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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

وزارت آشور همچنان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را به : وزير آشور در جمع خبرنگاران پارلماني
  شناسد  رسميت نمي

  2003بر  اآت7  –1382 مهر 15سه شنبه 
  . شناسد  وزارت آشور همچنان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را به رسميت نمي: وزير آشور گفت

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، عبدالواحد موسوي الري وزير آشور در جمع 
با توجه به آزادي : خبرنگاران پارلماني در خصوص حضور فرماندهان سپاه در انتخابات مجلس هفتم گفت

آنيم در انتخابات   بيند، دعوت مي  در آشور ما اينكه آسي در خود توانايي حضور در انتخابات را مي
  .شرآت آنند

در حال حاضر . اين قانون آف مطالبات مردم است: وي در خصوص اليحه اصالح قانون انتخابات گفت
  .انون جديد نيايد همان قانون قبلي مبناي آار استآنيم آه به تصويب رسيده و تا ق  قانوني را اجرا مي

ما اين دفاتر را به : موسوي الري با اشاره به اينكه دفاتر نظارتي حق تعيين صالحيت افراد را ندارند، گفت
هاي نظارت با آنها   شناسيم و اين آار در حوزه اختياراتشان نيست، ولي در مورد هيأت  رسميت نمي

  .آنيم  شرايط را براي انجام وظيفه آنها فراهم ميهمكاري خواهيم آرد و 
شوراي نگهبان بايد ترآيب افراد را به نحوي : وي در خصوص ترآيب هيأت مرآزي بر انتخابات گفت

اند به اصل   انتخاب آند آه بر اصل بي طرفي لطمه نزند، اما افرادي آه براي هيأت مرآزي انتخاب شده
  .آنند  د ميطرفي شوراي نگهبان لطمه وار  بي

توانند در انتخاب آردن و انتخاب شدن شرآت   موسوي الري با اشاره به اينكه از همه آحاد جامعه مي
مردم بايد احساس آنند رأيشان موثر و جدي است تا در انتخابات شرآت آنند و ما به : آنند، تصريح آرد

  پايان پيام. حضور مردم در صحنه نيازمنديم
  

 اظميآ)زهرا (زيباپرونده 
  

  اولين جلسه رسيدگي به پرونده قتل زهرا آاظمي برگزار شد  
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اولين جلسه رسيدگي به پرونده قتل زهرا آاظمي با حضور متهم و وآيل وي، معاون دادستان تهران 
  .برگزار شد

 دادگاه 1158ح امروز در شعبه  صب9به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، اين جلسه ساعت 
  .جنايي تهران برگزار شد

در اين جلسه آه با حضور خبرنگاران داخلي، خارجي و سفير آانادا در تهران برگزار شد، آيفرخواست 
 ، 686 ، 317 ، 316 ، 304 ، 300، 297توسط رشادتي، معاون دادستان تهران قرائت و به استناد ماده 

  .تعيين تقاضاي آيفر را آرد قانون مجازات اسالمي 727
گفتني است عزت آاظمي، مادر زهرا آاظمي، به عنوان شاآي اين پرونده به دليل بيماري، موفق به 

  . حضور در دادگاه نشد
عزت آاظمي، : اي آه به دستش رسيده است، گفت  قاضي دادگاه در پايان اين جلسه با اشاره به نامه

رداري از وضعيت مالي مناسب، تقاضاي تعيين وآيل از سوي مادر زهرا آاظمي، به دليل عدم برخو
  . آانون وآال را آرده است

 آئين 188اين دادگاه به صورت علني برگزار شد و قاضي در ابتداي جلسه با استناد به مفاد تبصره 
  .دادرسي در امور آيفري به حضار اعالم آرد آه حق انتشار مشخصات متهم را ندارند

  پايان پيام. ور عكاسان مطبوعات و فيلمبرداران در جلسه دادگاه ممانعت به عمل آمدگفتني است از حض
  

  ) 1(متن آيفر خواست متهم پرونده زهرا آاظمي 
  زهرا آاظمي در زمان اصابت ضربه به سر در اختيار وزارت اطالعات بوده ست  : نماينده دادستان تهران
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العموم امروز در دادگاه پرونده زهرا آاظمي طي آيفرخواستي عليه متهم اين پرونده آه   مدعينماينده

  . مجتمع امور جنايي تهران خواستار آيفر متهم شد1158آارمند وزارت اطالعات است، از قاضي شعبه
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عمومي و به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، متن آيفر خواست توسط جعفر رشادتي، معاون دادستان 
  .فرد و افراد حاضر در دادگاه قرائت شد انقالب تهران در حضور قاضي غنمي

جاري  اقدام صورت گرفته درخصوص زهرا آاظمي آه منجر به مرگ وي در تيرماه سال: رشادتي گفت
  .شده است قتل شبه عمد است

 را آارمند وزارت وي در ابتداي اين جلسه به معرفي متهم پرداخت و با اشاره به مشخصات متهم او
  .برد  در بازداشت موقت به سر مي4/5/82محكوميت آيفري دانست آه از تاريخ اطالعات و فاقد سابقه

معاون دادستان عمومي و انقالب تهران، در اين دادگاه مراتب سير پرونده و تحقيقات صورت گرفته از 
ها و شواهدي آه در    به شرح نشانهاول دادسراي ويژه امور جنايي را قرائت آرد و سوي بازپرس شعبه 

است،   آن ثابت شده زهرا آاظمي در زمان اصابت ضربه به سرش در اختيار بازجويان وزارت اطالعات بوده
  .پرداخت

هاي  وي با بيان اينكه زهرا آاظمي در دوم تيرماه سال جاري براي گرفتن عكس از برخي از خانواده
نامبرده در اين تاريخ مبادرت به عكسبرداري : بود، گفت   حاضر شدهبازداشت شدگان در مقابل زندان اوين

است آه در پي اين حرآت، افسر نگهبان، دژبان و چند تن از مسئوالن اوين   از منطقه ممنوعه آرده
  .مراتب را به مديريت زندان گزارش مي دهند

دهد آه به  ر در اوين مي دادسراي مستق12  مديريت زندان گزارشي به بازپرس شعبه: رشادتي افزود
 240شود؛ سپس آاظمي به بند علت عدم حضور وي، گزارش به جانشين سرپرست دادسرا داده مي

برداري  آيد و در نتيجه عكس شود و از وي در محل دادسرا تحقيقاتي به عمل مي زندان اوين منتقل مي
  .در اين منطقه از سوي زهرا آاظمي تاييد ميشود

م با بيان اينكه آاظمي در همين تاريخ تفهيم اتهام و قرار بازداشت برايش صادر العمو نماينده مدعي
  : شود، گفت مي

گيرد و دو روز  مي  متهم در اختيار معاونت اطالعات ناجا قرار??  پس از آن به موجب دستور بازپرسي شعبه
در آن عنوان پس از بازداشت آاظمي گزارش عمليات ويژه ناجا به دادسرا فرستاده مي شود آه 

هاي گذشته به عراق و افغانستان سفر  شود آه نامبرده داراي جرائم امنيتي بوده و در هفته مي
  .است  آرده

وي در ادامه به درخواست مشاور قضايي اداره آل ضدجاسوسي و اطالعات وزارت اطالعات براي تحويل 
 دادسرا دستور ارجاع پرونده را به جانشين: آرد و گفت  زهرا آاظمي از دادسرا به اين سازمان اشاره

 آاظمي پس از دستور مستقيم از طريق نيروي انتظامي تحويل و توسط   .آند  وزارت اطالعات صادر مي
 همان تاريخ وزارت 21 اوين منتقل و در ساعت 240  به بند 4/4/82  تاريخ 17/ 30ماموران در ساعت 

  .آند يار اين وزارت است، منتقل مي در اوين آه در اخت209اطالعات، وي را به بند 
در : ، گفت  آنند رشادتي با بيان اينكه در شب اول بازجويان صرفا از وي به صورت شفاهي بازجويي مي

 ساعت توسط بازجويان وزارت اطالعات 8 آاظمي در دو مرحله صبح و بعدازظهر به مدت 82/ 5/4تاريخ 
دهد و ذيل برخي از  سوال پاسخ مي??   سوال از 18ه ها ب شود؛ وي در طول اين بازجويي بازجويي مي

  .آند اين سواالت را نيز امضا مي
دو روز بعد از اين تاريخ نيز طي گزارشي معاون وزير اطالعات درخواست بازرسي از مكان نگهداري 

شود آه زهرا آاظمي به علت ناراحتي مغزي حسب  طي گزارش اعالم مي. آند وسايل متهم را مي
 گردش 82/ 9/4در تاريخ . است  مغزي آرده اهللا اعزام شده و نامبرده سكته زشك بيمارستان بقيهدستور پ
  .شود  توسط اداره آل حقوق و ضدجاسوسي وزارت اطالعات تنظيم و به دادسرا ارسال مي آار پرونده

ه و قادر  به مرور وضعيت جسماني آاظمي تحليل رفت82/ 5/4 روز 17آه ساعت در اين گزارش آمده بود 
باشد، لذا از بازداشتگاه خواسته شده آه به وي سرم تزريق آنند آه او از  به ادامه بازجويي نمي

پذيرش آن امتناع آرده است، به هر حال روند بازجويي بدون دستيابي به اهداف قطع شد و نامبرده در 
دگي خواستيم آه وي نيز عنوان اختيار بهداري بازداشتگاه قرار گرفت؛ در شروع بازجويي از وي اظهار آما

