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

  
 آاظمي)زهرا (ه زيباپروند

  
 ديالوگ با ايران به مسخره بازي انجاميد: کانادا

  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10 سه شنبه -بي بي سي 
وزير خارجه کانادا مي گويد که کشورش امکان اعمال تحريم عليه ايران را بر سر ماجراي مرگ زهرا 

 . کاظمي رد نمي کند
تحاديه اروپا در بروکسل است گفت که هيچ بهبودي در وضع حقوق وي که در حال بازديد از مقر مرکزي ا

 .بشر ايران حاصل نشده است
پي ير پتيگرو گفت کانادا کشورهاي دوست و متحد خود را ترغيب خواهد کرد تا به صورت دسته جمعي 

 .ايران را تحت فشار بگذارند
ت ماجراي مرگ زهرا کاظمي را آقاي پتيگرو تندروهاي دستگاه قضايي ايران را متهم کرد که حقيق

 .الپوشاني مي کنند
ما تالش کرديم در اين زمينه با دولت ايران ديالوگ داشته باشيم اما حاصل آن مسخره بازي : "او گفت

 ."بود
روشن : " وزير خارجه کانادا که پس از مالقات با همتاي بلژيکي خود با خبرنگاران گفتگو مي کرد افزود

 شيوه برخورد دولت و دستگاه قضايي ايران با ماجراي مرگ خانم کاظمي است که هر دوي ما از
 ."ما هيچ فرصتي را براي طرح دوباره و چندباره اين موضوع از دست نمي دهيم. عصباني هستيم

آنها مي گويند . آنچه ما مي خواهيم آن است که بفهميم در زندان چه اتفاقي افتاد: "وي ادامه داد
وقتي که شما جسد او را در . بسيار خوب خواهيم فهميد. که او به زمين افتاد. دحادثه اي تصادفي بو

 ." اختيار داشته باشيد است که مي توانيد اين چيزها را بفهميد
 سال داشت و داراي تابعيت کانادايي بود در ژوئن سال 54زهرا کاظمي روزنامه نگار ايراني االصل که 

 . اوين در تهران دستگير شدگذشته به دليل عکسبرداري از زندان
 .وي سه روز پس از دستگيري به يک بيمارستان نظامي منتقل شد و به کما رفت و سپس جان سپرد

به دنبال برگزاري دادگاه رسيدگي جنجالي به تنها متهم پرونده و تبرئـه او در مـاه جـوالي گذشـته، اتـاوا                       
 بازگردانـدن جـسد خـانم کـاظمي مجـددا مطـرح        سفير خود را از تهران فراخواند و درخواست خود را براي          

    .کرد
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

عنوان گرفته » تهديد آزادي بيان و توقيف مطبوعات«مراسم پايان روزه سياسي در اعتراض به آنچه آه 
بود، با حضور تني چند از فعاالن سياسي و مطبوعاتي در محل دفتر مرآزي جبهه مشارآت ايران 

  .برگزار شداسالمي 
  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10سه شنبه 

االسالم محسن  ، در اين مراسم، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 
زاده، هاشم آقاجري، نعمت  تبار، عيسي سحرخيز، مصطفي تاج  علي شكوري راد، عليرضا علوي آديور،

الدين باقي، محمدجواد  ر، ماشاءاهللا شمس الواعظين، عمادنگا احمدي، محسن آرمين، محمد بسته
  .مظفر، فريده غيرت، احمد زيدآبادي حضور داشتند

رضا علوي تبار عضو شوراي مرآزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به عنوان اولين سخنران اين  علي
: ه آرد و گفتگري در آشور اشار داشت ياد دوستان دربندش، به گسترش نظامي مراسم با گرامي

ي عطفي رسيده آه  هاي اخير به نقطه اگرچه اين پديده پيش از اين هم وجود داشته، ولي طي سال
  .سرعت آن تغيير يافته است

توجه به وقايعي از قبيل مسايل : وي با تاآيد بر اين آه بايد نسبت به اين تحول، حساس بود، ادامه داد
خي نيروهاي سياسي در قبال عراق، چگونگي راه يافتن به يي، مواضع بر فرودگاه امام، انرژي هسته

  .نماياند گري در ايران را مي مجلس هفتم، لزوم حساسيت بر گسترش نظامي
گري به معني ارزش  گاهي نظامي: گري را اين گونه عنوان آرد نگار منظور خود از نظامي اين روزنامه

اهداف نظامي نسبت به ساير اهداف و همچنين اولويت يافتن . نهادن بر نمادها و ظواهر نظامي است
  .هاي آالن آشور گيري برتري يافتن افراد نظامي نسبت به ديگر افراد در تصميم

از آنچه آه " گري در ايران ايجاد شده است؟ چرا گرايش به نظامي"علوي تبار با طرح اين پرسش آه 
:  عنوان يكي از علل اين امر ياد آرد و گفتناميد، به» بحران مشروعيت و مقبوليت آانون قدرت در ايران«

مشروعيت آاريزماتيك و مردمي داشتند و پس از ايشان مشروعيت آاريزماتيك و ) ره(امام خميني 
  . سنتي شكل نگرفت و مقبوليت مردمي نيز سير نزولي يافت
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 نظامي بر هاي ها و ارگان عضو شوراي مرآزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از مزيت نسبي سازمان
گري در ايران ياد آرد و توضيح  هاي غير نظامي همچون احزاب نيز از ديگر علل گسترش نظامي سازمان

هاي نظامي قدرت خاصي در بسيج نيروهاي خود دارند و از ابزارهاي برتري براي تحميل  سازمان: داد
آند آه به جاي  سه ميهاي قدرت را وسو ، آانون هاي نسبي چنين مزيت. هايشان برخوردارند خواست
  .هاي نظامي را به آار ببرند هاي غير حزبي، ارگان ارگان

از بين رفت و ) ره(اعتماد به نفس در حاآميت پس از رحلت امام خميني : علوي تبار ابراز عقيده آرد
  .هاي قدرتمند و نظامي بگيرند آنند ژست برخي براي مخفي آردن حس آمبودهايي سعي مي

ترين سطح، دخالت در حكومت و  پايين: ت نظاميان در سياست اشاره آرد و گفتوي به سطوح دخال
، سطح ديگر،  ها و مطالبات دولت با اعمال فشار، سطح باالتر تهديد آردن حكومت براي تامين خواست

باالترين . اعمال نظر مستقيم از طريق تغيير حكومت و بر جاي نهادن يك حكومت دست نشانده است
  .يابي به مناصب حكومتي است ي يك حكومت نظامي عريان و دستسطح، برقرار
: نگار با اعتقاد به اين آه اين سير در ايران از پايين به باال در حال حرآت است، گفت اين روزنامه

تواند به اين روند سرعت بخشد و يا از  آاران آمريكايي مي برخوردهاي جناح تندرو اسراييل و محافظه
  .المللي برخوردار نيستند لبته اين دو طيف از مقبوليت بينا. سرعت آن بكاهد

  
پذيري اقتصاد ايران و تك محصولي بودن صادرات آن به عنوان عامل موثر در سرعت سير  وي به آسيب

گري  تواند از گسترش نظامي هاي سياسي مي هشياري جناح: گري اشاره آرد و يادآور شد نظامي
  .بكاهد

گري، منافع  دفاع از آزادي مطبوعات با تاآيد بر اين آه خطر گسترش نظاميعضو شوراي مرآزي انجمن 
بر ماست آه : جويند متذآر شد ملي ايران را به مخاطره خواهد افكند و تنها نظاميان از آن سود مي

  .حساسيت بيشتري نسبت به اين امر نشان دهيم
با شناختن آن : ين پديده بررسي آرد، ادامه دادها را بايد در ارتباط با ا وي با بيان اين آه محدوديت آزادي

  .بايد نسبت به محدوديت زدايي واآنش نشان داد
محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي دومين سخنران اين مراسم، تحليل علوي 

تواند در  گران و اصحاب مطبوعات مي توجه به اين نكات از سوي تحليل: تبار را قابل توجه خواند و افزود
  .تبيين مسايل روز موثر باشد

جرياناتي : آنند، گفت گري را توجيه مي آرمين با اعتقاد به اين آه تنها وجود يك دشمن ذهني، نظامي
معتقدند آه بدون وجود دشمن، امكان ايجاد وحدت ملي ـ آه البته منظورشان از وحدت ملي، حفظ 

  .قدرت خويش در نظام است ـ فراهم نخواهد آمد
در يك فضاي نظامي آه افراد عمومي تا حدودي به وجود يك دشمن خارجي قانع : ي اضافه آردو

اند، مقوالتي همچون آزادي و حقوق بشر، اولويت دست چندم در مقايسه با مسايل نظامي  شده
  .يابند به اين ترتيب آنان آه حس هيستريكي نسبت به آزادي دارند، به آرامش دست مي. يابند مي

راي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي با بيان اين آه اقتدارگرايان به ايجاد نگراني در عضو شو
به اين ترتيب مسايلي همچون : جامعه مبني بر وجود دشمن خارجي تاآيد دارند، اظهار عقيده آرد

  .بازد برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه رنگ مي
نگاران و  ع از آزادي مطبوعات نيز از همدردي روزنامهماشاءاهللا شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفا

» دفاع از حقوق و وضعيت بحران و بالزده مطبوعات ايران«رجال سياسي و فرهنگي نسبت به آنچه آه 
  .ناميد، قدرداني آرد

هاي  اين اعتراضات تنها در قالب: هاي اخير گفت وي با اشاره به صور مختلف اعتراضات طي سال
نگاران براي حفظ و دفاع   حاآميت به آن عادت آرده است، باقي نخواهد ماند و روزنامهشناخته شده آه
بر همين اساس بهتر آن است آه قواي . وجو خواهند آرد هاي ديگري را جست شان راه از حقوق و منافع

  .تري را اتخاذ آنند سه گانه برخورد مناسب
جمهوري آه در آنفرانس مطبوعاتي اخيرش به  ساز ريي: نگاران گفت نايب رييس انجمن صنفي روزنامه

