايگان شيخ نواف گفتند از زماني آه همسر شيخ و چهار دخترش ساعت 
 انتهاي پيام. اند چهارشنبه بيرون رفتند و هرگز بازنگشتند به آنها مظنون شده

  
  گوناگون

  
  اينهوفجنجال بر سر نمايشگاه افسانه بادرم

  2003  ژوئيه 24 -1382 مرداد 2 پنج شنبه  - بي بي سي -مرتضی رئيسی
چند شخصيت هنری و سياسی و همچنين بنيادهای حامی هنر از اينكه قرار است دربرلين زندگی وفعا 

يا " اف. ای. افسانه آر"بصورت يك نمايشگاه با عنوان " فراآسيون ارتش سرخ"ليت های گروه تروريستی 
  .ن ارتش سرخ به معرض نمايش گذارده شود دست به اعتراض زدندفراآسيو

 ماينهوف نيز شهرت داشت و عامل يك رشته از ترورهای سياسی -اف پيش از اين به گروه بادر.ای . آر 
  . ميالدی بود90درآلمان تا دهه 

ن موجب برنامه نمايشگاه هنری درباره تاريخچه موجوديت و مبارزات فراآسيون ارتش سرخ در آلما
  .جنجال سياسی شده است

آرستينا وايس، وزير مشاور صدراعظم آلمان در امور فرهنگ و هنر هشدار داد آه برگذار آنندگان اين 
  .نمايشگاه نبايد در توصيف اين سازمان تروريستی نقش وارونه ای در نظر بگيرند

 ارتش سرخ در برپائي چنين وزير فرهنگ آلمان افزود در صورتيكه قربانيان باند تبه آار فراآسيون
نمايشگاهی نقش مورد انتظار خود را نداشته باشند، دولت آلمان نيز از آمك مالی به آن خود داری 

  .خواهد آرد و حتی امكان دارد نمايشگاه ممنوع اعالم شود
 اوتو شيلی، وزير آشور و نمايندگان فرآسيون های مختلف پارلمانی نيز از طرح و برنامه ايجاد اين

  .نمايشگاه انتقاد آردند
اين در حالی است آه توماس فليرل، سناتورا مور فرهنگی ايالت برلين و از شخصيت های حزب 

  .از برپائی نمايشگاه مورد بحث دفاع می آند) اس . د. پ ( سوسياليست های آلمان 
  .حزب سوسياليست های آلمان، جانشين حزب آمونيست حاآم بر آلمان شرقی سابق شده است
در اين ميان بازماندگان قربانيان ترورهای فراآسيون ارتش سرخ با فرستادن نامه به گرهارد شرودر 

صدراعظم آلمان، از او خواستند اجازه ندهد با آمك صندوق حمايت از هنر، از تروريست ها، اسطوره 
  .سازی و تجليل شود

 ميالدی فصل مهمی از تاريخ مبارزات 90 تا60 ماينهوف و فراآسيون ارتش سرخ آه از سالهای -گروه بادر
سياسی آلمان را تشكيل می دهد از نوعی فعاليت نيمه سياسی علنی در هسته های اوليه، به يك 
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گروه تروريستی از روشنفكران چپ تبديل شد و در تاريخ مبارزات زير زمينی خود آه با آتش زدن 
ی از سازمان قضائی، اتحاديه آارفرمايان فروشگاههای زنجيره ای آعاز شده بود، شخصيت های ممتاز

  .صنايع و نمايندگان برجسته ای از تشكيالت دولتی را به قتل رساند
در برلين اعالم آرد آه نمايشگاه افسانه فراآسيون " خانه آثار هنر"با وجود انتقاد و اعتراض های زياد 

در اين روزها به اين مسئله نشان ارتش سرخ در سال آينده برگذار خواهد شد زيرا توجه افكار عمومی 
 /.انتهاي پيام. می دهد آه روشنگری دردراين فصل وحشتناك از تاريخ آلمان تا چه حد ضروری است

  
  مديرآل ارشاد در مقابل دروغ سازيهاي دادستان تهران ايستاد

  سايت رويداد
  آنچه در مالقات خوشوقت با مرتضوي رخ داد

ها و قرائت بخشي از آن در تريبون مجلس،  در روزنامه» عيد مرتضويس«به دنبال انتشار متن ادعاهاي 
هاي خارجي وزارت ارشاد چهارشنبه شب در  مديرآل مطبوعات و رسانه» محمدحسين خوشوقت«

