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 سخن  ناشر
 

معمايي به  . حل نشده اي دراين كتاب مورد كنكاوش و بررسي قرار گرفته است          معماي تابه امروز     
 .قدمت نزديك به ربع قرن

داستان سراسر ابهام سفرناتمام چهار شهروند جمهوري  اسالمي  ايران، در يك ظهر داغ تابستاني از                 
مان  بردرمانده  حكايت چش . جاد ه ساحلي طرابلس ـ   بيروت به  سوي پايتخت كشوراشغال  شده  لبنان         

داستان سياست با همه دعاوي تلخ        . مادران وپدران، خواهران، همسروفرزند آن مسافران  ازيادرفته     
وشيرين آن، قصه رسانه باتمام تغافل ها ودروغ بافي هاي آن، حديث بغض هاي داغ گلوگير شده در                

 متحد ارتش رژيم  اشغالگر     وسرانجام، ماجراي كمين شبه نظاميان  مسيحي    . حلقوم ياراني چشم  به راه   
تقي «و  » كاظم اخوان «،  »احمد متوسليان «،  »سيدمحسن موسوي «قدس بر سر راه خودروي حامل        

 نويسنده تواناي حوزه   همه را، پژوهشگر و    اينها. ١٩٨٢ جوالي در ظهر روز پنجم   » رستگار مقدم 
ساله، گردآوري  ودرقالب پايداري، جناب آقاي حميد داودآبادي دريك روند پژوهشي چندين   ادبيات 

 .كتابي كه دردست داريد، ارائه كرده است
فرهنگ سراي پايداري، تذكر اين نكته را برخود الزم مي داند كه اين كتاب به هيچ روي دعوي حل                  

چه اينكه، اگراين  معماي  سراسرابهام وشگفتي، امكان رمزگشايي داشت،          .  قطعي آن  معما را ندارد     
اتر وكارآزموده ترازمولف كتاب واين فرهنگ سرا، بودند كه مي توانستند ازآن               چه بسا دستاني توان 
 .گره گشايي نمايند

از آن جا كه سه تن از آن چهارگروگان ازياد رفته، در شكل گيري عظيم ترين حماسه هاي پايداري                   
يداري انتشار  ايماني ملت  ايران در دوران دفاع مقدس نقشي انكارناپذير ايفا كردند، فرهنگ سراي پا             
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اين اثر را در حكم عرض  ادب  و اداي ديني به آن جوانمردان خفته  دركهف  فراموشي تلقي كرده  و     
 .خود را در اين امر محق  مي داند

سالم  برخاطره تابناك پرچمدار سلحشور فتح خرمشهر، حاج احمد متوسليان، عكاس  بسيجي كاظم             
 . م و سرانجام، سياست مرد  بسيجي سيدمحسن موسوياخوان، رزمنده بسيجي محمدتقي رستگارمقد

                 اللهم فك كل اسير
 واحدادبيات وانتشارات
 فرهنگ سراي پايداري
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 يادداشت نويسنده
 

قصد آن ندارم تا بر اين كتاب مقدمه اي بنويسم، چرا كه گفتن و نوشتن از تلخي آن حادثه عظيم، از                    
 سال گذشته، به هرطريق     ١٠فقط مي خواهم از همه عزيزاني كه طي         .  است حد و اندازه من خارج    

ممكن ولو در حد ارائه يك برگ سند يا خبري كوتاه، در طي اين مسير طوالني، خالصانه و بدون                     
هيچ چشمداشتي، همراه و كمك حالم بودند تا اين نوشتار به سر منزل مقصود برسد، كمال تشكر و                  

 : عزيزان و دوستان كه اينانندهمه .سپاس را بجا آورم
 .استاد و راهنماي هميشگي ام از زماني كه دستم با قلم، دوست و آشنا شد» عليرضا كمري«
كه بسياري از تالش ها و همت هايم را از اولين روزها و ماه هاي آغازين اين تحقيق،                » حسين بهزاد «

 .مديون اويم
 .دت و همراهي هاي او بسيار كمكم كردكه سا ل هاي آغازين كار، مساع» محمدعلي صمدي«
كه همواره صفحات نشرياتش از شلمچه وجبهه گرفته تا صبح دوكوهه، براي              » مسعود ده نمكي «

 .انتشار مطالب مربوط به چهار گروگان مظلوم، ميزبانم بود
اطالع از دايي مفقودش كاظم اخوان، بسيار مي كوشد و           كه در راه كسب   » شاهرخ سلطان احمدي «

 . چون دوستي امين، براي خانواده چشم انتظار اخوان پذيرفتمرا
 . كه توفيق همراهي و پي گيري سرنوشت اين عزيز را به من عطاكردند» خانواده كاظم اخوان«
كه پي گيري بيشتر كارها درلبنان، بدون وجود او ممكن نبود وبسيار مديون              » موسي احمد قصير  «

 .زحماتش هستم
 به عنوان سردبير هفته نامه فرهنگ آفرينش، موقعيت بسياري براي فعاليتم            كه» سيدسعيد لواساني «

 .فراهم آورد تا بتوانم پي گير اين مسئله باشم
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كه او نيز به عنوان سردبير بعدي فرهنگ آفرينش، با همراهي هايش، به اين كار                 » يوسف زماني «
 .كمك هاي بسياري كرد، اگرچه خودنداند

 نبود عشق وعالقه وهمت واالي او درپي گيري مسئله چهارعزيز، چه           كه اگر » احسان محمدحسني «
 .، اين كتاب به عرصه چاپ قدم نمي گذاشت»فرهنگ سراي پايداري«و چه در» موسسه عاشورا«در
 . كه زحمت ترجمه بسياري از مطالب، از انگليسي به فارسي و بالعكس، با او بود» سارا زيباكالم«
 . كاظم اخوان، كه او نيز به  نوبه خود كمك حالم بوددوست قديمي» فريدون گنجور«
 .درتهران، كه آرشيو نشريات و همكاري هاي شان، بسيار كمكم كرد» دفتر حزب اهللا لبنان«
 .كه آرشيو مطالبش خيلي كمكم كرد» روزنامه جمهوري اسالمي«
 .برداشتكه آرشيو عظيمش، در بسياري مراحل، مشكالت را از سر راهم » روزنامه كيهان«
كه مدت كوتاه همكاري ام با آنان، فرصت بسيار ارزشمندي بود براي پي گيري                » خبرگزاري مهر«

 .مسئله چهارعزيز
كه دل سوزانه، اكثر مطالب قابل انتشارم را، به عرصه شبكه ارتباط گسترده             » سايت اينترنتي مهديس «

 . جهاني رهنمون  ساخت
نش، كه زحمات بسيار مرا تحمل  كردند و در انتشار كتاب             با همه كارمندا  » فرهنگ سراي پايداري«

 .همراهم  شدند
 .كه با تهيه برخي مطالب عربي، در اين مسير سخت، همراهم بود»بهمن بهساز«
كه با شور وجسارت بسيارش، در يك سال گذشته، گام هاي ارزشمندي در پي گيري             » حامد طالبي «

 .ر گفت وگوها و گزارش هاي خبرگزاري مهر، از اوستسرنوشت چهارگروگان  برداشته است، كه اكث
كه ضمن تحمل سختي هاي زندگي با يك نويسنده، زحمت حروفچيني مطالب را نيز             » همسرم«و... 

 .بر دوش كشيد و بسيار كمك حالم شد
 حميد داودآبادي

١٣٨٤تيرماه   
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  هـ ش١٣٦١سال 
 م ١٩٨٢ – ١٩٨٣

 
 ١٩٨٢ جوالي ٦ =  ١٥/٤/١٣٦١

 مزدوران اسرائيل ديپلمات هاي ايران را در بيروت ربودند 
و مسيحي كتائب كه از حمايت رژيم اشغالگرقدس برخوردار است، بعدازظهر يكشنبه  حزب راست گرا

گذشته، محسن موسوي مشاوراول سفارت جمهوري اسالمي ايران دربيروت را به اتفاق سه تن ديگر 
 .ارمندان اين سفارتخانه در مدخل بيروت غربي ربودنداز ك

به گزارش نماينده خبرگزاري  جمهوري  اسالمي  در بيروت، هيئت  ديپلماتيك ايران كه توسط چند                
پليس  لبنان محافظت مي شد، در مسير بقاع ـ طرابلس به بيروت توسط شبه نظاميان  حزب كتائب اسير               

 انتقال داده شدند و اين درحالي است كه پليس هاي لبناني             وبه يكي از مقرهاي جنگي اين حزب       
تماس هاي رسمي و   : بنا به همين گزارش، مطبوعات ديروز لبنان نوشتند        .همراه اين عده آزاد شدند    

حزبي جهت نجات جان ديپلمات هاي ايراني در جريان است و در اين تماس ها تعدادي از وزراي                  
 .لبنان نيز شركت دارند

 اطالعات
 ١٩٨٢ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٦١

 تالش براي آزادي چهارديپلمات ايراني توسط مقامات لبناني همچنان ادامه دارد
موسوي كه قبل   «: گفت]  جمهوري اسالمي [در رابطه با اين حادثه، يك مقام وزارت امورخارجه          ... 

وي ».گير شده اند از اعزام سفير به لبنان، مقام كارداري  سفارت را داشت، همراه سه نفر ديگر دست                 
همچنين گفت كه كوشش هايي براي رهايي اين افراد درجريان است، اما تاكنون نتيجه  به  دست                    

 .نيامده است
 كيهان
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 ١٩٨٢ جوالي ٨ = ١٧/٤/١٣٦١
  ايران مسئوليت ربوده شدن ديپلمات هايش در بيروت را متوجه دولت لبنان دانست

يست كتائب، براي سومين روز متوالي مشاوراول سفارت      متعاقب اين كه نيروهاي شبه نظامي حزب  فاش    
 ايران در بيروت را به اتفاق سه تن از كارمندان سفارت پس از ربودن آنها در روزيكشنبه درمنطقه                    

دريكي ازمقرهاي خود بازداشت كرده اند، سفارت جمهوري اسالمي در بيروت روز گذشته با          » برباره«
شاور اول سفارت ايران دربيروت و سه تن از كارمندان ربوده شده          صدور اطالعيه اي اعالم كرد كه م      

توسط نيروهاي حزب كتائب، همچنان در بازداشت به سر مي برند و تاكنون تماس هايي كه براي آزاد               
سفارت ايران در بيروت در بيانيه خود عواقب اين          . ساختن آنها صورت گرفته بي نتيجه مانده است      

مسئول لبنان گذاشته، چراكه اين اقدام در انظار مقامات لبنان صورت گرفته             امر را به عهده مقامات      
زيرا در موقع ربودن اين هيئت، نيروي ويژه حفاظت از جان ديپلمات ها اين هيئت را همراهي          . است

سفارت ايران همچنين يادآورشد كه برقراري تماس با كليه مقامات مسئول جهت آزاد               . مي كرده اند
كما اين كه سفارت طي اقدامات ديگري كه بعدا آن را            . شدگان همچنان جريان دارد   ساختن ربوده  

 .اعالم خواهد كرد، جزئيات اين حادثه را تشريح مي نمايد
 اطالعات

 ١٩٨٢ جوالي ١١ = ٢٠/٤/١٣٦١
 دستور نخست وزير لبنان به ماموران امنيتي براي يافتن ديپلمات هاي ايراني

رئيس اين جنبش، روز گذشته با       » حسن هاشم «ي جنبش امل به اتفاق  رئيس شوراي رهبر » نبيه بري «
وزان كه درعين حال وزيركشور لبنان نيز هست، به           . نخست وزير  لبنان مالقات كرد  » شفيق وزان «

تمامي دستگاه هاي امنيتي  لبنان دستورداد نهايت كوشش خود را براي روشن شدن مسئله ناپيدايي                
ما اين حادثه   «: وزان شب گذشته دريك اظهارنظر مطبوعاتي گفت     .  آورند ديپلمات هاي ايراني به عمل 

اسف بار را كه هيچ مجوزقانوني وانساني ندارد، محكوم مي كنيم و از همه مي خواهيم كه براي                     
بويژه كه ما    . بازگرداندن كاردارسفارت جمهوري اسالمي ايران وهمراهانش، با ما همكاري كنند          

 ». بايد از بروز چنين مشكالتي جلوگيري كنيمدرشرايط حساسي هستيم كه
 اطالعات 

 ١٩٨٢ جوالي ١٨ = ٢٧/٤/١٣٦١
 ما منتظر اقدام جدي و پي گير دولت لبنان براي نجات ديپلمات هاي ايراني هستيم

دكتر علي اكبر واليتي وزير  امورخارجه  جمهوري  اسالمي ايران، ديروز با ارسال نامه اي براي شفيق                
ير جمهوري  لبنان، مسئوليت ربوده  شدن و اسارت هيئت  ديپلماتيك ايران توسط               وزان نخست وز 

فاالنژيست ها را متوجه دولت لبنان دانست و خواستار انجام اقدامات جدي و پي گير در اين رابطه                  
 :متن نامه وزير امور خارجه كشورمان به اين شرح منتشرشد. شد

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 وزان نخست وزيرجمهوري لبنانجناب آقاي شفيق 
اينك كه كشور لبنان يكي از حساس ترين و سرنوشت سازترين مراحل تاريخي خود را مي گذراند،                
مردم مسلمان و ستم ديده لبنان و فلسطين هم اكنون به پاس مقاومت در مقابل توسعه طلبي هاي                    

نيسم را تحمل مي كنند، جمهوري      رژيم صهيونيستي و آمريكا، بمباران هاي وحشيانه و ددمنشانه صهيو       
اسالمي  ايران همان گونه كه از پيش نشان داده است، نسبت به اين جنايات بي تفاوت نبوده و تمام                   

