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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

------------------------------------------------------------------------------  
  . آذر منتشر نمي شود15 روز شنبه بولتن خبري ايران نبرد

  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  بدنبال آشتار فجيع و شورش اعتراضي مردم در سراوان حكومت نظامي اعالم شد
  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13 پنج شنبه - 2000نقل از سايت پيك ايران به نقل از  سايت بلوچ 

بر طبق گزارشات رسيده از سراوان در پي آشتار مردم بيگناه و شورش گسترده مردم در سطح شهر 
حداقل پانزده نفر بلوچ و دو تن . نيروهاي انتظامي ، ارتش و سپاه پاسداران آنترل شهر را بدست گرفتند

  . اسالمي آشته شدنداز مامورين نيروهاي انتظامي جمهوري
مامورين انتظامي در يكي از خيابانهاي سراوان به يك موتور سوار آه فرزند جوان ) پنجشنبه( صبح امروز 

اما موتور سوار جوان به فرمان ايست مامورين توجهي . محمد هارون بنپشتي بود ايست مي دهند 
ه فاقد گواهينامه موتورسواري ظاهرا وي آ. نكرده و همچنان به موتورسواري خود ادامه مي دهد
مامورين انتظامي نيز با مسلسل خودآار وي را .  ميباشد ، از ترس مامورين به راه خود ادامه مي دهد

جوان موتورسوار از باران گلوله ها جان سالم به در مي برد ، اما دو نفر عابر بيگناه . به رگبار مي بندند
مامورين انتظامي نيز بدون آمترين . آشته مي شوندتوسط گلوله مسلسل هاي مامورين انتظامي 

  .توجه اي به عابرين آشته ، سوار وسيله نقليه خود شده و به تعقيب جوان موتورسوار مي پردازند
  

بعد از مدت آوتاهي تعقيب ، مامورين موفق مي شوند آه با استفاده از ماشين خود ، موتورسوار را به 
ي سپس با سالحهاي خود به جان جوان موتور سوار افتاده و با ضرب و مامورين انتظام. زمين پرت آنند

بقيه مردم عادي و عابرين آه شاهد اين حوادث . شتم بيرحمانه وي را بطرز فجيعي به قتل مي رسانند
. بودند به مامورين اعتراض آرده و در نتيجه درگيري شديدي بين مردم و نيروهاي انتظامي آغاز مي شود

  .اعت اين خبر در شهر سراوان و مناطق اطراف مي پيچدبعد از يك س
  

چند ساعت بعد هزاران نفر از مردم خشمگين سراوان و روستا ههاي اطراف بعنوان اعتراض بسوي 
در درگيريهاي خونين بين نيروهاي انتظامي و مردم تعداد . دادگاه و فرمانداري شهر حرآت مي آنند

وشان و خشمگين مردم سپس به ادارات دادگاه ، فرمانداري سيل خر. زيادي آشته و زخمي مي شوند
گفته مي . ، شهرداري و ديگر اداره جات دولتي حمل برده و به آنها خسارات گستر ده اي وارد نمودند

شود آه مردم به چند بانك نيز حمله برده و بعد از ضبط اسكناسهاي پول آنها را  به آتش آشيده و يا 
  . نمودندخسارات گسترده اي وارد

  
درگيري گسترده . مردم سپس براي جوياي حال زخمي شده ها بسوي بيمارستان شهر حرآت آردند

اي در دور و اطراف بيمارستان بين مردم و نيروهاي انتظامي رخ مي دهد آه در آن نيز تعدادي از مردم 
ي در اين در حداقل دو تن از مامورين نيروهاي انتظامي جمهوري اسالم. آشته و زخمي مي شوند

مردم سپس به بيمارستان حمله برده و بخش . گيري ها آشته و تعداد نا معلومي نيز زخمي شدند
گروهي از مردم خشمگين به مغازه هاي غير بومي ها و وابستگان . بزرگي از بيمارستان را تخريب آردند

رده در سطح شهر حداقل در اين درگيري هاي گست. دولتي حمله برده و اين مغازات را به آتش آشيدند
حال هفت نفر از مجروحين بسيار وخيم اعالم . پانزده نفر بلوچ آشته و تعداد زيادي نيز مجروح شده اند

گفته مي شود آه بين دو تا سه نفر از مامورين جمهوري اسالمي نيز توسط مردم آشته . شده است
در سطح شهر بوده و با توجه به اينكه از آنجايي آه اين درگيري ها در سطح بسيار گسترده اي . شدند

نيروهاي انتظامي اجساد آشته شدگان و بعضي از زخمي شدگان را با خود برده اند ، تعداد دقيق 
  .آشته شدگان و زخمي ها معلوم نيست

امروز عصر نيروهاي انتظامي ، ارتش و سپاه پاسداران آنترل شهر را بدست گرفتند و در شهر حكومت 
  .ردندنظامي اعالم آ

  
  2000سايت بلوچ 
 آشتار مردم بيدفاع و بيگناه سراوان بدست جنايتكاران هار را بشدت محكوم مي آند و 2000سايت بلوچ

  .در اين مورد اقدامات عاجل و الزمه را تدارك مي بيند
--------------------------------  

  خبرهای تکميلی در حصوص نا آراميهای سراوان
  

  :دريافتی پيک ايران
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در شهر سراوان واقع در جنوب شرق ايران استان سيستان وبلوچستان به علت کشته شدن يک راننده 
در گيري از وقتي آغاز شد که پليس به علت . توسط نيروي انتظامي شهر به تشنج کشيده شد 

کور به طي اين حادثه فرد مذ. نداشتن گواهينامه فرد راننده را از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار داد
که با آتش زدن اتوموبيل نيروي . قتل رسيد ومردم شهر نيز خواستار محاکمه مسئول اين قتل شدند

 15نيروي انتظامي نيز با شليک گلوله در حدود . انتظامي ومغازه ها بانکهااعتراض خود رااعالم کردند 
درگيري از . شته شده اند  نفراز نظاميان نيز ک2. نفر رازخمي کردند50نفر رابه قتل رانده وبيش از 

 نفر توسط اطالعات وسپاه دستگير که از وضعيت 100بيش از . ظهر ادامه داشته است 14 تا 8ساعت 
  . آنها اطالعي در دست نيست

  .بيشتر کشته شدگان از مردم بازار و جوانان مي باشند
 
  

 احزاب سياسي به تصويب رسيد›› منشور وفاق و قواعد رفتاري‹‹ سند 
  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13به پنج شن

به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از روابط عمومي وزارت آشور، در اين نشست آه چهارشنبه شب 
با حضور تعدادي از مسئوالن و مديران وزارت آشور برگزار شد، پيرامون مواد باقي مانده از پيش نويس 

 حذف پاره اي از مواد، با راي اآثريت حاضران در سند، بحث و تبادل نظر به عمل آمد و پس از اصالح و
  . نشست به تصويب نهايي رسيد

براساس نشست قبلي، دفاع از حقوق قانوني ساير احزاب براي رقابت سياسي و نشر ايده ها و 
برنامه ها، پرهيز از هر گونه اقدام براي حذف ساير احزاب از عرصه رقابت سياسي، پرهيز از ترويج و 

گروه هايي آه اعالم مي آنند همه يا برخي از مباني فوق را قبول ندارند، از جمله قواعد حمايت از 
  . رفتاري و الزامات گنجانده شده در پيش نويس است

پرهيز از حمايت از گروه هاي : در بخشي از اين پيش نويس تصويبي و در قالب تبصره اي تأآيد شد
  . آن گروه ها نخواهد بودمذآور شامل دفاع از لزوم رفتار قانوني با 

و يا دامن زدن ) قومي، مذهبي، قبيله اي(بر پايه اين گزارش، خودداري از ايجاد شكاف هاي اجتماعي 
به آنها يا بهره گيري از آنها و نيز پرهيز از تبديل رقابت هاي سياسي به ستيزه جويي ، پرهيز از دعوت 

 تهمت و افترا به احزاب ديگر و نيز نقد عملكردها به به نقض قانون اساسي يا اصول آن، پرهيز از ايراد
جاي تخريب افراد و شخصيت هاي حزبي و عدم ورود به حوزه خصوصي آنان از ديگر موارد تصويب شده 