نگاران  زيرا در شرايطي آه دفاع از روزنامه. آنيم وضعيت بحران زده مطبوعات اشاره آرد، قدرداني مي
برنامه  هزچند پاسخگويي بي. شود، بايد از چنين اقدامي براستي سپاسگزاري آرد جرم محسوب مي

وعات ـ مبني بر دستور به برخي وزرا براي بررسي وضعيت ي مطب هاي موجود در عرصه در قبال بحران
  .نگاران و حل مشكالت آنان ـ جاي گاليه دارد مطبوعات و معيشت روزنامه

ي روند توقيف مطبوعات واقف است و خطوط قرمزش را نظام و  جمهور آه به ادامه رييس: وي افزود
  .ات هستندداند، بايد بداند آه خط مقدم اصالحات، مطبوع اصالحات مي

اوضاع عراق به شدت ناامن است و : نگار فرانسوي در عراق اشاره آرد و گفت وي به وضعيت دو روزنامه
  .نگار ايتاليايي در آن جا اعدام شد نگاران تلفات بسياري در آن جا دادند، همچنان آه يك روزنامه روزنامه
ز اهالي آشوري آه مواضعي مخالف با نگار، گرو گرفتن دو تن ا الواعظين به عنوان يك روزنامه شمس

  .جنگ در عراق داشته را خارج از حد نيروهاي مخفي عراق دانست و نسبت به آن اظهار نگراني آرد
نگار زنداني به  وي به سهم خود عنوان آرد آه حاضر است به عراق سفر آرده و براي آزادي دو روزنامه

  .مذاآره بپردازد
نگاران ايراني آه رنج بسياري از  طبوعات با تاآيد بر اين آه روزنامهسخنگوي انجمن دفاع از آزادي م

نگاران در عراق را محكوم آنند، اظهار  اند، بايد يك صدا اقدامات اخير نسبت به روزنامه ها برده محدوديت
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د و نگاران پاسخ دهن ي بزرگ روزنامه اميدواري آرد آه گروگانگيران هرچه زودتر به وجدان بشري و خانواده
  .هايشان را آزاد آنند گروگان

علي شكوري راد، عضو شوراي مرآزي جبهه مشارآت نيز در ادامه مراسم با بيان اين آه اين روزه به 
خواهند اعالم آنند  اند مي افرادي آه روزه گرفته: هاست، گفت معناي مقاومت در برابر فشارها و سختي

 از پيگيري مطالبات خود باز خواهند داشت، موفق آنند با اعمال فشار مردم را آساني آه فكر مي
  .نخواهند شد

هاي آنها را  آنچه باعث شده مخالفان اصالحات بيش از پيش مطبوعات و سايت: وي ابراز عقيده آرد
  .اند باشند مجبور آنند آن است آه امروز خود بايد پاسخگوي آنچه آرده

هاي  م قرار دارد و اين نقد از طريق مطبوعات و سايتمجلس هفتم امروز در برابر نقد مرد: وي تصريح آرد
  .رساني بسته شود بنابراين نبايد مجاري اطالع. پذير است خبري امكان

مخالفان اصالحات طي چند سال اخير روش مقاومت در مقابل نيش نقدها را : شكوري راد معتقد است
  .اند انتخاب آرده

 به عنوان يك حزب از داشتن روزنامه محروم شديم و ما به عنوان جبهه مشارآت و: شكوري راد گفت
نعيمي (، ياس نو )خاتمي(هاي مشارآت  روزنامه. اند هايي مسدود آرده مان را نيز به روش سايت خبري

هاي  البته در آنار آن نه به روش. ، و نهايتا وقايع اتفاقيه را هم بستند و جمهوريت را توقيف آردند)پور
  .اي بيرون نيايد آنند آه روزنامه ي پشت پرده سعي مياصولي بلكه با فشارها

متاسفانه ما امروز در دستگاه قضايي پايبندي به اصل و اساسي قانوني : شكوري راد ابراز عقيده آرد
  .بينيم آه هر شهروندي از آن برداشت متوسط دارد را ديگر نمي

مقابل خود افق روشني دارد آه آن آنيم، اما اين دوران در  ما دوران سختي را سپري مي: وي افزود
شويم و عرصه را براي آساني آه  پايبندي و مقاومت در مقابل اين فشارهاست، ما هرگز مايوس نمي

  .گذاريم تازي آنند، خالي نمي خواهند ترك مي
ي ما داراي نقاط ضعفي هستيم اما امروز بايد از ظرفيتها براي پيشبرد  همه: اين فعال سياسي گفت

  .ستفاده آنيماهداف ا
آنم، اما با تكيه بر نقاط قوت  طلبان و رييس جمهور را نفي نمي من عملكرد اصالح: شكوري راد افزود

ي  اي آه خواهان نيستي ماست، جبهه توانيم در دل مردم اميد به وجود آوريم و در برابر مجموعه مي
  .واحدي را تشكيل دهيم و در اين عرصه به تالش و آوشش بپردازيم

ي ما در اعتراض به آساني آه گلوي آزادي را  همه: اد الدين باقي نيز در اين مراسم گفتعم
ها  هايي آه جلو اين رفتارها را بگيرد افزون آردن هزينه ايم و شايد يكي از راه فشارند گردهم آمده مي
ي گذشته   دههچراآه تاريخ سه. ها آامياب نخواهد بود البته در نهايت ايمان دارم آه اين روش. باشد

  .تجربه بزرگي را در مقابل ما قرار داده است
تواند در برابر آن  باقي با بيان اين آه بحث آزادي بيان و حقوق بشر جنبش جهاني است آه آسي نمي

طلبي آزادي بيان بود آه ما همچنان بر آن پافشاري  مهمترين هدف جنبش اصالح: مقاومت آند، گفت
  .آنيم مي

اي  ها نيز بايد پاسخگو باشند اما ما در جامعه المللي رسانه طبق يكي از قوانين بين: وي ابراز داشت
هستيم آه از يك طرف آزادي را به بخشي از جامعه و مطبوعات آه نمايندگان مردم و رآن چهارم 

تواند به راحتي عمل  دهد و از طرفي ديگر، صداوسيما بدون پاسخگويي مي دموآراسي هستند، نمي
  . ا يك نهاد غير پاسخگوستآند زير

اي آه اين امر صورت  آزادي رسانه، از ارآان اساسي دموآراسي است و در جامعه: وي ابراز داشت
از سويي ديگر آزادي مطبوعات هم به نفع مردم و هم به نفع حكومت . نگيرد، دموآراسي ابتر است

  .شود ت نيز نقد ميآنند و حكوم است، زيرا مردم مسايل خود را از اين طريق بيان مي
ي حكومت نيست، بلكه با خطرات  ي وي در جامعه ما مشكل مطبوعات فقط برخاسته از ناحيه به گفته

  .مختلفي مواجه است
رفت مطبوعات از اين  تنها راه برون: وي وابستگي مالي را از جمله مشكالت مطبوعات عنوان آرد و گفت

يعني اگر حرف . شوند يا توسط مردم مت بسته ميمطبوعات يا توسط حكو. وضعيت حمايت دولت است
آند و اگر با حكومت باشند، مردم با نخريدن آن موجب ورشكستگي  مردم را بزنند، حكومت مخالفت مي

  .شوند مطبوعات مي
توان مطبوعات را آزاد دانست، اما امكانات  نمي: باقي آزادي مطبوعات را يك مجموعه توصيف آرد و گفت

آنيم آه براي مجوز چاپ  اي زندگي مي زاد اعالم نكرد، در حالي آه ما امروز در جامعهفني و چاپ را آ
  .بايد مراحل زيادي طي شود

  .گفتني است سعيد حجاريان نيز بدون ارائه سخناني در اين مراسم حضور يافت
 

    آژانس بين المللي انرژي-تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  الحاقي بين نمايندگان مجلس توزيع آتابي درباره پروتكل 
  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10سه شنبه 

 يا استعمار نو در قالب معاهدات  )93 + 2(پروتكل الحاقي «آتابي تحت عنوان : خبرگزاري فارس
  . بين نمايندگان مجلس توزيع شد» المللي بين
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نگاشته شده و انتشارات » يحاجيه تجل«به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس اين آتاب توسط 
  . فيضيه قم آن را منتشر آرده است

نويسنده آتاب مذآور يك استاد : آمال دانشيار رئيس آميسيون انرژي مجلس درباره اين آتاب گفت
  .  استعماري است و ايران نبايد به آن بپيونددNPTدانشگاه است آه معتقد است معاهدات 

در جامعه يك گروه فكري وجود دارد آه معتقد است پيوستن به : فزودنماينده مردم ماهشهر در اين باره ا
  .  به نفع نظام نيستNPTپروتكل 

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
   نپالي ربوده شده در عراق سربريده شدند  12

  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10سه شنبه 
  .   تبعه نپالي گروگان در عراق خبر داد12 گروه انصارالسنه از ذبح آردن

از سوي ,  تبعه نپالي آه در عراق به گروگان گرفته شده بودند12, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
  . گروگانگيران خود آشته شدند

هاي نپالي و جسد بدون   گروگانگيران عضو گروه انصارالسنه در يك سايت اينترنتي چند عكس از گروگان
  . يكي از آنها منتشر آردندسر 

خبر ربوده شدن آنها .  آگوست در عراق ربوده شدند20 نپالي شب 12اين , به گزارش خبرگزاري فرانسه
  . در سايت اينترنتي مذآور منتشر شده بود

ها را به   اين نپالي, مرد شماره سه القاعده است" ابو مصعب زرقاوي"اعضاي اين گروه آه وابسته به 
  . اند  عراق و حمايت از نيروهاي آمريكايي متهم آردهخيانت به 

مردم نپال اجازه سفر به :  تبعه اين آشور اعالم آرد12دولت نپال پس از اعالم خبر به گروگان رفتن 
  . عراق را ندارند

  . اند   نپالي نيز احتماًال از طريق هند و آويت وارد عراق شده12اين 
  . ف در عراق تحت فرماندهي آمريكا تعلق نداردگفتني است؛ نپال به نيروهاي ائتال