دستگيري و اسارت سيدمحسن    . تالش خويش را براي رفع اين تجاوز به كار گرفته وخواهد گرفت           
 توسط نيروهاي فاالنژيست لبنان،     موسوي نفردوم سفارت  جمهوري  اسالمي  ايران و همراهان وي         

. حكايت از عمق هراس صهيونيست ها و عمال آنها از فعاليت گسترده ما در صحنه لبنان مي باشد                  
اين توطئه در حالي شكل مي گيرد كه لبنان در اوج محاصره و درگيري هاي خونين شاهد رفت                     

و راست مي باشد و در اين      وآمدهاي ديپلماتيك وسيعي از جانب كشورها و گروه هاي مختلف چپ           
دولت جمهوري اسالمي ايران از   . ميان تنها ديپلمات هاي ايراني اند كه مورد تعرض واقع مي شوند           

همان ابتداي اين ماجرا، ضمن تماس هاي مكرر و پي گير، چه در اينجا و چه در بيروت، اهميت                     
است، ولي متاسفانه پس از      آزادي و نجات جان آنان را براي خود، به اطالع دولت شما رسانده                 

حفاظت . گذشت قريب دوهفته تاكنون هيچ اقدام جدي براي حل اين ماجرا به عمل نيامده است                 
ديپلمات ها و شخصيت هاي گوناگون خارجي در اوج محاصره بيروت توسط نيروهاي فاالنژيست و             

يز انتظار ما را در      رژيم اشغالگرقدس، به خوبي توانايي دولت شما را در انجام اين مسئوليت و ن                
 .تالش هرچه بيشتر براي آزادي هر چه سريع تر آنان آشكار مي سازد

از آنجا كه سفر ديپلمات هاي ايراني به بيروت با اطالع وزارت امورخارجه و پليس كشور شما و نيز                  
ز در معيت نيروهاي ويژه حفاظت از ديپلمات هاي خارجي پليس لبنان بوده و اساسا اين دستگيري ني              

در انظار آنان صورت گرفته است، به طوري كه پس از دستگيري، افراد پليس همراه آنان آزاد                       
شده اند، جمهوري اسالمي ايران مسئوليت اين عمل را متوجه دولت لبنان دانسته و منتظر اقدامات                 

ت طبيعي است كه دولت ما نيز در اين مورد بي تفاو           . جدي و پي گير شما در اين رابطه مي باشد          
 .نبوده و تمام امكانات خويش را براي آزادي اين فرزندان اسالم به كار خواهد گرفت

 والسالم عليكم ورحمت اهللا وبركاته
 وزيرامورخارجه   جمهوري  اسالمي  ايران ـ علي اكبر واليتي

 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٦٤سال 
  م١٩٨٥ – ١٩٨٦

 
 ١٩٨٥ ژوئن ٦ = ١٦/٣/١٣٦٤

  كروبي درباره ربوده شدگان ايرانيسخنان حجت االسالم
حجت االسالم مهدي كروبي كه در راس هيئتي عازم  لبنان شده  بود، به  سواالت خبرنگار خبرگزاري               

خبرنگار لبناني از    . بين المللي  لبنان در موارد مختلف ازجمله گروگان هاي  ايراني، پاسخ گفت              
ان ربوده شده اند سوال كرد و آقاي كروبي در          در لبن  ١٩٨٢سرنوشت ديپلمات هاي ايراني كه درسال      

اين سوال را بايد از رژيم لبنان كرد، چرا كه          . ما هيچ اطالعي از سرنوشت آنها نداريم     «: جواب گفت 
آنها درلبنان ديپلمات بوده واز سوي نيروهاي لبناني يعني حزب كتائب ربوده شده اند كه اين مسئله در        

ست و ما از نيروهاي اسالمي و ملي مي خواهيم كه براي آزادي آنها             ديد نيروهاي انتظامي هم بوده ا     
 ».به دولت لبنان فشار بياورند

 اطالعات
 ١٩٨٥ اكتبر ٢٨ = ٦/٨/١٣٦٤

 سخنان كاردار ايران در لبنان درباره گروگان هاي ايراني
ي براي  ربودن افراد نفع  «: در صحبت هاي خود درباره گروگان گيري هاي لبنان گفت      » محمد نوراني «

ما ايراني ها از سه سال پيش، از ربوده  شدن محسن موسوي يكي            . روند اسالمي يا ميهني لبنان ندارد     
 ».از اعضاي سفارت ايران درلبنان و همچنين سه تن از همراهانش در رنج و عذاب هستيم

 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٦٥سال 
  م١٩٨٦ – ١٩٨٧

 
 ١٩٨٧ مارس ١٦ = ٢٦/١٢/١٣٦٥

  نفرايراني كه درلبنان ربوده شده اند، اعالم آمادگي كرد٤ظم كانتربري براي يافتن اسقف اع
فرستاده » تري ويت «به دنبال اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني در مصاحبه مطبوعاتي اخير در مورد            

اي ويژه كليساي كانتربري به لبنان و ربوده شدن چهارايراني در لبنان، اسقف اعظم اين كليسا طي نامه               
 ، اعالم  به رئيس مجلس  شوراي  اسالمي، ضمن درخواست تالش ايران براي يافتن تري ويت                  

 .آمادگي كرده است كه براي يافتن چهار ايراني ربوده شده در لبنان تالش كند
 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٦٦سال 
  م١٩٨٧ – ١٩٨٨

 
١٣٦٦ 

 اظهارات حجت االسالم محتشمي پور
اكبر محتشمي پور سفير اسبق ايران در سوريه، در گفت وگو با سالنامه                  حجت االسالم  سيدعلي  

ضمن تشريح چگونگي اعزام نيروهاي  ايراني به سوريه و لبنان، درباره اسارت چهار                » كيهان سال«
 .ديپلمات  ايراني سخن گفته است

  )١ضميمه ( 
 سالنامه كيهان سال



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٦٨سال 
  م١٩٨٩ – ١٩٩٠

 
 ١٩٩٠ مارس ١٩ = ٢٩/١٢/١٣٦٨

 بيانيه نمايندگان مجلس درمورد گروگان هاي ايراني درلبنان
 تن از نمايندگان  مجلس شوراي اسالمي طي بيانيه اي با اشاره به گزارش هاي برخي از                ١٧٠بيش از 

دستگاه هاي خبري استكبار مبني بر كشته شدن احتمالي چهارديپلمات  گروگان ايراني درلبنان،                 
 »  .مسئوليت هرگونه اتفاقي براي گروگان هاي مذكور برعهده آمريكا وعوامل آن مي باشد«: دنداعالم كر

: مجلس شوراي اسالمي قرائت شد، آمده است     )  اسفند ٢٨(دراين بيانيه كه درجلسه دوشنبه شب         
سرنوشت گروگان هاي  غربي درلبنان بستگي به خواست مردم مسلمان لبنان مبني بر خاتمه                     «

ي  آمريكا درلبنان و روشن شدن سرنوشت گروگان هاي لبناني وفلسطيني در زندان هاي غرب         توطئه ها
دارد وتبليغات رسانه هاي استكباري براي جدا كردن سرنوشت گروگان هاي  غربي از مسائل لبنان،               

 ».به شدت محكوم است
ليغات اخير و شايعه    دراين بيانيه از مسئولين وزارت امورخارجه خواسته شده است كه درپاسخ به تب           

مذاكره پنهاني ايران برسر گروگان هاي غربي، صراحتا اعالم موضع كند و تاييد نمايد كه ايران برخالف            
همچنين از وزارت امورخارجه    . اين تبليغات، در ماجراي گروگان هاي غربي دخالتي نداشته است         
نه پي گيري كند و براي نجات آنان خواسته شده است كه سرنوشت گروگان هاي ايراني درلبنان را قاطعا

 .اقدامي جدي به عمل آورد
 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٦٩سال 
  م١٩٩٠ – ١٩٩١

 
 ١٩٩٠ آوريل ٢٨ = ٨/٢/١٣٦٩

  يك مقام نيروهاي لبناني از وضع چهارگروگان ايراني اظهار بي اطالعي كرد
ي لبناني، ديروز ادعا كرد كه      رئيس ستادمشترك  چريك هاي  مسيحي موسوم به نيروها       » فواد مالك «

 دريكي از محل هاي  بازرسي نيروهاي لبناني را در         ١٩٨٢سازمان وي چهار ايراني ربوده شده در سال      
١٣٦٤ دي   ٢٥ (١٩٨٦وقتي كه ما درسال     «: مالك طي يك مصاحبه  مطبوعاتي ادعاكرد     . اختيار ندارد 

ما . اني يا لبناني در زندان ها وجود نداشت      رهبري نيروهاي لبناني را در دست گرفتيم، هيچ زنداني اير      )
 ».نمي دانيم كه قبال چه اتفاقي روي  داده و ما مسئول آن نيستيم

مقام ها و رسانه هاي غربي كه مكرر خواستار آزادي گروگان هاي خود درلبنان شده اند، چندان ذكري              
 .از لزوم آزادي چهارگروگان ايراني به ميان نمي آورند

درپي رهايي يك گروگان آمريكايي درلبنان، وزيرخارجه ايران خواستار        «: سه مي افزايد خبرگزاري فران
آزادي سه ديپلمات و يك روزنامه نگارايراني شد كه هنگام تهاجم اسرائيل به لبنان، در يك محل                   

رين دكترواليتي تاكيد كرده بود كه بر اساس آخ       . بازرسي نيروهاي لبناني در شمال  لبنان ربوده شده اند      
 ».اطالعات موجود، آنان زنده اند

 اطالعات
 ١٩٩٠ آوريل ٣٠ = ١٠/٢/١٣٦٩

 اظهارات منابع وابسته به ميشل عون در مورد گروگان هاي ايراني 
 توسط  ١٩٨٢ نفر ايراني كه در سال       ٤سه تن از   «: ديشب اعالم كرد  » ميشل عون «تلويزيون وابسته به  

 ». زنده اندنيروهاي لبناني به گروگان گرفته شده اند،



 ٢٣  روزمشار گروگان گيرى

٢٣ 

اعالم اين مطلب توسط تلويزيون ميشل  عون، درحالي صورت  مي گيرد كه فاالنژيست هاي طرفدار               
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيروت، منابع مطلع         . اين مسئله را انكار كرده اند     » سمير جعجع «

جعجع در    ايراني مذكور درحال حاضر توسط نيروهاي               ٣«: نيروهاي لبناني اظهار داشته اند    
 ».واقع در شمال  شرقي بخش مسيحي نشين  بيروت، زنداني هستند» الكلوك«كوه

خاطرنشان مي شود، نيروهاي لبناني كه اخيرا ازسرنوشت چهارايراني ربوده شده اظهار بي اطالعي               
 . ماه است با نيروهاي ميشل عون درگير جنگي خونين هستند٣كرده اند، مدت 

 اطالعات
 

 !ديپلماسي تغافل
طور از   سياسي بين تهران وغرب و همين       يكي ازنخستين ميادين مبارزه    وهماره جز ،  ها قضيه گروگان 

جانبه   كه آزادي يك   دبسياري معتقد بودن  . هاي مهم در امكان بازگشايي روابط با غرب بود           كانال
براي نيت   غربي يك اثر بزرگ سياسي در فتح قلوب غربي ها و به نوعي يك پيام حسن                هاي گروگان

اولين عالئم شكست    اين تئوري سياسي زماني كه با     . شمار مي رود  پايتخت هاي اروپايي و آمريكا به    
قربانياني نيز به جاي گذاشت كه از آن جمله مي توان به بسته شدن پرونده ايرانيان به                ،  مواجه گرديد 

بين المللي غرب   روريسمتقربانيان  هايي كه جزو نخستين      گروگان. گروگان رفته در لبنان اشاره نمود     
ايراني  هاي هم اكنون پرونده گروگان  . گيري نيز جزو بازنده ترين آنها درآمدند      بوده و در بازي گروگان    

نه ،  تهران ها در ديپلماسي   امورخارجه درآمده است و گروگان     جزو يكي از پرونده هاي بسته وزارت      
ها در طي روند     غربي. نده اه درآمد تنها جايگاهي ندارند بلكه به صورت يك خاطره فراموش شد           

هاي خود را پيروزمندانه     مامي گروگان تدست  ،  طرفه صورت يك ه  با رندي و ب   ،  ها آزادسازي گروگان 
سكوت نهادهاي  . ايراني به تاريخ پيوست      هاي ئله گروگان سميان م  و در اين   ،  گرفته و رفتند   

لبناني و فلسطيني كه     ،  اي ايراني ه تعيين سرنوشت گروگان    و عدم  ،خصوص گيري كننده در اين   پي
اين درحالي بود كه    . باره در بوته ابهام و فراموشي فرورفت        به يك  ،قرار بود جزو آزادشدگان باشند    

شان انجام دادند   هاي ديپلماسي كارآمد و كارتبليغي كه درخصوص آزادي گروگان       به  ها همواره    غربي
ها در ارائه يك     ت غربي يموفق،  ها ر پرونده گروگان  ترين نكته سياسي د    ترين و مهم   بزرگ. مي باليدند

  گيري توسط رژيم   چهره مظلوم جهاني ازخود در عين حالي كه خودشان مسببان اصلي گروگان               
اكنون صدها نفر از     هم.  هوادار خود در لبنان بوده اند، مي باشند       تهاي تروريس  صهيونيستي و گروه  

هستند كه    صهيونيستي نام و نشان مسلمان در دست رژيم      هاي بي   لبناني گروگان  و هاي فلسطيني  گروه
متقابال پوشش خبري تبليغي و عاطفي . ترين خبر از آنها در رسانه هاي جهاني ديده نمي شود  كوچك

شان همواره جزو يكي از مؤثرترين       هاي حساب شده، دقيق و جهاني غربي ها جهت آزادي گروگان         
اين . اصطالح مظلوميت آنها به شمار مي رفت     ه  نها و ارائه ب   ابزارهاي فشار رواني جهت آزادسازي آ     