  . آرد مشكلي ندارد
آند آه حسب گزارش واصله   رييس بازداشتگاه امنيتي اوين اعالم مي19/4/82در تاريخ : رشادتي گفت

مغزي فوت آرده آه دستور انتقال جسد به  اهللا بر اثر سكته  آاظمي در بيمارستان بقيه19/4در تاريخ 
  . شود  ذ نظر پزشكي جهت روشن شدن علل فوت داده ميپزشكي قانوني براي معاينه و اخ

 جسد زهرا آاظمي در محل سالن تشريح پزشكي قانوني معاينه و علت مرگ، 21/4/82در تاريخ 
شكستگي جمجمه و خونريزي بر اثر اصابت سر به جسم سخت و يا اصابت جسم سخت به سر 

  .شود  تشخيص داده مي
نظر آميسيون سازمان پزشكي قانوني درباره زمان وقوع ضربه به سر العموم با اشاره به  نماينده مدعي

ديدگي جمجمه را با   زمان ضرب25/4/82 خود در تاريخ  اين آميسيون در جلسه : زهرا آاظمي گفت
  .است   ساعت قبل از آن اعالم آرده24 تيرماه و حداآثر تا 5احتمال قوي در محدوده 

 با استدالل به اينكه 12 بازپرسي شعبه 26/4/82اريخ يعني در تاريخيك روز بعد از اين ت: رشادتي افزود
 آاظمي و نيز بازجويان در زمان بازجويي از آارمندان وزارت اطالعات بوده ، براي دادسراي  مامور بدرقه

 پس از اعاده به دادسراي عمومي و انقالب به دادسراي  نظامي قرار عدم صالحيت صادر آرد و پرونده
  .ر جنايي سپرده شدويژه امو

طبق اين گزارش نيز زمان :  منتخب رييس جمهور اشاره آرد و گفت وي در ادامه به گزارش هيات ويژه
??   ساعت قبل از آن و يا تا همين تاريخ و حداآثر 24   و حداآثر5/4/82وقوع ضربه در دو فرضيه تاريخ 
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هاي زماني با زهرا   در اين محدودهطي اين گزارش از تمام آساني آه. ساعت قبل از آن بوده است
  . اند، تحقيقاتي به عمل آمد آاظمي ارتباط داشته

نتايج :  پرداخت و گفت6/4/82 تا 2/4/82العموم در ادامه به شرح اتفاقات رخ داده از تاريخ  نماينده مدعي
ته، مشخص تحقيقات در مورد شبهاتي آه در مورد نحوه برخورد با زهرا آاظمي طي اين مدت وجود داش

آرده آه زهرا آاظمي در اين زمان مورد هيچ ضرب و جرحي قرار نگرفته است ، آه طي تحقيقات 
آارمندان وزارت اطالعات آه با وي ارتباط داشتند و نيز از سربازان و قضات حاضر در زندان همه گفتند آه 

  .است  زهرا آاظمي مورد ضرب و جرح قرار نگرفته
  ..... ادامه دارد 

  
  هرگونه تصميم سازمان يافته در رابطه با مرگ زهرا آاظمي منتفي است: العموم ي مدعي ندهنماي
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ي زهرا  ي دادگاه متهم پرونده ي اولين جلسه در ادامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

العموم در قرائت آيفرخواست به ادعاي  مدعيي  آاظمي، رشادتي، معاون دادستان تهران و نماينده
برخي از سربازان مبني بر ضرب و جرح زهرا آاظمي توسط يكي از آارآنان دادسرا به نام محمد بخشي 

هايي  طي تحقيقات مشخص شد آه ادعاي اين سربازان بر اثر فشار و تهديد: اشاره آرده و يادآور شد
تشان غيرواقعي است، همچنين طي تحقيقات، شبهاتي آه بوده و آنها سپس اعتراف آردند آه اظهارا

در خصوص ضرب و جرح زهرا آاظمي توسط مظفر بابايي يكي از آارمندان وزارت اطالعات وجود داشت 
  .نيز برطرف و از وي رفع اتهام شد

 تحويل اطالعات ناجا شده و در محل ٣٠/١٤  در ساعت ٣/٤/٨٢ رشادتي تصريح آرد آه آاظمي در تاريخ 
گونه بازجويي از وي صورت نگرفته و تنها به صورت شفاهي با وي صحبت شده  بازداشتگاه ناجا هيچ

  .است؛ همچنين در اين مدت مشكل خاصي نيز گزارش نشده است
 ماموران اطالعات ناجا، آاظمي را بدون هدايت به دادسرا ٣٠/١٧  ساعت ٤/٤ در تاريخ : وي اضافه آرد

 امنيتي زندان ٢٠٩  وي را به بند ٣٠/٢١ اند و در ساعت  اطالعات تحويل دادهمستقيما به خودروي وزارت 
همچنين در اين روز، مورد خاصي گزارش . در اين تاريخ بازجويي، آتبي نبوده است. اند اوين منتقل آرده

  .نشده است
 بند امنيتي در ساعت بين دو بازجويي به بهداري) آاظمي( متهمه ٥/٤/٨٢ در تاريخ : رشادتي ادامه داد

گيرد آه پزشك وي طي گزارشي اعالم   مورد معاينه پزشك قرار مي٣٠/١٦ شود و در ساعت  هدايت مي
  .آند آه حال وي مساعد است و هيچ مشكلي ندارد مي

آنند آه بازجويي به لحاظ وضعيت بد   اعالم مي١٧ متعاقب اين معاينه بازجويان در ساعت : وي ادامه داد
 به اتفاق بازجو، وي ٣٠/١٩ ي قطع شده است و اآبر اآبري پرستار بند در ساعت جسماني زهرا آاظم

 اعزام و در تاريخ -عج-اهللا   به بيمارستان بقيه٢٠/٢٣ آنند، آاظمي در ساعت  را به بهداري منتقل مي
  .آند  در بيمارستان فوت مي١٩/٤/٨٢ 

ور جنايي، ابوطالبي، رضا احمدي، اآبر ي اول دادسراي ام وي با بيان اينكه طي تحقيقات بازپرس شعبه
االسالمي بازداشت شدند و پس از رفع نقص تحقيقات توسط  اآبري، مريم اصغرزاده و مريم شيخ

  . ، بازداشت متهمان تاييد شد١١٥٤ ي  شعبه
 صفحه را ٣٠٠ طي تحقيقات، مديرآل حقوقي وزارت اطالعات نيز مجوز تحقيق گرفت و گزارشي بالغ بر 

االسالمي،  پس از تحقيقات انجام شده از سوي دادسرا نيز براي مريم اصغرزاده، مريم شيخ. تهيه آرد
  .اآبر اآبري قرار آفالت صادر شد

 ٢٥/٤/٨٢ اين آميسيون طي گزارش خود در تاريخ : وي با اشاره به نظر آميسيون پزشكي قانوني گفت
الئم آن بستگي به عوامل متعددي دارد لذا ي ضرب ديدگي تا بروز ع نظر به اينكه فاصله«اعالم آرد آه 

اظهارنظر صريح در مورد تعيين زمان دقيق وقوع ضربه دشوار است در نتيجه در چنين مواردي معموال 
 به ٥/٤/٨٢ ي زماني  آنند، در اين باره بهترين احتمال محدوده پزشكان يك طيف زماني را مشخص مي

 وقوع ضربه بعيد به ٣/٤/٨٢  و ٢/٤ ها يعني  د ساير تاريخعنوان وقوع ضربه است؛ به صورتي آه در مور
اما دقيقا . توان آن را با قطعيت رد آرد  تير ماه نيز احتمال آن آمتر است اما نمي٤ رسد و در مورد  نظر مي

  ». آشنده بوده اما احتمال وقوع اتفاقي آن نيز منتفي نيست  آه ضربه توان گفت مي
ي اول دادسري امور جنايي طي تحقيقات  بازپرس شعبه: آور شد نين يادالعموم همچ ي مدعي نماينده

خود اتهام مشارآت براي قتل شبه عمد را منتفي دانسته و در ساير موارد مبادرت به صدور قرار منع 
تعقيب براي متهمان آرده است و در نتيجه مجرميت متهم رديف دوم پرونده احراز نشده و براي وي قرار 

  .قرار مجرميت صادر گرديد) الف.رضا( براي متهم رديف اول منع تعقيب و
ي شكايت وي به دادسرا از هر آس آه  وي همچنين به حضور عزت آاظمي، مادر زهرا آاظمي و ارائه

  .موجب مرگ فرزند وي شده بود، اشاره آرد
 يا ٥/٤/٨٢ ه را  آه زمان وقوع ضرب٢٤/٥ ي آميسيون پزشكي قانوني در  ي نظريه وي تحقيقات را بر پايه

جمهور در تاريخ  ي آارشناسي هيات ويژه منتخب رييس  ساعت قبل از آن عنوان آرده و نيز نظريه٢٤ 
  . اعالم آرد٢٧/٤/٨٢ 

ريزي وسيع در داخل جمجمه بر  اين هيات علت مرگ را خون: رشادتي با اشاره به نظر اين هيات گفت
ي وارد شديد بوده و به احتمال قوي  ده آه ضربهاثر اصابت جسم سخت به جمجمه عنوان و اعالم آر

