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

  
  

 ا آاظميزهرزنده ياد 
  

  اعالم خاتمه محاآمه متهم به قتل زهرا آاظمى
  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28 يك شنبه -راديو آلمان 

روز يكشنبه هجدهم ژوييه، بيست و هشتم تير ماه، در دومين روز دادگاه رسيدگى به پرونده قتل 
ه اى غيرمنتظره اعالم آرد ژورناليست ايرانى آانادايى خانم زهرا آاظمى در ايران قاضى دادگاه به گون

پس از اعالم گفته قاضى گروه وآيالن مدافع خانواده زهرا آاظمى آه . آه محاآمه به پايان رسيده است
خانم دآتر شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل نيز جزو آنان است، به نشان اعتراض جلسه دادگاه را 

  . ترك آردند
 از خانواده هاى زندانيان سياسى در برابر زندان اوين زهرا آاظمى يك سال پيش حين عكسبردارى

  . دستگير شد و بر اثر ضربه هاى وارد آمده  در طول بازجويى  و  خونريزى مغزى ناشى از آن درگذشت
آن گونه آه خبر مى رسد خانم دآتر عبادى در دادگاه اصرار آرده بود آه بررسى و تحقيق در باره اين 

به نظر وى يكى از آارمندان زندان اوين به نام بخشى مسئول آشته شدن زهرا . دپرونده از نو انجام گير
  . آاظمى است و نه شخصى آه هم اآنون در دادگاه محاآمه مى شود

بخشى . متهم آنونى احمدى آه آارمند وزارت اطالعات است، از ابتدا اعالم آرده است آه بيگناه است
  . ده بود، اما دوباره آزاد گشتپيش از اين دادگاه دستگير و بازجويى ش

خانم شيرين عبادى هم چنين خواستار آن شده است آه گروهى از شخصيتهاى دستگاه رهبرى ايران 
  . چون على يونسى، وزير اطالعات و دادستان تهران سعيد مرتضوى به دادگاه احضار شوند

شدن خانم آاظمى دست نيروهاى اصالح طلب ايران مى گويند آه سعيد مرتضوى در ماجراى آشته 
  .دارد

  کانادا سفير خود از تهران را فراخواند
زهرا " شبه قتل غير عمد"دولت کانادا در اعتراض به روند محاکمه پرونده متهم به  -بي بي سي 

  .کاظمی، عکاس خبری ايرانی مقيم کانادا، فيلپ مک کينن، سفير خود در تهران، را فراخوانده است
جه کانادا، گفته است عدم اجازه به ديپلماتها و نمايندگان رسانه های خارجی در بيل گراهام، وزير خار

  .جلسه دادگاه نقض آشکار روند طبيعی محاکمه است
  

   کاظمي )زيبا(زندگي زهراآوتاه از 
   1327اول مهرماه سال :تولد

   مدرسه عالي تلويزيون و سينما در تهران در 51 تا 48 سالهاي :تحصيالت عالي
   کارگرداني:حصيلي ترشته

   فرانسهدرتلويزيون ايران در  53در سال : رشته آاري
   در رشته هنر و ادبيات دکترا64در سال : دوره دآترا
   به کانادا مهاجرت کرد و در عکاسي تخصص يافت1372در سال : مهاجرت

  براي عكاسي به دور دنيا سفرتمام وقت و عكاس : حرفه دائمي
  اردگاههاي پناهندگان فلسطيني در اردن، لبنان و سوريهادهاي خاورميانه،رويد: سوژه هاي مورد توجه

  و رويدادهاي عراق و آردستان، وضعيت زنان در خاورميانه
 تصوري درباره خانواده هاي زندانيان آردن آخرين گزارشکامل  در حال 1382تيرماه سال در : آخرين آار

اموران رژيم ايران دستگير و در اثر شكنجه جان  در ايران بود آه به وسيله مسياسي و دانشجويي
  .باخت

  

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

  آند واشنگتن فشارهاي سياسي خود را براي براندازي نظام ايران تشديد مي:تايمز
  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28يك شنبه 