  . در قالب قواعد رفتاري و الزامات و تعهدات مربوط به آن در نشست پيشين بود
از تحريك يا تهديد ساير احزاب به خشونت اين گزارش حاآي است، در نشست چهارشنبه شب، پرهيز 

برهم زدن تجمعات (فيزيكي از قبيل برهم زدن تجمعات قانوني، محكوميت اعمال خشونت هاي مذآور 
از سوي هر فرد يا گروه ديگر، حمايت نكردن از حرآت هاي غير قانوني و محكوم آردن آنها به ويژه ...) و

و التزام به ) ه تخلفات انتخاباتي نسبت به رقبا در قانون انتخاباتمذآور در فصل مربوط ب(در امر انتخابات 
رعايت اخالق اسالمي در گفتار و رفتار نسبت به رقبا و بهره گيري از جدال احسن به عنوان موارد 

  . ديگري از قواعد رفتاري احزاب سياسي به تصويب رسيد
پرهيز از اخالل در فعاليت آنان و ساير موارد، عالوه بر آن، احترام به فعاليت هاي قانوني ساير احزاب و 

خودداري از تالش براي آسب اطالع از اخبار درون سازماني احزاب ديگر از طرق غير قانوني، پرهيز از 
ايراد اتهامات اعتقادي و اخالقي در رقابت هاي سياسي، تعهد به ارجاع شكايات احزاب از يكديگر به 

ع قانوني و تفكيك قايل شدن بين عملكرد و مواضع شخصي اعضاي هيات داوري قبل از طرح در مراج
احزاب با عملكرد و مواضع رسمي احزاب از جمله موارد ديگري بود آه به عنوان قواعد رفتاري فعاليت 

  . احزاب سياسي به تصويب حاضران در نشست رسيد
 و مراقبت در رعايت آنها، همچنين تعهد احزاب به رعايت مباني و قواعد رفتاري و آموزش آن به اعضا

طراحي نهاد ويژه براي گفت و گو و همكاري بين احزاب و گروه هاي سياسي و نيز ترويج و تقويت نقش 
، پاسخ مثبت به دعوت هاي مبتني بر همكاري و تشريك مساعي توسط )مثل خانه احزاب(احزاب 

ه شرآت در آن، تعهد احزاب به احزاب ديگر، برقراري مالقات هاي منظم بين احزاب و تعهد احزاب ب
پذيرش و اجراي رأي نهاد داوري و نظارت، ايجاد نهاد داوري و نظارت براي ارجاع شكايت و تخلفات احزاب 

از قواعد رفتاري توافق شده به آن و نيز نظارت مستمر به عملكرد احزاب، از طريق تعيين هيات مرضي 
  . ب سياسي مورد توافق حاضران قرار گرفتاالطراف به عنوان اقتضا هاي منشور وفاق احزا

عواملي همچون . تأسيس نهاد گفت و گو پيرامون مباني قواعد رفتاري از ديگر مصوبات اين نشست بود
التزام به منافع و امنيت ملي، حفظ و تقويت وفاق ملي، التزام به قانون اساسي، التزام به اسالميت و 

وق اساسي ملت از جمله مباني قواعد رفتاري بود آه در جمهوريت نظام و واليت امر و پذيرش حق
  . جلسة پيشين به تصويب رسيد

اين گزارش حاآي است، سند مذآور به خانه احزاب ارسال و در نشستي رسمي و در حضور نمايندگان 
  . تام االختيار احزاب سياسي به امضاي آنان خواهد رسيد

 و امضاي سند وفاق احزاب سياسي به عضويت اين سند برپايه اين خبر، آليه احزاب سياسي با پذيرش
درآمده و سند ياد شده، براي امضا آنندگان، در رفتارها و رقابت هاي سياسي بين احزاب الزم االتباع 

  . خواهد بود
همچنين به گفته وزير آشور، آئين نامه انضباطي سند و آئين نامه هيات داوري و نظارت، در جلسة 

www.iran-archive.com 



  . خانة احزاب مورد بررسي قرار خواهد گرفتجداگانه و يا در 
الزم به ذآر است آه پيش نويس سند منشور وفاق و قواعد رفتاري احزاب، توسط آميته اي متشكل از 

  . شكوري راد، مرتضي نبوي و مبلغ تهيه و تدوين شده بود
  / انتهاي پيام

 

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  مريكا با ناصر رشيدي، عضو سازمان ائتالف سراسري هواداران دموکراسي در ايرانمصاحبه راديو آ
پيش نويس قطعنامه اي را آه درآن به موارد , آشور ديگر10آانادا به اتفاق  « :82آذر /9راديو آمريکا

به آميته سوم سازمان ملل , گوناگون نقض حقوق بشر در ايران تحت رژيم اسالمي اشاره شده است
   .تسليم آرد, آه به مسائل حقوق بشر رسيدگي ميكندمتحد 

همزمان با ارائه پيش نويس دولتهاي يازده گانه , سازمان ائتالف سراسري هواداران دموآراسي در ايران
در پشتيباني از محكوميت جمهوري , به آميته سوم سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران

 آنفرانس مطبوعاتي در سازمان ملل متحد اقدام آرداسالمي ايران به برگزاري يك 
 نوامبر در ساختمان يو ان پالزا در مقابل 20 در آنفرانس مطبوعاتي روز  متن سخنراني ناصر رشيدي

 سازمان ملل در نيويورك
  نقل از سايت شوراي ملي مقاومت

  :خانمها وآقايان
ان ملل قطعنامه وضعيت حقوق بشر همانطوريكه مطلع هستيد فردا آميته سوم مجمع عمومي سازم 

  .در ايران را مورد بررسي قرار ميدهد
 در ايران به نقطه اي رسيده  اين قطعنامه در زماني ارائه شده است آه نقض وحشتناك حقوق بشر

  . بين المللي را مي طلبد است آه توجه بالدرنگ
 اگر چه دنيا  ي در ماه جوالي گرديد ا يراني خانم زهرا آاظم- قتل خبرنگار آانادئى شكنجه آه منجر به

   .ولي اين تتها يك ذره اي از آوه برف بود, را درمورد ميزان نقض حقوق بشر درايران شوآه آرد
نقض حقوق بشر درايران بطور سيستماتيك و رسمي بوده وبطور فعالي توسط تمامي جناحهاي رژيم 

مه هاي دولتي اعالم شد آه چهار مرد  مطابق گفته هاي روزنا  تنها هفته گدشته  .حمايت ميشود
عفو ”  دربيانيه ايكه عفو بين الملل داده است آمده آه   . سنگسار شده اند محكوم به اعدام با شيوه

بين الملل نگراني خود را همراه با مدافعان حقوق بشر ووآال در مورد گزارش سنگسار چهار مرد آه 
  ”. اعالم ميدارد  اعالم شده است نتوسط دادگاهي در شهر مشهد در شمال شرق ايرا

عدد واقعي سنگسار آه توسط دولت ايران اعالم و به مورد اجراء در آمده است خيلي بيشتر مي 
    مدارك سري آه از درون رژيم بدست آمده است نشان ميدهد آه در .باشد

  . زنداني به مرگ با سنگسار آردن محكوم شده اند10 بتنهائى 2002ماهه اول سال  6
براي گريز از محكوميت جهاني اين طور اعمالي وحشيانه رژيم مالها درسال گذشته به اتحاديه اروپا قول 

ولي روزنامه هاي رسمي رژيم درهمان ايام نوشتند . داد آه سنگسار را بعنوان يك تنبيه لغو خواهد آرد
طرح آردند آه آنها هيچ  آند و مقامات قضائي نيز م آه رژيم قصد ندارد آه قانون سنگسار را منتفي

  . توقف سنگسار دريافت نكرده اند دستور صريحي دراين مورد از مقامات دال بر
تنها . زنان مورد وحشيانه ترين سرآوبها قرار ميگيرند و با آنها به مثابه شهروندان درجه دو رفتار ميشود

گوش ” به دليل ) جنوب ايران(  دختر بدستور فرمانده نيروهاي انتظامي در شهر شيراز 7پنح روز پيش 
  . ضربه شالق زده شده اند50 دستگير شده وهر آدام  ”آردن به موزيك بلند و رقصيد ن درماشين