  .همراه با بيهوشي اوليه بوده است
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ي اول بازپرسي دادسراي امور جنايي را  العموم تحقيقات صورت گرفته از سوي شعبه ي مدعي نماينده
  .در چندين بند قرائت آرد آه در آن به گزارشات و اظهارات افراد مختلفي اشاره شده بود

 ٣٠/٩  تحقيقات از مظفر بابايي، آارمند وزارت اطالعات، حال زهرا آاظمي در ساعت طي: وي گفت
  . امنيتي اوين بسيار مساعد بوده است٢٠٩  در زمان انتقال به بند ٤/٤/٨٢ شب در تاريخ 

الف، متهم . به بعد آيفرخواست به اظهارات رضا١١ ي قرائت بندهاي  العموم در ادامه ي مدعي نماينده
هاي صورت گرفته به  ها در خصوص روند بازجويي هاي وي در طول بازجويي  اشاره آرد و گفتهپرونده،
  .ي وي از زهرا آاظمي را ضد و نقيض دانست وسيله

ي زمان ترك زهرا  درباره) مريم اصغرزاده(وي عنوان آرد آه درخصوص اظهارات متهم و پرستار آاظمي 
  .بهداري تناقضات آشكاري وجود داشت امنيتي زندان اوين به ٢٠٩ آاظمي از بند 

وزير : آور شد  اشاره آرد و ياد٢٥/٤/٨٢ ي وزير اطالعات به وزير فرهنگ در تاريخ  رشادتي همچنين به نامه
 ٢  ساعت در اختيار ٨ به مدت ) زهرا آاظمي(محترم اطالعات در اين نامه متذآر شده است آه متهمه 

در خصوص ساعات احتمالي ) الف. رضا(در حالي است آه متهم بازجوي وزارت اطالعات بوده است؛ اين 
 با وي، آذب ٢٠٩ ي حضوري بازجويان و پرسنل بند  وقوع حادثه، دچار تناقض گويي بوده و در مواجهه

 يكي از پرسنل با مراجعه ١٧ متهم عنوان آرده بود آه در ساعت . بودن برخي اظهارات متهم احراز شد
ي حضوري متهم با پرسنل بند   را به بهداري منتقل آرده است اما در مواجههبه اتاق بازجويي، آاظمي

. اند  معلوم شد آه هيچكدام از پرسنل جهت تحويل زهرا آاظمي به اتاق بازجويي مراجعه نكرده٢٠٩ 
متهم حتي بعد از آن نيز عنوان آرد آه زهرا آاظمي خود قدم زنان اتاق بازجويي را براي رفتن تا بهداري 

  .ك آرده استتر
 ٣٠/١٦ آاظمي در ساعت : العمومي در قرائت بندهاي ديگر آيفرخواست تصريح آرد ي مدعي نماينده
ها مدتي با آاظمي  الف تنها آسي بوده آه در طول بازجويي. در سالمت آامل بوده و رضا٥/٤/٨٢ تاريخ 

  .تنها بوده است و خود در تحقيقات، اين موضوع را اذعان داشته است
 اعالم آرد آه چنانچه طي ٤/٥/٨٢ در تاريخ ) الف. رضا(متهم :  آيفرخواست گفت١٩ تي در بند رشاد

پذيرم و اعتراضي ندارم، دوست دارم مسير پرونده  تحقيقات به مسيري رسيديد آه من متهم شدم، مي
  .جوانمردانه و به صورت اسالمي ادامه يابد

الف تصريح آرد آه وي موضوع .است عليه متهم رضاي قرائت آيفرخو معاون دادستان تهران در ادامه
  .اعتصاب غذاي زهرا آاظمي را به طور غيرواقعي مطرح آرده است

اي آه طي تحقيقات به تمام آساني آه به هر نوعي در طول بازداشت  رشادتي در ادامه به سوگندنامه
م ايراد ضرب و جرح به زهرا در اين سوگندنامه عد: اند، اشاره آرد و گفت آاظمي با وي ارتباط داشته
اند، نامبرده  آن را امضا آرده) الف.رضا(ي افراد مرتبط با آاظمي به جز متهم  آاظمي آمده بود آه آليه

هايي  آند آه اين توجيهات، پاسخ طي تحقيقات براي علت امضا نكردن سوگندنامه توجيهاتي مي
  .رسد منطقي به نظر نمي

ي  العموم و معاون دادستان تهران، به نامه ي مدعي تي به عنوان نمايندهي دادگاه امروز، رشاد در ادامه
طي اين نامه وزير محترم :  اشاره آرد و گفت٢٤/٤/٨٢ وزير اطالعات خطاب به وزير فرهنگ در تاريخ 

زمان حضور  (٤/٤/٨٢  تا ٢/٤/٨٢ اطالعات صراحتا نبود هرگونه بدرفتاري نسبت به زهرا آاظمي را از تاريخ 
  . تاآيد داشته است) ظمي در دادسرا و معاونت اطالعات ناجاآا

  .آرد رشادتي ادعاهاي بعدي مطروح را صرفا جهت رفع اتهام از آارآنان وزارت اطالعات مطرح 
وي همچنين به اقداماتي آه برخي از آارآنان وزارت اطالعات در خصوص سفارشاتي آه به پزشك 

عتصاب غذا و برداشتن عنون بهداري اوين از سربرگ گزارش بهداري شده مبني بر عدم درج موضوع ا
ي يكي از آارمندان وزارت  ي وارده به زهرا آاظمي به وسيله پزشك را ناشي از اطالع اين افراد از ضربه

  .اطالعات و تالش براي رفع اتهام از وي خواند
آاظمي امضاي وي وجود دارد، هاي آتبي زهرا  با توجه به اينكه پاي برخي از جواب: رشادتي تصريح آرد

 متهم بايد بگويد آه   است، متهم آه بازجوي وي بوده در گزارش خود آورده آه هيچ امضايي اخذ نشده
چرا به اين شيوه عمل نموده، اين نوع عمل متهم حكايت از وضعيت خاص جسمي و روحي زهرا 

  . ن آندديگري بيا ي  آاظمي دارد آه متهم قصد داشته واقعيت را به گونه
تحقيقات، مبين اين است آه خطاي فردي در :  آيفرخواست ادامه داد٢٥ هايي از بند  رشادتي در بخش

ي اول دادسراي جنايي تهران احراز شده است و هرگونه  ي بازپرس شعبه ي مذآور از ناحيه حادثه
اقدامات و گزارشات اي از  ليكن پاره. تصميم سازمان يافته در رابطه با مرگ زهرا آاظمي منتفي است

ي اطالع آنها از واقعيت حادثه پس از وقوع بوده و تالش در  دهنده تعدادي از آارآنان وزارت اطالعات نشان
  . رفع اتهام از آارمندان به ويژه متهم به هر طريق ممكن دارد

ي  ههاي جانشين سرپرست دادسراي ناحي العموم در بخش ديگر آيفرخواست به گفته ي مدعي نماينده
هاي اين  ي تلفني يكي از معاونان وزارت اطالعات با يكي از مديرآل ي مكالمه  مستقر در اوين درباره٧ 

هاي وزارت اطالعات و در   بازداشتگاه اين مكالمه در اتومبيل اين مديرآل: وزارتخانه اشاره آرد و گفت
فون بوده و آامال شنيده حضور جانشين سرپرست دادسراي اوين صورت گرفته آه مكالمه بر روي آي

  .»توپ را بينداز در زمين دادسرا«: گويد شده آه معاون مذآور وزارت اطالعات در آن مكالمه مي مي
رشادتي برخي اقدامات انجام شده را تالش پرسنل وزارت اطالعات براي رفع اتهام از بازجويي زهرا 

  .آاظمي عنوان آرد
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ي اول با توجه به  بازپرس شعبه: ني قرائت آيفرخواست گفتهاي پايا العموم در بخش ي مدعي نماينده
ي  منتفي بودن مشارآت در قتل به لحاظ عدم تعدد ضربات وارده به آاظمي و نيز عدم انتساب ضربه

واحد به دو نفر و با توجه به داليل احراز عنوان قتل شبه عمد، وقوع اتفاقي ضربه را نيز منتفي ندانسته 
بيني بوده در نتيجه دادسرا مسووليت  هوم حادثه بلكه منظور فعلي غيرقابل پيشاتفاق نه به مف. است

، ٣١٧ ، ٣٠٤ ، ٣٠٠ ، ٢٩٧ ، ٢٩٥ متهم را در قتل شبه عمد زهرا آاظمي محرز دانسته است و طبق مواد 
  . قانون مجازات اسالمي تقاضاي تعيين آيفر متهم را از دادگاه دارد٧٢٨  و ٦١٦ 

را آه فعل وي ) الف.رضا(احتياطي متهم  دادسرا با توجه به قرائن ارائه شده، بي: رشادتي در پايان گفت
  .آرد، احراز آرده است بيني مي بيني در شرايطي آه بايد پيش به صورت غيرقابل پيش

  
  ي برگزاري داگاه  در حاشيه*** 

  .ي امروز دادگاه، سفير آانادا در ايران نيز حضور داشت  در جلسه-
هاي حاضران و خبرنگاران را  ن دادگاه موجب شد آه ماموران انتظامات دادگاه، حتي آفش حساسيت اي-