آمريكا در صورت « :ه تايمز به نقل از يك مقام عالي رتبه دولت آمريكا نوشتروزنام: خبرگزاري فارس
اي را براي براندازي  انتخاب مجدد جرج دابليو بوش به سمت رياست جمهوري اين آشور، تالش گسترده

  ».نظام ايران به آار خواهد بست
واشنگتن فشارهاي « :يك مقام عالي رتبه آمريكايي آه نخواست نامش فاش شود به مجله تايمز گفت

سياسي خود را جهت براندازي رژيم ايران در صورت انتخاب مجدد بوش به اين سمت افزايش خواهد 
  » .داد
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به ادعاي اين منبع، آمريكا از سه آشور بزرگ اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه خواسته است تا موضع 
  . شديدتري عليه ايران اتخاذ آنند

دولت آينده بوش به نيروي « :يي آه نامي از وي برده نشده است، مدعي شداين مقام مسئول آمريكا
نظامي براي براندازي نظام ايران همچون عراق متوسل نخواهد شد ولي براي براندازي از شمار زيادي 

  » .از مخالفان ايران حمايت خواهد آرد
سال آينده فرصتي براي « :اي ايران گفت وي با اشاره به احتمال حمله نظامي به تاسيسات هسته

اي بوشهر وجود دارد با اين حال در صورتي آه روسيه زودتر از موعد مقرر  حمله به نيروگاه هسته
تصميمي براي انتقال سوخت بگيرد، اين حمله زودتر انجام خواهد شد چرا آه نابود آردن بوشهر پس از 

  » .ل منطقه به همراه خواهد داشتانتقال سوخت به آنجا ويراني زيست محيطي بسيار سختي را در آ
اي ايران از طريق  هاي آشورهاي اروپايي براي حل مساله هسته وي ناخشنودي دولت آمريكا را از تالش

ديپلماتيك ابراز آرد و خواستار فشار بيشتر بر آشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس شد تا موضع سخت 
  . تري را در قبال ايران اتخاذ آنند

انگليس به اين مبارزه پيوسته است تا نشان دهد هنوز يك « :الي رتبه دولت بوش گفتاين مقام ع
اند آه به  اند چون به اين مساله پي برده آشور اروپايي است و فرانسه و آلمان به انگليس پيوسته

  » .توانند اروپا را رهبري آنند تنهايي نمي
هايشان انگليس، فرانسه و آلمان  كايي در صحبتبه نوشته اين روزنامه انگليسي، بعضي از مقامات آمري

  . نامند مي" جك تهراني"خوانند و جك استرا وزير امور خارجه انگليس را  مي" سه آشور ايراني"را 
جمهوري اسالمي ايران آه محور شرارت از سوي بوش لقب گرفته است به « :به ادعاي اين روزنامه

 پايان جنگ در سال گذشته آه به حكومت رژيم صدام خاتمه دليل دخالت تهران در تحوالت عراق بعد از
    ».داد، موجبات خشم بيش از حد واشنگتن را فراهم آرده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اولين کنفرانس خبری نگروپونته در عراق برگزار شد 
  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28يك شنبه 

مه نيويورک تايمز خبر داد اولين کنفرانس خبری جان نگروپونته سفير آمريکا در عراق بدون حضور روزنا
  . دوربينها و در حالی برگزار شد که وی به شدت تالش داشت از صحنه اخبار دور بماند 

نگروپونته به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نيويورک تايمز ، اين روزنامه امروز در مقاله ای نوشت ، جان 
سفير جديد آمريکا در عراق روز شنبه در برابر رسانه های خارجی حاضر شد و اين در حالی است که 

  . وی و ديگر مقامات آمريکايی به شدت تالش می کنند که از صحنه اخبار دور بمانند 
 می کنند مقامات آمريکايی هم اکنون بسيار محافظه کارانه عمل می کنند و مالحظه مقامات عراقی را

اما سوالی که تا کنون بی پاسخ مانده است اين است که آمريکاييها با چه ميزان قدرت در عراق خواهند 
  . ماند 

نگروپونته که بزرگترين ماموريت سياسی در تاريخ امريکا را بر عهده دارد با حدود هزار آمريکايی تحت 
ه های عراق مشغول به کار هستند ، ماموريت اختيار خود و با وجود مشاوران آمريکايی که در وزارتخان