 ليگابه در ماه نوامبر زمانيكه يك  اقاي, درطي بازديد نماينده سازمان ملل درامور آزادي و حق بيان 
 از اين مالقات توسط وزارت اطالعات ربوده شده زنداني آه در مرخصي بود را مالقات آرد اين زنداني بعد

   .و به يك نقطه نامعلومي برده شده است
يك سلول مخصوي در زندان مخوف اوين , متعاقبًا افشا شد آه بدستور مرتضوي دادستاني تهران 

 درامور حق آزادي و حق بيان  درست شده است آه مخصوص آساني است آه با نماينده سازمان ملل
  . بمرور به اين سلول منتقل ميكنند  را مقامات دادستاني اين زنداينان. گذشته مالقات آرده انددرهفته 

 خيلي از آنها  . عمده آنها بصورت عمومي بوده است  حلق آويزشده طي ساليان از صدها زنداني
  . جنايتكار معمولي اعدام ميشوند  زندانيان سياسي هستند آه به اسم

  .گشتان در مالء عام يك شيوه معمولي و روال معمول و روزمره استقطع دست وپا و قطع ان
 نفر را در طي تظاهراتهاي دانشجوئي ماه ژوئن دستگير 4000مقامات ايراني تآييد آردند آه بيش از 

 مطابق اطالعاتي آه بدست ما رسيده است هر آس آه بهر طريقي با اين واقعه ارتباطي  .آرده اند
  . وپيرزن و پيرمردها نيز استثناء نبودند  ساله13وانان نوج. داشته دستگيرشد

 غالم حسين محمدي  .مايلم آه افشاء آنم آه برخي از اين تظاهرات آننده گان در خفا اعدام شده اند
محمدي . و دو دوستش در ماه اوت به دليل اينكه در تظاهرات شبانه شرآت آرده بودند اعدام شدند

.  اسالم شهر درحومه تهران زندگي ميكرد اودر. ان آمل در شمال ايران بوددرمحله اآبر آباد در شهرست
 ترساندنشان خواستند آه از برگزاري مراسم  مقامات رژيم خانواده اورا چند روز بعد مطلع آرده و با

  .تدفين براي فرزندشان خودداري آنند
  .سرنوشت بسياري از اين افراد هنوز نامشخص است
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حنوب استان اصفهان دستگير , ات آننده درتظاهرات ضد دولتي درشهر سميرن تظاهر 32درماه اوت
  .اين ليستي است بي پايان. اينها تنها برخي از مواردي است آه برشمرده شده. شدند

 
  حكم نهايي عمادالدين باقي اعالم شد  

  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13پنج شنبه 
جرم اخالل در امنيت ملي از سوي دادگاه انقالب اسالمي عمادالدين باقي روزنامه نگار و نويسنده به 

  .  مجرم شناخته شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران، ايلنا، در اين حكم باقي به جرم تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع 

 قانون مجازات اسالمي به تحمل يك سال 500گروههاي مخالف آن به انحاي مختلف، مجرم و طبق ماده 
  . حبس محكوم گرديده است

با توجه به اوضاع و احوالي آه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم : در اين حكم همچنين آمده است
 5 قانون مجازات اسالمي، مجازات حبس وي به مدت 25گرديده و وضع اجتماعي آن و رعايت ماده 

  . همين قانون معلق مي گردد33سال، با عنايت به ماده 
همچنين حاآي است آه عمادالدين باقي از اتهام اهانت به واليت فقيه و مقام رهبري تبرئه گزارش ايلنا 
  پايان پيام. شده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

سخنگوي مقتدي صدر اعالم آرد آه فرد دستگير شده از سوي نيروهاي آمريكايي به عنوان معاون 
  .تباطي با اين روحاني نداردصدر، هيچ ار

  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13پنج شنبه 
به نقل از خبرگزاري فرانسه، مارك آيميت، يك ژنرال ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آمريكايي اعالم آرد، معاون مقتدي صدر در ارتباط با آشته شدن دو سرباز آمريكايي درماه اآتبر در بغداد 
  . است زداشتتحت با

نيروهاي تحت رهبري : آرد، بيان داشت ي آمريكايي آه در يك آنفرانس خبري صحبت مي اين فرمانده
آمريكا در يك عمليات مشترك با نيروهاي دفاع غيرنظامي عراق، مدير عملياتي مقتدي صدر را در شهر 

  .صدر دستگير آردند
 يك از  ص دستگير شده نداريم و او در هيچما هيچ ارتباطي با شخ: سخنگوي مقتدي صدر اظهار داشت

  .آند دفاتر مقتدي صدر فعاليت نمي
  .ي وي، تمامي اين ادعاها نادرست است به گفته

ي مقتدي صدر و جنبش وي  هاي ضد و نقيض درباره هدف از اين شايعات ايجاد نشانه: وي در ادامه افزود
 انتهاي پيام. است

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
   فرهنگي جمهوري اسالمي به عراق از ديد خبرگزاري دولتي ايتالياتهاجم

  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13پنج شنبه ): راديو فردا(آيوان حسيني 
بنابر گزارش اين خبرگزاري از . خبرگزاري دولتي ايتاليا، آنسا از هجوم فرهنگي ايران در عراق خبر داد

  . عراق فرستاده مي شودبغداد، هر روز چندين آاميون از ايران به 
در . محله المتنبي بغداد از سالها پيش محل تجمع روشنفكران عراقي است): راديو فردا(احمد رافت 

در . آوچه هاي تنگ اين محله، در قلب پايتخت عراق، دهها مغازه و دآه به خريد و فروش آتاب مشغولند
توانستند بسياري از آتابهايي را آه در زمان حكومت صدام حسين نيز روشنفكران و جوانان عراقي مي 

خبرنگار آنسا مي نويسد در اين . ليست سياه رژيم قرار گرفته بودند از دآه هاي اين محله تهيه آنند
روزها آه ديگر ليست سياهي وجود ندارد و ماموران سازمان اطالعاتي عراقي در آوچه هاي المتنبي 

  .ر شده استقدم نمي زنند، شمار آتاب فروشيها دو براب
  

. از آتابهايي آه در المتنبي عرضه مي شوند، به گفته خبرنگار ايتاليايي در مورد اسالم هستند% 80
مطالعه در مورد اسالم و بويژه شيعه آه در زمان صدام تقريبا غير ممكن بود، امروز توجه بسياري از 

شهاي المتنبي به خبرنگار آنسا ابواوسه، يكي از آتاب فرو. مردم اين شهر را به خود جلب آرده است
مي گويد در اين روزها ايرانيان آاميون آاميون آتاب در مورد مسائل فقهي و مذهبي و همچنين رابطه 
. مذهب با سياست را آه در جمهوري اسالمي به زبان عربي منتشر مي شوند، به عراق مي فرستند

، به يكي از درآمدهاي اصلي دآه هاي محله فروش اين آتابها آه با بهاي بسيار ارزان ارائه مي شوند
  . ابواوسه مي افزايد هفته پيش اولين نمايشگاه آتاب در بغداد برگزار شد. المتنبي تبديل شده است

اين نمايشگاه آه قرار بود سه روز به طول بي انجامد، تا ده روز تمديد شد و عمدتا آتابهاي اسالمي 
همين آتاب فروش مي افزايد ايرانيها سرمايه گذاري .  شده بودمنتشر شده در ايران به نمايش گذاشته

آالني براي ترويج مذهب شيعه در عراق نموده اند و بايد اذعان داشت آه تا آنون در اين راه موفق بوده 
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عراقيها تشنه مطالعه آتابهايي آه در : ابراهيم شكوري، خبرنگار ديگري به خبرنگار آنسا مي گويد. اند
شكوري مي افزايد ما مشتريان خارجي و آمريكايي نيز داريم آه از ما . ع بوده اند هستندگذشته ممنو

هرچند آه آنها هرگز پا به اين آوچه ها نمي . آتابهاي علماي شيعه عراقي را خريداري مي آنند
بسيار ورود آمريكاييها و عمدتا خارجيها به آوچه هاي تنگ اين محله به گفته شكوري براي آنها . گذارند