اين پاسخ آه نشانگر درستي مطالب مطرح . اي به رئيس مجلس ارسال آرد نامه پاسخ به مرتضوي،
  .شود محسوب مي» زهرا آاظمي«است، آليدي در پرونده شده از سوي آرمين و تخلفات مرتضوي 

  
  نو مدير مسؤول محترم روزنامه ياس

  باسالم
با عنايت به اين آه در شماره مورخ اول مردادماه يكهزار و سيصدوهشتاد و دوي آن روزنامه، متن آامل 

ي درج شده نامه دادستان محترم عمومي و انقالب تهران خطاب به رئيس محترم مجلس شوراي اسالم
آه در بخشي از آن، مطالبي درخصوص اينجانب و مسأله درگذشت خانم زهرا آاظمي به رشته تحرير 

 قانون مطبوعات، نسبت به درج پاسخ پيوست اقدام 23درآمده است، سپاسگزار خواهد شد طبق ماده 
  .عمل آيد عاجل به

  محمدحسين خوشوقت
  هاي خارجي مديرآل مطبوعات و رسانه

  
  االسالم والمسلمين جناب آقاي آروبي حضرت حجت

  رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي
  سالم عليكم

 ارسال شده از سوي دادستان محترم عمومي و 31/4/82احترامًا، بازگشت به بند دوم نامه مورخ 
اند، سپاسگزار خواهد شد  انقالب تهران خطاب به جنابعالي و اظهاراتي آه ايشان در مورد اينجانب آرده

تور فرماييد جهت استحضار نمايندگان گرامي و ملت گرانقدر ايران، اين پاسخ نيز در جلسه علني دس
  . آينده مجلس، قرائت شود

اي تأآيد ورزم، اينجانب به هيچ تشكل سياسي و  دانم برنكته پيش از آن آه سخن آغاز آنم، الزم مي
 گرانسنگ جمهوري اسالمي ايران حزبي وابسته نيستم و خود را فقط و فقط به ملت عزيز و نظام

  . آرزويي جز عزت و سربلندي اسالم راستين، ملت، نظام و رهبري گرانقدر آن نيز ندارم. دانم متعلق مي
سبب، در مورد ارتباط خود با آقاي مرتضوي درخصوص خبر درگذشت مرحومه خانم زهرا آاظمي،  بدين

مودم تا به آشفتگي بيشتر در عرصه ها اجتناب ن  طي روزهاي گذشته از مصاحبه با رسانه
اما اآنون، پس از انتشار رسمي اظهارات . اي آمك نكرده باشم هاي سياسي و رسانه آشمكش

  . دانم واقعيت را در محضر پروردگار عليم و بصير بيان آنم دادستان محترم تهران، بر خود فرض مي
تر مسائل و نيز اتخاذ تصميمات و  تر و دقيق بينانه رجاءواثق دارم آه اين اقدام، راهگشاي شناخت واقع

  . تر باشد تدابير شايسته
 مسؤول دفتر آقاي مرتضوي با اينجانب تماس گرفت و اظهارداشت آه 21/4/82 عصر روز شنبه مورخ  -1

  . ايشان خواهان مالقات هرچه سريعتر با من است
 نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اي از پيش تعيين شده به عنوان بايست در جلسه رغم آن آه مي به

  . آردم، دعوت آقاي مرتضوي را اجابت نمودم و به ديدارش رفتم اسالمي، شرآت مي
قبل از آن آه بازگو آنم آنچه را آه در اين مالقات گذشت، الزم است به نخستين ديدار خود با آقاي 

عوت ايشان و در ارتباط با خانم  اشاره نمايم، ديداري آه باز به د4/4/82مرتضوي در تاريخ چهارشنبه 
  . زهرا آاظمي صورت پذيرفت

 تماسي را بين او و اينجانب برقرار آرد آه در آن، 4/4/82دفتر آقاي مرتضوي صبح روز چهارشنبه 
آقاي مرتضوي در اين تماس تلفني . دادستان تهران خبر از دستگيري يك خبرنگار جاسوس داد