  . دارد که از عرصه رسانه ها دور بماند 
وی که پس از سه هفته آغاز به کار خود ، برای اولين بار در ميان رسانه های خارجی سخن می گفت 

 هزار سرباز و تقريبا هزار افسر سرويس 140به وضوح قصد داشت که نشان دهد علی رغم حضور 
 ژوئن از صحنه عراق کنار 28ور کمرنگتری نسبت به اداره موقت نيروهای ائتالف که روز خارجی حض

  . ، داردرفت
سفير آمريکا نسبت به دادن عفو عمومی به آشوبگران توسط دولت جديد عراق ابراز رضايت کرد با اين 

  . ی شود اين عفو شامل آنهايی که سربازان آمريکايی و متحدان را کشته اند ، نم: حال گفت 
مسئله بسيار مهمی که در سخنانی وی قابل تامل بود اين بود که او به طور مکرر از سوالهای 

، " کمک"سخنرانی  او لبريز از کلماتی چون .خبرنگاران در مورد اولويتهای سياست عراق طفره رفت 
  . بود " و مشورت" تقويت "

.  کنم تمام عناصر موفقيت موجود هستند من اميدوارم ، من خوشبين هستم و من فکر می: وی گفت 
آنها مسئوليت  . اما می خواهم که تاکيد کنم تمام تالش ما در حمايت از دولت و ملت عراق خواهد بود 

. آنها مسئوليت کامل را بر عهده دارند مسئوليت اعمال حاکميت . اصلی و رهبری  را بر عهده دارند 
کنيم در حد امکان هر چه سريعتر آنها را قادر سازيم که به حقيقتا مسئله اين است که ما تالش می 

  . اهداف گوناگون خود دست يابند 
وی در مورد اين موضوع که سربازان آمريکايی تا چه زمانی در عراق خواهند ماند و چه زمان کاخ 

  . به عراقيها بازپس داده خواهد شد ، چيزی نگفت) کاخ سفيد عراق ( جمهوری 
بری با کنفرانسهای خبری پل برمر حاکم پيشين تفاوت اساسی داشت چرا که اين کنفرانس خ

اما نگروپونته هيچ . کنفرانسهای مکرر برمر وی را در تلويزيون عراق به يک چهره مشهور مبدل کرده بود 
  . دوربين تلويزيونی را به کنفرانس خبری خود راه نداد 
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 نفر ظرفيت داشت ، اجرا شد و نه در 50اق که کمتر از اين کنفرانس خبری در دفتر سفارت آمريکا در عر
  . کاخی که نگروپونته در آن سکونت دارد 

ماموريت خود را با ديدار با مقامات عراقی آغاز کرد و اولين ديدار خود را با اياد عالوی نخست : وی گفت 
  . وزير و غازی عجيل الياور رئيس جمهور عراق انجام داد 

 به اين سوال که چگونه با ديدگاههای افراط گرايانه در ميان عراقيها مقابله خواهد کرد نگروپونته در پاسخ
من رهبری اين کشور را برعهده ندارم اين مسائل به نخست وزير عالوی و الياور بستگی دارد : گفت 

  . شمابايد از آنها بپرسيد 
  

  آرميتاژ به طور غير منتظره وارد عراق شد
  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28يك شنبه 

معاون وزير امور خارجه آمريكا به طور غير منتظره و به منظور مذاآره با اعضاي بلندپايه : خبرگزاري فارس
  .دولت موقت عراق وارد بغداد شد

ريچارد آرميتاژ در « :به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، سفارت آمريكا در عراق با اعالم اين خبر افزود
وگو خواهد  قام بلندپايه دولت موقت عراق ديدار و در مورد نقاط مورد توجه مشترك گفتاين سفر با م

  » .آرد
 ژوئن 28اين اولين ديدار يك مقام مسئول در دولت جرج دبليو بوش رييس جمهوري آمريكا به عراق بعد از 

  . است
 با گذشت نزديك سه گيرد آه سفر امروز معاون وزير امور خارجه آمريكا در حالي به عراق صورت مي