  
  سه زن عراقي آه در پايگاه نظاميان امريكايي در موصل آار مي آردند آشته شدند

  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10سه شنبه 
سه زن عراقي آه در پايگاه نظاميان امريكايي آار مي آردند در تيراندازي مهاجمان  :خبرگزاري فارس
  . س در شهر موصل، در شمال عراق آشته شدندمسلح ناشنا

يك مقام پليس عراق در شهر موصل  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از موصل، 
مهاجمان مسلح ناشناس امروز يك دستگاه خودرو حامل چهار زن و يك مرد را در  :با تاييد اين خبر گفت 

  .  تيراندازي قرار دادند  در شرق موصل هدف "الكرانه  "منطقه 
به گفته اين مقام پليس عراقي، در اين حمله سه زن آشته و راننده مرد و يك زن ديگر نيز به شدت 

  . زخمي شدند
  . پزشك بيمارستاني در موصل حال مجروحين اين حادثه را وخيم گزارش آرد ،  "وليد جاسم " دآتر 

 و سر هدف گلوله قرار گرفته و در شرايط وخيمي به سر راننده خودرو از ناحيه سينه : دآتر جاسم گفت
  . مي برد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

   شهريور10: روزنامه هاي صبح تهران
  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10 سه شنبه -بي بي سي 

آن کشور با ايران به روزنامه هاي صبح امروز تهران در عنوان هاي خبري خود از حوادث عراق و روابط 
عنوان مهم ترين خبرهاي خارجي ياد کرده و در عين حال، با توجه به نزديک بودن تاريخ برگزاري اجالس 

  .هيات رييسه آژانس بين المللي انرژي اتمي، از اطمينان به حل بحران هسته اي ايران نوشته اند
ز ابراز اميدواري وي به گسترش  در گزارشي از سفر برهم صالح، معاون نخست وزير عراق، اشرق

روابط و همکاري هاي دو کشور خبر داده و نوشته است که هواپيمايي که آقاي صالح و هيات همراه را 
  .  سال از بغداد به تهران پرواز مي کرد٢۵با خود آورد اولين هواپيماي عراقي بود که پس از 

ان معاون اياد عالوي نوشته است که ملت و لقب داده و از زب" پرواز صلح" به اين سفرهوايي اعتماد
  . دولت عراق مايل نيستند که عراق محل نزاع ايران و آمريکا شود

 در دو روز گذشته به گفتگو با جمهوري اسالميهمزمان با سفر هيات عاليرتبه عراقي، که به نوشته 
 امروز صبح خبر دستگيري وزيران خارجه و کشور و دبير شوراي عالي امنيت ملي پرداخته، روزنامه هاي

  .عکاس خبرگزاري فارس در عراق را با اهميت ديده اند
 خبر داده که حسن قائدي، که از وي بدون ذکر سمت به عنوان فرد همراه خبرنگاران ياد شده، رسالت

  . براي تهيه گزارشي از آخرين درگيري هاي شهر نجف به عراق رفته بود که دستگير شد
يس عراق گفته است که عکاسان ايراني براي عکسبرداري از شهر نجف  پلهمشهريبه نوشته 

  . بايستي مجوز ويژه داشته باشند
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 شبکه خبري جهان ٢٠اين روزنامه اضافه کرده است که پليس عراق دو روز قبل نيز، در حاليکه بيش از 
ند، با استقرار همراه با اکيپ هاي ويژه خود جهت پوشش خبري در هتل بحرالنجف اين شهر مستقر بود

  . در مبادي ورودي شهر نجف، از ورود خبرنگاران و عکاسان ايراني به اين شهر جلوگيري کرده بود
خبرگزاري فارس نزديک به جناح محافظه کار ايران است و در جريان رويدادهاي نجف هم گزارش هاي 

  . خبري و خبرهاي دست اولي در اين مورد مخابره مي کرد
 يک مقام عراقي گفته است از اين پس هواپيماهاي شناسايي براي افزايش ضريب اعتمادبه نوشته 

  . کنترل مرزهاي عراق با همسايگان در حريم هوايي قلمرو عراق گشت زني مي کنند
 موفق الربيعي، بدون اشاره به ايران، گفته است که هواپيماهاي عراقي در دو همشهريبه نوشته 

از نفوذ عناصر خرابکار از طريق کشورهاي همجوار، مرزهاي عراق را شب و روز پيش با هدف ممانعت 
کنترل کرده اند و در عين حال مرزبانان زميني عراق نيز براي کنترل بيشتر مرزها به دوربين هاي ديد در 

  .شب مجهز شده اند
به حريم هوايي هفته گذشته روزنامه هاي تهران از پرواز هواپيماهاي آمريکا در مناطق مرزي و ورود آنها 

  .ايران خبر داده بودند
 در لحن سخنگوي وزارت خارجه شرقدر مورد بحران هسته اي ايران، مهمترين تغيير به نوشته روزنامه 

هويدا شده که يک روز قبل از انتشار گزارش مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است که به 
  .ع نخواهد شدطور قطع پرونده ايران به شوراي امنيت ارجا

با وجود اين، آقاي آصفي اين احتمال را داده است که مانند اجالس قبلي شوراي حکام آژانس بين 
المللي، اين بار نيز آمريکا در آخرين لحظات بهانه هاي تازه اي پيدا کند که موجب طوالني تر شدن ماجرا 

  . شود
 اي صرفنظر نمي کنيم نظرات رييس  با عنوان ما از حقوق خود در فن آوري هستهجمهوري اسالمي

 از قول يوشکا فيشر، وزير آفتاب يزدمجع تشخيص مصلحت نظام را در اين زمينه منعکس کرده است و 
  .خارجه آلمان، نوشته است که يک ايران هسته اي کابوسي است براي همه

آموزاني که به ديدار  تازه ترين اظهار نظر هاشمي رفسنجاني را با اهميت ديده که به دانش آفتاب يزد
وي رفته بودند و از انتخابات آينده رياست جمهوري مي پرسيدند گفته است آرزوي قلبي من اين است 
که شاهد چنين وضعيتي نباشم، اما اگر احساس شود که وجود من براي انقالب و نظام در هر مقطع و 

  . مصدري الزم است، لحظه اي درنگ نخواهم کرد
مع تشخيص مصلحت در زماني مطرح مي شود که حزب اعتدال و توسعه رسما وي اظهار نظر رييس مج

را نامزد رياست جمهوري کرده و از سوي ديگر الياس حضرتي، نماينده سابق تهران در مجلس، گفته 
است که جبهه دوم خرداد اصال به هاشمي رفسنجاني فکر نمي کند و مير حسين موسوي را نامزد 

  خود مي شناسد
ر دفاع درباره ايران به عنوان قدرت بالمنازع منطقه اي، تحصن دانشجويان در اعتراض به لغو نظر وزي

نشست شيراز دفتر تحکيم وحدت، قطعي شدن استيضاح وزير راه از جمله خبرهاي ديگر روزنامه هاي 
  .صبح امروز تهران است

  
  مصاحبه وزير اطالعات رژيم

  
  ت و ممانعت از افشاي طرحهاي اتميدستگيري پرسنل اتمي به منظور ايجاد وحش

  دبير خانه شوراي ملي مقاومت ايران
  )2004 اوت 31 ( 1383 شهريور 10

وزير اطالعات ماليان در يك آنفرانس , در آستانه اجالس شوراي حكام سازمان انرژي اتمي , ظهر امروز
رنامه هسته اي آساني آه اسرار مربوط به ب«مدعي شد , در يك خبر سرهم بندي شده, مطبوعاتي

بيشتر دستگير شدگان وابسته به «و تاآيد آرد » ايران را به دشمنان رد ميكرده اند دستگير شده اند
  :دبيرخانه شوراي ملي مقاومت اعالم آرد»سازمان مجاهدين خلق مي باشند

حهاي آخوندها با اين دروغپردازيها در صدد هستند تا از يك سو بر تالشهايشان براي دستيابي به سال
اتمي و بر نقض معاهدات بين المللي سرپوش گذاشته و از سوي ديگر با قدرتنمايي آاذب ضرباتي را 

اين در حاليست آه دستگير شدگان هيچ ربطي به . آه از مقاومت دريافت آرده اند رفع و رجوع آنند
  . افشاگريهاي مجاهدين در مورد پروژه هاي مخفي اتمي ماليان نداشته و ندارند

ايجاد رعب , هدف رژيم از اين اقدامات« :رخانه شوراي ملي مقاومت در اطالعيه خود خاطرنشان آرددبي
اين . و وحشت در ميان پرسنل تاسيسات اتمي و ممانعت از همكاري آنها با مقاومت مي باشد

ه در اين فاصل. در هفته ها و روزهاي اخير ميباشد, دستگيريها بخشي از موج جديد سرآوب در ايران
صدها تن از هواداران و خانواده هاي مجاهدين بويژه خانواده مجاهدين مستقر در اشرف دستگير شده 

  . اند آه از سرنوشت بسياري از آنها اطالعي در دست نيست
ضربات جبران ناپذيري , 2002منجمله افشاي سايتهاي نطنز و اراك در اوت , افشاگريهاي مقاومت ايران
 سال مخفي آاري 18يم ماليان براي دسترسي به سالح اتمي وارد نمود و از به برنامه هاي مخفي رژ

  . رژيم در مقابل سازمان انرژي اتمي پرده برداشت
مقاومت ايران سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به محكوم آردن موج جديد سرآوب جلب 

  .م قرار دارند فرا ميخواندميكند و براي نجات جان دستگير شدگان آه در معرض شكنجه و اعدا
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ما هر گونه اطالعاتي آه در مورد پروژه هاي سالح هاي آشتار جمعي رژيم داشته : مهدي سامع 

  .باشيم آنرا افشا مي آنيم
  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10 سه شنبه -بي بي سي 

در ارتباط با ده ها نفر ,   در ايران علي يونسي وزير اطالعات اعالم آرده است-همبستگي ملي
به گفته وزير اطالعات ايران اآثر اين . جاسوسي در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران دستگير شده اند

سال . افراد وابسته به سازمان مجاهدين خلق گروه مسلح عمده مخالف جمهوري اسالمي ايران بودند
ات مربوط به فعاليتهاي گذشته سازمان مجاهدين خلق از جمله در يك آنفرانس خبري در اروپا جزيي