غربي ها ،  در يك نمونه  . در حالي بود كه ما فاقد هرگونه سياست جدي و مداوم در اين زمينه بوديم               



  ٨٢کمين جوالى  ٢٤

٢٤ 

دريك كارنمايشي توسط دانش آموزان     ،  شان هرسال در روز تولد آنها         هاي براي آزادي گروگان   
است آزادي آنها را پس از درج در مطبوعات جهاني به سمت             هاي درخو  سيل كارت ،  سراسر اروپا 

هاي مسلمان لبناني بر     اين كار بدانجا رسيد كه حتي در بين گروه        . هاي لبناني سرازير مي نمودند    گروه
نكته مهم در   ،  قطع نظر از موارد فوق الذكر    . طرفه آنان نيز اختالفات جدي پيش آمد        دي يك اسر آز 

ترين شيوه هاي ديپلماسي را      پيشرفته،  ترين مسئله سياسي خود      كوچك ست كه غربي ها براي     ا آن
زنده  نگه داشتن   حد  كه ما درخصوص ارائه مظلوميت و احقاق حق خود در            درحالي. كار مي گيرند ه ب

عنوان نمونه زماني كه آمريكا دو      ه ب. شده هستيم  فاقد هرگونه سياست برنامه ريزي   ،  جهاني آن در شكل  
آمريكايي را با يك فشار جهاني مجرم شناخته و خواستار تحويل            پيماياسرنگوني هو  هليبيايي متهم ب  

مسافربري ايران كه منجر به       گيري سرنگوني هواپيماي    چرا ما درخصوص پي     ،آنها به خود است    
چرا ما عامالن   .  مسئله را به يك غرامت ساده ختم كرديم        ،ها زن و كودك بي گناه گرديد      شهادت ده 

هولناك را كه توسط بوش مدال افتخار نيز گرفت و عمالً به ملت بزرگ توهين رسمي                 اين جنايت   
ايراني يك نماي بزرگ از      فاجعه هواپيماي . هاي مجرم درخواست نكنيم    عنوان تروريست ه   ب ،نمود
چرا بعد از به شهادت     . خويي آمريكاست كه به يك اهرم مسكوت و مرده تبديل شده است              درنده

، جساد اين دو نفر   ا برجسته ايراني درآمريكا و سپس خارج ساختن مغز آنها از             رساندن دو مهندس  
هاي تبليغي و يا استراتژي هاي تبليغي       سياست. گونه واكنش جدي نسبت به آن نشان نمي دهيم         هيچ

هاي جهاني آمريكا به     هاي زنده از خيانت    در كجا قرار گرفته است؟ چرا سعي مي شود اين برگ            
ايراني و لبناني را بايد از يك          هاي له گروگان ئاكنون مس  هم. و خنثي تبديل شود    هاي سوخته    برگ
چرا ما از مظلوميت و حقانيت خود       . له اصلي بدل كرد   ئله حاشيه اي و فراموش شده به يك مس       ئمس

اسالم با اوج فشارهاي تبليغي و سياسي خباثت          ها دفاع نكنيم؟ در زماني كه جهان       در قضيه گروگان  
آيا ما فاقد   . برداري كنيم  نحو صحيح بهره   حقانيت خود به   ما مي بايست از  ،  ب مواجه است  آميز غر 

ايراني در لبنان هستيم؟ آزادي بي قيد وشرط و          هاي هرگونه اهرم جهت حل وفصل نهايي گروگان       
همواره يك برگ منفي    ،  ايراني مظلوم هاي غربي و تغافل از عدم آزادي گروگان       هاي طرفه گروگان  يك
 .  پرونده ديپلماسي تهران به شمار مي روددر

 حسين ضيائي
 كيهان

 ١٩٩٠ مه ٢ = ١٢/٢/١٣٦٩
 آخرين گزارش ها از روند آزادسازي گروگان هاي غربي درلبنان

درحالي كه گروگان هاي غربي يكي پس ازديگري آزاد مي شوند ويا خبرهايي داير براحتمال آزادي               
 .ت چهارگروگان ايراني در لبنان هيچ اطالعي دردست نيستسريع آنان منتشرمي شود، هنوز ازسرنوش



 ٢٥  روزمشار گروگان گيرى

٢٥ 

. اظهارنظرهاي مقام هاي فاالنژ وماروني لبنان برابهام درباره سرنوشت اين گروگان ها افزوده است              
عالوه براين، هنوز هيچ يك ازخواست هاي گروگان هاي مسلمان در مورد آزادي مسلمانان اسير                 

 . اجابت نشده استدرچنگال ارتش رژيم صهيونيستي نيز
 اطالعات

 ١٩٩٠ مه ٣ = ١٣/٢/١٣٦٩
نماينده دائمي ايران در سازمان ملل خواستار فشار كشورهاي عربي بر فاالنژيست ها جهت                

 آزادي گروگان هاي ايراني، لبناني و فلسطيني شد
: م كرد سفير و نماينده دائمي  جمهوري  اسالمي  ايران در سازمان ملل متحد اعال          » كمال خرازي «دكتر

كشورهاي عربي بايد فشار كافي براي آزادي چهار گروگان ايراني كه در دست فاالنژيست هاي                  «
لبناني اسيرند، و همچنين آزادي گروگان هاي مسلمان لبناني و فلسطيني كه در دست صهيونيست ها               

 ».و عوامل مسلح آنها در جنوب لبنان در اسارت به سر مي برند، وارد آورند
بر اساس شواهد به دست آمده      «:  كه در يك مصاحبه تلويزيوني سخن مي گفت، افزود        دكتر خرازي 

از اظهارات اخير سمير جعجع و ميشل عون و ديگر عوامل فاالنژيست، چهار گروگان ايراني هنوز                 
جمهوري  اسالمي  ايران به داليل انساني، همه تالش هاي خود را براي آزادي همه                     . زنده اند

 ».ف نظر از مليت آنها، به كار برده استگروگان ها ، صر
 جمهوري اسالمي

 ١٩٩٠ مه ١٢ = ٢٢/٢/١٣٦٩
 ديدار كاردار ايران با شخصيت هاي سياسي و مذهبي شهر صيدا

كاردارجمهوري اسالمي ايران در لبنان، در بازديد از شهر صيدا در جنوب لبنان،           » محمدجواد زمانيان «
بي، مسائل اسالمي و اوضاع لبنان را با آنان مورد بحث            ضمن ديدار با شخصيت هاي سياسي و مذه      

وي در اين ديدار با چند تن از مقامات و مسئولين اهل تسنن و تشيع جنوب                 . و تبادل نظر قرار داد    
كاردارجمهوري اسالمي ايران لزوم تالش براي آزادي ديپلمات هاي        . لبنان ديدار و گفت وگو كرد      
 .گروگان گرفته شده اند، مورد تاكيد قرار دادايراني را كه توسط فاالنژها به 

 اطالعات
 ١٩٩٠ مه ٢٧ = ٦/٣/١٣٦٩

  ايران با تمام توان از مواضع مردم مسلمان لبنان دفاع مي كند
گروهي از خانواده هاي شهدا و اسراي  لبناني شركت كننده در مراسم سالگرد ارتحال رهبرفقيد                   

. سالم هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري، ديدار كردند     ، با حجت اال  )س(انقالب  اسالمي امام خميني  
رئيس جمهوري كشورمان ضمن قدرداني از مجاهدت ها و مبارزات مردم مسلمان لبنان، با اشاره به                

حوادث امروز لبنان همه اين تبليغات      «: تبليغات گمراه كننده غرب عليه حوادث لبنان، اظهار داشت        
ز محكوميت تروريسم مي زنند، اما خود مرتكب بدترين نوع          غربي ها دم ا  . سوء را باطل كرده است    



  ٨٢کمين جوالى  ٢٦

٢٦ 

اگر از گروگان گيري انتقاد مي كنند، اسرائيل را به خاطر گروگان گيري هايش            ... تروريسم شده اند    
فرزندان لبنان در يك ابتكار عمل، دو گروگان غربي را آزاد كردند و آمريكا و                   . محكوم نمي كنند 

به افكار عمومي دنيا بگويد      . امروز استكبار بايد از خود دفاع كند       . نداستكبار جهاني را رسوا كرد     
چرا گروگان هاي لبناني را آزاد نمي كند؟ چرا براي آزادي گروگان هاي ايراني، لبناني و فلسطيني نبايد              

 »تالش كنند؟
 اطالعات

 ١٩٩٠ مه ٣١ = ١٠/٣/١٣٦٩
 ي ايراني در لبنان زنده انداه نبراساس اطالعات به دست آمده از منابع معتبر، گروگا

ي ايراني درلبنان، طي     ها نبه دنبال پي گيري هاي جمهوري اسالمي ايران در مورد سرنوشت گروگا         
 .ي ايراني زنده اندها نروزهاي اخير از سوي منابع معتبر كسب اطالع شد كه گروگا

 در پاسخ به    ، سخن گوي وزارت امورخارجه كشورمان، ضمن اظهار اين مطلب،         »مرتضي سرمدي «
ي ها نسوال خبرنگارخبرگزاري  جمهوري اسالمي در مورد آخرين اخبار درباره سرنوشت گروگا             

اين خبر مايه خوشحالي ماست و جمهوري  اسالمي  ايران به تالش هاي خود            «: ايراني در لبنان، گفت   
 ».ادامه خواهد داد ها نبراي دست يابي به اطالعات دقيق تر درمورد وضعيت گروگا

، از نفوذ و قدرت خود جهت آزادي ها گيرنكشورهاي غربي حامي گروگا«: وي اظهار اميدواري كرد
 ».افراد بي گناهي كه مدت هفت سال در اسارت به سر مي برند، استفاده نمايند

 اطالعات
 ١٩٩٠ اوت ٢٨ = ٦/٦/١٣٦٩

 يك اقدام انسان دوستانه است ها نمساعي ايران  درآزادي گروگا
ي ايراني ها نعاتي سفارت جمهوري اسالمي ايران در لبنان، با تاكيد بر زنده بودن گروگا            وابسته مطبو 

ي خارجي در لبنان را رعايت موازين         ها ندربند نيروهاي فاالنژ، مساعي ايران براي آزادي گروگا         
تي وابسته مطبوعا» اصفهانيان«به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي ازبيروت، آقاي   . انساني اعالم كرد  

در بيروت سخن   »  صوت الشعب «سفارت جمهوري اسالمي دربيروت، كه ديروز درگفت وگو با راديو     
 و بازداشت مردم لبنان و فلسطين توسط رژيم صهيونيستي همواره           ها نربودن انسا «: مي گفت، افزود   

 طريق  مورد نكوهش جمهوري اسالمي ايران بوده و ايران اولين كشوري است كه قرباني اين اعمال از             
 ». تن از ديپلمات هاي خود درلبنان شده است٤ربوده  شدن 

 در شرق   ١٩٨٢ ديپلمات ايراني كه درسال    ٤اطالعات دقيقي در مورد زنده بودن        «: وي اضافه كرد  
 ».بيروت ربوده شده اند، دردست است

:  گفت اصفهانيان با متهم نمودن غرب به انتشار اتهامات واهي عليه ايران ومخدوش كردن حقيقت،              
 كوچك  لئمساكشورهاي غربي كه خود احيانا پشت قضيه آدم ربايي قراردارند، با بزرگ جلوه دادن              «

 بزرگ، سعي دارند افكارعمومي جهان را از حقايق منحرف كنند، در             لئمساوكوچك نمودار كردن    



 ٢٧  روزمشار گروگان گيرى

٢٧ 

يم صهيونيستي، حالي كه خود آنها مي دانند آزادي لبناني ها و فلسطيني هاي دربند از سياه چال هاي رژ             
 ». خواهد كردها نكمك مهمي به حل مسئله گروگا

 اطالعات
 ١٩٩٠ اكتبر ٢٤ = ٢/٨/١٣٦٩

 ي ايراني در لبنانها ناظهار اميدواري ايرلند براي آزادي  گروگا
اولين سفير جمهوري  ايرلند  در ايران، ديروز در ديدار با دكترواليتي  وزير امور                » فرانسيس كوگن «

ي ايراني در لبنان به آزادي دست يابند و از خانواده هاي           ها ن اميدواري كرد كه گروگا    خارجه ، اظهار  
ي ايراني براي سفر به ايرلند و ديدار با مقامات و خانواده گروگان آزاد شده ايرلندي                     ها نگروگا

 .دعوت كرد» برايان كينان«
 جمهوري اسالمي

 ١٩٩٠ نوامبر ١ = ١٠/٨/١٣٦٩
 ي ايراني به ايرلندها نگروگاگزارشي از سفر خانواده 

 متشكل از خانواده هاي گروگان هاي ايراني و لبناني كه به منظورتماس با محافل انساني و               تئهييك  
» دوبلين«بين المللي درجهت پي گيري حل مسئله گروگان ها عازم اروپاشده است، روز گذشته وارد              

. گروگان آزادشده ايرلندي قرارگرفت    » انبرايان كين «پايتخت ايرلند شد و مورد استقبال خانواده           
اعضاي خانواده دو طرف در ديداري كه در دوبلين داشتند، ضمن محكوم كردن گروگان گيري، لزوم               

 .تشريك مساعي همه محافل بين المللي را براي حل اين مسئله مورد تاكيد قراردادند
ورود اين هيئت، دوخواهر برايان     براساس اطالعات كسب شده از سفارت ايران در دوبلين، به هنگام           

. كينان گروگان ايرلندي كه دو ماه قبل در لبنان آزاد شد، در فرودگاه دوبلين از آنان استقبال كردند                   
اعضاي خانواده سه گروگان انگليسي ديروز به ديدار خانواده گروگان هاي ايراني شتافتند و با آنان                 