  .نيز بازرسي آنند
  . از حضور عكاسان مطبوعات و فيلمبرداران صدا و سيما در داخل دادگاه ممانعت به عمل آمد-
ني يكي از ي تلف  از آيفرخواست آه مربوط به مكالمه العموم بخشي ي مدعي آه نماينده  زماني-

آارمندان وزارت اطالعات با يكي از معاونان اين وزارتخانه درخصوص انداختن توپ به سبد دادسرا بود را 
  .ي حضار همراه بود قرائت آرد، با خنده

ي مجتمع جنايي تهران تنها موفق شدند از وآيل مدافع متهم پرونده   عكاسان حاضر در خارج از محوطه-
  .ع خبرنگاران حاضر شد، عكس تهيه آنندآه بعد از دادگاه در جم

 مادر زهرا آاظمي به علت آهولت و بيماري در جلسه دادگاه حضور نداشت و قاضي عدم حضور وي را -
 انتهاي پيام. منجر به عدم برگزاري دادگاه ندانست

 
  وآيل وزارت اطالعات نيستم  : وآيل مدافع متهم پرونده زهرا آاظمي
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به دليل عدم مطالعه پرونده به طور آامل : قاسم شعباني، وآيل مدافع متهم پرونده زهرا آاظمي گفت
  .ام و اين يك حق قانوني است  درخواست استمهال از قاضي براي مطالعه پرونده را آرده

: خبرنگاران گفتوي پس از اتمام اولين جلسه رسيدگي به پرونده متهم پرونده زهرا آاظمي، در جمع 
  .آرد، بتوانم حقوق موآلم را استيفا آنم  اي آه تقديم دادگاه خواهم  اميدوارم در اليحه

ظاهرا با توجه به قرار بازداشتي آه براي وي صادر : شعباني در مورد محل نگهداري موآل خود، گفت
اه آورده شده است و در شود و دقايقي پيش از اوين به دادگ  است، در زندان اوين نگهداري مي  شده 

  .انفرادي نيست زيرا بيم تباني،فرار و مساله خاصي در مورد او وجود ندارد
در اين مورد : وي در پاسخ به اين سوال آه متهم با لباس شخصي در دادگاه حاضر شده است، گفت

 لباس مشكلي وجود نداشته است و قاضي دادگاه تشخيص داده بودند آه ايرادي ندارد و از پوشيدن
  .است  زندان خودداري شده

با توجه به اينكه قرار بازداشت براي چنين متهمي حتي با چنين آيفر خواستي نبايد : شعباني گفت
  .قرار بازداشت باشد لذا به زودي قرار بازداشت وي تغيير و تبديل به وثيقه يا چيز ديگري خواهد شد

 را عاملي براي استخدام وآيل از خارج عنوان آرد وي عدم مطالعه آامل نماينده حقوقي وزارت اطالعات
 پايان پيام. من تنها وآيل رسمي دادگستري هستم ، وآيل وزارت اطالعات نيستم: و گفت

  
وزارت اطالعات آيفرخواست صادره عليه يكي از آارآنان خود به جرم قتل شبه عمد زهـرا آـاظمي را رد                    

  آرد
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ي فوت  ي علني دادگاه رسيدگي به پرونده ابط عمومي وزارت اطالعات با توجه به برپايي اولين جلسهرو
متاسفانه تاآنون تصوير پرونده و آيفرخواست تنظيمي تحويل : خانم زهرا آاظمي اعالم داشت

خبر ي حقوقي وزارت اطالعات و وآيل مدافع متهم نگرديده و اين در حالي است آه براساس  نماينده
  .واصله، آيفر خواست قبال تحويل يك مقام آانادايي شده است

ي نمابر ارسالي از سوي روابط  ، در ادامه)ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
 - ٣/٤/٨٢ هاي خانم زهرا آاظمي در تاريخ  دست نوشته: عمومي وزارت اطالعات به ايسنا آمده است

 و در ٢/٤/٨٢  حاآي از آن است آه او در زندان بعد از دستگيري به تاريخ -س از دستگيري يعني يك روز پ
مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زمين پرتاب ) توسط افرادي آه نام آنان را ذآر نموده(داخل زندان اوين 

 آه -هم ولي با آمال تاسف، اين موضوع م. شده آه آثار آن، توسط مامورين صورت جلسه شده است
  . در روند رسيدگي به پرونده مورد توجه قرار نگرفته است-باشد  صرفا يكي از مستندات موجود مي

وزارت اطالعات ضمن رد مفاد آيفرخواست صادره عليه يكي از آارآنان خود به : افزايد اين اطالعيه مي
كيل دادگاه و عدم توجه جرم قتل شبه عمد خانم زهرا آاظمي و با توجه به اعالم پايان رسيدگي و تش

به هشدارها، مالحظات و مستندات قبلي، به زودي در خصوص روند رسيدگي به اين پرونده و نيز، 
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  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
  فراخوان براي نجات جان مادري در آستانه اعدام در ايران

  )2003 اآتبر 3 (1382 مهر 11 -آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران
ل ديوان عالي حكومت آخوندي حكم اعدام افسانه نوروزي را تاييد آرد و به اين ترتيب وي آه متهم به قت

 سال زندان و تحمل انواع فشارها و بدرفتاريها در 4پس از , پاسداري است آه قصد تجاوز به او را داشت
  .آستانه اعدام قرار گرفت

 1378افسانه نوروزي متهم به قتل سرآرده حفاظت اطالعات نيروي انتظامي در جزيره آيش در تير ماه 
 ساله افسانه در نامه 15مهديه دختر .  به سر مي بردمي باشد و از آن زمان تاآنون در زندان بندرعباس 

دار   خانه  زن  يك مادر من« اي به آخوند شاهرودي رييس قوه قضاييه رژيم آخوندي تاآيد آرده است آه 
  .»  خود است  از ناموس  بخاطر دفاع  قتل  و جرمش بوده

يت ديكتاتوري زن ستيزي است سرنوشت افسانه نوروزي بازتابي از وضعيت فاجعه بار زنان تحت حاآم
آه از يك سو زنان را سنگسار مي آنند و از سوي ديگر زني را آه به دفاع از خود در مقابل تعرض يك 

ديوان عالي جنايات آخوندها در حالي حكم اعدام . پاسدار جنايتكار برخاسته به اعدام محكوم مي نمايند
 تن از پاسداران بسيجي را آه در دادگاه جنايي آرمان افسانه را مورد تاييد قرار مي دهد آه اخيرًا شش

تبرئه نمود و به رغم وجود ادله ,  محكوم شده بودند80به خاطر قتل يك زن و يك دختر و سه مرد در سال 
اعتقاد به «در آرمان  » پايگاه بسيج علي اصغر موال«اعالم آرد آه اين شش عضو , انكارناپذير

 بعضـا از  متهمـان«و » ته و بر آن اساس اقدام به قتل آنها آرده اندمهدورالدم بودن مقتوالن داش
  اند و مسـتندات  اعتقاد اصرار ورزيده  بر اين  در دادگاه  يا ايثارگر هستند و خود آنان  شهيد داده هاي خانواده

  .»اند  ذآر آـرده  آن  براي هايي و مستمسك
ذيصالح بين المللي و سازمانها و شخصيتهاي مدافع آميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران مراجع 

حقوق زنان در سراسر جهان را به اعتراض عليه اعدام افسانه نوروزي فرامي خواند و از آنان مي خواهد 
از هيچ تالشي براي برانگيختن اعتراضهاي بين , آه با محكوم آردن ديكتاتوري زن ستيز حاآم بر ايران

  .يم آخوندي براي جلوگيري از اعدام اين زن ستم آشيده فروگذار نكنندالمللي و اعمال فشار بر رژ
  

 امضاء در 500بيش از هزار و : هاي داخلي و جهاني با حکم اعدام افسانه نوروزي شدت گرفتن مخالفت
  پاي نامه الکترونيکي به دبيرکل سازمان ملل

  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15 سه شنبه - راديو فردا –کيوان حسيني 
عليرغم شدت گرفتن مخالفت هاي داخلي و بين المللي با حکم اعدام افسانه نوروزي، همچنان قضات 

جرم افسانه نوروزي، قتل يک افسر نيروي انتظامي . اين پرونده معتقدند که اين زن بايد اعدام شود
ن بها به صندوق  ميليون تومان خو10است و شواهدي مانند ابالغ حکم اعدام به او و واريز کردن مبلغ 

طبق قوانين . دولت توسط خانواده مقتول، نشان از احتمال اعدام قريب الوقوع افسانه نوروزي دارد
جمهوري اسالمي، در حال حاضر، دايره اجراي احکام مي تواند از اين پس هر روز که بخواهد افسانه 

  . نوروزي را اعدام کند
رت و شدت، تالش براي جلوگيري از اعدام وي را ادامه مي مخالفين اعدام افسانه نوروزي، کماکان با قد

از . دهند و در اين ميان، اينترنت به عرصه اي تازه براي شدت بخشيدن به اين تالش بدل شده است
زماني که قاضي پرونده اين زن، با بي توجهي به نظر کارشناسان قضايي و پزشکي قانوني، اقدام وي 

ي را دفاع مشروع تشخيص نداد و حکم اعدام خانم نوروزي صادر شد، تا در قتل يک افسر نيروي انتظام
امروز کاربران فارسي زبان اينترنت، نامه هاي بسياري را خطاب به مقام هاي قضايي ايران و مقام هاي 
  . بين المللي تنظيم کردند و حمايت از اين نامه ها به شکل امضاي مجازي در اينترنت صورت مي گيرد