اين درحالي است آه روز سيزدهم ماه سپتامبر آمتر از دو هفته . هسته اي ايران را در نظنز اعالم آرد
ديگر گزارش مربوط به پرونده هسته اي ايران تسليم هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در 

ي مقاومت وابسته به سازمان گفتگويي داشتم با مهدي سامع عضو شوراي مل. وين مي شود
  : وي در درباه ايراد اتهام جاسوسي به افراد ياد شده گفت, مجاهدين خلق در فرانسه 

به طور علني و در , هيچ جاسوسي نمي آيد تمام اطالعاتي را آه در يك زمينه دارد” : مهدي سامع
ز اين جهت اين اتهام ا. آنفرانس مطبوعاتي و يا در مجامع بين المللي به طور علني افشا آند

از گذشته صورت , ضمنًا اين دستگيريها . جاسوسي به نظر من اتهام بي مورد و مسخره اي هست
مواردي بوده آه يا هواداران مجاهدين يا شوراي ملي مقاومت يا ايراني هايي آه موافق طرح , گرفته 

 ما گذاشته اند و شوراي ملي اينها را در اختيار, هاي اتمي و مخفيانه جمهوري اسالمي نبوده اند
بنابراين ضمن اينكه دستگيريها واقعي است اما اينكه . مقاومت هم اينها را به صورت علني اعالم آرده 

حتي در مواردي هم , چه رابطه مشخصي اينها با مقاومت ايران را داشته اند من االنه دقيقًا نمي دانم
  . رفا اطالعاتي بوده آه به خارج از ايران ارسال آردندمي دانم آه هيچگونه رابطه اي نداشته اند و ص

ولي آقاي سامع خوب خودتون هم اذعان داريد آه اون چارتها و نقشه هاي به خصوص در مورد : س
مرآز نظنز بود آه سازمان مجاهدين خلق اعالم آرد آه اين اطالعات را دارد و اصال آنفرانس , فرض آنيد

باره اين سابقه اطالعاتي اين گونه اين چيزيكه شما اسمش را افشاگري ممكنه در, مطبوعاتي گذاشتند
  اطالعاتي بدهيد؟ , بگذاريد

همه اطالعاتي آه در مورد پروژه هاي اتمي جمهوري اسالمي به , همانطوري آه گفتم” : مهدي سامع
ز اعم از نطنز و سايت لويزان آه در جريان ساخت يك مرآ, دست شوراي ملي مقاومت مي رسيد

من در مورد افشاگري اين طرح ها هيچگونه تكذيب نمي . اينها از طريق ما افشا شده , ميكروبي بود
 روز قبل 20ما بارها اعالم آرده ايم حتي در آخرين بيانيه شورا آه حدود . بلكه تاييد مي آنم, آنم 

 هاي سالح هاي آشتار آه ما هر گونه اطالعاتي آه در مورد پروژه, در اينجا هم باز گفتيم, منتشر شد
موارد ديگر هم , بنابراين همانطور آه نطنز را افشا آرديم. جمعي رژيم داشته باشيم آنرا افشا مي آنيم

آنچيزي آه براي من مهم است اين است آه اين اطالعات بر طبق . افشا مي آنيم, آه بدست بياوريم
بلكه .  و يك نفر رد و بدل بشودموازين جاسوسي نيست آه يك اطالعات مخفي بين قدرتهاي بزرگ

اطالعاتي هست آه از طريق ايراني ها به دست ما مي رسد و ما اين ها را به طور علني مطرح مي 
ما هرگونه ارتباط با فرد , آنيم و من ضمنًا بگويم در يك موردي هم آه قبال اعالم آردند دستگيري

  . دستگير شده تكذيب آرديم
خيلي از ايراني ها طرفدار و حتي مخالف حكومت حق , ش مي آيدآقاي سامع سئوالي آه پي: س

بهرحال . استفاده ايران را از دستيابي به تكنولوژي هسته اي صلح آميز حق اساسي ايران مي دانند
اين انتقاد وارد هستش آه ممكنه بعضي از اطالعاتي آه شما مي دهيد اطالعات سري مملكتي 

 در خارج از آشور مطرح بشود و در اين مورد شما پاسختان چي آه بهرحال مناسب نباشد آه, باشد
  هست؟ 

اين اطالعاتي آه تاآنون افشا شده نشان مي دهد آه هيچ آدام از مراآزي آه ما افشا : مهدي سامع 
آرديم مراآزي نبوده آه استفاده مسالمت آميز يا صلح آميز ازش بشود و بلكه پروژه هايي بوده آه براي 

غني سازي اورانيوم و نهايتا ساخت بمب اتمي آه هدف جمهوري هست و , يفوژهاساختن سانتر
خودش گفته آه مي خواهد وارد باشگاه اتمي بشود هدفش اين بوده و ما از افشاي اين پروژه ها 

  .دست نخواهيم برداشت
  

هاي   گروهي مبارزه با وزارت اطالعات در حوزه ي فعاليت در حال حاضر به واسطه: وزير اطالعات گفت
  .شود براي فعاليت القاعده محسوب مي ترين آشورها تروريستي، ايران از ناامن

  2004 اوت 31 – 1383 شهريور 10سه شنبه 
االسالم و المسلمين علي يونسي طي  ، حجت)ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار خبرگزاري

 محل اين وزارتخانه برگزار شد، پس از ي دولت در مطبوعاتي آه به مناسبت هفته سخناني در نشست
ي  با ارايه اي از عدالت دور نشد، نام برد و از ايشان به عنوان فردي آه لحظه) ع(ميالد حضرت علي تبريك
تروريستي و مبارزه با مفاسد  ي مبارزه با تحرآات ي متبوعش در حوزه هاي وزارتخانه ي فعاليت آارنامه

ايجاد محدوديت براي مطبوعات از طريق   اطالعات به هيچ وجه بهاقتصادي بر اين موضوع آه وزارت
  .آرد افزاري معتقد نيست، تاآيد سازوآارهاي سخت

تر از  مقطع زماني حساس اين ها را در آفرين رسانه، نقش آن وي در ادامه با اشاره به آارآرد نقش
ر محدود بودن نقش رسانه از نظر  آه از در آنا-ها در گذشته  آن گذشته برشمرد و با يادآوري آارآرد
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ي امنيت ملي،  گذار در حوزه ي مهم و تاثير ها به يك مولفه امروز رسانه: گفت ،- اند آيفي ناقص بوده
  .اند اجتماع تبديل شده اقتصاد و

آيند، به  مي ي ملي به شمار هاي توسعه ها يكي از شاخص وي با بيان اين آه در حال حاضر رسانه
به رغم : و تصريح آرد ام جمهوري اسالمي در قرار دادن آشور در مسير توسعه اشارههاي نظ فعاليت

زيادي را به دست آورده، به نقش  هاي آنكه جمهوري اسالمي ايران در مسير توسعه يافتگي موفقيت
  .ها نيز بسيار نيازمند است مثبت رسانه

در ايجاد پل ارتباط  ر قواي دولت و تواناييها در آنترل و نظارت ب وزير اطالعات با اشاره به نقش رسانه
منصفانه در جهت توليد امنيت ملي  توانند با نقادي ها مي رسانه: ميان مردم و حاآميت، خاطرنشان آرد

  .يا توليد نابساماني نقش موثري ايفا آنند
 آه بر اين مبنا داشت ها توجه دارد، اظهار وي با بيان اين آه وزارت اطالعات با نظر آارشناسي به رسانه

وظايف ملي خود آه دفاع از امنيت و هويت  ها در ايفاي ها انتظار دارد آن وزارتخانه در آنار تقويت رسانه
  .آنند شان را بشناسند و به آن عمل ملي است، جايگاه

صريح را آنترل آنند، ت ها بايد يكديگر يونسي با تاآيد بر اين آه در اين مقوله بيش از هرچيز خود رسانه
لذا معتقدم عملكرد ما بايد به . محدود آنيم ها را افزارانه رسانه معتقد نيستم با سازوآارهاي سخت: آرد

ها به عنوان دستگاهي در  شان واقف و از آن نسبت به جايگاه ها را ها آن نحوي باشد تا با تقويت رسانه
  .استفاده آنيم جهت تقويت مصالح ملي
جهان نام برد و اظهار  ي منطقه و حتي ترين مساله حوادث عراق، به عنوان مهموي در ادامه با اشاره به 

است و اهميت آن براي آشورهاي  براي آمريكا و اروپا مهم. ي دنيا مهم است عراق براي همه: داشت
  .تر است العاده منطقه و جمهوري اسالمي به مراتب فوق

بستگي دارد،  ري اسالمي به شدت به امنيت عراقوزير اطالعات با بيان اين آه منافع و امنيت جمهو
ايران تحميل آند و بر   ساله را بر ملت8اين مساله سبب شد در مقطعي صدام جنگ : اظهار داشت

  .هاي سنگيني بر دو آشور وارد آمد مبناي آن خسارت
 مبناي آن بر شد و ي آمريكا به عراق مطرح مي زمان با حمله وي با اشاره به اظهار نظرهايي آه هم

يابي به  اي براي دست وسيله آردند حمله به عراق و ساقط آردن صدام، براي آمريكا اي عنوان مي عده
بسياري از دولتمردان . جمهوري اسالمي بود منظور: اش در آنترل منطقه است، تصريح آرد هدف نهايي

  . شدرنگ به مرور اين مساله آم آمريكا حتي اين هدف را به زبان آوردند، اما
مردم ايران و منطقه  زمان با طرح اين گونه اظهار نظرها در بين يي آه هم يونسي با يادآوري موج نگراني

استراتژي خود را ترسيم آردند و زمان  مسووالن جمهوري اسالمي با اطمينان:  اظهار داشت ايجاد شد،
راتژي قديمي حرآت آردند و امروز نيز بيشترين است سقوط صدام و بعد از سقوط نيز بر مبناي اين