. اعتراف آرده است» جاسوسي و اتصال به سرويس«بازداشت به اظهارداشت آه اين خبرنگار، پس از 
بنابراين . ايد تا آار آند نامه داده شما به يك جاسوس، معرفي«: دادستان محترم تهران چنين ادامه داد

هايي آه اخيرًا در ارتباط با خبرنگاران   امروز همراه با يك ضامن معتبر و پرونده11 تا 10بين ساعت 
  » .ايد، به دادستاني مراجعه نماييد يكايي تشكيل دادهانگليسي و آمر

 همان روز همراه با بيش از بيست پرونده و در معيت رئيس اداره 12اينجانب، سپس در ساعت 
نه به عنوان ضامن بلكه براي آن آه بتواند مرا در شناسايي خبرنگار دستگير شده (خبرنگاران خارجي 
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در ) تري در ارتباط با مراحل اعطاي مجوز به او، در اختيار بگذارد زييآمك آند و در صورت لزوم اطالعات ج
  .دفتر دادستان تهران حضور يافتم
هاي متعدد،  آرد نام فرد دستگير شده را بر زبان نراند و از خالل سؤال آقاي مرتضوي از ابتدا تالش مي

به هر حال، . ام يا نه يت دادهمجوز فعال» جاسوس«دانم به آدام  مرا بيازمايد تا معلوم شد آه من مي
پس از چهار ساعت معطلي در دفتر و اتاق ايشان، سرانجام مشخص شد آه فرد دستگير شده، خانم 

  .زهرا آاظمي است
 خطاب به 31/3/82اي آه به امضاي اينجانب به تاريخ  نامه آقاي مرتضوي، سپس با استناد به معرفي
با خانم » طبق ضوابط و مقررات«خواست شده بود آه نيروهاي محترم انتظامي، صادر و در آن در

هاي تهران و نيز آوي  آاظمي براي تهيه عكس از زندگي روزانه مردم عادي و دانشجويان و دانشگاه
در پاسخ به او » !شما متهم به معاونت در جرم هستيد«دانشگاه، همكاري آنند، اظهار داشت آه 

به عالوه، . درجات آن، دال بر معاونت در جرم ادعا شده نيستاين مجوز با توجه به آيفيت من«گفتم آه 
سان آشكار در برابر چشم  آيا اگر آسي واقعًا جاسوس باشد احتياجي به اين نوع مجوز دارد و بدين

  »آند؟ مأموران از زندان اوين عكسبرداري مي
يت عمومي تهران نامه مورد نظر براي پليس امن همچنين به ايشان يادآور شدم آه رونوشت معرفي

  . ناجا ارسال شده است-بزرگ و اداره آل اتباع خارجه
خواست حكم بازداشت شما را  قاضي پرونده مي«خالصه آن آه در نهايت، آقاي مرتضوي با بيان اين آه 

از اعزام شما به اوين براي بازجويي و يا تعيين «و افزودن اين مطلب آه » صادر آند اما من مانع شدم
او سپس با ايستادگي . فرمي را پر آنم» متهم«از اينجانب خواست به عنوان » آنم داري ميوثيقه خود

مطلبي بنويسم و درخواست آنم تا مجوز » مطلع«و استماع استدالل اينجانب، خواست تا به عنوان 
  .مذآور، از خانم زهرا آاظمي بازپس گرفته شود
هاي   نيز نزد خود نگاه داشت و تاآنون به رغم پيگيريها را پس از اتمام آار، آقاي مرتضوي ساير پرونده

  .متعدد، آنها را بازپس نداده است
  . آه به درخواست آقاي مرتضوي انجام شد21/4/82گرديم به مالقات مورخ  حال بازمي

ضمن اظهار . در اين ديدار، آقاي مرتضوي ابتدا به اينجانب خبر داد آه خانم زهرا آاظمي فوت آرده است
اي، راجع به چهار  خبرگزاري جمهوري اسالمي طي درخواست مصاحبه«:  به ايشان گفتمتأسف،

ربط  موضوع سؤال آرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه براي تأييد مسؤوالن ذي
 اين متن، دقيقًا همان است آه آقاي مرتضوي به نامه خود پيوست آرده» .بودم آه شما مرا فراخوانديد

  .است
آور  اي شگفتي پس از مطالعه آن، به گونه. دادستان محترم تهران، درخواست آرد تا متن را ببيند