  .خطرناك است و مردم نيز به آنها خصمانه نگاه مي آنند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر13: روزنامه های تهران
  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13پنج شنبه  -بي بي سي 

 خبر داده و روزنامه های آخر هفته تهران از تشنج در مراسم سخنرانی شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا
نوشته اند که وی بعد از به هم خوردن مراسمی که برای سخنرانی در آن دعوت شده بود تحت الحفظ 

  .ماموران انتظامی از دانشگاه خارج شد
 در گزارشی در مورد به هم خوردن سخنرانی خانم عبادی نوشته اند که کيهان و جمهوری اسالمی

تراض زده اند و به عمل رييس دانشگاه که از شيرين دانشجويان به طور خودجوش دست به اين اع
  .عبادی دعوت کرده و اين را عملی افتخار آميز دانسته انتقاد کرده اند

زهرا رهنورد رييس دانشگاه الزهرا تهديد کرده است که اگر عامالن اين حادثه ياس نو به نوشته 
  .مجازات نشوند از سمت خود استعفا خواهد داد

ها که نامی از عامالن حمله به جلسه سخنرانی شيرين عبادی نبرده اند نشان می گزارش روزنامه 
دهد که نيروی بسيج دانشگاه الزهرا با اين عمل موافق بوده است و در حالی که رييس دانشگاه گفته 

است عامالن حادثه از بيرون دانشگاه آمده اند و شايد دانشجو هم نباشند، رييس بسيج دانشگاه 
  .فته ما قبال درباره حضور شيرين عبادی هشدار داده بوديمالزهرا گ

 مسئول بسيج دانشگاه الزهرا گفته شيرين عبادی به ظاهر از طرف انجمن اسالمی شرقبه نوشته 
دانشجويان دعوت شده بود اما در حقيقت از طرف رياست دانشگاه اين دعوت صورت گرفت چون انجمن 

  .اسالمی دانشگاه قانونی نيست
زهرا رهنورد گفته عده ای سعی داشتند آبروی تنها دانشگاه زنان در دنيا را ببرند و ياس نو وشته به ن

  .من اين را تحمل نخواهم کرد
 انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه الزهرا در بيانيه ای اعالم داشته آمده آه شيرين شرقبه نوشته 

امروز در اسلو، آمونيست ها عليه . حقوق بشر استعبادی افتخار تمام ايرانيان و طرفدار آزادی، صلح و 
عبادی شعار می دهند و او را به جرم مسلمان بودن محكوم می آنند و در ايران اقليتی خردگريز نيز او 

  .را آافر می خوانند
 آخرين مصاحبه علی اکبر صالحی نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی را منعکس شرق

تخاب کس ديگری به جای خود، يک هفته بعد از انتشار قطعنامه شورای حکام ابراز کرده که از ان
  .شادمانی کرده و گفته مسائل بسياری وجود دارد که بازگوئی آن برای تاريخ ضروری است

 صالحی که از وين به تهران بازگشته گفته است تصميم دولت بر شرقبه نوشته فرشاد محمودی در 
ه چيز روشن باشد هيچ نگرانی از اين بابت نداشتيم، قصورهايی بوده، به اين اين بود آه واقعا هم

صورت آه ما يكسری آزمايشاتی انجام داده بوديم و برخی از آنها را در مجالت علمی هم حتی چاپ 
  .اما به آژانس گزارش نداده بوديم. آرده بوديم

صور گفته است يك آج سليقگی هايی نماينده سابق ايران در آژانس بين المللی درباره علت اين ق
يك علت اتفاق هم اين بوده آه تا چند سال قبل در سازمان انرژی اتمی يك اداره ای آه . شده بود

  .مسائل حقوقی را زيرنظر داشته باشد و با دقت آنترل آند نداشتيم
يران در  محمد البرادعی گفته است اشرقاظهارات صاحلی در زمانی منتشر می شود که به نوشته 
  .صورتی که تخلف کند با جامعه بين المللی روبرو خواهد شد

سه روز پس از اعالم تقاضای ايران برای عضويت در اتحاديه عرب که با واکنش های مخالف اصالح طلبان 
 درگزارشی نوشته که تقاضای ايران در کميسيون حقوقی شرقو تائيد محافظه کاران روبرو شد، 

  .بررسی استاتحاديه عرب در دست 
 عمروموسی دبيرآل اتحاديه عرب از عضويت ايران به عنوان ناظر در ان اتحاديه شرقبه نوشته 

جانبداری کرده و گفته از پيوستن ديگر آشورهاي اسالمي به اتحاديه عرب به عنوان عضو ناظر استقبال 
  .ي مي آندو آن را فرصتي براي توسعه نقش منطقه اي و بين المللي اين اتحاديه ارزياب

از تشنج در جلسه روز چهارشنبه مجلس خبر داده که در آن يک نماينده اقليت محافظه کار به ياس نو 
  .شدت به اصالح طلبان تاخته و آنان را دشمن آرامش کشور خوانده است

نظر محسن آرمين را منعکس کرده که از رييس مجلس پرسيده چرا همه حق توهين به ياس نو 
  و نمايندگان مجلس حق اظهار نظر درباره هيچ کس را ندارند؟مجلس را دارند 

 را   نمايندگان مـجلــس آرمين به سخنان امام جمعه شهرهای مختلف اشاره کرده که از مـنبر نماز جمعه
   نظـام آنند رييس مجلس بايد پاسخ دهد که آيا مجلس  می   و خـيانت  فروشی  و وطن دينی  بی   به متهم

   هـم  آمريكا هستند و نظام  و نوآران  صهيـونيست رسـد همـه  می  ؟ اينجا آه  آيست امنظ.  نيسـت
  .شود  نمی  تضعيـف
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 در سرمقاله خود روزنامه نگاران و نمايندگان اصالح طلب مجلس را متهم کرده که بدون آنکه کيهان
  .ندکاری برای مملکت کنند اوضاع کشور را با طرح مسائل جنجالی آشفته می کن

 افشای ماجرای قتل زهرا کاظمی را از جمله جنجال های اصالح کيهانمحمد مهاجری در سرمقاله 
طلبان خوانده و نوشته دريغ آه تلف آنندگان چند سال از طاليی ترين فرصتهای آشور، هنوز هم 
  . بياورندطلبكارند و پرمدعا و می خواهند هر جور شده، اسمشان را يك بار ديگر از صندوق های رأی در

خبر داده که اکبر گنجی قديمی ترين روزنامه نگار زندانی به بيمارستان منتقل شده و حال وی ياس نو 
  .به علت بيماری ريوی و آسم نگران کننده است

گنجی که مقاالت افشاگرانه خود درباره مسووالن حکومت تحت تعقيب قرار گرفت و ياس نو به نوشته 
  .ل در زندان به سر می برد در وضعيتی است که نياز به مرخصی دارداز چهار سال و چند ماه قب

مخالفت مقامات قضايی با مرخصی اکبر گنجی در دو سال گذشته در حالی صورت می گيرد که به 
نوشته روزنامه های پنجشنبه رييس قوه قضاييه از وضعيت زندان ها و دادرسی ها انتقاد کرده و خواهان 

  .له گفته تراشيدن سر و پوشاندن لباس به زندانيان ممنوع استتغيير آن شده و از جم
دو سال پيش در جريان محاکمه اکبر گنجی وی که حاضر به پوشيدن لباس زندان نشده و به زور 
ماموران به اين کار مجبور گشته بود در مقابل دوربين ها نشان داد که برای پوشيدن لباس به زور 

  .ماموران او را شکنچه داده اند
ز با ايدز در ايران به يک پارتی تبديل شده  با لحنی اعتراض آميز خبر داده که مراسم جهانی مبارکيهان

  .که در آن موزيک پاپ پخش کرده و زن و مرد با هم سيگار کشيده اند
با گرفتن دست بغل « شب در پايان مراسم از حاضران خواسته شد 12 در ساعت کيهانبه نوشته 

شوخی های زننده و . سرپا بايستند و يك دقيقه برای مبتاليان به ايدز سكوت آنند» دستی های خود
جلف و صرف قهوه و سيگار به صورت مشترك توسط دختران و پسران در سالن جانبی تاالر هم پايان 