ي ايراني  با    ها نين، قرار است امروز خانواده گروگا      به گفته سفارت ايران در دوبل     . گفت وگوكردند
 .وزيرامورخارجه ايرلند ديدار و گفت وگوكنند

ي غيرمسلمان درلبنان سروصداي زيادي به راه مي اندازند،       ها نرسانه هاي غربي كه براي آزادي گروگا     
گيري در  درمورد سرنوشت اين چهار گروگان و تداوم اسارت شان كه طوالني ترين مدت گروگان               

تاكنون سخنان ضدونقيضي در مورد سرنوشت         . لبنان به شمار مي آيد، سكوت اختيار كرده اند        
براساس گزارشاتي كه دربهار وتابستان امسال دربيروت           . ي  ايراني گفته شده  است      ها نگروگا

 بر قتل  ي ايراني زنده  هستند و گزارشات  قبلي داير       ها نمنتشرشد، محافل مسيحي لبناني گفتند گروگا     
 . آنها صحت ندارد

 كيهان
 ١٩٩٠ نوامبر ٤ = ١٣/٨/١٣٦٩



  ٨٢کمين جوالى  ٢٨

٢٨ 

 آزادي فوري گروگان هاي خود    خواستار ، ايرلندي وانگليس  خانواده هاي گروگان هاي ايراني، 
 شدند

 در ١٠/٨/١٣٦٩دريك گردهمايي  روز پنجشنبه انگليسي، و ايرلندي  خانواده هاي گروگان هاي ايراني،
 ضمن محكوم كردن  گروگان گيري، خواستار آزادي  فوري  گروگان هاي               دوبلين پايتخت ايرلند،  

 .فراموش شده  ايراني  درلبنان  وديگر گروگان ها شدند
سراسقف كليساي  ايرلند با ابراز تاثر از ادامه اسارت گروگان هاي ايراني درلبنان، اظهار اميدواري                  

همچنين نماينده   .  خود را بازيابند      كرد كه خانواده هاي ايراني هرچه  زودتر عزيزان دربند              
قرائت كرد كه درآن ضمن ابراز همبستگي با          » رانسي«كليساي كانتربري پيامي را از سوي اسقف         

دراين گردهمايي خانواده هاي    . خانواده هاي گروگان هاي ايراني، آزادي آنها درخواست شده بود          
قدم از ايران، خانواده برايان كينان      سيدمحسن موسوي، احمد متوسليان، كاظم اخوان، تقي رستگارم        

از انگلستان   »  جكمن«،  »جان مك كارتي «،  »تري ويت «گروگان آزاد شده ايرلندي و خانواده هاي         
 .حضور داشتند

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٠ نوامبر ١٠ = ١٩/٨/١٣٦٩

 مسئولين  سازمان هاي  بين المللي  بر آزادي  گروگان هاي ايراني در لبنان تاكيد كردند
رئيس بخش  پي گيري هاي ويژه سازمان  مركزي  حقوق بشر، درمذاكره با اعضاي               » ماركوف«دكتر

خانواده هاي گروگان هاي  ايراني  در لبنان، ضمن ابراز تاسف ازادامه اسارت اين گروگان ها، قول داد               
 در لبنان، كه    اعضاي خانواده هاي گروگان هاي ايراني  . كه براي آزادي آنها ازهيچ اقدامي دريغ نكند        

پس از سفر به ايرلند، هم اكنون در ژنو هستند، با مسئوالن تعدادي از سازمان هاي بين المللي و                      
اين هيئت همچنين درمذاكره با كميته صليب سرخ جهاني             . انساني ديدار و گفت وگو كردند       

 .خواستاراقدام اين كميته براي آزادي گروگان ها شد
 سرخ جهاني، با اشاره به اين كه تاكنون اطالعات زيادي در رابطه با              مديركل صليب» گالدينگر«آقاي

گروگان هاي ايراني جمع آوري شده است، ادامه تالش اين كميته براي روشن شدن سرنوشت  و                   
 .آزادي اين گروگان ها را ياد آور شد 

در مالقات  رئيس اتحاديه بين المللي انجمن هاي صليب سرخ وهالل احمر،      » ستوديك«همچنين آقاي 
باخانواده هاي گروگان هاي ايراني، ضمن تاكيد بر آزادي اين گروگان ها، اظهار اميدواري كرد كه                 
درسايه آرامش نسبي اخير در لبنان، انجمن صليب سرخ بتواند فعاليت گسترده اي را درهمه زمينه هاي 

 .انساني بويژه آزادي گروگان ها آغاز كند
 بين المللي عليه شكنجه، كه با كميته حقوق بشرهمكاري دارد، در         رئيس سازمان » اريك سوته «آقاي

مالقات با اين خانواده ها مسئله شكنجه هاي جسمي و روحي گروگان هاي ايراني  را كه بيش ازهشت 
 .سال از اسارت آنها به دست نيروهاي فاالنژ لبناني مي گذرد، مورد بحث  و بررسي  قرارداد
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٢٩ 

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٠ نوامبر ١٤=  ٢٣/٨/١٣٦٩

 سرنوشت گروگان هاي ايراني در اولويت قراردارد
دبيركل » مصطفي سعد«محمدجواد زمانيان كاردار جمهوري  اسالمي  ايران در لبنان، ديروز با مهندس  

آقاي زمانيان درپايان اين ديدار به مسئله         . سازمان خلق ناصري، در صيدا ديدار و گفت وگو كرد         
 ».ازنظر ما سرنوشت گروگان هاي ايراني دراولويت قراردارد«:  اشاره كرده  گفتگروگان ها در لبنان

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٠ نوامبر ١٥ = ٢٤/٨/١٣٦٩

 ديدار خانواده هاي گروگان هاي ايراني با مقامات لبناني
ديدار رئيس پارلمان لبنان   » حسين حسيني «خانواده هاي چهارگروگان ايراني كه درلبنان به سرمي برند، با     

كردند و از اقداماتي كه دولت لبنان در جهت اطالع از سرنوشت ايرانيان ربوده شده انجام داده است،                 
سال گذشته  ٨حسين حسيني رئيس پارلمان لبنان، ضمن تشريح تالش هايي كه ظرف             . جوياشدند

 بايد«: ازطرق مختلف جهت كسب اطالع ازسرنوشت ايرانيان ربوده شده انجام داده است گفت                
خانواده هاي گروگان هاي ايراني مطمئن باشند كه ما ازهيچ تالشي براي نجات اين برادران دريغ                  

خانواده هاي گروگان هاي  » .ننموده ايم و اميدواريم آنان سالم به دامان خانواده هاي خود بازگردند            
ساعدت در  خواهرامام موسي صدر، ديداركردند و خواستار م      » رباب صدر « ايراني همچنين با خانم     

 .جهت كشف سرنوشت  و آزادي بستگان  خود شدند
 اطالعات

 
 ديدارخانواده هاي گروگان هاي ايراني با عالمه فضل اهللا 

سيدمحمدحسين «خانواده هاي گروگان هاي ايراني كه درلبنان به سرمي برند، بعدازظهر ديروز  با عالمه           
گان هاي ايراني ضمن تشريح نگراني خود نسبت    دراين ديدار خانواده هاي گرو   . ديداركردند» فضل اهللا

به سرنوشت ابهام انگيز بستگان خويش، از عالمه فضل اهللا خواستند تا مساعي خود را جهت كسب                 
عالمه فضل اهللا نيز نسبت به نگراني خانواده هاي چشم انتظار         . اطالع وآزادي گروگان ها به كار گيرد     

ه مسلمين را محكوم مي كنيم و اميدواريم هرچه           ماسلب آزادي هم   «: ابراز همدردي كردوگفت   
 ».زودتر اين برادران دربند و همچنين ديگر مسلمانان دربند رژيم صهيونيستي آزاد شوند

 اطالعات
 

 ديدارخانواده هاي گروگان هاي ايراني  با نائب رئيس مجلس اعالي شيعيان لبنان
نائب  رئيس مجلس اعالي   » دي شمس الدين شيخ محمدمه«خانواده هاي گروگان هاي  ايراني ديروز با       

شيخ . شيعيان  لبنان ديدار كردند و از وي خواستار پي گيري سرنوشت بستگان خويش شدند                   
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شمس الدين دراين ديدار گفت كه گروگان هاي ايراني را فرزندان خود مي داند و از هيچ  كوششي در                
الي اسالمي شيعه فاش كرد كه براي      نائب رئيس مجلس اع . جهت آزادي آنان فروگذار نخواهد كرد      

كسب اطالع ازسرنوشت تمام مفقودين مسلمان لبناني وغيرلبناني در مناطق تحت كنترل                       
نيروهاي فاالنژ، فعاليت هاي جديدي آغاز شده واميدوار است نتايج مثبتي درآينده نزديك حاصل                 

بود امروز دريك مصاحبه      خانواده گروگان هاي ايراني كه ديروز وارد بيروت شدند، قرار            . شود
 .مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در بيروت شركت كنند

 اطالعات
 ١٩٩٠ نوامبر ١٧ = ٢٦/٨/١٣٦٩

 عالمه فضل اهللا تحرك خانواده گروگان هاي ايراني را موفق توصيف كرد
ز عالمه سيدمحمدحسين فضل اهللا، با خانواده هاي ايراني كه هم اكنون ازلبنان ديدن مي كنند، ابرا                 

 .همدردي كرد و خواستار پايان دادن به مسئله همه گروگان ها شد
در حومه  جنوبي  بيروت       ) ع(عالمه فضل اهللا كه درخطبه قبل از نماز روز جمعه مسجد امام رضا             

سفرخانواده هاي گروگان هاي  ايراني به كشورهاي غربي و لبنان، توانسته            «:  ، افزود سخن مي گفت 
ا به اين نكته مهم جلب كند كه مسئله گروگان ها اختصاص به غربي ها               است افكارعمومي جهان ر   

جهان استكبار سعي دارد    . ندارد و در لبنان ايرانياني هستند كه توسط هواداران غرب ربوده شده اند            
گروگان هاي ايراني را ناديده بگيرد زيرا غرب، حقوق بشر را تنها مختص اتباع خود مي داند و براي                 

ما خواستارآزادي همه گروگان ها و اسراي      . وم و مسلمين هيچ حقوقي  قائل  نيست         مردم جهان س  
 ».دربند اعم ازغربي، ايراني ولبناني هستيم  واصرار داريم  پرونده آدم ربايي  براي هميشه بسته شود

 اطالعات
 

 ديدارخانواده گروگان هاي ايراني بانخست وزير لبنان
نخست وزير  لبنان  » سليم الحص «نان، شامگاه روز جمعه با دكتر         خانواده گروگان هاي  ايراني درلب    

. ديداركردند و خواستار اقدام همه جانبه دولت لبنان براي تعيين سرنوشت عزيزان خود شدند                   
گروگان هاي شما عزيزان ما هستند و ما شديدا از اين جنايت            «: نخست وزيرلبنان دراين ديدار گفت   

رد گروگان هاي ايراني همچنان دردست اقدام است و اميدواريم             پرونده تحقيق در مو    . متاثريم
گسترش سلطه دولت لبنان بر محدوده بيروت بزرگ بتواند دركشف سرنوشت اين عزيزان ما را                   

 ».ياري كند
مابه «: نخست وزير لبنان درمورد برخي اطالعات منتشره درمورد قتل  گروگان هاي ايراني گفت               

 ».ي نكرده وپي گيري اين امر مهم و انساني را از وظايف خود مي دانيماظهارات غير مسئوالنه توجه
 اطالعات
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خانواده هاي ديپلمات هاي گروگان ايراني خواستار اقدام مسئولين لبنان براي تعيين سرنوشت             
 بستگان شان  شدند

ر بيروت،  خانواده هاي ديپلمات هاي  گروگان  ايراني دريك كنفرانس  مطبوعاتي و راديوتلويزيوني د           
خانم موسوي، همسركاردارسابق . خواستار تالش همه جانبه براي تعيين سرنوشت بستگان خود شدند

ايران در بيروت، به نمايندگي ازسوي خانواده گروگان ها، ضمن نكوهش ربودن ديپلمات هاي ايران،             
ان بي گناه  از همه مسئولين وافكارعمومي لبنان و جهان خواست وظايف خودرا در قبال اين اسير                

وي همچنين ازدولت لبنان كه مسئوليت حفاظت ازجان ديپلمات ها را به عهده دارد،                . انجام دهند 
خانم موسوي  . خواست تا اقدامات الزم را براي تعيين سرنوشت ديپلمات هاي ايراني انجام دهد              

زهمسرش درپاسخ به سوالي درمورد احتمال زنده بودن گروگان هاي ايراني گفت نامه كوتاهي ا                 
همچنين برخي از   «: وي اضافه كرد  . محسن موسوي با دست خط خودش دريافت كرده است           

زندانيان رهاشده از بند نيروهاي فاالنژ به سفارت ايران در كشور قبرس مراجعه كرده و حضور                    
 ».ديپلمات هاي ايراني را درسلول مجاور زندان خود اعالم كرده اند

 الياس[ايلي«ال كه سميرجعجع قتل گروگان هاي ايراني را به دست        خانم موسوي در پاسخ به  اين سو      
شخص ايلي حبيقه مدعي است كه         «: فرمانده  سابق نيروهاي فاالنژ اعالم كرده، گفت        » حبيقه]

گروگان هاي ايراني در زندان جعجع باقي مانده اند، اگر چنان چه سميرجعجع بر ادعاي خود اصرار                
 ».را تحويل دهددارد، بايد اجساد عزيزان ما 

شيخ عبداالمير «براساس همين گزارش، خانواده هاي گروگان هاي ايراني عصر روز پنجشنبه گذشته با           
 .مفتي جعفري لبنان ديدار كرده وخواهان تالش او در كمك به آزادي بستگان خود  شدند» قبالن