  .منافقين ديگر وجود ندارند  چرا آه صدام و منفعت را آسب آردند،
حمله به عراق  وي در عين حال در بيان وضعيت آمريكا، آن را آشوري آه به هيچ آدام از اهدافش در

ها دنبال  صدام نبود، آن ردنشان ساقط آ ها هدف آمريكايي: دست نيافته، معرفي آرد و اظهار داشت
آردن آشورها و حاآم آردن فضاي امنيت  دنبال مرعوب. سالح آشتار جمعي بودند آه آن را پيدا نكردند
  .نرسيدند مورد دلخواه در عراق بودند آه به هيچ آدام

خود را به هاي روز اول  حرف نظران آمريكايي، وزير اطالعات با تاآيد بر اين آه امروز هيچ آدام از صاحب
آند آرام آرام  در باتالقي گير آرده آه سعي مي ها معتقدند آمريكا امروز آن: آورند، تصريح آرد زبان نمي

  .خود را از آن بيرون بكشد
جمهوري اسالمي  وي در ادامه با طرح اين سوال آه ما در عراق دنبال چه هستيم؟ به ترسيم اهداف

جمهوري اسالمي خواهان  .ن عراق با امنيت و ثبات هستيمما خواها: در آشور عراق پرداخت و گفت
منطقه نيز ارتباط داشته باشد و  استقرار حكومتي در عراق است آه در عين مستقل بودن با آشورهاي

  .جمله جمهوري اسالمي است  از ي آشورهاي منطقه، حضور چنين دولتي به سود همه
منافقين و افرادي  هاي تروريستي نظير نخواهد داد گروهملت عراق هرگز اجازه : وي در ادامه تاآيد آرد

  .شوند ي حكومت عراق حاضر آه ريشه در حزب بعث دارند، بار ديگر بر عرصه
به خطر بيندازد، امنيت  وزير اطالعات با تاآيد بر اين آه چنانچه آمريكا يا هر آشوري بخواهد امنيت ما را

ي آشورهاي  ترين نياز همه ضروري منيت آار مشترك وا: افتد، اظهار داشت خودش نيز به خطر مي
) آمريكا و ساير آشورها(فراهم آنند، لذا ديگران  منطقه است و بايد با اشتراك مساعي، اين مساله را

ملت ايران و عراق را بار ديگر زنده آنند، بدانند آه موفق  ي دشمني بين چنانچه بخواهند ريشه
  .شوند نمي

در ايجاد اختالف بين  چه در جريان جنگ تحميلي اتفاق افتاد، اقدامات صدام و منافقينوي با استناد به آن
انجام دهند، لذا آمريكا و ديگر آشورها نيز  ها نتوانستند آاري آن: ملت ايران و عراق را يادآور شد و گفت

  .توانند چنين آاري را انجام دهند نمي
يونسي در  االسالم و المسلمين علي ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

هاي امنيتي ايران و  همكاري ي خود با خبرنگاران، با يادآوري ي شست مطبوعاتي روز سه شنبه ادامه
همكاري امنيتي جمهوري اسالمي با ساير  در بحث: آشورهاي منطقه از جمله خليج فارس تصريح آرد

اين آشور تا حد زيادي با امنيت جمهوري اسالمي  ميت امنيتآشورها، عراق در اولويت است، زيرا اه
  .وابستگي دارد
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مساله آه با  ي نجف، نسبت به حل اين هاي گذشته وزير اطالعات در ادامه با اشاره به حوادث هفته
از اين مساله خوشحال  ما: تدبير يكي از مراجع شيعه انجام شد، اظهار خرسندي آرد و اظهار داشت

  .دهد آه آليد صلح در دست مرجعيت است ا نشان ميهستيم، زير
همسايگي ايران و  وي در ادامه آنچه بعد از طالبان در افغانستان حاآم شد را از جهت حذف طالبان از

: آننده برشمرد و اظهار داشت آيند، خوشحال گراني آه از دوستان ايران به شمار مي استقرار حكومت
عدم استقرار امنيت آامل در اين آشور  ز وضعيت توليد مواد مخدر وبه رغم اين موضوع ما همچنان ا

ها  يابي افغانستان به امنيت آامل با آن خشخاش و دست ناراحتيم و حاضريم در بحث توقف روند توليد
  .همكاري آنيم

آرد و اظهار  ي درياي خزر را بهتر از گذشته ارزيابي وي همچنين وضعيت جمهوري اسالمي در حوزه
درياي خزر را با تنش آمتري  ي رژيم حقوقي يابي به توافق درباره توانيم بحث دست امروز مي: تداش

  .دنبال آنيم
ي  همه زدايي و تقويت روابط تجاري جمهوري اسالمي با يونسي با تاآيد بر اين آه سياست تنش

البته : افزود آشورهاي منطقه، باعث افزايش اعتماد آشورها به ايران نسبت به گذشته شده است،
تر از  آرده و امروز منطقه امن ي آشورهاي منطقه را نگران حضور آمريكا در منطقه و حضور اسراييل، همه

آمريكا باعث ساقط آردن صدام و طالبان شد،  ي  سپتامبر نيست و اگرچه حمله11ي  زمان قبل از حادثه
  .اما ناامني را نيز توسعه داد
تروريسم اظهار  ي ي آشورها از مساله ي سوء عمل آمريكا، همه  واسطهوي با بيان اين آه امروز به

با يادآوري اتهامات آمريكا  ي تروريسم برشمرد و ترين عامل توسعه آنند، اين آشور را مهم ناامني مي
هاي  تروريسم و تالش براي دسترسي به سالح عليه ايران مبني بر اين آه ايران را متهم به حمايت از

  .خود قرباني تروريسم است جمهوري اسالمي نيز: آند، گفت ي ميآشتار جمع
آشورهاي غربي در  وي با يادآوري اقدامات تروريستي گروهك منافقين عليه ايران، به موضع آمريكا و

: آنند، گفت حمايت مي قبال اين گروهك آه در عين تروريست دانستن اين گروه، همچنان از آن
اين مسير بيشترين مبارزه با  كال تروريسم واقعي مبارزه آرده و دري اش جمهوري اسالمي با همه

برند و  هاي ما به سر مي هنوز در بازداشتگاه بسياري از عناصر القاعده و انصار اسالم. القاعده داشتيم
ها  هاي آن، ايران است، زيرا وزارت اطالعات هرگونه تحرك آن شاخه ترين مكان براي القاعده و امروز ناامن

  .آند ها را بازداشت مي قبل از هر اقدامي آن را شناسايي آرده و
القاعده آه بدون  هاي جدا شده از گروه وزير اطالعات در ادامه با بيان اين آه در حال حاضر شاخه

اند،  منطقه، تحت نفوذ قرار گرفته هاي اطالعاتي ي آمريكا و سرويس  از ناحيه شوند، مديريت اداره مي
  .آنيم زماني آن را اعالم مي ما براي حرف خود دليل و مدرك داريم و: تصريح آرد
عمليات  ها قصد انجام هاي وابسته به تحريك و نفوذ اين سرويس بسياري از شاخك: وي افزود

هاي ما  گاه شان در بازداشت عوامل ايم و امروز ها را شناسايي آرده تروريستي در ايران را داشتند، آه آن
  .دبرن به سر مي

به حمايت از  يونسي در ادامه با يادآوري برخي ادعاهاي دولتمردان آمريكايي در محكوم آردن ايران
بدانيم حزب اهللا يك گروه قانوني  اگر منظور حمايت ايران از حزب اهللا است، بايد: تروريسم اظهار داشت

اع از سرزمين و مردم لبنان تشكيالت دفاعي براي دف يك. است آه براي مبارزه با اسراييل به وجود آمد
  .آنند آشورهاي منطقه نيز از حزب اهللا حمايت مي است آه بر مبناي آن بسياري از

اين حق : آرد دانيم، تصريح وي با تاآيد بر اين آه ما دفاع مردم فلسطين را عمل تروريستي نمي
  .ها حمايت آنند ي آشورهاي جهان نيز از آن هاست آه از خود دفاع و همه آن

اين آه امروز به  وزير اطالعات در بخش ديگري از اظهاراتش در ترسيم فضاي داخلي آشور، با تاآيد بر
ي پاسخگو بودن  رهبري درباره نسبت گذشته از موقعيت بهتري برخوردار هستيم، به دستور مقام معظم

ي  اش در ارايه اقدامات دولت و زيرمجموعه مسووالن نسبت به عملكردشان اشاره آرد و با يادآوري
هاي حزبي و سياسي با عملكرد دولت  از غوغاساالري امروز مردم به دور: عملكردشان اظهار داشت

  .شوند خدمتگزار آشنا مي
: داشت تر شده، اظهار وي با بيان اين آه در حال حاضر فضاي آشور به نسبت گذشته متعادل

گرفتند آه رويكرد  ي و تعامل را در پيشورز هاي سياسي با حذف عناصر افراطي، مشي سياست جريان
اش براي  و در آنار مشي مبارآي است، چرا آه وزارت اطالعات هميشه طرفدار اعتدال سياسي بوده

  .است منزوي آردن عناصر افراطي همواره عناصر معتدل را ترغيب آرده
تهديدات آمريكا به   ازتر شدن تاثيرپذيري وزير اطالعات در عين حال شرايط منطقه را نيز به سبب آم

  .نسبت گذشته بهتر ارزيابي آرد
آژانس نيز در قبال ايران  يي ايران با تاآيد بر اين آه امروز لحن ي هسته ي پرونده يونسي همچنين درباره

آنند ايران از دسترسي به  تالش مي هاي افراطي همچنان اگرچه بخش: تغيير آرده،است ادامه داد
  .ها تاثير گذاشته است آژانس بر اين جوسازي هاي ايران با ود، اما همكارييي محروم ش دانش هسته

مفاسد اقتصادي  ي مبارزه با ي متبوعش در حوزه وي در بخش ديگري از اظهاراتش به اقدامات وزارتخانه
صريح اي در امنيت ملي دارد، ت آننده اشاره آرد و با تاآيد بر اين آه ما معتقديم اقتصاد امروز نقش تعيين