  . هفته از اعالم انتقال قدرت در عراق، خشونت و ناآرامي در اين آشور همچنان ادامه دارد
  

  روزنامه الحوزة مقتدي صدر رفع توقيف شد
  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28يك شنبه 

 گروه اياد عالوي نخست وزير موقت عراق حكم توقيف روزنامه الحوزة وابسته به: خبرگزاري فارس
  .مقتدي صدر را لغو آرد

اي آه دفتر اياد عالوي نخست وزير موقت عراق روز  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، در بيانيه
دآتر اياد عالوي نخست وزير عراق دستور لغو توقيف روزنامه الحوزه « : يكشنبه منتشر آرد، آمده است

    ».را صادر آرد
اين تصميم به دليل ايمان و اعتقاد اياد عالوي به آزادي مطبوعات براي « :در ادامه اين بيانيه آمده است

    ».همه مردم عراق است
در اين بيانيه ابراز اميدواري شده است اين روزنامه به سوي آزادي، امنيت و شكوفايي عراق حرآت 

  . آند
 

   عراقي در حمله هوايي نيروهاي آمريكايي به فلوجه آشته شدند11
  2004 ژوئيه 18 – 1383تير  28يك شنبه 

 عراقي 11اي در شهر ناآرام فلوجه،  در پي حمله هوايي نيروهاي آمريكايي به خانه: خبرگزاري فارس
  . آشته شدند

به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، يك پزشك بلندپايه در بيمارستان مرآزي شهر فلوجه اعالم آرد آه در 
 عراقي جان خود را از 11اي در شهر فلوجه در اوايل روز جاري،  نهحمله هوايي نيروهاي آمريكايي به خا

  . دست دادند
  . ارتش آمريكا انجام حمالت هوايي به شهر فلوجه را تاييد آرد

، از "ابومصعب الزرقاوي"هاي امن  هايي را آه مكان نيروي هوايي آمريكا طي دو ماه گذشته، بارها خانه
  . بمباران آرده استاعضاي تحت تعقيب القاعده خواند، 

وگو با خبرگزاري رويتر گفت آه پس از  ، يكي از پزشكان بيمارستان عمومي فلوجه، در گفت"احمد غانم"
خورد به اين   تن را آه در بين آنها اجساد زنان و آودآان نيز به چشم مي11اين حمله هوايي، جسد 

  . بيمارستان آوردند
هايي آه بين نيروهاي آمريكايي و مردان  كايي، پس از درگيريشاهدان گزارش دادند آه يك بالگرد آمري

  . اي را در آن نزديكي هدف قرار داد مسلح رخ داد، خانه
  . اين شاهدان گفتند، اين خانه آه بر اثر اين حمله ويران شده بود، متعلق به يك خانواده بوده است

  
  کردند نيروهای امنيتی عراقی کشتی تجاری ايرانی را در فاو توقيف 

  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28يك شنبه 
نيروهای امنيتی عراق يک فروند کشتی بازرگانی ايران را :شبکه خبری العالم امروز يکشنبه خبرداد

  . نزديک بندر فاو توقيف و سرنشينان آن را دستگير کردند
های صادراتی ايران را از به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه خبری العالم، اين کشتی بازرگانی کاال

  . کرد بندر اروند کنار ايران به شهر فاو حمل می 
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بنابراين گزارش ، نيروهای امنيتی عراق به داليل نامعلوم اين کشتی تجاری ايرانی را در بندر فاو در 
 را بازداشت   متری  آب های ساحلی ايران واقع در جنوب عراق توقيف و هفت خدمه آن200فاصله 
   .کردند

صادرات کاال از بندراروند کنار ايران به شهر فاو در جنوب عراق در چارچوب مبادالت تجاری بازرگانان ايرانی 
  . و عراقی از ماه مارس گذشته آغاز شده است و هدف آن رونق بخشيدن به اقتصاد اين منطقه است

  
     شديد در عراق بحران

  2004 ژوئيه 19 – 1383 تير 29 شنبه دو:اعتماد 
   هاي ،لوله  گذاشت  جاي  به  و مجروح  آشته  شمارآثيري  آه  اخير عراق  خونين  سوءقصدهاي  موازات به