 وتعيين سرنوشت اين   شيخ قبالن در اين ديدار گفت كه دولت لبنان مسئوليت كامل درقبال پي گيري            
 .برادران را دارد و خود نيز با همه امكانات دراين جهت اقدام خواهد كرد

 اطالعات
 ١٩٩٠ نوامبر ١٨ = ٢٧/٨/١٣٦٩

  اظهارات رئيس جمهوري لبنان در ديدار با خانواده هاي گروگان هاي ايراني
رئيس جمهوري » الياس هراوي «خانواده گروگان هاي ايراني كه در لبنان به سر مي برند، در ديدار با              

الياس هراوي  . اين كشور، خواستار اقدام جدي دولت لبنان در كشف سرنوشت عزيزان خود شدند             
ما با  «: ضمن ابرازهمدردي با خانواده گروگان هاي  ايراني، و محكوميت گروگان گيري آنها، گفت             

 ».نتان استفاده خواهيم كردشما احساس همدردي كرده و از تمامي امكانات خود براي يافتن عزيزا
وي با اشاره به اين كه دولت فعلي لبنان درصدد است با بسط قدرت خويش، امنيت وآرامش را به                    

اميدواريم بتوانيم در اين زمينه نيز گام هاي موثري برداشته و                «: اين كشور باز گرداند، افزود      
 ».مگروگان هاي شما را سالم به كانون خانواده هايتان  بازگرداني
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 اطالعات
 

ازمدت ها پيش در جريان اين حادثه دردناك قرار داشتم وعليرغم پي گيري، تاكنون نتوانسته ام              
 به نتايج  مثبتي دست يابم

ازمدت ها «: سراسقف ماروني لبنان، ضمن ابراز همدردي با خانواده گروگان ها گفت         » نصراهللا سفير «
ليرغم پي گيري، تاكنون نتوانسته ام به نتايج  مثبتي        پيش در جريان اين حادثه دردناك قرار داشتم وع         

ازچندي پيش، نظر به عالقه  واهتمام انساني خويش به مسئله گروگان هاي ايراني، دريك               .دست يابم
ديدار خصوصي با سميرجعجع، او را به معتقدات خود قسم دادم كه هرچه در مورد ديپلمات هاي                  

ميرجعجع در پاسخ گفت كه گروگان هاي  ايراني در زمان             ايراني مي داند، به صراحت بگويد، س       
فرماندهي ايلي حبيقه بر نيروهاي فاالنژ به قتل رسيده اند و در زماني كه وي فرماندهي نيروهاي فاالنژ               

 ».را در دست گرفته هيچ آثاري از گروگان ها پيدا نكرده است
با شخص سمير جعجع دارد، بعيد       به عقيده اسقف ماروني بيروت كه روابط و تماس هاي نزديكي            

است سميرجعجع به وي دروغ گفته باشد، ولي عليرغم اين، مجددا ظرف ساعات آينده با سمير                    
جعجع ديدار وسعي خواهد كرد اگر هم برعدم زنده بودن اين برادران تاكيد داشت، داليل روشن                  

 .ع دهدكه اثبات كننده اين ادعا باشد از او بخواهد و نتيجه را سريعا اطال
باتوجه به اثرات اين ديدار، از اين پس با تمام توان سعي              «: سراسقف ماروني همچنين اضافه كرد    
 ».خواهم كرد اين مهم راپي گيري كنم

خانواده هاي گروگان هاي ايراني همچنين عصر ديروز با نبيه بري رئيس جنبش امل، ديدار و در زمينه               
همچنين . سرنوشت اين عزيزان، گفت وگو كردند      لزوم به كارگيري كليه امكانات جهت كشف          

قائم مقام اهل تسنن لبنان نيز ديدار كردند و          » شيخ محمدرشيد قباني «خانواده گروگان هاي ايراني با    
وي را در جريان رنج هشت ساله خويش قرار داده خواستار تحرك دركمك به مساعي خيرخواهانه                

 .جهت آزادي گروگان هاي  ايراني شدند
 ي اسالميجمهور

 
 ١٩٩٠ نوامبر ٢٥ = ٤/٩/١٣٦٩

 سميرجعجع متهم  به قتل گروگان هاي ايراني شد
ايلي حبيقه فرمانده سابق نيروهاي فاالنژ، در واكنشي عليه سميرجعجع، فرمانده فعلي نيروهاي  فاالنژ             

 .واندمبني بر رد اتهام خود درقتل چهار ديپلمات  گروگان  ايراني، جعجع را مسئول كشتار آنان خ
جناح انشعابي  فاالنژ به  سركردگي ايلي حبيقه،      » حزب وعد « توسط   ٣/٩/٦٩دربيانيه اي كه روز شنبه     

به منظور كشف حقايق و جلوگيري ازهرگونه گمراهي، اعالم           «: دربيروت منتشر شد، آمده است     
آن زمان با   مي شود كه چهارايراني در پست بازرسي  برباره وابسته به نيروهاي سمير جعجع  كه در                 
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سركشي از فرماندهي فاالنژ، دركوهستان هاي منطقه متمركزبود، بازداشت شده، به دستور جعجع به              
ملقب به  » جورج خوري «وي سپس به     . منتقل گرديدند » بترون«دركوهستان هاي  » راشا«پادگان  

 ».دستورداد آنان را اعدام كند» فرانكو«
 .ن   ايراني به دستور ايلي حبيقه كشته شده اندجعجع  قبال اعالم كرده بود كه چهار گروگا

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٠ نوامبر ٢٦ = ٥/٩/١٣٦٩

   درخواست آزادي گروگان هاي ايراني درلبنان
چه  زماني اولين گروگان هاي خارجي در       «خانواده هاي گروگان هاي  ايراني اعالميه اي تحت عنوان        

در اين اعالميه،عكس هاي چهار گروگان  ايراني كه        . ددربيروت منتشركردن » لبنان آزاد خواهند شد؟   
دراعالميه خانواده هاي  . اولين گروگان هاي خارجي درلبنان هستند نيز به چاپ رسيده است                

هشت سال از ربودن اين چهار تن بدون مرتكب شدن هيچ گناهي            «: گروگان هاي ايراني آمده است  
 ».ان براي دريافت خبرآزادي آنان، انتظاركشيده اندهشت سالي كه خانواده ها و كودكان آن. مي گذرد

شادي ما تنها با آزادي و بازگشت فرزندان مان به ميهن كامل خواهد           «: درپايان اين اعالميه آمده است    
 ».شد

 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٠سال 
  م١٩٩١ – ١٩٩٢

 
 ١٩٩١ ژوئن ١٦ = ٢٦/٣/١٣٧٠

 تالش براي آزادي گروگان ها چرا؟
 ٢٧ و   ٢٦كه در روزهاي    (سفيرايران درسوريه، در سه شماره مقاله خود        »  اكبر محتشمي پور سيدعلي«

به علل گروگان گيري عوامل آمريكايي در لبنان  پرداخته و درآن ميان                 )  خرداد منتشرشد  ٢٨و  
 :اشاراتي نيز به گروگان هاي ايراني نموده است 

 و دل مي سوزاند؟ اگر چنين است چرا جورج            ـ آيا واقعا آمريكا براي انسان ها ارزش قائل است          
فقط و فقط راجع به آزادي آمريكايي ها فشارمي آورد؟ و            ]  رئيس جمهوري اسبق آمريكا     [بوش  

حتي متحدان غربي خود را در اين زمينه فراموش كرده است و غربي ها كه باالجبار حرمت ارباب                   
ين قربانيان  پديده  گروگان گيري كه همان         خود آمريكا را پاس مي دارند، چرا هيچ سخني از نخست          

 سال پيش پنج  نفر از ديپلمات ها و افراد بي گناه ايران از               ٩و درست   (جمهوري اسالمي ايران است   
جمله كاردار  جمهوري  اسالمي  ايران در  لبنان، به وسيله نظاميان فاالنژ در كنار پايگاه تفنگداران                    

تاسف بارتر اين كه  . سكوت كرده اند ) ه گروگان گرفته شدند     آمريكايي و نيروهاي چند مليتي ب        
رسانه هاي ارتباط جمعي و سياست گذاران خارجي جمهوري اسالمي در وزارت  خارجه نيز هيچ گونه 

مسلمانان اسير در غرب و فلسطين      اقدام جدي در محافل بين المللي و در داخل كشور، براي آزادي            
نيروهاي اسالمي شرايط و     . لمات هاي ايراني در لبنان نمي كنند      اشغالي وهمچنين براي آزادي ديپ        

كليه اين خواست ها مرتبط با      . خواسته هاي مشروع و به حق خود را بارها و بارها اعالم كرده اند             
آزادي كليه گروگان هاي مسلمان از جمله ديپلمات هاي         :مسائل داخلي لبنان است و از جمله آن          

 .ت فاالنژيست هاجمهوري اسالمي ايران از دس
 جهان اسالم
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 ١٩٩١ ژوئن ٢٣ = ٢/٤/١٣٧٠
 اظهارات دكترخرازي درباره تالش هاي ايران و سازمان ملل براي آزادي همه گروگان ها

يكي از داليل مشاركت ايران در تالش هاي انساني براي آزادي تمامي گروگان ها، ضرورت روشن                
ست كه اولين قربانيان گروگان گيري در جهان         ساختن سرنوشت چهار گروگان  ايراني در لبنان ا         

 . به شمار مي روند
دكتركمال خرازي نماينده  دائمي  ايران  در سازمان ملل، در گفت وگو با خبرگزاري  جمهوي  اسالمي،              

تالش هاي دكوئيار همچنان ادامه     «: ضمن اعالم اين مطلب، در تشريح آزادي گروگان ها گفت            
براي پي گيري اين مسئله تدوين كرده و تعيين سرنوشت چهار گروگان             وي برنامه جامعي را     .دارد

برخالف آنچه كه مطبوعات غرب در صدد القاء آن          .  ايراني در لبنان نيز در آن گنجانده شده است         
هستند،ايران رهبري ماجراي آزادسازي گروگان ها را برعهده ندارد، بلكه گروه هاي لبناني هستند كه              

 به شمار مي روند و آنها با ارسال نامه اي براي خاوير پرزدكوئيار، خواستار                 تصميم گيرنده اصلي  
هماهنگي هاي الزم از سوي دبيركل براي آزادي همه گروگان ها شده اند و ايران نيز با توجه به ميزان                 

 ».نفوذي كه در لبنان دارد، در اين مقوله انساني به دبيركل كمك مي كند
در «: قات هاي متعددي با دبيركل در اين زمينه به عمل آورده است، گفت             مال اين كهوي با اشاره به     

جريان اين مالقات ها، در زمينه راه هايي كه مي تواند به آزادي همه گروگان ها منجرشود، مذاكراتي به               
 ».عمل آمده است و تالش ها از سوي دكوئيار همچنان ادامه دارد

ان كه بدون قيدوشرط دو گروگان غربي را آزاد كردند،           وي با تذكرحسن نيت گروه هاي مقاومت لبن     
: عامل وقفه فعلي در روند آزادسازي تمامي گروگان ها را رژيم اشغالگرقدس معرفي كرد و گفت                 

آزادي مسلمانان دربند لبناني و فلسطيني دربازداشتگاه هاي صهيونيستي، مي توانست به تداوم جريان           «
هيونيست ها در حال حاضر اين مسئله را با سرنوشت اسراي جنگي          آزادي گروگان ها بيانجامد، اما ص    

 ».خود در لبنان كه مقوله اي جدا از گروگان هاست، پيوند زده اند
روز دوشنبه گذشته بر سر     «: وي درباره نتايج مذاكرات خود با دكوئيار در هفته گذشته در ژنو گفت            

و ساعت در ژنو مالقات كرده و طي اين           راه عزيمت به تهران، با دبيركل سازمان ملل به مدت د            
 ».ديدار تاكيد شد كه تنها راه تداوم آزادي گروگان ها، اقدام رژيم صهيونيستي در اين زمينه است

خرازي اين گزارش ها را كه چهارديپلمات و خبرنگارايراني در لبنان به شهادت رسيده اند، رد كرد و                
و در روند حركت آزادسازي گروگان ها، سرنوشت        ما هيچ شاهدي براي اين مدعا نداريم         «: گفت

 ».چهارگروگان   ايراني نيز بايد حتما روشن شود
 اطالعات

 ١٩٩١ جوالي ١٦ = ٢٥/٤/١٣٧٠
 اظهارات نماينده سفارت ايران در پاريس، درمحل پارلمان اروپا پيرامون مسئله گروگان گيري



  ٨٢کمين جوالى  ٣٦

٣٦ 

ات با گروهي ازنمايندگان پارلمان اروپا       نماينده سفارت جمهوري اسالمي ايران در پاريس، در مالق       
واعضاي خانواده هاي گروگان هاي غربي، موضع ايران داير بر مخالفت با هرنوع  گروگان گيري را                

 .تشريح كرد
» حزب محافظه كارانگليس«نماينده  » باتل«به گفته يك منبع سفارت ايران درپاريس، بنابه دعوت             

ربي طي نشستي باشركت نماينده سفارت  جمهوري اسالمي و         درپارلمان اروپا،موضوع گروگان هاي غ 
اعضاي خانواده هاي گروگان هاي غربي درلبنان ونمايندگاني چند از پارلمان اروپا، هفته گذشته                 

دراين نشست،نماينده ايران به    .موردبررسي قرارگرفت » استراسبورگ«درمحل پارلمان اروپا درشهر   
گروگان هاي غربي پرداخت و با اشاره به اسارت          تشريح نظرات جمهوري اسالمي درخصوص        

چهارتن از اعضاي سفارت ايران  درلبنان، خاطرنشان ساخت كه جمهوري اسالمي ايران خود يكي از              
قربانيان گروگان گيري به شمار مي رود و همواره ضمن محكوم كردن اين امر، بنابه مالحظات                    