  .باشد، هميشه دستخوش ناامني خواهد بود آشوري آه در بعد اقتصادي با مشكل مواجه: آرد
مفاسد اقتصادي، به سهم  وزير اطالعات در ادامه در تبيين داليل ورود اين وزارتخانه در بحث مبارزه با

هاي مافيايي  زمانگيري سا تجارت و شكل ناامني اقتصادي در فرار سرمايه و جلوگيري از رونق توليد و
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گذار ايجاد شود آه بر  بايد امنيت پايدار براي سرمايه ي اقتصاد ملي براي توسعه: اشاره آرد و گفت
  .ي اول امنيت اقتصادي را برقرار آند آند در درجه مي مبناي آن وزارت اطالعات سعي

آن را به زيان  شود، ميوي با محكوم آردن هر تصميم قضايي و امنيتي آه موجب فرار سرمايه از آشور 
وزارتخانه در اين حوزه  ترين هدف امنيت ملي دانست و برقراري امنيت در جهت جذب سرمايه را مهم

  .برشمرد
اقتصادي از جمله  ي مبارزه با مفاسد آالن ي متبوعش در حوزه يونسي با يادآوري اقدامات وزارتخانه
خوار اشاره آرد و  باندهاي زمين ر رسمي اقتصادي،هاي مبادالت غي باندهاي مافيايي، اقتصادي و شبكه

اين باندها را شناسايي و رفع آند و بر مبناي  هاي فعاليت آند گلوگاه وزارت اطالعات سعي مي: گفت
  .معامالت دولتي بايد شفاف، قابل آنترل و قابل نظارت باشد هاي اقتصادي و آن معتقد است فعاليت

يونسي در  االسالم و المسلمين علي ، حجت)ايسنا(شجويان ايرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاري دان
وزارت اطالعات خواهان  ي خود با خبرنگاران، با بيان اين آه ي نشست مطبوعاتي روز سه شنبه ادامه

مقدمات اين طرح را نيز فراهم آرده و  شويي است، خاطرنشان آرد آه اين وزارتخانه اجراي طرح پول
  .اجرا درآيد تا منشا درآمدها مشخص شود اين طرح به صورت آامل بهمعتقد است روزي بايد 

چند فرد عادي و  وزير اطالعات با تاآيد بر اين آه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي هدف ما گرفتن
شود و با آن بيماران جهت  هدف اين است آه موارد مهم شناسايي: ها نيست، تاآيد آرد ي آن محاآمه

  .ماري برخورد آنيماز بين بردن بي
هاي افرادي را  پرونده ي برخورد با مفاسد اقتصادي، وزارت اطالعات وي همچنين در اعالم اين آه در حوزه

وزارت اطالعات و دستگاه قضايي را  جهت برخورد، به مراجع قضايي معرفي آرده است، سطح تعامالت
  .مناسب ارزيابي آرد

نظام، مطرح  ي ارآان ي نفوذ مفاسد اقتصادي در همه ر حوزهوي همچنين با نقد اظهارنظرهايي آه د
را در بيان اين اظهارنظرها  شود، آن را نظر دشمنان نظام برشمرد و عملكرد برخي از نيروهاي داخلي مي
  .هاي دشمن قرار داد رديف با خواست هم

داشت در  د توجهاين خواست دشمنان است آه مديران را فاسد معرفي آنند، لذا باي: يونسي افزود
مغلوب و موردي است  بحث فساد اقتصادي، اين فساد جريان غالب در بين مديران نظام نيست، جريان

  .توانيم آن را از بين ببريم آه مي
: شود، گفت مي وي با بيان اين آه بد عمل آردن در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، سبب ناامني

  .اقتصادي را فلج آنند اهند طوري عمل آنند آه سيستمخو ها براي مبارزه با مفاسد مي خيلي
بيان جايگاه وزارت  هاي مختلف به وزير اطالعات در ادامه و پس از تبيين عملكرد اين وزارتخانه در حوزه

قرارداد منعقد شده براي واگذاري بخشي  اطالعات در قراردادهاي خارجي و موضع اين وزارتخانه در قبال
تنها مرجع قانوني براي تشخيص اين : پرداخت و گفت به شرآت تاو) ره(دگاه امامهاي فرو از فعاليت

نيز موضوعي غير نظامي ) ره(موضوع فرودگاه امام. اطالعات است  وزارت قضيه، در موارد غيرنظامي،
يت ي اين قرارداد بيان آرده و وزارت راه نيز رعا اش را درباره مالحظات امنيتي وزارت اطالعات تمام. است
  .مالحظات را پذيرفته است اين

در قضيه  وي در واآنش به اظهارنظرهايي آه پيرامون صهيونيستي بودن شرآت طرف قرارداد ايران
ارايه دهند، ما نيز  آساني آه مدعي اين امر هستند، مدرآي: شود، گفت مطرح مي) ره(فرودگاه امام

داشته باشند، اما طرف  راييل رابطهي آشورها ممكن است با اس همه. ها هستيم مخلص مدرك آن
عقد قرارداد با اين شرآت لحاظ  اي و مسلمان است و مالحظات امنيتي هم در ايران يك شرآت ترآيه

دهند،  آه خدمات فرودگاهي را ارايه مي شده، مجري آن يك شرآت ايراني است، نه خارجي و آساني
  .هاي سياسي بر منافع ملي تاثير نگذارد رايشآنيم گ ايراني هستند، لذا در اين قضيه ما بايد تالش

تعداد از مديران  وي در ادامه در پاسخ به سوالي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مبني بر اين آه چه
توانيم انجام  ي دقيقي را مي مقايسه در اين قضيه: جمهوري اسالمي در مظان اتهام قرار دارند، گفت

  .يمدان دهيم، اما آن را الزم نمي
همبستگي و وفاق  هاي وزارتخانه متبوعش براي تقويت ي برنامه يونسي در پاسخ به سوالي درباره

مسووليت، بر تحكيم همبستگي  دار شدن اين ملي، با بيان اين آه از چند سال قبل و همزمان با عهده
 را همواره در عين ايم، مشي اين وزارتخانه داشته ي سياسي تاآيد و وفاق ملي و ايجاد تعادل در عرصه

هاي سياسي عنوان و بر آن تاآيد آرد و  ي فعاليت از ورود به دايره اي، حذر رعايت موارد اخالقي و حرفه
اي و مستقلي تبديل شده آه به هيچ جناح و  امروز وزارت اطالعات به تشكيالت حرفه بر اين مبنا: گفت
  وزارتخانه و يا هر بخشي از حاآميتهاي سياسي را به سياسي گرايش ندارد و ورود گرايش حزب

  .داند همانند سمي مهلك، خطرناك مي
: آرده، گفت اي شدن طي وي با دشوار خواندن مراحلي آه وزارت اطالعات در رسيدن به مرحله حرفه

شود  خودمحوري برخورد مي ايم آه در وزارت اطالعات با هر گونه خودسري و امروز به اين جايگاه رسيده
  .آنند آامال بر محور قانون عمل ميو افراد 

وزارت اطالعات  ترين نگراني نسبت به عملكرد مردم نبايد آوچك: وزير اطالعات در عين حال تصريح آرد
هاي اخالقي  هاست و ارزش آن آند، حامي داشته باشند، بايد مطمئن باشند اين وزارتخانه ظلم نمي

  .اشدب ها مي ي آن ي آارهاي روزانه العين همه نصب
مرجع و حكم را  ي عملكردش، نقش وي در ادامه با بيان اين آه در حال حاضر وزارت اطالعات به واسطه
خود نشان داد، به عنوان دليل  پيدا آرده، از عملكردي آه اين وزارتخانه در انتخابات مجلس هفتم از
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 هدف ايجاد ثبات و اعتدال ها با پاسخگويي استعالم در اين انتخابات در بحث: وساطتش نام برد و گفت
ها در تعامل با يكديگر به  استفاده را انجام داديم و با تشويق جريان داخلي از اين جايگاه حداآثر

ي  دانند، ما با همه هاي سياسي وزارت اطالعات را مدافع خود مي ي جريان آه همه جايگاهي رسيديم
  .آنيم فع آن تالش ميهايشان براي ر همكاري داريم و با اشراف بر ضعف ها آن

موجود نه ممكن  هاي سياسي حذف جريان: وي با تاآيد براين آه رقابت سياسي به نفع ماست، افزود
  .هاي تندرو است است و نه به نفع نظام و براي ما مهم حذف جريان

ي  ناحيه ي دليل هشدارهاي چند ماه اخيرش نسبت به در معرض خطر بودن آشور از يونسي درباره
هاي جاسوسي  سرويس ها و هم اطالعاتي داريم آه در اين مساله هم نمونه: اي گفت هاي فرقه بآشو

 از اين پس بايد بر  اند، اعالم آرده ي آشوب هستند و حتي رسما نيز در داخل، درصدد فراهم آوردن زمينه
  .آرد گذاري اي و قومي سرمايه هاي فرقه روي گرايش

در : ايم، گفت آرده هاي زيادي را در اين موضوع شناسايي و آشف نمونهوي با بيان اين آه تا به حال 
ي  آرديم و افرادي به واسطه ي نوظهور آشف ها در طول اين مدت چندين فرقه تهران و شهرستان

  .اند آميز دستگير شده هاي تحريك انتشار آتاب
پي ترويج اختالفات  ها آه در وهي اين گر وزير اطالعات با بيان اين آه وزارت اطالعات بر فعاليت همه

اطالعات، جلوگيري از انتشار  سياست موآد وزارت:  گفت قومي ـ مذهبي هستند، اشراف دارد،
اند آه هدف وزارت از  افراد زيادي دستگير شده .هاي موهن و ضد دين اين افراد است ها، آتاب سخنراني

  .هاست ها تنها اصالح آن دستگيري آن
يك جريان  ال خبرنگار ديگري آه از دليل سكوت اين وزارتخانه در جريان حذفوي در پاسخ به سو

خاتمي در تبديل  ي تحقق شعار هاي آن در حوزه سياسي در انتخابات مجلس هفتم و همچنين فعاليت
اي به اين نكته  نظر حرفه وزارت اطالعات حتي قبل از شعار خاتمي از: مخالف به موافق پرسيد، گفت