  !گويد، بنويسم درخواست آرد تا آنچه او مي
در پاسخ به او گفتم آه اگر عالوه بر خبر درگذشت، اطالعات جديدي از خانم آاظمي دارد، بگويد تا خود، 

  .رش آنمدانم نگا آن گونه آه صالح مي
فوت به «و » اظهار آسالت مشاراليها نزد بازجويان وزارت اطالعات«ايشان، موارد متعددي را از جمله 

را مطرح آرد تا پس از تنظيم متن مصاحبه از سوي اينجانب و هماهنگي نهايي با » علت سكته مغزي
  .وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي، در اختيار ايرنا قرار گيرد

نويس، آنچه آقاي مرتضوي گفته بود، به  در اين پيش. مصاحبه، از سوي اينجانب آماده شدنويس  پيش
در نهايت، . نقل قول بدين شكل، مورد مخالفت آقاي مرتضوي قرار گرفت. نقل از خودش بازگو آرده بودم

ي مراجع قضاي«هايي چون  با اصرار ايشان، پذيرفتم آه نام دادستان حذف و به جاي آن از عبارت
  .، استفاده شود»مراجع قانوني«و » طبق اطالع«، »ربط ذي

اين روزها فشار بر : نام آقاي مرتضوي به عنوان منبع خبر را بدان جهت حذف آردم آه ايشان اظهار نمود
  .شود روي من زياد است، با ذآر نام من در مصاحبه شما، فشار بيشتر مي

نويس تنظيم شده از سوي اينجانب را  قاي مرتضوي پيشآور ديگري افتاد، آ در مرحله بعد، اتفاق شگفت
  !تايپ شود-آه در اختيار ايشان بود-به مسؤول دفتر خود داد تا بر سربرگ وزارت ارشاد

اين برگ، به ابتكار شخص آقاي مرتضوي و از طريق آپي آردن سربرگي تهيه شد آه متعلق به معاونت 
  .تين اينجانب روي آن تايپ گرديده بودمطبوعاتي وزارت ارشاد بود و متن مصاحبه نخس

صرفًا بدين دليل آه -آنكه مرعوب آقاي مرتضوي و شگردهايش بوده باشم-آنم، بدون در اينجا، تأآيد مي
رفت تا به يك معضل سياست خارجي ايران  آه مي(تصميم نداشتم بر سر درگذشت اين خبرنگار ايراني 

وعه نظام آشمكشي رخ دهد، مناسبات سازماني را ، بين من و او يا دو بخش از مجم)تبديل شود
نويس و اقدام بعدي دادستان نشدم، به ويژه آنكه، خبر درگذشت خانم  ناديده گرفتم و مانع از تايپ پيش

صبرانه در انتظار دريافت اظهارنظري از  آاظمي از سوي يكي دو رسانه خارجي، اعالم شده و ايرنا بي
  .هاي خارجي بود هجانب اداره آل مطبوعات و رسان

پس از امضا، اتفاق جالب و تأمل . پس از تايپ، متن مصاحبه را امضا آردم تا براي ايرنا ارسال شود
خواستم خداحافظي آنم و محل را پس از چهار ساعت ترك گويم اما جناب . برانگيز ديگري افتاد

ه از سوي خبرگزاري جمهوري دادستان با لبخند مليحي خواستار آن شد آه تا زمان مخابره متن مصاحب
  .اسالمي، اتاق ايشان را ترك ننمايم

سپس با جناب آقاي ناصري مديرعامل محترم سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي تماس گرفتند و از 
  .مخابره شود» هرچه سريعتر و بدون آم و آاست«ايشان خواستند تا مصاحبه اينجانب، 
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 مرتضوي فاآس شد، ايشان با رضامندي فراواني آه در پس از آنكه متن مخابره شده، براي آقاي
  !شان هويدا بود اجازه فرمودند تا اينجانب مرخص شوم چهره

خانم زهرا آاظمي » تخلف و جرم«اما پيش از خداحافظي، باز براي چندمين بار تقصير اينجانب را در 
يرا در اين صورت شما تحت خدا نخواهد اين مسأله، بغرنج شود ز«يادآور شدند و اظهار داشتند آه 

  » !تعقيب قرار خواهيد گرفت
من . در اينجا بود آه صراحتًا به ايشان پاسخ دادم؛ شما هر اقدامي آه خواستيد عليه من انجام دهيد