  .بخش اين همايش علمی بود
 از زبان قاضی رسالتدر حالی که بيش از يک سال از جنجال بر سر پرونده شهرام جزايری می گذرد 

خارج از کشور که نزديک پنجاه ميليارد تومان است توقيف پرونده نوشته تمام اموال جزايری در ايران و 
  .شده است

پرونده شهرام جزايری سال گذشته با جنجال زياد مطرح گرديد و وی در دادگاه اظهار داشت که ميليون 
ها تومان به روحانيون و نمايندگان مجلس کمک کرده است و در حالی که محافظه کاران از اين اعترافات 

  . اصالح طلبان استفاده های تبليغاتی می کردندعليه مجلس و
 سال زندان محکوم شد گفت که هيچ عمل خالفی از 27شهرام جزايری در جريان دادگاهی که در آن به 

وی سرنزده و به ابتکارهای شخصی موفق به کسب ميلياردها تومان ثروت شده که بخشی از آن را به 
  .امور خيريه اختصاص داده است

  
  گوناگون

  
 طرف مقابل سعيد امامي در -دستگاه قضايي فرانسه و پرونده معامالت محرمانه تسليحاتي ايران 

  شود؟ معامالت تسليحاتي افشا مي
  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13 پنج شنبه -بازتاب 

ر هاي اقتصادي ايران را د هاي آغازين انقالب، شريان اقتصاد داللي آه به دليل شرايط اوليه جنگ در سال
اآنون  دست گرفته بود، متأسفانه چنان سيطره اختاپوسي خود را بر اقتصاد ايران پهن آرده بود آه هم

 سال فعاليت زيرزميني و علني، فرهنگ داللي خود را حتي بر روابط اجتماعي و 22پس از نزديك به 
ي آه هاي مناسبات فرهنگي جامعه نيز گسترده است؛ فرهنگي آه باعث شده با وجود فعاليت

مندي از امكانات فراوان  ها و همچنين ادارات عريض و طويل دولتي با وجود بهره ها و وزارتخانه سازمان
اند آه  ها بوده بازرگاني و پرسنل و سفرهاي متعدد به آشورهاي خارجي، متأسفانه هميشه اين دالل

اند و  ت تجاري داشتهچه در زمينه تجارت داخلي و چه تجارت خارجي، نقش اول را در انجام معامال
  . اند تعدادي از آنها عالوه بر تأمين منافع اقتصادي، به دنبال آسب منافع سياسي نيز بوده

ها به بازار ايران راه  ها و واسطه آردند، از طريق اين دالل هايي آه به بازار ايران راه پيدا مي عمده شرآت
 6اآنون بيش از  باشد؛ شرآتي آه هم سه مي فرانELFها، شرآت  يكي از اين شرآت. اند پيدا آرده

  .ميليارد دالر از حجم قراردادهاي نفتي ايران را به خود اختصاص داده است
او آه . ها است  فرانسوي معروف به مارشال صحرايي يكي از اين داللJacques Monsieurآقاي 
 سوي سازمان ملل، به دو باشد، با نقض تحريم وضع شده از ترين قاچاقچي اسلحه در اروپا مي بزرگ

اين اقدام، زماني بود آه بين دو آشور مزبور درگيري خونين . آشور بوسني و آرواسي سالح فرستاد
ها با موافقت سازمان اطالعات مرآزي  طوالني وجود داشت و بنا بر ادعاي بعدي وي، ارسال اسلحه

 بعدا آه روابط خوب Monsieurآقاي . و سازمان اطالعات داخلي فرانسه انجام شده بود» سيا«آمريكا 
خودش را ـ به دليل همكاري با جمهوري اسالمي ايران ـ در زمينه صادر و وارد آردن سالح و نيز تهيه 

اورانيوم با واشنگتن از دست داد همكاري نزديكي را با هيأت رييسه غول نفتي فرانسوي يعني شرآت 
ELF) با آمپاني آغاز آرد آه به تدريج) نفت دولتي فرانسه Total fina ادغام شد و يك 2000 در سال 

اگرچه .  به وجود آمد آه ششمين توليدآننده بزرگ نفت دنيا شدTotal fina ELFشرآت ترآيبي با نام 
آارهاي مونسيور موجب خشم مقامات دولت آمريكا شد و تحت پيگرد مقامات اجرايي قانون فرانسوي و 
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المللي  هاي بين ر فرانسه زندگي آرد و اين در حالي بود آه تحريمبلژيكي قرار گرفت، ولي آشكارا د
  . عليه ارسال سالح به آشورهاي درگير جنگ را نقض آرده بود

هاي مربوط به معامله اسلحه با آنگري براز اويل، تهديد آرد آه همه چيز  آقاي مونسيور براي دريافت پول
ه بخشي از اين افشاگري، دخالت سازمان اطالعات درباره معامالتش را افشا خواهد آرد، در حالي آ

 بيشترين ELFبه اين ترتيب هيأت رييسه شرآت .  بودELFفرانسه مقامات سابق شرآت فرانسوي 
نگراني را از برخورد با او داشتند، زيرا زماني آه وي تهديد خودش را مطرح آرده بود، دولت فرانسه در 

اين شرآت از جمله دخالت آن در تجارت اسلحه در مقابل حال رسيدگي به سابقه طوالني فساد در 
  .نفت بوده است

 موجب رسوايي گسترده براي فرانسه شد، به طوري آه پاي نخبگان حاآم ELFجريان محاآمه شرآت 
، وزير خارجه سابق فرانسه ـ آه Rdand Dumasبر آشور و سلسله مراتب پلكاني آنان از جمله آقاي 

 نگه داشته ELFبگير شرآت   را در فهرست افراد حقوقchristine Deviers Joncurtمعشوقه خود به نام 
 در رابطه با فساد و 2001 در ژوئن Dumasوزير خارجه سابق فرانسه، آقاي . بود ـ به ميان آشيده شد

هاي   نفر به دليل رسوايي42سوءاستفاده از اموال عمومي به شش ماه زندان محكوم و تاآنون نيز 
  .اند ي و فساد متهم و چندين نفر هم محكوم شدهتسليحات

هاي اطالعاتي غربي هستند و با نخبگان و  تاجران سودجوي اسلحه، به واقع در خدمت منافع سازمان
هاي تسليحاتي سازمان ملل را با موافقت پنهاني بعضا آشكار  آنان تحريم. افراد برجسته هماهنگند

هاي نظامي را به نفع منافع تجاري خودشان از  ا توازن و درگيريآنند ت ها نقض و تالش مي مقامات دولت
  .بين ببرند

 در 80از دهه .  در بلژيك متولد شد و به درجه مارشال صحرايي رسيد1953 مارس 31آقاي مونسيور در 
آنترا شرآت داشته و اولين بار اطالعات موثق  وي در ماجراي ايران ـ. تجارت اسلحه دست داشته است

، 1986اين امر زماني برمال شد آه پليس فدرال بلژيك  در سال . مالت ايران از طريق او آشف شداز معا
به طور مرموزي يك آيف متعلق به وي را پيدا آرد آه بعدا از آن به عنوان مدارك ارسال موشك از سوي 

  .تاو ضمنا اسنادي از آشور اسراييل را همراه خود داشته اس. ايران به بلژيك تفسير شد
روابط :  داشته، گفتDSTآقاي مونسيور ضمن ابراز اينكه روابط خوب و مفيدي با شرآت فرانسوي 

 ELF آغاز شده بود و اعالم آرد آه شرآت 1990 داشته آه در اوايل دهه ELFبسيار نزديكي با شرآت 
اي آه  وي در نامهاين مطلب به نح. گذاري آند آماده بوده تا در زمينه معامالت قاچاقچيان اسلحه سرمايه

 از طرف يك سرهنگ انگليسي براي يك توليدآننده سالح لهستاني 1991آقاي مونسيور در سال 
، تحت نفوذ عوامل سري 1965 از زمان تأسيس خود در سال ELFشرآت . فرستاده بود، نمايان است