  اين.  قرار گرفتند  عراقي  شورشيان  خرابكارانه  سوء قصد و عمليات  نيز بارديگر هدف  درعراق  نفت حمل
   ميليارد دالر از عايدي  يك اند عراق  شده  باعث ، اظهار داشته  اياد عالوي  آه  ، آنگونه  خرابكارانه عمليات

  .  بدهد  را از دست  نفت  فروش خود از راه
 شود،   مي  منتهي  موصل  نفت  پااليشگاه  به  آه  عراق  در شمال  نفت  حمل  لوله  اخير خط  روزهاي طي

   به  لوله  اين  از طريق  نفت  حمل  وارده  خسارات  علت  و به  قرار گرفت  با بمب  سوءقصدي بارها هدف
   به  آشور اظهار داشته  وزارت  سخنگوي  يك  آه ، آنگونه  موصل  پااليشگاه  شد ولي  متوقف پااليشگاه
  .شود  مي  منتقل  پااليشگاه  اين  به  ديگري  لوله  ، از طريق دهد زيرا نفت  مي  خود ادامه فعاليت

 دارد   آشور فعاليت  در اين  آه  سعودي  عربستان  شرآت  يك  عراق در  روند گروگانگيري با باال گرفتن
  رييس.  سازد  متوقف  خود را در عراق  ، قصد دارد فعاليت  شرآت  اين  راننده  يك  گرفتن  گروگان  به علت به
   اين  مصري  راننده  اين  نجات براي:  گفت»  الجزيره «  تلويزيوني  با فرستنده يي  در مصاحبه  شرآت اين

»   عراق  قانوني مقاومت« خود را   آه گروهي.   خواهد ساخت  متوقف  خود را در عراق  فعاليت شرآت
   ديگر دولت از سوي. بود  شده  در عراق  سعودي  شرآت  اين  فعاليت  شدن خواند ، خواستار متوقف مي

   دولت  تبعه  يك  گروگانگيري ، ماجراي ور از عراق آش  آن  سربازان  با آغاز خروج  آه  نيز اميدواراست فيليپين
  . يابد  خاتمه  خونريزي آشور بدون آن

   ماه  خود را تا روز بيستم  سرباز و مامور پليس51   فيليپين  بودند چنانچه  تهديد آرده  عراقي گروگانگيران
   دولت باوجود تصميم. خواهند رساند   قتل  را به  فيليپيني  گروگان  نكند يك  خارج  از عراق  ژوييه جاري
 نيز از   امريكا قصد دارد در آينده  متحده  اياالت  ، دولت  از عراق  سربازانش  آردن  بر خارج  مبني فيليپين
  . آند  با ترور حمايت  در مبارزه فيليپين

 امريكا ،  دولت:  آرد يح تصر وي.   متحد امريكا است  يك  آماآان فيليپين :   گفت سفير امريكا در فيليپين
آنار  :   گفت باره  امريكا نيز در اين  امور خارجه  وزارت  خواند وسخنگوي  نمي  را صحيح  فيليپين  دولت تصميم
  .آند  مي  خرابكارانه  عمليات  ادامه  به  ، آنها را تشويق  با تروريستها و گروگانگيران آمدن

  ، رييس  دبليو بوش  امريكا ، جرج  متحده  در اياالت  انتخاباتي مبارزات   و همچنين  عراق  اوضاع  به با توجه
   دهند تا بتواند آاري  او راي  به  جمهوري  رياست  در انتخابات  آه  خواست  آشورش جمهور امريكا از مردم

  .  برساند  انجام  به  آغاز آرده  و افغانستان  در عراق را آه
   دو آشور به  اين  با اوضاع  در رابطه  وسيعي هنوز بايد اقدامات :   امريكا گفت ده متح  اياالت  جمهوري رييس
 اخير   هاي  باوجود گزارش  دبليو بوش جرج.  برخوردار شود  بيشتري  مراتب  به  آورد تا امريكا از امنيت عمل