مسووليت من نيز به شدت بر اين شعار  ه بايد مخالف را به موافق تبديل آند و در دورانرسيده بود آ
  .تاآيد آرديم و در اين زمينه موفق بوديم

به غير خودي  يونسي با بيان اين آه سياست وزارت اطالعات بر محور جلوگيري از تبديل جريان خودي
موافقين نظام اشاره آرد و  بديل مخالفين خارجي بهي ت استوار بود، به عملكرد اين وزارتخانه در حوزه

  .اقدامات وزارت اطالعات در اين حوزه را موفق ارزيابي آرد
ما : اظهار داشت هاي وزارت اطالعات در جريان انتخابات مجلس هفتم وي همچنين با اشاره به فعاليت

دهيم و لذا عملكرد خود در  مي امي خود را انج توقع نداريم همه تابع وزارت اطالعات باشند، ما وظيفه
  .دانيم ي تعامل سياسي را نيز موفق مي حوزه

يونسي در  االسالم و المسلمين علي ، حجت)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران
هاي  ي فعاليت با آينده ي ارتباط ي خود با خبرنگاران، درباره ي نشست مطبوعاتي روز سه شنبه ادامه
غالب مسووالن عراق : آشور اظهار داشت ي ايران و عراق با توجه به اظهارات اخير وزير دفاع اينامنيت

هاي داخلي عراق  و دليلي براي حمايت ايران از جريان پاسخ وزير دفاعشان را دادند و اظهار آردند مدرك
  .وجود ندارد

آشور، اطالعات و دبير  ر وي با وزرايوزير اطالعات با اشاره به سفر اخير هيات عراقي به ايران و ديدا
بر همكاري و ضرورت ايجاد ثبات در  در اين ديدارها همه: شوراي عالي امنيت ملي ايران، اظهار داشت

ي  وزارت اطالعات ايران و هيات عراقي، در زمينه هاي آارشناسي عراق تاآيد آرديم و حتي امروز گروه
  .ديگر در حال مذاآره هستنديك هاي تعامل و همكاري با دسترسي به راه

ها آسي وجود ندارد  آن دانند و در بين ها نيز منافقين را به زيان امنيت ملي مي وي با بيان اين آه عراقي
دانند و لذا با توجه به شدت  مي ها را شريك جرم صدام آن: آه از منافقين حمايت آند، اظهار داشت

  .شوند مي ر اخراجحساسيت مسووالن عراقي، منافقين از اين آشو
احتمال ارتباط  هاي تروريستي آه از جانب وزارت اطالعات شناسايي شده و همچنين ي طرح وي درباره

نبايد حوادث طبيعي را به : داشت هاي تروريستي نيز اظهار انفجار قطار نيشابور با برخي از اين عمليات
  .حوادث غير طبيعي ربط دهيم
ي مردم  اخاذي، از همه ي مبارزه با مواد مخدر و باندهاي ت اطالعات در حوزهوي با اشاره به اقدامات وزار

آنند و در  ها مراجعه مي قوه قضاييه به آن ي افرادي آه به نام وزارت اطالعات، سپاه يا خواست تا با همه
  .معرفي آنند پي سوء استفاده از اين عناوين هستند را

 خود را با  وزارتخانه رسنل وزارت اطالعات حق ندارند در بيرون ازهيچ آدام از پ: وزيراطالعات تصريح آرد
براي برخورداري از يك فرصت يا رانت از  اين عنوان معرفي آنند، لذا افرادي آه به نام اين وزارتخانه

ها برخورد  خطرناآي هستند آه بايد شناسايي شده و با آن آنند، افراد شان سوء استفاده مي عناوين
  .شود
حال صدها  تا به: مچنين در تشريح اقدامات معاونت ضد جاسوسي اين وزارتخانه اظهار داشتوي ه

اين معاونت   باندهاي اشرار و اخاذي و سرقت مسلحانه توسط هاي تروريستي، مورد ترور گروه
  .است ها جلوگيري شده آه اين خدمتي مهم به امنيت ملي شناسايي شده و از عمل آن

هاي  ورود گروه  فضاي حاآم بر عراق از آن به عنوان عاملي در جهت گسترش جريانيونسي با اشاره به
ربايي و  سراسر آشور از طريق آدم ها قصد داشتند در اين گروه: مختلف از عراق به ايران ياد آرد و گفت

  .اما قبل از انجام هر آاري شناسايي شدند هايي ايجاد آنند، حتي حمله به سفارتخانه، ناامني
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ولنگاري حاآم بر جامعه   وزير اطالعات نسبت به موج ي در پاسخ به سوال خبرنگاري آه پرسيد ارزيابيو
بندوباري به اين شدت  ولنگاري و بي به: هاي مختلف نسبت به اين جريان چيست؟ گفت و سكوت بخش

 و اآثر جوانان اي مومن و سالم است ي ما جامعه جامعه .آنيد، اعتقاد ندارم و حدتي آه شما عنوان مي
  .بين اقليتي وجود دارد ما نيز سالم هستند و ولنگاري در

بر مبناي : گفت ها انجام داده، ي جوان ي متبوعش درباره يي آه وزارتخانه وي با استناد به نظرسنجي
هاي جوانان به شمار  اولويت اين نظرسنجي، خانواده، همسر، درآمد زندگي، مذهب، آشور به ترتيب از

  .آند، ولنگار باشد حاال چطور ممكن است جواني آه به اين موارد توجه. ندآي مي
فساد و  ي بحث گسترش هاي دشمن درباره ها و رسانه وي با اشاره به اخباري آه از طريق سايت

اتفاق افتاده در  آساني آه فحشاي: شود، اظهار داشت فحشا در ايران و خريد و فروش آدم مطرح مي
  .دهند انجام مي خواهد، آنند، همان چيزي را آه دشمن مي  را مطرح مياي از آشور گوشه

فسادهاي سازمان يافته را  ي برخورد با ي متبوعش تنها وظيفه وزير اطالعات با تاآيد بر اين آه وزارتخانه
  .هاي نيروي انتظامي برشمرد فعاليت ي بر عهده دارد، مبارزه با مظاهر عادي فساد را در حوزه

اقتصادي عايد  ي برخورد وزارت اطالعات با مفاسد ي تعداد و مبلغي آه از حوزه نين دربارهوي همچ
ميليارد تومان و در مبارزه با  100المال شده با بيان اين آه در بخش فرارهاي مالياتي بيش از  بيت

ه، از اعالم تومان به خزانه دولت بازگردانده شد باندهاي قاچاق سوخت و همچنين اراضي نيز ميلياردها
  .اند، خودداري آرد وزارتخانه به دستگاه قضايي معرفي شده هايي آه از سوي اين رقم پرونده

يي ايران را به  هسته ي شناسايي افرادي آه اطالعات ي عملكرد اين وزارتخانه در حوزه يونسي درباره
منافقين هم در . ر آرديمرا دستگي در اين موضوع چند جاسوس: اند نيز اظهار داشت خارج منتقل آرده

  .ايم ها را شناسايي آرده نفر از آن انتقال اين اطالعات نقش داشتند آه تا به حال چندين
در اين پرونده جايي  دانند آه ها نيز مي يي ايران با بيان اين آه آمريكايي ي هسته ي پرونده وي درباره

هاي جديدي براي  سپتامبر، فرصت 13 توقع داريم در اجالس: براي مانع تراشي وجود ندارد، گفت
  .آشورهاي اروپايي حق ما را به رسميت بشناسند استفاده از اين تكنولوژي در اختيار ما قرار گيرد و

آمريكا، آن را  وزير اطالعات همچنين با اشاره به تغييرات ايجاد شده در سطوح باالي سازمان جاسوسي
  .القاعده برشمرد ان عراق و همچنين گروههاي غلط اين سازمان در جري بازتاب سياست

افتاد به زيان امنيت ملي  يي با تاآيد بر اين آه آنچه اتفاق هاي زنجيره ي جريان قتل وي همچنين درباره
انجام دادند و به وحدت ملي ضربه زدند، اما  اي اين آار را در اين قضيه تعدادي با هر انگيزه: بود، گفت

اي انجام شود آه انجام شد و به  عهده داشت، بايد آار حرفه  جريان را براين آه چه آسي طراحي اين
هاي جاسوسي  ها با سرويس افراد، بايد عنوان آنيم آه هيچ آدام از آن رغم شناخته شده بودن اين

ها به  ها مزدور خارجي نبودند، تاآيد نداريم، اگرچه عمل آن و نسبت به اين آه آن وابستگي نداشتند
  .هاي خارجي بوده است سسروي نفع

پرداختن به آن را نيز به  ي يونسي با تاآيد بر اين آه اصل اين جريان به زيان امنيت ملي بود، طرح و ادامه
  .زيان امنيت ملي برشمرد

اعضاي گروهك  ي بازگرداندن ي اقدامات اين وزارتخانه در حوزه وي در پاسخ به سوال ديگري درباره
شان به خون مردم ايران آغشته  دست ر عنوان آرده بود، آن تعداد از اين افراد آهجمهو منافقين آه رييس

چندين بار مسوولين جمهوري اسالمي ايران از اين  تا به حال: توانند بازگردند، اظهار داشت نيست، مي
سانسور شديد خبري آه بر اين سازمان حاآم است، تا به حال  ي افراد دعوت آردند، اما به واسطه

  .گوش افراد آن نرسيده است يچ آدام از اين درخواست بهه
عادي به اين افراد در  وزير اطالعات با اشاره به اقدامات ايران و صليب سرخ جهاني در بازگرداندن زندگي

  .بتوانيم اين افراد را نجات دهيم اميدواريم دير يا زود: ايران يا هر نقطه از جهان اظهار داشت
يونسي در  االسالم و المسلمين علي ، حجت)ايسنا( خبرگزاري دانشجويان ايرانبه گزارش خبرنگار

ي  موضع زيرمجموعه ي ي خود با خبرنگاران، همچنين درباره ي نشست مطبوعاتي روز سه شنبه ادامه
اي مخالف هر  به صورت حرفه وزارت اطالعات: ي تشكيالت موازي اطالعاتي تصريح آرد متبوعش درباره