جهان، اقداماتي را هاي نفتي در سراسر  اند براي دستيابي به ميدان عواملي آه متهم بوده. بوده است
اين شرآت دقيقا وقتي شكل گرفت آه دستيابي به نفت، يك موضوع حساس و راهبردي . اند انجام داده

هنگامي آه آشورهاي مستعمره فرانسه در آفريقا و الجزاير به . شد براي فرانسه محسوب مي
دچار آمبود شديد استقالل دست يافتند، فرانسه دسترسي آسان به منابع نفتي را از دست داد و 

 تأسيس شد تا با استفاده از هر روش ضروري، آمبود منافع نفتي براي فرانسه را ELFلذا شرآت . شد
جمهور  رييس( آه مورد اعتماد شارل دوگل Jacques Faccartيك سياستمدار فرانسوي به . آاهش دهد

هاي   در تنظيم سياست،1997 ميالدي تا زمان مرگش در 1950نيز بوده و از دهه ) سابق فرانسه
فرانسه نقش داشته، آمبود منابع نفتي براي فرانسه در آن زمان و ضرورت دستيابي به منابع نفتي به 

براي دفاع از منافع آشورمان ما «: هر قيمت ممكن را به طور صريح بيان آرده، به طوري آه گفته است
  .»هاي شرورانه دريغ نداريم از متوسل شدن به شيوه

 ELFنه آه اينك در روند تحقيقات يك دادگاه فرانسوي به طور مستند مشخص شده، شرآت گو همان
آوشيد تا شرايط سياسي الزم را فراهم سازد تا دسترسي  يافت، به سختي مي هرجا آه نفت مي

مثال اين شرآت و ارتش فرانسه در آشور غني نفتي گابن در .  شود آسان اين شرآت به نفت تضمين
اين .  شد1964 در سال Laurent Mbaجمهور  ام به ايجاد يك آودتا آرد آه موجب سقوط رييسآفريقا، اقد

آش گمنام به نام عمر   سال بعد از استقالل اين آشور انجام گرفت و پس از آن يك آدم4آودتا آمتر از 
داشت ـ هاي سري فرانسه قرار  بگيران از سازمان فعاليت بونگو ـ آه نام وي در فهرست اسامي حقوق

آشور گابن مدت بسيار آمي بعد از آودتا به بهترين ذخيره و . به عنوان رييس و حاآم آشور مطرح شد
  .اي دست يافت العاده ميدان نفتي براي فرانسه تبديل شد و آقاي عمر بونگو هم به ثروت فوق

هايي را آه   طرح،1992آرد، طبق مدارك خودش در سال   آه دولت ايران با او تجارت ميMonsieurآقاي 
 تهيه شده بود، به نيروي هوايي ايران داده تا موشك هوا به Matraتوسط يك شرآت فرانسوي به نام 

 تالش آرد تا ابزارهاي 1992او در سال .  نصب آندF-4 را به هواپيماهاي جنگنده فانتوم Magic2هواي 
هاي هاگ  تواند موشك  است آه ميرادارهاي الكترونيكي به ايران بدهد؛ رادار الكترونيكي دستگاهي

هاي  آوري آليدي به تهران فروخته آه اينك توسط فرودگاه همچنين او يك فن. زمين به هوا را رديابي آند
-Bellاو همچنين پيشنهاد فروش بالگردهاي . گيرد ايران در پروازهاي داخلي مورد استفاده قرار مي

Agustaباعث 1996 آگوست 22نده او در دادگاه، وي همچنين در طبق مدارك پرو.  را به ايران داده بود 
شد آه ايران براي نقض تحريم تسليحاتي سازمان ملل به آشورهاي آوچك آفريقاي مرآزي مانند 

  .بروندي آه همسايه روانداست، سالح بفروشد
 نظرشان را ها خواسته است تا قيمت مورد  از ايرانيMansieurبنا بر سندي آه پليس بلژيك يافته، آقاي 

  .هاي ميك به آشور بروندي اعالم آنند هاي جنگي، مهمات و فشنگ و توپ براي فروش خمپاره، تفنگ
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فرستد و به   به مقصد مي76وي گفت آه ابزارهاي نظامي فوق را با يك هواپيماي روسي ايلوشين 
ي مزبور داشته باشند، وي ها ترين نگراني در مورد سالح همتايان ايراني خود اطمينان داد آه اگر آنان آم

آننده ديگري براي آنها بيابد و در اسناد مربوطه، هيچ اثري از فروشنده به جاي نگذارد  تواند مصرف مي
  . آه دولت ايران با اين معامله مخالفت آرد
 1996اين مأموران در سال . اند ها از آقاي مونسيور حضور داشته مأموران گمرگ آمريكا در قضيه بازرسي

هاي او را تحت بازرسي قرار دهند و آمي بعد، مأموران بلژيكي  ژيك را متقاعد آردند آه فعاليتبل
آقاي مونسيور در .  به ايران را آغاز آردندFIM-92Aهاي استينگر  بازرسي و رسيدگي به فروش موشك

.  استدهنده اسب آرد آه تنها يك پرورش اين هنگام در منطقه بورگس فرانسه زندگي و وانمود مي
 در يك دادگاه فرانسوي براي 2000بايست، در پايان سال  مي سرانجام وي طبق برنامه تهيه شده مي

شد، اما در ماه نوامبر ناپديد شد و به ايران آمد و در ايران با جريان ديگري از  ارايه توضيحات حاضر مي
  .هاي قانوني مواجه شد ها و رسيدگي بازرسي

آوري اطالعات  هران، مونسيور را بازداشت و او را متهم به جاسوسي و جمعشعبه سوم دادگاه انقالب ت
هاي تجاري  نامه. ايران سوابق زيادي از رابطه با آقاي مونسيور داشت. بندي شده و محرمانه آرد طبقه

شرآت . دهد آه اين قاچاقچي اسلحه، مكاتباتي با ايران داشته است  نشان ميModelexبين شرآت 
Modelexقاي مونسيور و آقاي  و آTayallo و آقاي Sigolet از شرآت ELF با يكديگر، به صورت يك 

  .آردند مجموعه واحد آار مي
منسيور براي آمك به صدور سالح به اين . ترديدي نيست آه تهران اطالعات بسيار زيادي درباره او دارد

هاي  برخي از ويژگي. شته استآشور و دستيابي آن به مواد خام، همكاري نزديكي با دولت ايران دا
بازداشت وي در ايران موجب شد، مقامات فرانسوي حداقل در ابتدا اين طوراستنباط آنند آه اين 

قاچاقچي اسلحه با حضور خود در ايران و با استفاده از يك دستگيري و بازداشت ساختگي، قصد داشته 
هايي براي  يران و بازداشت در تهران، سفارشوي قبل از سفر به ا. از دست قوه قضاييه فرانسه فرار آند

اما . داده مدتي خارج از فرانسه بماند دهد، احتمال مي حفظ اموالش در فرانسه آرده بود آه نشان مي
. اش، حقيقتا بازداشت شده است  مشخص شد آه آقاي مونسيور برخالف خواسته2001از آغاز سال 

دان ايراني از سوي مونسيور به  توسط يك حقوق 2001نويس در اوايل سال  يك صفحه مطلب دست
دانست آه  طبق محتواي اين فاآس، ايران مي. وسيله فاآس براي وآالي مدافع ايراني او ارسال شد

انجام عمليات تسليحاتي ايران توسط قاچاقچي بلژيكي، ممكن بود منجر به پرداخت حق آميسيون 
ها در  شد، به حساب ايراني  هزار دالر را شامل مي25 تا 17مبالغي آه از . ها شود غيرقانوني به ايراني
الذآر، آقاي مونسيور به طور  ق نوشته فاآس شده فو به موجب متن دست. دبي واريز شده است
توانست، ثابت آند  داده آه از محل اسنادي آه مي هاي اروپايي خود اجازه مي دان غيرمستقيم به حقوق

حكم محكوميت آقاي مونسيور در . يران فعاليت آرده، آگاهي يابندآه وي با اطالع و پذيرش دولت ا
 در تهران صادر شد و اعالم شد آه وي به قيد سپردن وثيقه يك ميليون دالر و ضمانت آزاد 2001دسامبر 