:   و گفت  آرده دفاع   عراق  ، مجددا از جنگ  جاسوسي  سازمانهاي  اطالعات  بودن در مورد نادرست
   حسين  ديگر صدام  حال  ولي  عراق  و همسايگان  عراق  آزاد ، ملت  جهاني  بود براي  خطري ديكتاتور عراق

  . رود  شمار نمي  به خطري
 دهيد و   ديگر فرصت  چهار سال  من به :   گفت  ورزشي  استاديوم  در يك  ديگري  انتخاباتي  در اجتماع بوش

   بوش  عليه  تظاهراتي  به  نيز دست يي  عده  استاديوم در برابر اين. تر ، قويتر و بهتر خواهد شد  نامريكا ام
  . آشور بود  در داخل  تغيير رژيم شعار ديگر تظاهر آنندگان.  آردند  دروغگويي  به  و او را متهم زده

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  هاي عراق زياد است   جمهوري اسالمي در ناآراميوزير کشور دولت انتقالي عراق گفت نقش

  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28 يك شنبه : راديو فردا-)پاريس(فريدون خاوند 
اطمينان دارد در کمتر از هشت ماه آينده اوضاع : فالح نقيب، وزير کشور در دولت انتقالي عراق مي گويد

ال جنگ با تروريسم به سر مي بريم و در اين راه ما در ح: وي افزود. در عراق کامال آرام خواهد شد
در هفته هاي اخير دهها تن از خارجياني که در عمليات : او گفت. نيازمند کمکهاي بين المللي هستيم

وزير کشور . تروريستي در عراق دست داشته اند از جمله چند ايراني در اين کشور بازداشت شده اند
مي دانم حرف من : ر ناآرميهاي عراق به الشرق االوسط گفتعراق درباره نقش جمهوري اسالمي د

نتيجه سياسي خوبي نخواهد داشت، اما بايد بگويم که نقش جمهوري اسالمي در ناآراميهاي عراق 
وي شيوه خبررساني شبکه هاي ماهواره اي عربي زبان از عراق را مخرب توصيف . بسيار زياد است

 آينده در مبارزه با تروريسم در عراق اقدامات گسترده اي به عمل وزير کشور عراق گفت در ماههاي. کرد
  . خواهد آمد

  
  مجموعه هايی در کشورهای همسايه ازتروريسم درعراق حمايت مالی می کنند : وزير کشور عراق 
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  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28يك شنبه 
های همسايه ازتروريسم درعراق فالح نقيب وزير کشور عراق با اشاره به اينکه مجموعه هايی در کشور

  . حمايت مالی می کنند، از دستگيری جديد دو ليبيايی و يک افغانی و دو ايرانی درعراق خبر داد 
با بيان اينکه سرويس " الشرق االوسط " به گزارش خبرگزاری مهر،وی درگفتگو با روزنامه فرا منطقه ای 

ی تروريستی ومظنون را دارد پيش بينی کرد ظرف امنيت عراق توانايی کافی برای مقابله با گروهها
  .هشت ماه آينده ثبات و امنيت درعراق برقرار شود 

ما دريافتيم که هماهنگی وهمکاری گسترده ای ميان باندهای جنايات سازمان : وزيرکشورعراق گفت
ادث يافته و گروههای تروريستی صورت گرفته است بصورتی که يکی از افراد دستگير شده  در حو

اخيرعراقی و هفت تن ديگر از مليتهای مختلف عربی هستند که از روز جمعه گذشته تاکنون تحت 
  .بازجويی قرار دارند 
 تبعه خارجی ازجمله اتباع کشورهای ايران، افغانستان، ليبی درزندان عراق خبرداد 60فالح نقيب ازوجود 

ارداريم و از سوی ديگر درحال مبارزه با باندها ما ازيک سو در وضعيت مبارزه با تروريسم قر: واظهارداشت
  .جنايتکار سازمان يافته هستيم 

وی با تاکيد براينکه حکومت موقت جديد برای بازسازی بسياری ازموسسات و نهادهای امنيتی 
ما تالش می کنيم تا اطالعات خودمان را در : وسازماندهی آنها تالش خواهد کرد خاطرنشان ساخت