هاي وزارت اطالعات حتما آارها  ي فعاليت حوزه آاري است، لذا معتقد است با هر دخالتي در گونه موازي
هاي موازي  منافع شخصي و حزبي، دنبال انجام فعاليت ي آساني آه به دليل شود و همه خراب مي

  .رسد غير قانوني به نتيجه نمي هستند، بايد بدانند آه اين راه
انتخابات رياست جمهوري  ي ايجاد آمادگي براي اش در حوزه هاي وزارتخانه وزير اطالعات در بيان فعاليت

 درصد مردم 45تهران داشتيم، بيش از  ي آماري يي آه از جامعه بر اساس نظرسنجي: نهم اظهار داشت
  .اند آرده نسبت به شرآت در اين انتخابات اظهار آمادگي

تواند امنيت ملي را  مي  انتخابات پرشور و پررايوي با تاآيد بر اين آه وزارت اطالعات معتقد است،
آيد، لذا استراتژي جمهوري اسالمي  مي هاي راي بيرون امنيت واقعي از صندوق: تضمين آند، ادامه داد

آه بر مبناي آن سياست نظام براي انتخابات نهم،  ايران هم اين است آه انتخابات پرشور داشته باشد
  .جلب نظر مردم، اعتماد ملي را باال ببريم ست تا بابرگزاري انتخاباتي پررقابت ا

آماده آردن  هاي سياسي هم در حال تا جايي آه اطالع دارم، جريان: يونسي در عين حال تصريح آرد
گروه سياسي و قانوني  خود نسبت به شرآت در اين انتخابات هستند و عزم بر مشارآت دارند و هيچ

از وزارت آشور مجوز فعاليت دريافت  ي احزابي آه بر اين مبنا همه. نسبت به اين مساله ترديد ندارد
  .اند، حق مشارآت در اين انتخابات را دارند آرده
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واآنش نسبت  هاي مربوط به مجلس هفتم و ي متبوعش در بحث استعالم ي مواضع وزارتخانه وي درباره
مراحل بعدي برگزاري انتخابات  رتخانه دري اين وزا ي بازپس گرفتن نظر اوليه به اظهار نظرهايي آه درباره

هاي وزارت مورد قبول  نگرفت، اما حرف وزارت اطالعات هيچ گاه نظرش را پس: شود، گفت مطرح مي
  .واقع نشد

اجتماعي  هاي بومي و ي گسست ي آشور را تهديد از ناحيه ترين چالش آينده يونسي همچنين مهم
شده، مشكلي ايجاد   آه اميدواريم با تدابير انديشيدهنگران تحرآات قومي هستيم: برشمرد و گفت

  .آند مي ي تحرآات قومي را دنبال نشود، لذا وزارت اطالعات با شدت همه
تاآيد بر اين آه  هاي اينترنتي با ي متبوعش در بحث فيلترينگ سايت وي همچنين در بيان عملكرد حوزه

صورت قانوني مورد استفاده قرار گيرد،  ه نيز بايد بهي جديد اينترنت معتقديم آه اين رسان در بحث رسانه
  .ملي، اخالق و منافع مردم حرآت آند نبايد هيچ پايگاه اينترنتي عليه امنيت: گفت

ما در اين : تصريح آرد ي آنترل اينترنت، ي ويژه وزير اطالعات در بيان مواضع وزارت اطالعات و آميته
يكي از اين معيارهاست و بر مبناي  ها،  دين عمل نكردن سايتآنيم آه ضد آميته با سه معيار عمل مي

لذا در صورتي آه فردي احساس آند يكي از  آن هيچ سايتي حق ندارد عليه معتقدات مردم عمل آند،
هاي  آرده، همان طور آه حق شكايت عليه سايت اش توهين ها به اعتقادات مذهبي اين سايت

  .تواند از اين سايت شكايت آند فرد ياد شده مي شده،تروريستي براي افراد در نظر گرفته 
آند را به  دعوت مي اي آه مردم را به فتنه و آشوب هاي براندازانه وي همچنين دفاع از تروريسم و حرآت

  .شود برشمرد ها مي شدن سايت همراه انتشار مطالب ضد اخالقي به عنوان عواملي آه منجر به فيلتر
افراد بر اين   و شخصيت هاي اينترنتي در مخدوش آردن وجهه ام برخي از سايتيونسي با اشاره به اقد

: گيرد، تاآيد آرد و گفت مي ي فعاليت مسووالن قضايي قرار ها در حوزه موضوع آه برخورد با اين سايت
توانند  ها نمي همان طور آه روزنامه ي ما شود، لذا به عقيده ها بسته نمي متاسفانه اين سايت

  .نيز يك رسانه هستند و بايد به اين ضوابط توجه آنند ها كني آنند و آبروي افراد را ببرند، سايتش حرمت
آشور با افرادي آه  ي اظهارات اخير يكي از مقامات آمريكايي آه عنوان آرده بود اين وي همچنين درباره

تمال ارتباط متحصنين مجلس آند و اح مي اند ارتباط برقرار هاي اخير بر ايران فشار آورده در طول ماه
هاي اپوزيسيون  طلبان و جريان ارتباط، ارتباط با سلطنت اند منظور از گفته: ها، گفت ششم با آمريكايي

اي نرسيديم، اما اگر برسيم،  هاي داخلي، ما به چنين نقطه ي جريان درباره خارج از آشور است، اما
 هاي سياسي اشراف دارد، لذا ي جريان عات بر همهوزارت اطال. آنيم اي برخورد مي مالحظه بدون هيچ

  .آنيم اگر حزبي بخواهد چنين تصميمي بگيرد، با آن برخورد مي
ايران، با تاآيد  ي واآنش به خبر استقرار پايگاه جاسوسي اسراييل در مرزهاي غربي وي همچنين درباره

در حال حاضر اين آشور با : داشت بر اين آه هنوز اسراييل در عراق پايگاهي را مستقر نكرده، اظهار
  .آند پوشش ديگران عمل مي

در : نيز اظهار داشت ي زهرا آاظمي ي داليل سكوت اين وزارتخانه در پرونده وزير اطالعات همچنين درباره
و وظيفه ملي ماست آه هيچ گاه  ي صنفي آه بر عهده داشتيم، دفاع آرديم اين قضيه ما مطابق وظيفه

  .اسي نشويموارد دعواهاي سي
تاآيد بر اين آه تك تك  ي متبوعش در قبال ايرانيان خارج از آشور با وي همچنين در بيان مواضع وزارتخانه

هاي اين  ي آشور از پتانسيل استفاده شوند، بر لزوم اين ايرانيان براي آشور يك فرصت محسوب مي
نيفتد و بعضي از دوستان ما در داخل آنند اين اتفاق  مي دشمنان ما سعي: ايرانيان تاآيد آرد و گفت

ها برقرار  ي صميمي با آن هاي ايجاد شده را برداشته و رابطه ما بايد فاصله زنند، اما هم اين حرف را مي
  .آنيم

ها ديگر ايراني  بعدي آن هاي در صورتي آه نتوانيم با اين افراد ارتباط برقرار آنيم، نسل: وي تاآيد آرد
ها با اقوام خود در ايران رابطه  آنيم آن ساله بسيار خطرناك است لذا بايد تالش، اين م.نخواهند بود
دارد و در حال حاضر وزارت امور خارجه آشور و رياست  اين فكر در سطوح مختلف وجود. برقرار آنند

  .اند ايجاد اين پل انجام داده هاي زيادي را در جمهوري تالش
خارج يك ملت  اي به اهميت اين موضوع آه اگر ايرانيان عدهتوجهي  وي با اظهار تعجب نسبت به بي

تالش خود را نسبت به  ما بايد حداآثر: فرهيخته و دانشمند باشند، باعث افتخار ماست، ادامه داد
  .ها به ايران انجام دهيم افزايش دلبستگي آن

ي  موضع وزارتخانه ده وي ثروت ايرانيان خارج از آشور زده ش يونسي با استناد به تخميني آه درباره
وزارت اطالعات به اين حوزه به مذاق  ورود: ها به ايران، گفت ي بازگرداندن اين سرمايه متبوعش درباره

جذب سرمايه (خواهد اين آار  منافع ملي مي وزارت اطالعات بر اساس. اي خوش نيامده است عده
افتد، لذا  ها به خطر مي رود اين افراد منافع آنآنند با و گمان مي اي انجام شود، اما عده) خارجي ايرانيان

  .رسد داشته باشند آه منابع اقتصادي ايران در حدي است آه به همه مي بايد اين عده توجه
را متهم به  وي همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش در واآنش به اظهارات مسووالن عراقي آه ايران

وضعيت عراق بعد از صدام به  اند، با بيان اين آه اق آردههاي مخالف در عر حمايت تسليحاتي از گروه
وضعيت عراق به نحوي است آه حتي : گفت نحوي بوده آه اسلحه به آساني در اختيار همه قرار دارد،

ما هزاران قبضه . آنند به جاي مهر و تسبيح اسلحه وارد مي اند و زايران ما براي زيارت به اين آشور رفته
ي   زيرا اين آار به وسيله هرگز نگفتيم دولت عراق در اين مساله نقش دارد، يم، امااسلحه را آشف آرد

  .شود و ربطي به دولت ندارد خودسر انجام مي عناصر
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بوديم زيرا  مخالف: وي همچنين با بيان اين آه دولت ايران مخالف سرآوبي مقتدي صدر بود، گفت
  .دانيم ميهاي داخل عراق  سرآوبي صدر را عامل تشديد آشوب

اند  محكوم آرده هاي داخلي آه ايران را به طرفداري از صدر يونسي همچين با نقد عملكرد برخي رسانه
بودند وي براي معالجه به  و در مورد بحث اعزام آيت اهللا سيستاني به انگلستان نيز عنوان آرده

ن نيست و اين آشور در آنار اسالمي اي مطبوعات بايد بدانند آه موضع جمهوري: انگلستان نرفته، گفت
همچنين با . گري و حمالت نظامي آمريكاست اشغال دفاع از مردم و حاآميت عراق به شدت مخالف با

  .درگيري شيعه و سني نيز مخالف هستيم
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