وگان ها از هرمليتي شده و تالش هاي اين كشور          انسان دوستانه و اسالمي خواستار آزادي كليه گر       
 .تاكنون منجر به آزادي چندين گروگان غربي شده است

نماينده جمهوري  ايرلند در پارلمان اروپا، ضمن تقدير از تالش هاي         » نيال اندريوس «دراين نشست   
شكل نيست  جمهوري اسالمي ايران اظهارداشت كه به اعتقاد وي ايران به تنهايي مسئول حل اين م               

در خاتمه، نماينده سفارت ايران درپاريس از    . وايران به وعده هاي خود دراين زمينه عمل كرده است         
نمايندگان پارلمان اروپا جهت انجام ديدارهاي رسمي از ايران به منظور تبادل نظر پيرامون مسائل                 

ست نمود تا    دوجانبه و ساير موضوعات مورد عالقه دعوت به عمل آورده و از آنان درخوا                    
فرصت هاي مشابهي نيز در اختيار ساير خانواده ها ازجمله خانواده هاي گروگان هاي ايراني قرارگيرد             

 .تا آنان نيز به نوبه خود بتوانند خواسته هاي به حق خود را از اين تريبون به سمع جهانيان  برسانند
 كيهان

 ١٩٩١ اوت ١٢ = ٢١/٥/١٣٧٠
  دربند به اسرائيل فشارآوردغرب بايد براي آزادي مسلمانان

كمال خرازي نماينده دائمي ايران در سازمان ملل، ابراز خوش بيني كرد كه روند آزادي گروگان ها در               
اين امر مستلزم آزادي مسلمانان دربند رژيم صهيونيستي است و               «: لبنان ادامه يابد، اما گفت       

 ».ندانيان خود را آزاد كندكشورهاي غربي ذي نفوذ، بايد به اسرائيل فشارآورند تا ز
سرنوشت «: آمريكا مصاحبه مي كرد، در عين حال تاكيد كرد      » اس. بي. پي« وي كه با شبكه تلويزيوني    

 ».چهارگروگان ايراني درلبنان نيز بايد مشخص شود
 اطالعات

 
 
 ١٩٩١ اوت ١٧ = ٢٦/٥/١٣٧٠



 ٣٧  روزمشار گروگان گيرى

٣٧ 

 يرانيابراز اميدواري كاردارايران درلبنان نسبت به آزادي چهارگروگان ا
كاردار ايران در لبنان،ابراز اميدواري كرد كه چهار ايراني ناپديد شده درسال               »محمد زمانيان «آقاي  
 . در شمال بيروت نيز به زودي آزاد شوند١٩٨٢

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيروت، وي درپي مالقات با فارس بوئز وزيرامورخارجه لبنان، به                
ما . كه چهار ايراني ناپديد شده كه همگي ديپلمات هستند آزاد شوند          ما اميدواريم   «: خبرنگاران گفت 

 ».در انتظار خبرهاي خوبي دراين باره هستيم
چريك هاي مسيحي موسوم به نيروهاي لبناني، گفته اند كه اين چهار ايراني كشته شده اند، ولي تهران               

 .همچنان خواستار ارائه  داليلي دراين باره است 
 اطالعات

 ١٩٩١ اوت ٢٤ = ٢/٦/١٣٧٠
 اظهارات  دكترخرازي درباره تالش هاي ايران و سازمان ملل براي آزادي همه گروگان ها

دكتر كمال خرازي نماينده دائمي  ايران در سازمان ملل، در گفت وگويي با خبرگزاري  جمهوري                  
شت گروگان هاي  اسالمي، در تشريح  روند رابطه مستقيم آزادسازي گروگان هاي  غربي با تعيين سرنو    

وي برنامه جامعي را براي     . تالش هاي دكوئيار دبيركل سازمان ملل، همچنان ادامه دارد      «:  ايراني، گفت 
پي گيري اين مسئله تدوين كرده و تعيين سرنوشت چهار گروگان ايراني در لبنان نيز درآن گنجانده                 

 ».شده است
اني درلبنان به شهادت رسيده اند، رد كرد و         خرازي اين گزارش ها را كه چهارديپلمات و خبرنگاراير       

ما هيچ  شاهدي براي اين مدعا نداريم و در روند حركت آزادسازي گروگان ها، سرنوشت                 «: گفت
 ».چهار گروگان ايراني نيز بايد حتما روشن شود

 اطالعات
 ١٩٩١ سپتامبر ١ = ١٠/٦/١٣٧٠

 گروگان هاي ايراني احتماال دراسرائيل به سر مي برند
، بااشاره به احتمال تسليم گروگان هاي )٩/٦/١٣٧٠(در شماره روز شنبه خود  » الشراع«ه نامه لبناني   هفت

برخي ازمحافل  «: ، نوشت ١٩٨٢ ايراني ازسوي نيروهاي فاالنژ به مقامات رژيم  صهيونيستي درسال           
 ».عربي بر اين عقيده اند كه گروگان هاي  ايراني هم اكنون در اسرائيل به سر مي برند

محافل عربي دليل اين اعتقاد خود را انتقال برخي از زندانيان             «: هفته نامه مزبور دراين رابطه افزود    
 ».لبناني دربند در بازداشتگاه هاي نيروهاي فاالنژ از بخش شرقي بيروت به اسرائيل عنوان مي كنند

 جمهوري اسالمي  
 ١٩٩١ سپتامبر ١٤ = ٢٣/٦/١٣٧٠

 نان زنده هستندچهارايراني ناپديدشده درلب



  ٨٢کمين جوالى  ٣٨

٣٨ 

يك مسئول ايراني كه سرگرم ديدار ازلبنان است، تاكيد كرد چهار ايراني ناپديد شده  درلبنان،                      
 .مطمئنا زنده هستند

رئيس بخش  خاورميانه  و آفريقاي    » محمدكاظم خوانساري « خبرگزاري  فرانسه از بيروت گزارش داد      
» عمركرامي«پايان مالقات و گفت وگوهايش با      شمالي وزارت  خارجه  جمهوري  اسالمي  ايران، در          

اطالعات درمورد اين چهار ايراني كه درلبنان به        «: نخست وزير لبنان، ضمن اعالم اين مطلب افزود       
 ».گروگان گرفته شدند، ضدونقيض است، ليكن ما تقريبا مطمئن شده ايم  كه آنها زنده اند

يران هميشه در مورد مرگ اين ديپلمات ها         خبرگزاري فرانسه يادآور شده است جمهوري اسالمي ا     
 ١٩٨٤ابراز ترديد كرده است و همسرمحسن موسوي ـ يكي از ديپلمات ها ـ تاكيد كرده بود درسال                 

 .نامه اي ازشوهرش كه دو سال پيش از آن تاريخ ربوده شده بود، دريافت كرده است
 جمهوري اسالمي

 ١٩٩١ سپتامبر ١٥ = ٢٤/٦/١٣٧٠
 تار همكاري  بين المللي براي حل و فصل  مسئله  گروگان ها شددكتر واليتي خواس

آقاي فارس بوئز وزيرامورخارجه لبنان، كه براي يك ديدار سه روزه وارد تهران شده است، صبح                  
دكترواليتي در اين ديدار،     . ديروز با دكتر واليتي وزيرامورخارجه كشورمان ديدار وگفت وگوكرد         

ما نخستين قربانيان ماجراي گروگان گيري درلبنان         «: ر داشت درخصوص قضيه گروگان ها اظها    
 تن ديگر به گروگان گرفته شده اند و ما اميدواريم           ٤ كاردار ايران به اتفاق       ١٩٨٢هستيم و درسال    

هم اكنون باتوجه به فعاليت دبيركل  سازمان ملل دراين زمينه، مسئله به صورت جامع حل شود و به                  
 ». دراين مورد با دبيركل  سازمان ملل همكاري سازنده اي داشته باشندنظر ما هم، طرف ها بايد

 اطالعات
 

به عنوان گام بعدي درجهت آزادي گروگان هاي غربي، رهبر امل اسالمي خواستار آزادي همه              
 زندانيان لبناني،ايراني و فلسطين دربند رژيم صهيونيستي  شد

فلسطيني و ايراني  دربند رژيم صهيونيستي بايد        همه زندانيان  لبناني       «: گفت» سيدحسين موسوي «
 ».آزاد شوند

 اطالعات
 ١٩٩١ اكتبر ٢ = ١٠/٧/١٣٧٠

 گروگان ها، پرونده گشوده بحران
روزنامه كيهان در گزارشي ازبيروت، روزشمار تحوالت بزرگ پيرامون گروگان گيري در لبنان از                 

چ وجه اشاره اي به گروگان گيري      تا كنون را منتشر ساخت  كه  در آن به هي                 ١٩٨٠اواسط دهه 
 . نشده است١٩٨٢چهارايراني درسال 

 كيهان



 ٣٩  روزمشار گروگان گيرى

٣٩ 

 ١٩٩١ دسامبر ٣ = ١٢/٩/١٣٧٠
 اظهارات حجت االسالم محتشمي پور

حجت االسالم محتشمي پور  رئيس  كميسيون  اموردفاعي  مجلس  شوراي  اسالمي،در مصاحبه با                
 قربانيان گروگان گيري، ديپلمات هاي ايراني     اولين«: سي در تهران، گفت   .بي.خبرنگار بي » گيت لوت«

 زيرنظر نيروهاي سازمان ملل شامل آمريكا، انگليس، فرانسه وايتاليا، در             ١٩٨٢هستند كه در سال      
 ».بيروت غربي به گروگان فاالنژيست ها درآمدند و هنوز هم از سرنوشت شان خبري دردست نيست

 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧١سال 
  م٢١٩٩ – ١٩٩٣

 
 ١٩٩٢ مه ١١ = ٢١/٢/١٣٧١

 تاكيد جنبش امل اسالمي برلزوم آزادي گروگان هاي ايراني
با «: سيدحسين موسوي درسخناني كه روز پنجشنبه درمنطقه بعلبك در شرق لبنان ايراد كرد، گفت               

بسته شدن پرونده گروگان هاي غربي، اينك زمان آن رسيده است كه چهار گروگان  ايراني درلبنان                
 ».چنين تمام بازداشت شدگان از زندان هاي رژيم صهيونيستي آزاد شوندوهم

 اطالعات
 ١٩٩٢ ژوئن ٢٤ = ٣/٤/١٣٧١

 حزب سوسياليست ترقي خواه لبنان خواستار آزادي گروگان هاي ايراني دراين كشور شد
اني ، خواستار آزادي  گروگان هاي اير      »وليد جنبالط «به رهبري» حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي«

تازماني كه سرنوشت ديپلمات هاي  ايراني     «: اين حزب، در بيانيه ديروز خود در اين رابطه گفت         . شد
 ». ربوده شده اند، روشن نشود، پرونده گروگان ها در لبنان بسته نخواهدشد١٩٨٢كه از سال 

 اطالعات
 ١٩٩٢ جوالي ١٨ = ٢٧/٤/١٣٧١

 ادي عزيزان خود شدندبستگان گروگان هاي ايراني در لبنان، خواستار آز
خانواده ها و بستگان گروگان هاي ايراني ربوده شده در لبنان، خواهان اعالم زمان آزادي عزيزان                  

خانواده هاي ربوده شدگان ايراني درلبنان، با انتشار بيانيه اي كه همراه با عكس           . ربوده شده خود شدند  
، پرسيده اند ديپلمات هاي ايراني كه     چهارگروگان دربرخي از روزنامه هاي ديروز بيروت درج شد          

 هستند، چه زماني آزاد خواهند شد؟ دراين        ١٩٨٢نخستين قربانيان عمليات آدم ربايي درلبنان درسال       
ما خانواده هاي ايرانيان  ربوده شده، ازمجامع بين المللي و وجدان هاي بيدار          «: بيانيه اضافه شده است   



 ٤١  روزمشار گروگان گيرى

٤١ 

مسئله گروگان ها در پيش گرفته  و براي آزادي عزيزان ما            انساني مي خواهيم كه روشي يك سان با        
تالش نمايند، تا همان گونه كه گروگان هاي غربي آزاد شدند، اين چهار ايراني اسير نيز به آغوش                   

 ».فرزندان و خانواده هاي خود بازگردند
اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٢سال 
  م١٩٩٣ – ١٩٩٤

 
 ١٩٩٣ آوريل ٢٢ = ٢/٢/١٣٧٢
 »واقعيات تلخ«تا » اروي«از

 رنج نامه پدريكي از چهارگروگان ايراني در لبنان
پدركاظم اخوان، درمقاله اي بلند، ضمن انتقاد ازكوتاهي هايي كه درپي گيري پرونده             » رضا اخوان «

 .چهار گروگان شده است، به شرح كارهاي انجام شده پرداخته است
 جمهوري اسالمي

 ١٩٩٣ ژوئن ٧ = ١٧/٣/١٣٧٢
 ياست خارجي و سكوت وزارت خارجهضعف س

يكي از دانشجويان ايراني كه به كشور قبرس سفر كرده است، از برخورد اهانت آميز پليس آن                      
كشور با ايرانيان گله كرده و همچنين از عدم توجه وزارت امورخارجه ايران به مسئله حمايت از                   

 .ني درلبنان، انتقادكرده استحقوق سياسي ايرانيان درخارج ازكشور، بخصوص چهارگروگان ايرا
 سالم

 ١٩٩٣ جوالي ٥ = ١٤/٤/١٣٧٢
 سرنوشت گروگان هاي ايراني را روشن كنيد

خانواده هاي چهارگروگان  ايراني، در يازدهمين سالروز اسارت آنان در لبنان، باانتشار بيانيه اي خواستار       
 .شدندپي گيري جدي اين مسئله توسط مسئولين داخلي و مجامع  بين المللي 