روريستها و درمورد تروريستها به روز کنيم و از تمام راههای قانونی برای حمايت از مردم مورد جنايات ت
  .عراق بهره گيريم 

وی درپاسخ به اين سوال که آيا ابومصعب الزرقاوی عضوبرجسته گروه القاعده هم اکنون درعراق است 
 ديگربزرگ نمايی شود مشکل درشخص الزرقاوی نيست و نبايد بيهوده درباره اين فرد يا کسی: گفت

 ماه است که تعدادی 15چه الزرقاوی درعراق باشد وچه نباشد آنچه که مهم است اينکه بيش از 
تروريست از ناامنی و بحران عراق سوءاستفاده کرده ومجموعه های  تروريستی و جنايت های سازمان 

  .يافته را شکل دادند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   تير28: روزنامه های صبح تهران 

  2004 ژوئيه 18 – 1383 تير 28 يك شنبه -بي بي سي 
روزنامه های امروز صبح تهران جريان دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی را با عکس هايی از مادر زهرا 

 صدر کاظمی، که همراه با شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و وکيل خود به دادگاه می رفت، در
اخبار خود منعکس کرده و اخبار مربوط به توقف انتشار دو روزنامه صبح را بدون تفسيری منتشر کرده 

  .اند
، دو روزنامه نزديک به محافظه کاران، با اشاره به واکنش دولت کانادا به جام جم و جمهوری اسالمی

  . د کرده اندتشکيل دادگاهی در ايران، از حضور سفير کانادا در جلسه دادگاه انتقا
 با اشاره به حضور ديپلمات های کانادا، هلند و بريتانيا در دادگاه رسيدگی جمهوری اسالمیروزنامه 

به قتل زهرا کاظمی نوشته است با اين که دستگاه قضايی با استدالل منطقی خود حاضر به پذيرش 
ت چرا به سفرا اجازه حضور در ناظرانی از طرف دولت کانادا برای حضور در اين دادگاه نشد، معلوم نيس

  .دادگاه داده شد
اين روزنامه حتی به حضور شيرين عبادی، وکيل شاکيان در دادگاه هم اعتراض کرده و نوشته است در 

  . وابسته بودن وی به غرب ترديدی نيست
ا در اين  نيز نوشته در ايران حضور افراد در دادگاه های علنی مطابق قانون جايز است امجام جمروزنامه 

مورد به دليل هياهوهای تبليغاتی که دولت کانادا به راه انداخته است، حق اين بود که سفير آن کشور 
  . از حضور در دادگاه منع می شد

اين روزنامه اظهار نظر کرده است که حضور آن سفير و ديپلمات های ديگر، از جمله سفير هلند که 
 به عهده دارد، جز ارايه تصويری نحيف و جاخورده از نظام کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را

  . قضايی کشور و تمکين آن در قبال مطالبات زياده خواهانه بيگانگان وجه ديگری ندارد 
 خبر داده که دولت کانادا فراخواندن سفير خود را از تهران به تعليق آفتاب يزددر همين حال، روزنامه 

  .و نماينده کانادا در دادگاه موافقت شددرآورد چرا که با حضور سفير 
 گزارش مفصلی از جريان دادگاه رسيدگی به قتل زهرا کاظمی و مدافعات وکالی مدافع و پاسخ شرق

های نماينده دادستان به آن ها را چاپ کرده که نشان می دهد قاضی در مقابل انتقاد خانم شيرين 
نده صالح دانسته و از وی خواسته است از نقل جزييات عبادی دادگاه جنايی را برای رسيدگی به اين پرو

پرونده خودداری کند چرا که اين دادگاه نه برای رسيدگی به قتل، بلکه برای محاکمه کارمند وزارت 
  . اطالعات به اتهام قتل شبه به عمد تشکيل شده است

 به قرآن اعالم بی گناهی  در خبری از حاشيه دادگاه از قول متهم به قتل، که به قيد سوگندآفتاب يزد
کرده، خطاب به دادستان نوشته است من تصور می کردم شما از من کارمند دولت دفاع می کنيد اما 