ميل خود، حمايت خود از متن نامه را اعالم کند و -لت شخص مي تواند با وارد کردن آدرس ايدر اين حا
به همين شيوه، تعداد امضاء کنندگان نامه به دبيرکل سازمان ملل متحد براي حفظ جان افسانه نوروزي، 

ان، يکي از در اين نامه انتصاب مقتول به دستگاه دولتي اير.  نفر رسيده است500به بيش از هزار و 
داليل صدور حکم اعالم شده و تاکيد شده که افسانه نوروزي در دفاع از حريم شخصي خود، نسبت به 

در بخش ديگري از اين نامه، از . کسي که قصد تجاوز به او را داشته، باعث مرگ مقتول شده است
  .شده که توان خود را براي آزاد کردن خانم نوروزي به کار گيرددبيرکل سازمان ملل متحد خواسته 

همچنين سازمان عفو بين الملل نيز در فراخواني، از تمامي مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان 
خواسته است تا با نوشتن نامه به مقامات عاليرتبه ايران، نسبت به حکم اعدام افسانه نوروزي اعتراض 

ها در حالي صورت مي گيرد که قاضي تاييد کننده حکم اعدام افسانه نوروزي، در همه اين تالش . کنند
گفتگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، تاکيد کرده که انگيزه قتل خانم نوروزي، دفاع مشروع 

وي همچنين گفته است که شخصيت و مقام شغلي مقتول، در اين حکم تاثيري نداشته، . نبوده است
اري از مخالفان حکم اعدام افسانه نوروزي معتقدند که جايگاه شغلي و نفوذ خانواده مقتول، اما بسي

  . موجب شده تا چنين حکمي صادر شود
. مقتول، يک افسر رده باالي نيروي انتظامي و رئيس اداره اطالعات نيروي انتظامي در جزيره کيش بود

در اظهار نظري که پس از بازسازي صحنه قتل در عين حال کارشناسان قوه قضاييه جمهوري اسالمي، 
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منتشر کردند، اعالم کردند که افسانه نوروزي در دفاع از خود در برابر اقدام به تجاوز جنسي، اين افسر 
  .نظري که قاضي پرونده به آن هيچ توجهي نکرده است. نيروي انتظامي را به قتل رسانده است

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  
  'ن غنی سازی اورانيوم را متوقف نمی کندايرا'

  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه  -بي بي سي 
کمال خرازی، وزير خارجه جمهوری اسالمی، گفته است که با وجود فشار بين المللی برای توقف برنامه 

  .غنی سازی اورانيوم در ايران، اين کشور تالش در اين زمينه را متوقف نمی کند
 آقای خرازی در جمع ائمه جمعه ايران گفته است که - ايسنا - خبرگزاری دانشجويان ايران به گزارش

ايران به هيچ کس اجازه نمی دهد اين کشور را از حق مشروع استفاده از فن آوری هسته ای، از جمله 
  .در زمينه غنی سازی اورانيوم، محروم کند و فعاليت در اين زمينه ادامه خواهد داشت

ما قطعا نمی توانيم از توانايی خودمان برای تهيه سوخت برای نيروگاه های هسته "ه است که وی گفت
  ."ای صرفنظر کنيم

  .نوعی از اورانيوم غنی شده در توليد تسليحات هسته ای کاربرد دارد
ان شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای تا پايان ماه اکتبر سال جاری به اير

  .مهلت داده است به اقداماتی در زمينه شفافيت بيشتر فعاليت های هسته ای خود دست بزند
توقف فعاليت ايران در زمينه غنی سازی اورانيوم از جمله خواست های مندرج در قطعنامه شورای حکام 

  .است
  چالش بين المللی

لش هايی دانست که سياست آقای خرازی در جمع ائمه جمعه برنامه های هسته ای را از جمله چا
  .خارجی جمهوری اسالمی با آنها روبروست
چيزی نيست که بتوانيم از آن صرفنظر کنيم زيرا اين حق "وی افزود که ادامه فعاليت های هسته ای 

  ."مردم است، هيچ کس حق ندارد مردم را از اين دستاوردشان محروم کند
اگر قرار باشد "ن کشور به تعهدات بين المللی خود، گفت که وزير خارجه ايران، در عين تاکيد بر پايندی اي

ايران از حقوق خود در پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای محروم شود چه دليلی دارد جزو آن 
  ."ما نمی گذاريم که حق کشورمان از ميان برود. بمانيم

 مراکز هسته ای اين کشور نگرانی وی گفته است که ايران از بازرسی آژانس بين المللی انرژی اتمی از
  .ندارد

به گفته آقای خرازی، بازرسان آژانس براساس اطالعات نادرست نتيجه گرفته بودند که ايران در مناطق 
خاصی به فعاليت های هسته ای غيرقانونی دست زده است و سازمان مجاهدين خلق را متهم کرد که 

  . بوداطالعات غلط را در اختيار آژانس قرار داده 
  فهرست تجهيزات هسته ای 

همزمان، از تصميم ايران برای شفافيت بيشتر فعاليت های خود در زمينه برنامه غنی سازی اورانيوم 
  . خبر رسيده است

علی اکبر صالحی، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، گفته است که فهرست قطعات 
  .ختيار بازرسان آژانس قرار داده می شودوارداتی برای غنی سازی اورانيوم در ا

در عين حال، وی به خبرگزاری رويتر گفته است که ايران نمی تواند دقيقا اعالم کند که اين قطعات را از 
  .کدام کشوری وارد کرده است

به گفته آقای صالحی، ايران قطعات و تجهيزات غنی سازی را از طريق واسطه ها خريداری کرده و به 
  .يب، ردگيری آنها غيرممکن استاين ترت

با اينهمه، نماينده ايران تصريح کرده است که نه تنها فهرست قطعات بلکه محل ذخيره آنها را نيز به 
  .بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی نشان خواهد داد

برای غنی با توجه به حساسيت شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد برنامه های ايران 
سازی اورانيوم، موافقت با ارايه فهرست و امکان بازديد از تجهيزات مورد استفاده در اين زمينه می تواند 

  .اقدامی در نشان دادن تمايل جمهوری اسالمی به همکاری با آژانس و رفع نگرانی آن باشد
  خوشبينی روسيه

مقام روسی نسبت به حل مسايل بين  گفته است که يک - ايرنا -همچنين، خبرگزاری دولتی ايران 
  .ايران و آژانس بين المللی اتمی ابراز خوشبينی کرده است

، سخنگوی وزارت انرژی اتمی روسيه، در گفتگو با ايرنا گفته است که آن کشور از "نيکالی شينگارف"
  .ادامه تماس ها بين ايران و آژانس استقبال می کند

سته ای ايران و روسيه در ايجاد و راه اندازی نيروگاه بوشهر آقای شينگارف در مورد همکاری های ه
گفته است اين همکاری با همه قراردادهای بين المللی و پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته 

  .ای مطابفت دارد
وی به برنامه ريزی برای بازگرداندن پسمانده سوخت مورد استفاده نيروگاه بوشهر اشاره کرده و گفته 

 پس از آنکه دو کشور دستور کار مربوط به اين مساله را امضا کنند، سوخت مورد نياز نيروگاه است که
  .به ايران تحويل خواهد شد
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مقامات روسيه ايران را تشويق کرده اند با خواست های آژانس بين المللی انرژی اتمی، از جمله 
  .ته ای موافقت کندپيوستن به پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هس

امضای اين پروتکل شامل اعطای اختيارات نظارت گسترده تر آژانس بر فعاليت های هسته ای ايران، از 
جمله انجام بازرسی های از پيش اعالم نشده از تمامی مراکز و تاسيسات مربوطه، حتی مراکزی 

  ه استخواهد بود که دولت ايران وجود آنها را رسما به اطالع آژانس نرساند

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  رايس بر بازسازی عراق نظارت می کند
  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه  -بي بي سي 

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، کندوليزا رايس، مشاور امنيت ملی خود را به عنوان سرپرست گروه 
  .سازی عراق منصوب کرده استجديدی برای نظارت بر باز

نام گذاری " گروه تثبيت عراق"آقای بوش، با اعالم خبر انتصاب خانم رايس گفت که تشکيالت جديد، که 
شده، بر اقدامات ساير دستگاه ها و سازمان های فعال در امر اداره و بازسازی عراق نظارت و 

  .هماهنگی الزم بين آنها را ايجاد خواهد کرد
و تشکيالت آمريکايی اداره موقت عراق از جمله دستگاه هايی هستند که عمليات آنها در وزارت دفاع 

  .عراق زير نظر گروه به سرپرستی خانم رايس قرار خواهد گرفت
مقامات دولت آمريکا گفته اند که هدف از ايجاد اين گروه نظارتی اقدام در کاهش و ساده کردن روندهای 

  .عراق استاداری و تسريع روند بازسازی 
در عين حال، تاکيد شده است که تشکيل گروه تثبيت عراق باعث نخواهد شد که اختيارات دونالد 

  .رامسفلد، وزير دفاع، به عنوان عالی ترين مقام ناظر بر امور عراق کاهش يابد
کا خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گويد که تشکيل نهاد جديد در واقع به منزله اعتراف دولت آمري

  .به آن است که تا کنون تالش های آن کشور برای بازسازی عراق کافی نبوده است
به گفته وی، رييس جمهوری اميدوار است با انجام اصالحات تشکيالتی در زمينه اداره امور عراق بتواند 