  .نيز طبق قانون از خود دفاع و به طرق  مقتضي اقدام خواهم آرد
هاي خارجي را آه از تاريخ   مطبوعات و رسانههاي اداره آل قبل از آنكه ايشان را ترك گويم، سراغ پرونده

  .ها در دست بررسي است آقاي مرتضوي پاسخ دادند آه پرونده.  نزد ايشان بود، گرفتم4/4/82
 12 از سوي بازپرس محترم شعبه 29/4/82آنم آه در روز يكشنبه  جناب آقاي آروبي، اضافه مي

هاي خارجي فرستاده شد آه در آن  عات و رسانهاي براي اداره آل مطبو تهران، نامه7دادسراي ناحيه 
  .هاي آامل دو تن از خبرنگاران خارجي درخواست شده است ارسال پرونده

ام، ثانياًَ هرگز  گاه از آقاي مرتضوي درخواست مالقات نكرده بنابر آنچه مشروحًا ذآر شد، اينجانب اوًال هيچ
، ثالثًا اساسًا اصرار نكردم آه از )ام ن را مطالعه نكردهو آ( خانم آاظمي را مطالعه آنم  ام پرونده نخواسته

امكانات دادستاني براي تايپ متن مصاحبه استفاده آنم، رابعًا به ياد ندارم آه آقاي مرتضوي در طول 
گونه  اي، ترك آرده باشند، خامسًا هيچ حضورم در دادستاني، محل آار خود را براي شرآت در جلسه

خواهم مطمئن شوم آه خبرگزاري دخل و تصرفي در خبر  ل تعطيلي ارشاد، ميسخني از اينكه به دلي
  .ام آرده يا نه، بر زبان نرانده

آنم، البته مطالب  اند، جدًا تكذيب مي  بدين ترتيب، هر آنچه را آه ايشان در موارد يادشده اظهار داشته
  .ان خواهم داشتربط بي رتبه ذي  ديگري نيز هست آه عنداالقتضا اما نزد مراجع عالي

در پايان، بايدخاطرنشان سازم آه با توجه به مراتب تقواو ديانت آقاي مرتضوي، اثبات آنچه گفته شد آار 
آنم اختالفاتي آه ميان اظهارات اينجانب و آقاي مرتضوي  سخت و دشواري نيست، اينجانب تصور مي

  .شود، برآمده از سهو و اشتباه غيرعمد ايشان باشد ديده مي
اندرآاران را در جهت خدمت خالصانه و خردمندانه به  درگاه لطف اليزال توفيق خود و تمامي دستاز 

  .اسالم، ملت و نظام گرانقدر جمهوري اسالمي ايران، خواستارم
  با احترام مجدد

  محمد حسين خوشوقت
  هاي خارجي مديرآل مطبوعات و رسانه

  وي مرتض-از مالقات خوشوقت » رويداد«اطالعات تكميلي 
  !شد اگر آسي ديگري جاي خوشوقت بود حتما بازداشت مي

ها و مطبوعات خارجي وزارت  مديرآل رسانه» محمدحسين خوشوقت«همزمان با انتشار توضيحات 
آه از تريبون مجلس قرائت شد، خبرنگار » سعيد مرتضوي«ارشاد در مورد ادعاهاي روزچهارشنبه 

  .خوشوقت و مرتضوي آسب آرداطالعاتي تكميلي درباره مالقات " رويداد"
مرتضوي پس از فرا خواندن خوشوقت، در ابتداي مالقات و براي اعمال " رويداد"بنابر گزارش خبرنگار 

فشار به خوشوقت جهت اعالم خبر سكته مغزي آاظمي؛ برگه بازجويي را به خوشوقت داده و او را 
گويد آه من  رتضوي، خوشوقت به او ميبه دنبال سماجت م. آند تهديد به بازداشت و پرونده سازي مي

با شنيدن اين مطلب، مرتضوي بالفاصله برگه بازجويي را از خوشوقت . برادر عروس مقام رهبري هستم
آه خوشوقت (آند از راههاي ديگري  آيد و سعي مي گيرد و درصدد دلجويي و عذرخواهي بر مي پس مي

 /.انتهاي پيام .ق سازداهداف خود را محق) اند و آرمين آن را تشريح آرده

www.iran-archive.com 
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