  .هاي بيشتري را به دست آورد است و به اين ترتيب پليس فرانسه سرنخ
آرد، به يك حساب سودآور  ر و شرآاي او پرداخت مي به آقاي مونسيوFIBAهايي آه بانك  اغلب پول

هاي آقاي مونسيور  شدند آه نشان از وجود يك بازيگر ديگر در صحنه فعاليت  واريز ميCHمشابه با آد 
 در شهر استانبول دستگير و بلژيك به دليل 2002 مي سال 11آقاي مونسيور در تاريخ . داشته است

  .برده شده استقاچاق اسلحه خواستار استرداد نام
  
 

 طرف مقابل سعيد امامي در -دستگاه قضايي فرانسه و پرونده معامالت محرمانه تسليحاتي ايران 
  شود؟ معامالت تسليحاتي افشا مي

  2003 دسامبر 4 –1382 آذر 13 پنج شنبه -بازتاب 
صادي ايران را در هاي اقت هاي آغازين انقالب، شريان اقتصاد داللي آه به دليل شرايط اوليه جنگ در سال

اآنون  دست گرفته بود، متأسفانه چنان سيطره اختاپوسي خود را بر اقتصاد ايران پهن آرده بود آه هم
 سال فعاليت زيرزميني و علني، فرهنگ داللي خود را حتي بر روابط اجتماعي و 22پس از نزديك به 

هايي آه  وجود فعاليتمناسبات فرهنگي جامعه نيز گسترده است؛ فرهنگي آه باعث شده با 
مندي از امكانات فراوان  ها و همچنين ادارات عريض و طويل دولتي با وجود بهره ها و وزارتخانه سازمان

اند آه  ها بوده بازرگاني و پرسنل و سفرهاي متعدد به آشورهاي خارجي، متأسفانه هميشه اين دالل
اند و   در انجام معامالت تجاري داشتهچه در زمينه تجارت داخلي و چه تجارت خارجي، نقش اول را

  . اند تعدادي از آنها عالوه بر تأمين منافع اقتصادي، به دنبال آسب منافع سياسي نيز بوده
ها به بازار ايران راه  ها و واسطه آردند، از طريق اين دالل هايي آه به بازار ايران راه پيدا مي عمده شرآت

 6اآنون بيش از  باشد؛ شرآتي آه هم  فرانسه ميELF، شرآت ها يكي از اين شرآت. اند پيدا آرده
  .ميليارد دالر از حجم قراردادهاي نفتي ايران را به خود اختصاص داده است

او آه . ها است  فرانسوي معروف به مارشال صحرايي يكي از اين داللJacques Monsieurآقاي 
حريم وضع شده از سوي سازمان ملل، به دو باشد، با نقض ت ترين قاچاقچي اسلحه در اروپا مي بزرگ

اين اقدام، زماني بود آه بين دو آشور مزبور درگيري خونين . آشور بوسني و آرواسي سالح فرستاد
ها با موافقت سازمان اطالعات مرآزي  طوالني وجود داشت و بنا بر ادعاي بعدي وي، ارسال اسلحه

 بعدا آه روابط خوب Monsieurآقاي . انجام شده بودو سازمان اطالعات داخلي فرانسه » سيا«آمريكا 
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خودش را ـ به دليل همكاري با جمهوري اسالمي ايران ـ در زمينه صادر و وارد آردن سالح و نيز تهيه 
اورانيوم با واشنگتن از دست داد همكاري نزديكي را با هيأت رييسه غول نفتي فرانسوي يعني شرآت 

ELF) آرد آه به تدريج با آمپاني آغاز ) نفت دولتي فرانسهTotal fina ادغام شد و يك 2000 در سال 
اگرچه .  به وجود آمد آه ششمين توليدآننده بزرگ نفت دنيا شدTotal fina ELFشرآت ترآيبي با نام 

آارهاي مونسيور موجب خشم مقامات دولت آمريكا شد و تحت پيگرد مقامات اجرايي قانون فرانسوي و 
المللي  هاي بين ت، ولي آشكارا در فرانسه زندگي آرد و اين در حالي بود آه تحريمبلژيكي قرار گرف

  . عليه ارسال سالح به آشورهاي درگير جنگ را نقض آرده بود
هاي مربوط به معامله اسلحه با آنگري براز اويل، تهديد آرد آه همه چيز  آقاي مونسيور براي دريافت پول
 آرد، در حالي آه بخشي از اين افشاگري، دخالت سازمان اطالعات درباره معامالتش را افشا خواهد

 بيشترين ELFبه اين ترتيب هيأت رييسه شرآت .  بودELFفرانسه مقامات سابق شرآت فرانسوي 
نگراني را از برخورد با او داشتند، زيرا زماني آه وي تهديد خودش را مطرح آرده بود، دولت فرانسه در 

طوالني فساد در اين شرآت از جمله دخالت آن در تجارت اسلحه در مقابل حال رسيدگي به سابقه 
  .نفت بوده است

 موجب رسوايي گسترده براي فرانسه شد، به طوري آه پاي نخبگان حاآم ELFجريان محاآمه شرآت 
، وزير خارجه سابق فرانسه ـ آه Rdand Dumasبر آشور و سلسله مراتب پلكاني آنان از جمله آقاي 

 نگه داشته ELFبگير شرآت   را در فهرست افراد حقوقchristine Deviers Joncurtه خود به نام معشوق
 در رابطه با فساد و 2001 در ژوئن Dumasوزير خارجه سابق فرانسه، آقاي . بود ـ به ميان آشيده شد

هاي  ايي نفر به دليل رسو42سوءاستفاده از اموال عمومي به شش ماه زندان محكوم و تاآنون نيز 
  .اند تسليحاتي و فساد متهم و چندين نفر هم محكوم شده

هاي اطالعاتي غربي هستند و با نخبگان و  تاجران سودجوي اسلحه، به واقع در خدمت منافع سازمان
هاي تسليحاتي سازمان ملل را با موافقت پنهاني بعضا آشكار  آنان تحريم. افراد برجسته هماهنگند

هاي نظامي را به نفع منافع تجاري خودشان از  آنند تا توازن و درگيري  تالش ميها نقض و مقامات دولت
  .بين ببرند

 در 80از دهه .  در بلژيك متولد شد و به درجه مارشال صحرايي رسيد1953 مارس 31آقاي مونسيور در 
عات موثق آنترا شرآت داشته و اولين بار اطال وي در ماجراي ايران ـ. تجارت اسلحه دست داشته است

، 1986اين امر زماني برمال شد آه پليس فدرال بلژيك  در سال . از معامالت ايران از طريق او آشف شد
به طور مرموزي يك آيف متعلق به وي را پيدا آرد آه بعدا از آن به عنوان مدارك ارسال موشك از سوي 

  .اه خود داشته استاو ضمنا اسنادي از آشور اسراييل را همر. ايران به بلژيك تفسير شد
روابط :  داشته، گفتDSTآقاي مونسيور ضمن ابراز اينكه روابط خوب و مفيدي با شرآت فرانسوي 

 ELF آغاز شده بود و اعالم آرد آه شرآت 1990 داشته آه در اوايل دهه ELFبسيار نزديكي با شرآت 
اي آه   اين مطلب به نحوي در نامه.گذاري آند آماده بوده تا در زمينه معامالت قاچاقچيان اسلحه سرمايه

 از طرف يك سرهنگ انگليسي براي يك توليدآننده سالح لهستاني 1991آقاي مونسيور در سال 
، تحت نفوذ عوامل سري 1965 از زمان تأسيس خود در سال ELFشرآت . فرستاده بود، نمايان است

 نفتي در سراسر جهان، اقداماتي را هاي اند براي دستيابي به ميدان عواملي آه متهم بوده. بوده است
اين شرآت دقيقا وقتي شكل گرفت آه دستيابي به نفت، يك موضوع حساس و راهبردي . اند انجام داده

هنگامي آه آشورهاي مستعمره فرانسه در آفريقا و الجزاير به . شد براي فرانسه محسوب مي
ا از دست داد و دچار آمبود شديد استقالل دست يافتند، فرانسه دسترسي آسان به منابع نفتي ر