ت کنگره آمريکا را قانع کند با درخواست وی برای تخصيص منابع مالی بيشتر برای حمايت از اقداما
  .آمريکا در عراق و افغانستان موافقت کند

دولت اخيرا درخواستی را برای دريافت هشتاد و هفت ميليارد دالر به منظور اجرای برنامه های خود در 
  .عراق و افغانستان تسليم کنگره کرده است

  جرج بوش گفته است اين اعتبارات به گونه ای کارآمد هزينه خواهد شد
  

   نيرو به عراق را تائيد کردپارلمان ترکيه اعزام
  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه  -بي بي سي 

پارلمان ترکيه طرح دولت اين کشور برای اعزام بالغ بر ده هزار سرباز به عراق را، که بر اساس تقاضای 
  .آمريکا پيشنهاد شده بود، تائيد کرده است

طرح اعزام نيرو به عراق با اکثريت آرا نمايندگان پارلمان ترکيه پس از برگزاری يک جلسه غيرعلنی، از 
  .پشتيبانی کرد

اما در حالی که مناظرات در ترکيه ادامه داشته است، شورای حکومتی عراق که اعضای آن را آمريکا 
تعيين کرده است، به وضوح اعالم کرد که آنها با اعزام نيروهای نظامی از ترکيه به اين کشور مخالفت 

  .خواهند کرد
  .زارشگر بی بی سی در بغداد، پايتخت عراق، می گويد اين مخالفت به دو دليل استگ

  .يکی از داليل به خصومت کرد های عراقی نسبت به ترکيه مربوط می شود
دليل ديگر مخالفت از اين نقطه نظر عراقی ها ريشه می گيرد که همسايگان عراق به دنبال منافع خود 

  .زمينه کمک به عراق غيرمغرضانه عمل کنندهستند و غير ممکن است که در 
گزارشگر بی بی سی می گويد شورای حکومتی عراق درحال تهيه بيانيه نهايی خود در مورد موضع اين 

  .شورا در واکنش به اين تصميم ترکيه است
  ترکيه اولين کشور مسلمانی است که نيرويی بزرگ نظامی را به عراق اعزام می کند

  
   آشته برجاي گذاشت  3سابق عراقي تظاهرات سربازان 

  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه 
سربازان سابق عراقي براي چندمين روز متوالي تظاهرات اعتراض آميزي در چندين شهر برپا آردند و 

خواهان دريافت حقوق هايشان آه پس از انحالل ارتش به وسيله نيروهاي ائتالف از دست دادند، 
  . شدند

 دالري را آه در اوائل 40آنها مي گويند آمريكا يك مقرري ماهيانه ,  سرويس بين الملل ايلنابه گزارش
  . پرداخت نكرده است, سال جاري قول داد

www.iran-archive.com 



در اين ميان در واشنگتن دولت آمريكا اعالم آرد براي آمك به پايان بخشيدن به , به گزارش الجزيره
اين خبر در حالي اعالم شد آه آابينه ترآيه . هدخشونت و برقراري ثبات گروه جديدي تشكيل مي د

 پايان پيام. طرحي را براي اعزام سرباز به منظور پيوستن به نيروهاي بين المللي در عراق تصويب آرد
 

  راه اندازي شبكه تلفن همراه در عراق  
  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه 

بكه تلفن همراه در اين آشور است را اعالم مي عراق به زودي نام شرآتي آه ايجاد آننده اولين ش
  .  آند

 خبرگزاري ايلنا به نقل از شبكه خبري عرب نيور سيستم انتخابي براي ICTبه گزارش خبرنگار سرويس 
 اروپا آه در حال حاضر در خاورميانه به GSMشبكه تلفن همراه عراق از ميان فن آوري آمريكا و سيستم 

  .دآار مي رود انتخاب مي شو
در ادامه آمده است پيش بيني مي شود اين بخش يكي از سودآورترين بخشهاي غير نفتي اقتصاد 

 پايان پيام. عراق پس از جنگ باشد
 

  گزارشي از حوادث امروز عراق به نقل از آسوشيتدپرس
  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه 

در آشوب ) شنبه سه(شهر بغداد امروز هاي  ي عراق، بيشتر قسمت پس از حمله به وزارت امور خارجه
  . بود

خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي از حوادث امروز ) ايسنا(به گزراش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عراق آورده است، از سوي ديگر افسران سابق اطالعاتي عراق با برپايي تظاهراتي خواهان پرداخت 

 با راهپيمايي عظيم شيعيان عراقي در اعتراض به شان شدند و سربازان آمريكايي هاي معوقه حقوق
  . شان مواجه شدند بازداشت امام

هاي اين حوادث در دست نيست، اما ترافيك در شهر بغداد بسيار سنگين  هيچ اطالعي از تعداد زخمي
  . گزارش شده است

امات آمريكايي ي عراق واقع شده و مقر بسياري از مق هتل الرشيديه آه در نزديكي وزارت امور خارجه
  . هاي آوچك قرار گرفت است نيز مورد هدف راآت

 آارمند سابق سرويس اطالعاتي سابق عراق، تدابير امنيتي اطراف اين مناطق 2000به دليل تظاهرات 
  . اين آارمندان خواهان دادن حقوقشان و يا آسب اجازه براي فعاليت جديد بودند. نيز تشديد شد

ي عراقي در يك مسجد   شيعه600يكايي در جنوب غربي بغداد با تظاهرات از سوي ديگر سربازان آمر
  . مواجه شدند آه در اعتراض به دستگيري غيرقانوني امام جماعتشان تجمع آرده بودند

 نفره با 12شيخ محمد السوداني گفت، امام جماعت اين مسجد در حالي آه قصد داشت با يك هيات 
  . اي شهر صحبت آند، دستگير شدمقامات آمريكايي در ساختمان شور

  . اند هاي دستي را به داخل مسجد پرتاب آرده ها را متهم آرد آه نارنجك شيخ السوداني آمريكايي
بريم، اما فردا  ها را باال مي دادند آه آمريكا با صدام يكي است و امروز ما پرچم تظاهرآنندگان شعار مي

 امانتهاي پي. گيريم هايمان را باال مي اسلحه
  

  هاي مقدس شيعه در عراق شگفتي سربازان آمريکايي در مواجهه با عزم زائران ايراني رهسپار مکان
   2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه ): راديوفردا(ژان خاکزاد 

سقوط رژيم صدام حسين که همواره تعداد زائران ايراني به کربال و نجف را به شدت کنترل مي کرد، 
نشريه .  سير زائران بار ديگر به سوي اين دو مکان مقدس شيعيان سرازير شودموجب شده است تا

 هزار 17تنها در يک ماه گذشته، نيروهاي آمريکايي مستقر در مرز، بيش از : نيويورک تايمز مي نويسد
  . ايراني را که قصد عبور از مرز و زيارت کربال را داشتند، متوقف کردند

زنان و مردان سالخورده و لرزان، در کنار مادران جوان و : ويورک تايمز مي نويسدني): راديوفردا(فريبا مودت 
کودکان شيرخوار، در ميان زائريني هستند که عمدتا به علت در دست نداشتن گذرنامه، به طور غير 

  .قانوني خود را به مرز عراق مي رسانند
راتي که اينان به استقبال آن مي روند و سربازان آمريکايي با آگاهي از خط: نيويورک تايمز مي افزايد

رنجي که در راه مي کشند، در شگفتند که چگونه اعتقاد مذهبي کسي مي تواند او را نسبت به خطر 
 زائر 100بنا به گزارش خبرگزاري رسمي ايران، تا کنون . مرگ خود و عزيزانش، چنين بي تفاوت کند

بنا به . زدان، گرما، بي آبي و سوء تغذيه، جان سپرده اندايراني بر اثر انفجار مين هاي زميني، حمله د
اين مقاله، عزم زائرين ايراني به زيارت کربال و نجف، نه تنها کار سربازان ائتالف را دشوارتر مي کند، 

بلکه نوعي رابطه سه جانبه ميان عراق، ايران و آمريکا به وجود مي آورد که هيچ يک از طرفين نمي داند 
  . چه سياستي به آن بپردازدچگونه و با

  
اما در اين مقاله آمده است که سير زائرين ايراني، نه تنها براي عراقي هاي کربال و نجف منبع درآمد 

نيويورک تايمز مي . است، بلکه عامل انتقال اهميت مرکز اقتدار شيعيان از قم به نجف و کربال است
توقف کردن زائرين، دادن غذا و آب آشاميدني کافي به در اين ميان وظيفه سربازان آمريکايي، م: افزايد

آنها، رسيدگي به بيماري و جراحتشان و انتقالشان با کاميون هاي مخصوص به روستايي در جنوب 
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بنا به اين مقاله، ظاهرا هيچگونه . است که تحت کنترل نيروهاي ائتالف به فرماندهي لهستان قرار دارد
 سربازان آمريکايي روي نداده است و آنان که باز مي گردند، از حسن برخورد خصمانه اي ميان زوار و

  . رفتار آمريکاييها مي گويند
در نخستين شبي که گزارش هاي نظامي حاکي از حرکت . سيل زائرين عمدتا از اواخر ماه اوت آغاز شد