  )٢ضميمه ( 
 اطالعات



 ٤٣  روزمشار گروگان گيرى

٤٣ 

 ١٩٩٣ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٧٢
  گروگان ايراني به دست فاالنژهاي لبنان٤به مناسبت سالروز اسارت 

پدركاظم اخوان، در نامه گاليه آميز خود، خواستار جديت در پي گيري پرونده                  » رضا اخوان «
 .گروگان هاي ايراني شده است

  )٣ضميمه ( 
 هفته نامه كيهان هوايي

 ١٩٩٣ جوالي ٨ = ١٧/٤/١٣٧٢
 ايران خواستار روشن شدن سرنوشت كاردار و سه تن ازديپلمات هاي ايراني دربيروت شد

به مناسبت دوازدهمين سالگرد به گروگان گرفته شدن كاردار و سه تن از ديپلمات هاي سفارت  ايران               
ازمان ملل با انتشار    در بيروت توسط مزدوران رژيم صهيونيستي، نمايندگي دائم كشورمان در س              

 .بيانيه اي خواستار بررسي سرنوشت اين گروگان ها از سوي سازمان هاي بين المللي شد
به گزارش واحدمركزي خبراز پاريس، دراين بيانيه كه در مقرسازمان ملل در نيويورك توزيع شد،                 

 از پرسنل   با گذشت دوازده سال از دستگيري محسن موسوي كاردار و سه تن ديگر             «: آمده است   
سفارت جمهوري اسالمي ايران دربيروت به دست نيروهاي سميرجعجع، هنوز هيچ اقدامي براي               

همچنين به نظر مي رسد رسانه هاي گروهي نيز هيچ تمايلي به             . آزادي آنها صورت نگرفته است     
شوند، منعكس كردن واقعه اسارت اين افراد و درد و رنجي كه خانواده ها و بستگان آنان متحمل مي  

 ».ندارند
در اين بيانيه از سازمان هاي بين المللي و تمام كساني كه از سرنوشت اين گروگان ها اطالعي در                    
دست دارند درخواست شده است براي باز گرداندن اين افراد به آغوش وطن و خانواده هاي شان از                

 .هيچ تالشي فروگذار نكنند
 اطالعات

 ١٩٩٣ اكتبر ٣٠ = ٨/٨/١٣٧٢
 ن خواستار تحقيق در مورد گروگان هاي ايراني درلبنان شدسفيرايرا

سفير جمهوري اسالمي ايران در لبنان، از رئيس جمهوري اين كشور خواست كميته تحقيق در مورد               
 .سرنوشت ديپلمات هاي گروگان ايراني درلبنان تشكيل شود

سليم استوارنامه خود به     سفير جمهوري اسالمي ايران  درلبنان، پريروز پس از ت         » همايون عليزاده «
در اين ديدار عالوه بر      «: رئيس جمهوري  لبنان، درگفت وگو با خبرگزاري  جمهوري اسالمي گفت        

موضوعات مورد عالقه دو جانبه و تاكيد براهتمام جمهوري اسالمي ايران براي حل مشكالت لبنان،               
اي ايراني دربند در لبنان      بويژه اشغالگري رژيم صهيونيستي درجنوب اين كشور، مسئله گروگان ه         

 ».مطرح شد



  ٨٢کمين جوالى  ٤٤

٤٤ 

من از رئيس جمهوري لبنان خواستم تا موضوع گروگان هاي ايراني را كه سيدمحسن «: سفيرايران افزود
موسوي كاردارسابق جمهوري اسالمي ايران در بيروت نيز درميان آنهاست، مورد اهتمام خاص خود و            

از جمله تشكيل كميته تحقيق جهت پي گيري اين        دولت لبنان قرار دهد و ترتيبات اجرايي مناسبي          
رئيس جمهوري لبنان نيز با ابراز همدردي نسبت به اين مسئله، آمادگي خود و              . قضيه درنظر بگيرد  

 ».حكومت لبنان را جهت پي گيري هرگونه كمك در اين رابطه اعالم  داشت
 اطالعات

 ١٩٩٣ نوامبر ٢ = ١١/٨/١٣٧٢
  اسالمي ايران با وزيرخارجه لبنان گفت وگوي كاردارسفارت جمهوري

همايون عليزاده كاردارسفارت جمهوري اسالمي ايران دربيروت، بعدازظهر ديروز با فارس بوئز وزير           
عليزاده پس از اين مالقات درگفت وگوباخبرنگاران در رابطه         . خارجه لبنان مالقات و گفت وگوكرد    

تمام مشابهي نسبت به گروگان هاي ايراني  در لبنان        ما اميدواريم كه اه   «: با مسئله گروگان گيري گفت   
 ».مخصوصا كه درميان گروگان ها، كاردارسفارت  جمهوري اسالمي ايران وجود دارد. انجام گيرد

 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٣سال 
  م١٩٩٤ – ١٩٩٥

 
 ١٩٩٤ آوريل ٢٧ = ٧/٢/١٣٧٣

 ان هاي ايراني شدايران خواستار رسيدگي مجدد دولت لبنان به سرنوشت گروگ
سفير جمهوري  اسالمي ايران  درلبنان، رسما خواستار به جريان انداختن پرونده چهارتبعه ايراني                 

همايون عليزاده اين    .  درحومه بيروت ربوده شده اند     ١٩٨٢ازجمله دو ديپلمات شد كه درسال        
 .رددرخواست را در پايان گفت وگو با فارس بوئز وزيرامورخارجه  لبنان عنوان ك

سال پيش در جريان جنگ هاي  داخلي  لبنان، شبه  نظاميان  مسيحي به نام نيروهاي لبناني، محسن                ١٢
موسوي كاردار به همراه احمد متوسليان ديپلمات و تقي رستگارمقدم كارمند سفارت  جمهوري                 

ه بيروت ـ    اسالمي ايران  در بيروت و نيز كاظم اخوان عكاس خبرگزاري  جمهوري  اسالمي را در جاد             
جعجع رئيس اين گروه كه به سبب سازمان دهي عمليات خشونت بار سال هاي               . طرابلس ربودند 

 ميالدي به عنوان يك شخصيت خشن وبي رحم مشهورشده است، اكنون در             ٩٠ تا اوايل دهه   ١٩٧٩
 فرماندهي  منابع وابسته به رژيم  صهيونيستي اصراردارند كه اتباع ايراني درمقر         . بازداشت به سر مي برد  

. سميرجعجع خود را درماجراي ربودن ديپلمات هاي ايراني غيرمسئول مي داند       .جعجع به قتل رسيده اند  
جعجع مي گويد كه ديپلمات هاي ايراني در زمان ايلي حبيقه رئيس وقت سرويس هاي اطالعاتي                 

 .نيروهاي لبناني كه درحال حاضر در دولت لبنان وزيراست، ربوده شدند
 همشهري

 ١٩٩٤ مه ١٠ = ٢٠/٢/١٣٧٣
 چهار گروگان ايراني دراسارت رژيم صهيونيستي به سر مي برند

 دربيروت  ١٩٨٢منابع نزديك به دولت  لبنان روز شنبه فاش كردند چهارگروگان  ايراني كه درسال                
خبرنگار خبرگزاري   . ربوده  شدند، تحويل مقامات رژيم  صهيونيستي در فلسطين اشغالي  شده اند            



  ٨٢کمين جوالى  ٤٦

٤٦ 

  اسالمي از منابع نزديك به ايلي حبيقه وزيرآب وبرق لبنان كسب اطالع كرد كه عناصر                   جمهوري
وابسته به سميرجعجع رئيس حزب ماروني  لبنان، گروگان هاي  ايراني راتحويل مقامات اسرائيلي                 

منابع مذكور گفته اند سميرجعجع يك سال قبل از آن كه مجبوربه ترك مقرفرماندهي خود               . داده اند
محله كرنتينا در مركزبازرگاني  بيروت شود، ديپلمات هاي  ايراني را از راه دريا به فلسطين  اشغالي                در

 .انتقال داد
مقامات جمهوري اسالمي ايران از زمان ربوده شدن ديپلمات هاي ايراني دربيروت، بارها خواستار               

منكر در اختيار داشتن      رهايي گروگان ها شده بودند، اما از سوي ديگر، شبه نظاميان  لبنان                    
خانواده هاي چهارگروگان  ايراني تاكنون بارها با ارائه داليل و مدارك            . چهارگروگان  ايراني هستند  

. مستند درمجامع بين المللي درمورد زنده بودن گروگان هاي ايراني، خواستار آزادسازي آنان شده اند            
ي به فارس بوئز همتاي لبناني خود، خواستار        دكترواليتي وزيرامورخارجه ماه گذشته با ارسال نامه ا      

 .پي گيري اين مسئله شد
 سالم

 ١٩٩٤ مه ١١ = ٢١/٢/١٣٧٣
 دولت لبنان و گروگان هاي ايراني  دربند اسرائيل

روزگذشته خبري درروزنامه هاي كشور درج شد مبني بر اين كه منابع نزديك به دولت لبنان اعالم                 
طرح اين خبر به صورت غير      .  مقامات رژيم صهيونيستي شده اند   كرده اند چهارگروگان ايراني تحويل  

رسمي مانع از آن نمي شود كه مسئولين وزارت خارجه پاسخ دولت لبنان را دراين زمينه به طور رسمي 
درپي دستگيري سميرجعجع، سالم در يادداشتي بر مسئوليت دولت لبنان در شرايطي كه            . جويا شوند 

 آن كشور پيدا كرده است، براي روشن كردن وضعيت گروگان هاي ايراني            كنترل نسبي بر اداره امور    
سفيرايران دربيروت نيز در ديدار با مسئوالن لبناني اين مسئله را مطرح كرده است و                  . تاكيد كرد 

انتظار افكارعمومي و خانواده هاي نگران گروگان هاي  ايراني نيز دريافت پاسخ از دولتي است كه                 
 .امور در لبنان شده استامروز عهده دار 

اساسا با افزايش كنترل دولت لبنان بر مناطق مختلف آن كشور و خصوصا بيروت، طبيعي است كه                  
نگه داري گروگان هايي درقدر و اندازه كاردار و ديپلمات هاي ربوده شده ايراني، از نظر امنيتي اقدام                

نتقال گروگان هاي ايراني دربادي امر    اگر چه دور از ذهن نيست كه ا       . مخاطره آميزي محسوب مي شود  
به فلسطين اشغالي انجام شده باشد و هدايت عمليات بازجويي نيز مستقيما توسط صهيونيست ها                

اسرائيلي ها از اين كه در گيرودار درگيري هاي مرزي و حضور در جنوب  لبنان                 . انجام شده باشد 
اي با ارزش ايراني با اين اسراء  به عنوان          اسيراني خواهند داشت، مطمئن بودند و مبادله گروگان ه        

 .يك راه حل، مدنظر صهيونيست ها بوده است



 ٤٧  روزمشار گروگان گيرى

٤٧ 

به هرحال اكنون اين وظيفه دولت  لبنان است كه صراحتا اسارت گروگان هاي  ايراني به دست                     
مطمئنا متعاقب اين اقدام دولت لبنان، راه هايي براي استخالص             . صهيونيست ها را اعالم نمايد     

 .هاي  ايراني از چنگال صهيونيست ها وجود خواهد داشتگروگان 
 سالم

 ١٩٩٤ مه ١٥ = ٢٥/٢/١٣٧٣
براي نگه داري ديپلمات هاي ربوده شده ايراني، ايران از رژيم لبنان به شوراي امنيت سازمان ملل            

 شكايت مي كند
ايران در آينده   «: سدهفته نامه لبناني الشراع، به نقل از منابعي كه آن را اسالمي عنوان كرد، مي نوي                 

نزديك تماس هاي بين المللي براي تسليم شكايت به شوراي امنيت سازمان ملل و                             
جمعيت حقوق بشرعليه رژيم لبنان به خاطر نگه داري ديپلمات هاي ربوده شده ايراني توسط                   

 ».نيروهاي لبناني، به عمل خواهد آورد
حويل ديپلمات هاي  ايراني از سوي نيروهاي لبناني       به نوشته الشراع، ايران اطالعات و اسنادي دال بر ت        

 .فاالنژ به رژيم صهيونيستي به دست آورده است
نيز دراطالعيه اي، از وجدان هاي عمومي جهان خواست تا براي آزادي          » ورشو«سفارت كشورمان در    

 بنابراين  .چهار ديپلمات ايراني از دست فاالنژهاي لبنان، با جمهوري اسالمي ايران همكاري كنند              
ايران عليرغم اين كه ازجمله كشورهايي است كه          «: گزارش، دراين اطالعيه همچنين آمده است       

بيشترين زيان ها را بر اثر اقدام هاي تروريستي متحمل شده است، ولي تالش هاي زيادي براي آزادي               
 ».گروگان هاي غربي دربيروت به عمل آورده است

 اطالعات
 ١٩٩٤ مه ٢٧ = ٦/٣/١٣٧٣
 يران خواستار پي گيري سرنوشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني ازدولت لبنان شدا

در ديدار همايون عليزاده سفير جمهوري اسالمي ايران دربيروت، با فارس بوئز وزيرامورخارجه لبنان،           
دراين . آخرين تحوالت منطقه، بويژه تحوالت اخير درصحنه لبنان، مورد بحث وبررسي قرار گرفت            

 درپست  ١٩٨٢ عليزاده پيام شفاهي دكترواليتي را درخصوص ديپلمات هاي ايراني كه درسال            ديدار،
سفير ايران درگفت وگو با خبرنگاران اعالم      . بازرسي حزب نيروهاي لبناني ربوده شدند، به وي رساند      

تحوالت اخير درلبنان، اين امكان را فراهم كرد كه مسئله ديپلمات هاي ايراني به شكل                    «: كرد
جدي تري مورد پي گيري قرار گيرد و از دولت لبنان درخواست شد كه اين مسئله را از لحاظ سياسي                 