 تأسيس شد تا با استفاده از هر روش ضروري، آمبود منافع نفتي براي فرانسه را ELFلذا شرآت . شد
جمهور  رييس( آه مورد اعتماد شارل دوگل Jacques Faccartيك سياستمدار فرانسوي به . آاهش دهد

هاي  ، در تنظيم سياست1997ن مرگش در  ميالدي تا زما1950نيز بوده و از دهه ) سابق فرانسه
فرانسه نقش داشته، آمبود منابع نفتي براي فرانسه در آن زمان و ضرورت دستيابي به منابع نفتي به 

براي دفاع از منافع آشورمان ما «: هر قيمت ممكن را به طور صريح بيان آرده، به طوري آه گفته است
  .»داريمهاي شرورانه دريغ ن از متوسل شدن به شيوه

 ELFگونه آه اينك در روند تحقيقات يك دادگاه فرانسوي به طور مستند مشخص شده، شرآت  همان
آوشيد تا شرايط سياسي الزم را فراهم سازد تا دسترسي  يافت، به سختي مي هرجا آه نفت مي

 در مثال اين شرآت و ارتش فرانسه در آشور غني نفتي گابن.  شود آسان اين شرآت به نفت تضمين
اين .  شد1964 در سال Laurent Mbaجمهور  آفريقا، اقدام به ايجاد يك آودتا آرد آه موجب سقوط رييس

آش گمنام به نام عمر   سال بعد از استقالل اين آشور انجام گرفت و پس از آن يك آدم4آودتا آمتر از 
ري فرانسه قرار داشت ـ هاي س بگيران از سازمان فعاليت بونگو ـ آه نام وي در فهرست اسامي حقوق

آشور گابن مدت بسيار آمي بعد از آودتا به بهترين ذخيره و . به عنوان رييس و حاآم آشور مطرح شد
  .اي دست يافت العاده ميدان نفتي براي فرانسه تبديل شد و آقاي عمر بونگو هم به ثروت فوق

هايي را آه  ، طرح1992دش در سال آرد، طبق مدارك خو  آه دولت ايران با او تجارت ميMonsieurآقاي 
 تهيه شده بود، به نيروي هوايي ايران داده تا موشك هوا به Matraتوسط يك شرآت فرانسوي به نام 

 تالش آرد تا ابزارهاي 1992او در سال .  نصب آندF-4 را به هواپيماهاي جنگنده فانتوم Magic2هواي 
هاي هاگ  تواند موشك ترونيكي دستگاهي است آه ميرادارهاي الكترونيكي به ايران بدهد؛ رادار الك

هاي  آوري آليدي به تهران فروخته آه اينك توسط فرودگاه همچنين او يك فن. زمين به هوا را رديابي آند
-Bellاو همچنين پيشنهاد فروش بالگردهاي . گيرد ايران در پروازهاي داخلي مورد استفاده قرار مي
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Agustaباعث 1996 آگوست 22طبق مدارك پرونده او در دادگاه، وي همچنين در .  را به ايران داده بود 
شد آه ايران براي نقض تحريم تسليحاتي سازمان ملل به آشورهاي آوچك آفريقاي مرآزي مانند 

  .بروندي آه همسايه روانداست، سالح بفروشد
ست تا قيمت مورد نظرشان را ها خواسته ا  از ايرانيMansieurبنا بر سندي آه پليس بلژيك يافته، آقاي 

  .هاي ميك به آشور بروندي اعالم آنند هاي جنگي، مهمات و فشنگ و توپ براي فروش خمپاره، تفنگ
فرستد و به   به مقصد مي76وي گفت آه ابزارهاي نظامي فوق را با يك هواپيماي روسي ايلوشين 

هاي مزبور داشته باشند، وي  در مورد سالحترين نگراني  همتايان ايراني خود اطمينان داد آه اگر آنان آم
آننده ديگري براي آنها بيابد و در اسناد مربوطه، هيچ اثري از فروشنده به جاي نگذارد  تواند مصرف مي

  . آه دولت ايران با اين معامله مخالفت آرد
 1996 در سال اين مأموران. اند ها از آقاي مونسيور حضور داشته مأموران گمرگ آمريكا در قضيه بازرسي

هاي او را تحت بازرسي قرار دهند و آمي بعد، مأموران بلژيكي  بلژيك را متقاعد آردند آه فعاليت
آقاي مونسيور در .  به ايران را آغاز آردندFIM-92Aهاي استينگر  بازرسي و رسيدگي به فروش موشك

. دهنده اسب است پرورشآرد آه تنها يك  اين هنگام در منطقه بورگس فرانسه زندگي و وانمود مي
 در يك دادگاه فرانسوي براي 2000بايست، در پايان سال  مي سرانجام وي طبق برنامه تهيه شده مي

شد، اما در ماه نوامبر ناپديد شد و به ايران آمد و در ايران با جريان ديگري از  ارايه توضيحات حاضر مي
  .هاي قانوني مواجه شد ها و رسيدگي بازرسي

آوري اطالعات  دادگاه انقالب تهران، مونسيور را بازداشت و او را متهم به جاسوسي و جمعشعبه سوم 
هاي تجاري  نامه. ايران سوابق زيادي از رابطه با آقاي مونسيور داشت. بندي شده و محرمانه آرد طبقه

رآت ش. دهد آه اين قاچاقچي اسلحه، مكاتباتي با ايران داشته است  نشان ميModelexبين شرآت 
Modelex و آقاي مونسيور و آقاي Tayallo و آقاي Sigolet از شرآت ELF با يكديگر، به صورت يك 

  .آردند مجموعه واحد آار مي
منسيور براي آمك به صدور سالح به اين . ترديدي نيست آه تهران اطالعات بسيار زيادي درباره او دارد

هاي  برخي از ويژگي. ا دولت ايران داشته استآشور و دستيابي آن به مواد خام، همكاري نزديكي ب
بازداشت وي در ايران موجب شد، مقامات فرانسوي حداقل در ابتدا اين طوراستنباط آنند آه اين 

قاچاقچي اسلحه با حضور خود در ايران و با استفاده از يك دستگيري و بازداشت ساختگي، قصد داشته 
هايي براي  قبل از سفر به ايران و بازداشت در تهران، سفارشوي . از دست قوه قضاييه فرانسه فرار آند

اما . داده مدتي خارج از فرانسه بماند دهد، احتمال مي حفظ اموالش در فرانسه آرده بود آه نشان مي
. اش، حقيقتا بازداشت شده است  مشخص شد آه آقاي مونسيور برخالف خواسته2001از آغاز سال 

دان ايراني از سوي مونسيور به   توسط يك حقوق2001اوايل سال نويس در  يك صفحه مطلب دست
دانست آه  طبق محتواي اين فاآس، ايران مي. وسيله فاآس براي وآالي مدافع ايراني او ارسال شد

انجام عمليات تسليحاتي ايران توسط قاچاقچي بلژيكي، ممكن بود منجر به پرداخت حق آميسيون 
ها در  شد، به حساب ايراني  هزار دالر را شامل مي25 تا 17مبالغي آه از . ها شود غيرقانوني به ايراني
الذآر، آقاي مونسيور به طور  ق نوشته فاآس شده فو به موجب متن دست. دبي واريز شده است
توانست، ثابت آند  داده آه از محل اسنادي آه مي هاي اروپايي خود اجازه مي دان غيرمستقيم به حقوق

حكم محكوميت آقاي مونسيور در .  و پذيرش دولت ايران فعاليت آرده، آگاهي يابندآه وي با اطالع
 در تهران صادر شد و اعالم شد آه وي به قيد سپردن وثيقه يك ميليون دالر و ضمانت آزاد 2001دسامبر 

  .هاي بيشتري را به دست آورد است و به اين ترتيب پليس فرانسه سرنخ
آرد، به يك حساب سودآور   به آقاي مونسيور و شرآاي او پرداخت ميFIBAهايي آه بانك  اغلب پول

هاي آقاي مونسيور  شدند آه نشان از وجود يك بازيگر ديگر در صحنه فعاليت  واريز ميCHمشابه با آد 
 در شهر استانبول دستگير و بلژيك به دليل 2002 مي سال 11آقاي مونسيور در تاريخ . داشته است

  .تار استرداد نامبرده شده استقاچاق اسلحه خواس
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