 حاضر شدند و چند اتومبيل در ناحيه مرزي بود، نيروهاي آمريکايي به فوريت در تاريکي شب در محل
 100انتظار داشتيم : يکي از افسران حاضر در واقعه آن شب مي گويد. اتومبيل ها را محاصره کردند

نفري که تصور مي کرديم تحت محاصره در آورده ايم، جنگجوياني مسلح باشند و بسيار شگفت زده 
ظرف . نجف و کربال بودشديم که با گروهي زن و مرد و کودک مواجه شديم که تنها هدفشان، زيارت از 

  . نفر رسيد500 ساعت پس از آن، تعداد اين زائرين به يک هزار و 24
 نفر از مرز مي گذرند، توقيف مي شوند، به آنها آب و غذا داده مي شود و 500 يا 400حال روزانه حدود 

ار است، اما به مردان جوان بالقوه مبارز در ميانشان بسي. مجددا به آن سوي مرز باز گردانده مي شوند
  .نظر نمي رسد که هيچ يک از آنها قصد پيوستن نيروهاي مخالفت آمريکا را داشته باشد

از نظر اعتقادات مذهبي، ما آمريکايي ها اهداف مذهبي : يکي از افراد کادر پزشکي آمريکا مي گويد
شيم، هر چند که زائرين را درک نمي کنيم، اما ما هم همه روزه براي اهدافمان به شدت زحمت مي ک

  . بيابان پوشيده از مين هاي زميني را زير پاي نمي گذاريم
اما ماجرا به اينجا خاتمه نمي يابد که زائرين با کاميون هاي ارتش آمريکا به : نيويورک تايمز مي افزايد

ن بر سر راه، وانت هاي عراقي ها، کاميو. روستاي پر هرج و مرج و بي قانون مرزي بدره منتقل شوند
هاي زوار را دنبال کرده و در مقابل دريافت وجه نقد، تالش مي کنن تا آنها را مجددا به داخل عراق باز 

برخي موفق مي شوند، و برخي ديگر طعمه انفجار مين هاي . گردانده و براي زيارت به کربال ببرند
ف قرار دارد و ايران برخي نيز به خاطر آنکه روستاي بدره همچنان تحت کنترل نيروهاي ائتال. زميني

مسئوليتي در قبال اين منطقه ندارد، سرگردان مي شوند تا شايد به نحوي بتوانند مجددا خود را به 
  .کاشانه خود در ايران برسانند

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  دفتر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مورد حمله قرار گرفت  

  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه 
يك مقام مسئول در مجلس اعالي عراق از حمله گروهي ناشناس به دفتر اين مجلس در شهر آرآوك 

  .خبر داد
,  در اين حمله آه توسط خمپاره انجام شدABCبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از خبرگزاري

  .يك نفر آشته و چندين نفر زخمي زخمي شده اند
 پايان پيام . هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته استتا به حال 

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  آميسيون امنيت ملي با حضور آاردار ايران در عراق تشكيل جلسه داد  

  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه 
 و گزارشي از وضعيت در جلسه روز سه شنبه آميسيون امنيت ملي، آاردار ايران در عراق حاضر شد

  .عراق ارائه آرد
آاظم جاللي نماينده مردم شاهرود و عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و 

رضا حقيقيان آاردار ايران در عراق گزارشي   علي:   گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران، ايلنا، گفت
هاي    در عراق هستند ارائه داد و نيز بحث تعاملي بين گروهدر مورد اوضاع جاري وضعيت نيروهايي آه
  .مختلف و وضعيت دولت انتقالي مطرح شد

 
رهبر معظم انقالب اسالمي، امروز در ديدار سيدعبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي 

ه اهداف هاي عراقي براي دستيابي ب عراق، بر حفظ وحدت شيعه و سني و همدلي اقوام و گروه
  .مقدس ملت عراق تأآيد آردند

  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه 
اي با تجليل از ايمان،  اهللا خامنه به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، حضرت آيت

اگرچه شهادت آن سيد : اهللا شهيد سيدمحمد باقر حكيم، تصريح آردند شجاعت، تدبير و هوشياري آيت
هاي شخصيتي  يل، خسارتي براي ملت عراق و امت اسالمي به دنبال آورد، اما به علت ويژگيبد بي
  .اهللا حكيم، شهادت او نيز بر روند اوضاع در عراق، تأثيري خاص داشته و خواهد داشت آيت

ايشان با ابراز خرسندي از انتخاب سيدعبدالعزيز حكيم به رياست مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، 
  .اهللا شهيد سيد محمدباقر حكيم دنبال خواهد شد با اين انتخاب مدبرانه، راه آيت: يد آردندتأآ

هاي اصلي ملت عراق برشمردند و ضمن  رهبر معظم انقالب اسالمي، نفي اشغالگري را از خواست
 بايد با: هاي روحاني خاطرنشان آردند توصيه به مجلس اعال براي تقويت ارتباط با مراجع و شخصيت

www.iran-archive.com 



اي عمل آرد آه اين قانون بر خواست و مصالح ملت  هوشياري در تنظيم قانون اساسي عراق به گونه
  .مظلوم عراق منطبق باشد

االسالم سيدعبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز در اين ديدار، با  حجت
اهللا حكيم، گزارشي  ن در شهادت آيتقدرداني از الطاف و همدردي عميق رهبر معظم انقالب و ملت ايرا

 انتهاي پيام. از اوضاع عراق بيان آرد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر15: روزنامه های تهران
  2003 اآتبر 7  –1382 مهر 15سه شنبه  -بي بي سي 

ن سازگارا که روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هائی از محس
دوشنبه به دنبال روزها اعتصاب غذا از زندان آزاد شد، نشان داده اند که او به شدت الغر و نحيف شده 

  .است
 محسن سازگارا بعد از آن که سرانجام بارها خانواده اش به زندان اوين شرقبه نوشته روزنامه 

در مصاحبه ای با خبرنگاران مطبوعات کشانده شدند و نگرانی جان او بودند وقتی از زندان به در آمد 
  .حاضر شد ولی نمايندگان صدا و سيمای جمهوری اسالمی را به اين مصاحبه راه نداد

آزادی محسن سازگارا و احمد زيدآبادی يک روز پس از آن اتفاق افتاد که محسن آرمين در مجلس اعالم 
ی نشود نمايندگان جبهه مشارکت داشت که اگر تا دو روز ديگر به وضعيت زندانيان سياسی رسيدگ

  .دست به اقدام ديگری خواهند زد
 با چاپ عکسی از احمد زيدآبادی که وی را پس از آزادی از زندان در حالی نشان می دهد که ياس نو

پسر کوچک خود را در آغوش کشيده است نوشته بر اساس حکم دادگاه، زيدآبادی برای پنج سال از هر 
  . محروم شده استنوع سخنرانی و مصاحبه

همزمان با آزادی دو تن از زندانيان سياسی و در حالی که روز قبل عباس اميرانتظام هم برای معالجه از 
زندان مرخص شده بود رييس قوه قضاييه زندان های کشور را بهترين زندان های همه تاريخ ايران و 

  .جهان خواند
يت زندان ها انتقاد کرده و گفته بود که زندان هاشمی شاهرودی يک روز قبل در يک سخنرانی از وضع
  . های ما فشار عظيمی به خانواده زندانيان وارد می کنند

 در اطهار نظر تازه خود گفته است که زندان های ايران آن قدر آفتاب يزدرييس قوه قضاييه به نوشته 
 بازدارندگی آن از بين خوب هستند که بهضی افراد گاليه می کنند که هيبت زندان شکسته شده و اثر

  .رفته است
 از زبان دادستان پيشين دادگاه های انقالب نوشته بازداشت افراد و نگهداری آنها در سلول های شرق

  .انفرادی خالف قانون است و شکنجه و آزار به حساب می آيد
ز  گفته است نگهداری آنها در سلول های انفرادی، پيش اشرقحسين موسوی تبريزی به نوشته 

در نهايت اين افراد با پرداخت وثيقه بايد پيش از تشكيل دادگاه . محاآمه به طور آلی خالف قانون است
  .آزاد باشندو اين آه حق مالقات به افراد داده نمی شود، نوعی مجازات برای خانواده زندانيان است

 روزنامه های سه شنبه از در چهارمين روز از سفر نمايندگان سازمان بين المللی انرژی اتمی به ايران
  .بازديد آنان از مراکز انرژی اتمی نوشته و به پيشرفت مذاکرات ابراز اميدواری کرده اند

 با عنوان بزرگ دستگاه های غنی سازی را هم به بازرسان می دهيم از قول نماينده ايران در آفتاب يزد
د که غنی سازی اورانيوم را گزارش نداده آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته اشکال کار در اين جا بو

  .بوديم
 بازرسی های ماموران آژانس بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات هسته ای  ايرانبه گزارش روزنامه

  .کشور از روز دو شنبه شروع شد
 در يک سخنرانی در تهران گفته است ما فعاليت عمده ای در شرقعلی اکبر صالحی به گزارش 

ل اورانيوم داريم آه آن را قبال به اطالع البرادعی رسانده بوديم، اما غنی سازی را به آنها تأسيسات تبدي
  .گزارش نداديم و همين اشكال آار ماست وگرنه غنی سازی ما ايرادی ندارد

 همين مقام جمهوری اسالمی در مورد احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران گفته آفتاب يزدبه گزارش 
نه آمريكا و اروپا حال و هوا و نفس .  نمي دهيم تجربه آشورهايي مثل عراق تكرار شوداست ما اجازه