  . اين کار را وکالی متوفی به عهده گرفتند
  . در همين حال نماينده دادستان به وی گفته است برای اينکه شما نظام را زير سئوال برده ايد
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در حالی برگزار شد که وزارت اطالعات همچنان کارمند خود را بی گناه می داند و دومين جلسه دادگاه 
متهم نيز، با اشاره به سابقه شانزده ساله خدمت خود در وزارت اطالعات، گفته است حتی يک مورد 

  .دراز کردن دست به سوی متهمی در پرونده وی نيست
 به دستور دادستان را به عنوان آن قايع اتفاقيهو همپای روزنامه های ديگر تهران توقيف روزنامه شرق

که هيات تحريريه آن همان تحريريه روزنامه توقيف شده ياس نو هستند منعکس کرده و در عين حال، با 
 جمهوريتااشاره به مالقات خرمی مقدم با مقامات دادستانی، نوشته است که توقف انتشار روزنامه 

انجام "  ای از مشکالت و براساس تصميم مدير مسئول روزنامهپاره"پس از دوازده شماره، به علت 
  . گرفته است
 در شماره روز شنبه خود، عالوه بر انتشار گزارش هايی از ماجرای قتل زهرا کاظمی، در جمهوريت

مقاله ای به قلم عمادالدين باقی، سردبير روزنامه، تاکيد کرده بود که اين ماجرا حساسيت جهانی را 
دگاه ها در ايران افزون کرد و از اين پس دادگاه های سياسی با حساسيت بيشتری توسط نسبت به دا

  .جهانيان دنبال خواهد شد
، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، از احضار عيسی سحرخيز، مدير نشريه توقيف شده ايران
سياسی ساکن  به دادگاه خبر داده و نوشته است که در عين حال بابک اميرخسروی، فعال آفتاب

  . خارج از کشور هم به دادگاه احضار شده است
 مقاله ای از بابک اميرخسروی درباره اصالحات و علل شکست اصالح آفتابدر آخرين شماره نشريه 

  . طلبان درج شده بود
يک هفته بعد از انتشار اخباری درباره دستگيری عده ای از ايرانيان به جرم دست داشتن در عمليات 

 نفر از ١۴ نوشته سفارت جمهوری اسالمی در بغداد تصميم به دستگيری شرق در عراق، مسلحانه
  . اتباع ايرانی به اتهام ارتکاب عمليات خرابکارانه در عراق را غيرمستند توصيف کرد

در اين خبر، که در آن توضيحی درباره معنای غير مستند بودن داده نشده، از زبان يک مقام مسئول در 
وری اسالمی نقل شده است که عراقی ها تاکنون مدارکی مبنی بر دست داشتن ايرانيان سفارت جمه

  . در عمليات مسلحانه به ايران ارايه نکرده اند
  .وی به اين ترتيب طورضمنی خبر دستگيری ايرانيان را تاييد کرده است

انی که مدارک مستند بنابراين از نظر ما تا زم: اين مقام، که خواسته نامش فاش نشود، افزوده است
  . دال بر دست داشتن آنها در اقدام های مسلحانه ارايه نشود، اين گونه خبرها فاقد صحت خواهد بود

 نفر از کسانی که، به گفته وزير حقوق بشر عراق، ايرانی هستند و به اتهام ارتکاب عمليات ١۴اسامی 
ه گفته می شود از اتباع ساير کشورها  نفر ديگر ک٨۵مسلحانه در عراق دستگير شده اند، همراه با 

  .هستند، هفته گذشته اعالم شد
، امروز اليحه مبارزه با قاچاق انسان که مجلس ششم آن را تصويب کرد و ايرانبه نوشته روزنامه 

  . شورای نگهبان آن را به مجلس بازگرداند، در مجلس مطرح می شود
ن انسان ها به زور و به قصد فحشا، برداشت اعضای اين قانونی است که مطابق آن خارج و يا وارد کرد

هايی هم برای آن تعيين بدن آن ها، بردگی و ازدواج ممنوع و عملی قاچاق شاخته شده که مجازات 
 www.iran-archive.com .شورای نگهبان بعضی از بخش های اين اليحه را خالف شرع شناخته بود. شده است