  های قبلی را دارد و نه نيروهای مسلح ما مثل ساير آشورها، ضعيف و فرتوت است
 در صد مردم تهران با فعاليت های هسته 96 خبر داده که بر اساس يک نظرسنجی جمهوری اسالمی

رچه که سی در صد آن ها از ماجرای پروتکل الحاقی بی خبر هستند و به ای کشور موافق هستند گ
  .همين تعداد هم از آن کم خبر دارند

 در مقاله کوتاهی به بررسی وضعيت سالح های کشتار جمعی در عراق پرداخته و در ابتدای ياس نو
  .نی در عراق پيدا نکرده اندآن نظر بازرسان آمريکائی را نقل کرده که گفته اند تا کنون هيچ سالح غيرقانو

 نوشته تا صد سال ديگر هم بگردند سالح ياس نواحمد شيرزاد نماينده اصالح طلب اصفهان در مقاله 
کشتار جمعی در عراق پيدا نمی شود اما اگر در ذهن های بعثی های دستگير شده بگردند صدها بمب 

  .هسته ای و موشک های دوربرد آماده شليک خواهند يافت
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ينده اصالح طلب اصفهان در دنباله مقاله خود نوشته آن ياوه ها و بزرگ نمائی ها و ژست های نما
توخالی بعثی ها که خود را در موضع فرمانروائی منطقه می ديدند اگر برای عراق دستاوردی نداشت 

  .برای اشغالگران نتايج انکار ناپذيری داشت
رسيدگی به مرگ زهرا کاظمی در دادسرای جنائی  روز سه شنبه دادگاه علنی نسيم صبابه نوشته 

  .برگزار می شود و مطابق اعالم قبلی دادگاه حضور خبرنگاران و تماشاچيان در دادگاه آزاد است
زهرا کاظمی که در اوايل خرداد ماه و سه روز پس از دستگيری هنگام عکسبرداری در زندان اوين، در 

به حالت کما فرو رفت و ساعاتی بعد در بيمارستان حالی که در سلول انفرادی به سر می برد 
درگذشت در چهار ماه گذشته به سوژه جنجالی عليه قوه قضاييه جمهوری اسالمی تبديل شده و در 

  .سياست خارجی ايران نيز اثرهای منفی نهاده است
گی به دادسرای جنائی که بعد از تصميم به بررسی بی طرفانه موضوع مرگ زهرا کاظمی مامور رسيد

اين پرونده شد ماموری از ماموران وزارت اطالعات را مقصر دانست و آن را قتل شبه غيرعمد خواند ولی 
وزارت اطالعات معتقد است که قتل زهرا کاظمی در مدتی که در اختيار دادستانی بود صورت گرفته 

  است
  

  1382  مهر ماه15سه شنبه  - هاي صبح تهران  تيتر روزنامه
  اري آار ايرانخبرگز-تهران
   گزارش خبري توسعه/توسعه

  افزايش احضار دانشجويان براي مقابله با دستور خاتمي
  آارنامه يك دوره/ ياس نو

  ها و عملكردها  مجلس اصالحات وعده
   در يك نظر سنجي از سوي مرآز افكار سنجي دانشجويان ايران آشكار شد؛/سياست روز

  دانند  اي را ضروري مي  تهگيري از انرژي هس   درصد مردم، بهره85
   آزادي دو زنداني/شرق

  محسن سازگارا و احمد زيدآبادي ديروز آزاد شدند
   لب به سخن گشود   مددآار بازداشتگاه/اعتماد

  شهال، ازجنون عشق تا قتل الله
  : نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي/مردم ساالري
  شوددهيم تجربه عراق تكرار   اجازه نمي
  :مقام رهبري/ هم بستگي

  اي نداريم  زورگويان جهاني به خوبي واقفند آه ما سالح هسته
  : نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي/جوان

  البرادعي در جايگاهي نيست آه براي ايران تعيين تكليف آند
  :آردند رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار ائمه جمعه سراسر آشور مطرح /رسالت

  نقش نماز جمعه در تعميق بصيرت مردم
  : نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي/فرهنگ آشتي

  اگر آمريكا به ايران دسترسي پيدا آند روسيه را دور زده است
  : معاون وزير بازرگاني در گفت و گو با جام جم/جام جم

  رود  قيمت مرغ و تخم مرغ باال نمي
  :در گردهمايي ائمه جمعه سراسر آشور آروبي /نسيم صبا

  اند  همه به انتخابات حساس اول اسفند چشم دوخته
  دانشگاه، پليس را تكان داد:  سردار قاليباف/صداي عدالت

  : مقام معظم رهبري در ديدار ائمه جمعه آشور/حمايت
  آگاهي، ايمان و پايداري مردم تكيه گاه اصلي نظام است

  وريه درباره قطعنامه س/انتخاب
  سكوت شوراي امنيت

  : رهبر معظم انقالب در تشريح موقعيت آشور و اهداف دشمنان عنوان آردند/ايران
  تكيه براي مردم مبناي اراده و پيشرفت آشور

  : رهبر معظم انقالب/خراسان
  اند  مراآز قدرت جهاني متوقف آردن پيشرفت ملت ايران را هدف قرار داده

 پايان پيام
  
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
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  2003 اآتبر 8  –1382 مهر 16  چهار شنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتضد 
   اصول  رعايت  دو آشور براساس  ميان  اختالفات  حل  نحوه  در خصوص  آه  و عراق  ايران  مشترك در اعالميه

   يكديگر منتشر شد،چنين ور داخلي در ام  دخالت  مرزها و عدم  و تجاوزناپذيري  ارضي  تماميت  به احترام
  : بود  شده آورده

 و 1913   سال مورخ(  استانبول )  قسطنطنيه  توافقنامه  يكديگر را براساس  زميني  دو آشور مرزهاي1
  .آنند  مي  تعيين1914   سال  مرز مورخ  تعيين  آميسيون هاي صورتجلسه

  . خواهند آرد  تعيين  تالوگ  خط  خود را براساس  آبي  مرزهاي2
.  برقرار خواهند آرد  خويش  مشترك  را در امتداد مرزهاي  و اعتماد متقابل  آار،دو آشور امنيت  با اين3

   و نفوذ آه  رخنه  هرگونه  منظور قطع  و موؤر به  دقيق  آنترل  خود يك شوند در مرزهاي  متعهد مي طرفين
  . آنند  باشد اعمال  از هر سو داشته  خرابكارانه جنبه

 و نتيجتاص   بوده  آلي حل  راه  يك ناپذير جهت  تجزيه ، عواملي  فوق  مقررات اند آه  آرده  توافق  دو طرف4
    است  الجزيره  توافق  مغاير روح  از مفاد فوق  هر يك نقض

  د ظاهري موا ، اما مهمتر از همه  داشت  مرزي  اروندرود و نواحي  درباره  الجزاير مواردي موافقتنامه
  .  و خواربار بود  و مهمات  اسلحه  ارسال  و قطع  عراق  شمال  آردهاي  به رساني  از آمك  ايران ،خودداري آن

  مالمصطفي.  مداوا بودند  در حال  ايران  غربي  استانهاي  آرد در بيمارستانهاي  از مجروحان شمار فراواني
 دلير آرد   و نيز پيشمرگان اش  و خانواده  از اطرافيان  زيادي  عده اق اتف ، به  و نوميدي  ياس ، در آمال بارزاني
   شدند و به  توزيع  ايران  مختلف  استانهاي  در ميان  سالح  از خلع افراد آرد، پس.  شدند  ايران راهي
   آسب ي درآمد خوب  بود، واگذار شد آه  ساختماني  بيشتر آار در خدمات  آه يي  ساده هاي  حرفه هرآدام
  . نبودند  جنگ آردند و ديگر مجبور به مي

 در   آه  مالمصطفي  صميمي  از ياران يكي.  شدند  داده  اسكان  و آرج  آرد در تهران زادگان روؤسا و بيگ
 و   و شهرسازي  مسكن  وزارت  عمومي  روابط  مديرآل ، در عراق  آردها با دولت  و آشتي  صلح دوران
   تحقيق  گروه  ايران  ملي  راديو و تلويزيون  سازمان ، به  سردار محمد سعيد جاف  نام بود، به( اعمار ) آباداني
   مجلل يي  خانه  مالمصطفي به.  شود  استفاده  آردي هاي  برنامه  متن  او در نگارش  شد تا از قلم معرفي
   دانشگاه  به  تاريخ  در رشته تحصيل   ادامه  پژوهشگر بود، براي  آه  جاف حسن.  گيشا واگذار شد در محله
  . بگيرد  خود را در تاريخ  دآتراي  و بعدها توانست  رفت تهران

  

www.iran-archive.com 


	بولتن خبري ايران نبرد(184)-  چهار شنبه 16 مهر 1382–  8 اكتبر 2003
	http://www.iran-nabard.com
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	وزارت اطلاعات كيفرخواست صادره عليه يكي از كاركنان خود به جرم قتل شبه عمد زهرا كاظمي را رد كرد
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	بي بي سي - سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	بي بي سي - سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	بي بي سي - سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	بي بي سي - سه شنبه 15 مهر 1382–  7 اكتبر 2003
	خسرو معتضد – روزنامه اعتماد -  چهار شنبه 16 مهر 1382–  8 اكتبر 2003