عليزاده درپاسخ سوال يكي ازخبرنگاران     . وقضائي  پي گيري كند و بوئز دراين زمينه قول مساعد داد          
 ».ايران رسما ازدولت لبنان خواستار پي گيري قضائي اين موضوع شده است«: گفت

 تاطالعا
 ١٩٩٤ ژوئن ٨ = ١٨/٣/١٣٧٣



  ٨٢کمين جوالى  ٤٨

٤٨ 

 آياخلبان اسرائيلي درايران است؟
هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري، درمصاحبه با خبرنگاران رسانه هاي داخلي وخارجي، در روز سه           

 :خردادماه ، به سوال يك خبرنگار انگليسي اين گونه پاسخ گفت١٧شنبه 
 »آيا خلبان اسرائيلي درايران است؟«: خبرنگارانگليسي

قطعا خلبان اسرائيلي در ايران نيست و رژيم صهيونيستي تالش دارد با طرح اين             «: اشمي رفسنجانيه
غربي ها نبايد يك طرفه فكركنند و     . ادعاها مسئله ربوده شدن چهارايراني در لبنان را سرپوش بگذارد         

 ».بايد درباره سرنوشت چهارايراني ربوده شده درلبنان نيز حساسيت نشان دهند
 ي اسالميجمهور

 ١٩٩٤ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٧٣
 درخواست ايران از لبنان براي روشن ساختن سرنوشت چهارديپلمات ربوده شده 

 به مناسبت دوازدهمين سالگرد ربوده  شدن چهارديپلمات  ايراني  در لبنان، سفارت كشورمان در                 
 روشن شدن سرنوشت اين    بيروت، طي اطالعيه اي محافل بين المللي و دولت لبنان را به تالش براي           

در قسمتي از اين اطالعيه ضمن بزرگداشت خاطره ديپلمات هاي ايراني و ابراز           . ديپلمات ها فراخواند 
همدردي با خانواده هاي آنان، ازهمه محافل سياسي وبين المللي،كليه سازمان ها و نهادهاي حقوق بشر    

 خواسته شده است كه به پي گيري         و همه كشورهاي جهان و بويژه دولت و دستگاه قضائي لبنان            
چندماه پيش دكترواليتي وزيرامورخارجه كشورمان     . مسئله ديپلمات هاي  ربوده شده  ايراني ادامه دهند     

نيز با ارسال پيامي براي فارس بوئز همتاي لبناني خود، خواستار پي گيري قضائي و سياسي مسئله                  
درحالي است كه دو ماه  پيش نيز ازمنابع نزديك به          اين  . ديپلمات هاي ربوده شده ايراني درلبنان شد     

، كسب اطالع شده كه سميرجعجع كه پس از          ١٩٨٢ايلي حبيقه فرمانده نيروهاي ماروني فاالنژ درسال   
حبيقه فرماندهي نيروهاي ماروني فاالنژ را به عهده گرفت، اين چهارايراني را به رژيم صهيونيستي                

 .تحويل داده است
 كيهان

 ١٩٩٤ جوالي ٩=  ١٨/٤/١٣٧٣
 درخواست خانواده هاي چهارديپلمات ايراني

خانواده هاي چهار ديپلمات ربوده شده ايراني درلبنان، خواستار تالش همه جانبه براي روشن شدن               
دراين اطالعيه كه به صورت آگهي دربرخي روزنامه هاي بيروت چاپ شده،             . سرنوشت آنان شدند  

 از بازداشت چهار ديپلمات ايراني، ما ازدولت و دستگاه            پس از گذشت دوازده سال     «: آمده است 
نظامي لبنان مي خواهيم كه بنابرمسئوليت هاي قانوني، شرعي وانساني خود براي روشن شدن                   

 ».سرنوشت ديپلمات هاي ايراني اقدام كنند
 اطالعات

 



 ٤٩  روزمشار گروگان گيرى

٤٩ 

 ايران خواستار روشن شدن وضع چهارديپلمات ربوده شده خود در لبنان شد
مان دربيروت، دراطالعيه اي محافل بين المللي و دولت لبنان را به تالش براي روشن              سفارت كشور 

دراين اطالعيه كه متن آن درروزنامه هاي      . شدن سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني فراخواند      
روز چهاردهم تيرماه يادآور ربوده شدن چهارتن ازديپلمات هاي ايراني        «: بيروت درج شده،آمده است   

 به عنوان نخستين قربانيان گروگان گيري درپست بازرسي برباره متعلق به             ١٩٨٢ست كه درسال     ا
گروه شبه نظامي ماروني موسوم به نيروهاي لبناني و درحالي كه گاردحفاظت  سفارتخانه ها آنها را                

ما . سال از سرنوشت آنان خبري نيست      ١٢همراهي مي كرد، ربوده شدند و اكنون پس ازگذشت           
بزرگداشت خاطره ديپلمات هاي ايراني و ابراز همدردي با خانواده آنان، از همه وجدان هاي              ضمن  

آگاه  و روشن و همه محافل سياسي و بين المللي وتمامي سازمان ها ونهادهاي حقوق بشر وهمه                   
كشورهاي جهان و بويژه دولت ودستگاه قضائي لبنان مي خواهيم كه به پي گيري مسئله ديپلمات هاي            

 ».بوده شده ايراني ادامه دهندر
 اطالعات

 ١٩٩٤ جوالي ١٣ = ٢٢/٤/١٣٧٣
 وزيرخارجه لبنان مسئله ايرانيان ربوده شده را پي گيري مي كند

خانواده هاي چهارديپلمات  ربوده شده  ايراني با فارس بوئز وزيرامورخارجه لبنان مالقات و گفت وگو            
ي كاردار ربوده شده سفارت ايران در بيروت،     خانم مريم موسوي همسرآقاي محسن موسو       . كردند

درپايان اين مالقات به خبرنگاران گفت فارس بوئز به آنها قول داده باتمام امكانات خود مسئله                    
 .گروگان هاي ايراني را پي گيري كند

همايون عليزاده سفير ايران در  بيروت نيز درپاسخ به پرسشي دراين مورد، توضيح داد كه جمهوري                
 .مي  ايران به پي گيري سياسي و قضائي مسئله ديپلمات هاي ربوده شده ايراني ادامه خواهد داد اسال

گفتني است اين هيئت خانواده هاي ايرانيان ربوده شده از روز يكشنبه در بيروت به سر مي برد و                    
. قراراست با الياس هراوي رئيس جمهوري و نبيه بري رئيس  پارلمان  لبنان نيز مالقات كند                       

خانواده هاي ديپلمات هاي  ربوده شده همچنين به طور جداگانه با عالمه  سيدمحمدحسين فضل اهللا و             
در پايان اين   . شيخ  محمد مهدي شمس الدين رئيس مجلس  اعالي  اسالمي  شيعيان  لبنان مالقات كردند         

قدام جدي براي   مالقات، شيخ  شمس الدين در سخناني از دولت و دستگاه قضائي لبنان خواست كه ا             
روشن شدن سرنوشت ديپلمات هاي  ربوده شده  ايراني به عمل آورد، به اين دليل كه مسئله ديپلمات هاي           
 ايراني نه تنها جنبه انساني داشته، بلكه اين مسئله به پيوند دوملت ايران و لبنان وهمچنين مناسبات                  

 .جمهوري اسالمي ايران با دولت لبنان ارتباط دارد
 كيهان

 



  ٨٢کمين جوالى  ٥٠

٥٠ 

 گروگان ايراني را روشن كنيد٤سرنوشت 
خانواده هاي چهاراسيرايراني در لبنان، در دوازدهمين  سال اسارت آنان، با انتشار بيانيه اي، به انتقاد از               
سكوت مجامع بين المللي دربرابر اسارت اين عده درحالي كه كليه گروگان هاي غربي درلبنان آزاد                

 .شده اند پرداخته اند
 كيهان

 ١٩٩٤ جوالي ١٦ = ٢٥/٤/١٣٧٣
 خانواده هاي گروگان هاي ايراني خواستار روشن شدن سرنوشت عزيزان خود شدند 

خانواده هاي گروگان هاي ايراني در لبنان، در ادامه ديدار هاي خود با مسئولين اين كشور، عصر روز                
ور جداگانه ديدار   نخست وزير و نبيه بري رئيس مجلس لبنان، به ط     » رفيق حريري «چهارشنبه گذشته با  

دراين ديدارها، با تاكيد بر اهميت تالش براي روشن شدن سرنوشت گروگان هاي ايراني، از              . كردند
 .مسؤالن دولت لبنان خواسته شد در اين باره تالش بيشتري كنند

: خانم  مريم مجتهد زاده همسركاردار ربوده شده  ايران، در پايان اين ديدارها به خبرنگاران گفت                  
يزان ما اولين قربانيان گروگان گيري در لبنان بودند، اكنون ما در دوازدهمين  سالگرد ربوده شدن                عز«

 ».آنان به لبنان سفر كرده ايم تا مقامات اين كشور را به تالش در روشن شدن سرنوشت آنان واداريم
منيف «و قاضي وزيردادگستري  » بهيج طباره «خانواده هاي چهارتبعه ربوده شده ايراني همچنين با        

در اين ديدارها مسئله تبعه هاي ربوده شده ايراني مورد بررسي        . دادستان لبنان، ديدار كردند  » عويدات
 .قرار گرفت و طباره قول داد براي روشن شدن سرنوشت آنان از هيچ كوششي فروگذار نكند

يروهاي لبناني توسط  پس از بازداشت سمير جعجع رهبر نيروهاي فاالنژ و برخي از اعضاي بلند پايه ن             
دولت درچند ماه گذشته، انتظار مي رفت اطالعات موثقي از گروگان هاي ايراني به دست آيد، اما                  
جعجع اعالم كرده است مسئوليت چنين امري با ايلي حبيقه فرماندهي سابق نيروهاي لبناني است و               

 نيمه رسمي اعالم كرده اند     ازسوي ديگر برخي منابع   . وي هيچ گونه اطالعي از اين امر نداشته است        
گروگان هاي ايراني در چنگال رژيم صهيونستي اسير هستند، اما دولت لبنان هنوز هيچ موضع روشني             

انتظار مي رود سفر خانواده هاي گروگان هاي  ايراني به لبنان پس از           . در اين رابطه اعالم نكرده است     
 موجب آن شود كه دولت اين كشور به وظيفه           سال كه از اسارت عزيزان آنان در لبنان مي گذرد،         ١٢

 .قانوني و انساني خود عمل كند و براي روشن شدن سرنوشت گروگان هاي ايراني تالش نمايد
 سالم

 ١٩٩٤ جوالي ١٨ = ٢٧/٤/١٣٧٣
 چهارديپلمات ربوده شده ايران درلبنان، زنده هستند و در زندان هاي رژيم صهيونيستي به سر مي برند

د دولت  لبنان تاييد كردند كه چهار ديپلمات  ربوده شده  ايراني زنده هستند وهم اكنون               مقام هاي  ارش 
خانواده هاي چهار ديپلمات  ربوده شده  ايراني كه براي        . در زندان هاي رژيم صهيونيستي به سرمي برند   

ع بين المللي آنها از مجام  . پي گيري سرنوشت آنان به لبنان سفركرده بودند، ديشب به تهران بازگشتند           



 ٥١  روزمشار گروگان گيرى

٥١ 

از جمله سازمان ملل متحد، صليب سرخ جهاني، سازمان دفاع ازحقوق بشرخواستند اقدام هاي جدي براي 
 . آزادي اين ديپلمات ها انجام دهند

درگفت وگو «: خانم موسوي همسر محسن موسوي كاردار ربوده شده  ايراني درلبنان، دراين زمينه گفت     
ن دادند كه براساس اعترافات سميرجعجع رهبرفاالنژيست هاي  لبنان،          با مقام هاي لبنان، آنها اطمينا     

 ازطريق دريا به اسرائيل منتقل شدند و درچنگال رژيم  ١٩٨٧چهار ديپلمات  ربوده شده  ايراني درسال  
 ».صهيونيستي زنداني هستند
زير، وزراي  دراين سفرخانواده هاي ديپلمات هاي ربوده شده، با نخست و     «: خانم موسوي اضافه كرد    

در اين مذاكرات قرارشد كميته اي متشكل      . خارجه، كشور و دادگستري لبنان ديدار و مذاكره كردند         
از وزراي خارجه، كشور و دادگستري لبنان تشكيل شده و  وضع ديپلمات هاي ربوده شده ايراني را                 

 ».پي گيري كند
 اطالعات

 ١٩٩٤ جوالي ١٩ = ٢٨/٤/١٣٧٣
 ده شده به اسرائيل تحويل داده شده اندچهارديپلمات ايراني ربو

خانواده چهارتن ايراني  ربوده شده  درلبنان فاش ساختند كه ربايندگان، ديپلمات هاي ايراني را به رژيم             
خانواده اين ديپلمات ها يكشنبه شب پس از بازگشت از بيروت، گفتند           .  صهيونيستي تحويل داده اند  

ده است كه ديپلمات هاي ايراني را زنده تحويل رژيم صهيونيستي         كه رهبر فاالنژهاي لبنان اعتراف كر    
سميرجعجع رهبرفاالنژهاي لبنان و ازعوامل موثرجنگ هاي داخلي آن كشور كه افرادش            . داده است 

سال پيش ربودند، درحال حاضر به جرم هدايت عمليات بمب گذاري             ١٢ديپلمات هاي ايراني را     
به گفته خانواده ديپلمات هاي  ربوده شده  ايراني،        . به سرمي بردكليسايي درشمال لبنان، دربازداشت      

. جعجع در بازجويي اعتراف كرده است كه ديپلمات هاي ايراني زنداني رژيم اشغالگرقدس هستند              
 ، در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاري جمهوري اسالمي       خانم موسوي  همسركاردار ربوده شده  ايران      

 .خارجه لبنان، شخصا اطمينان داده است كه موضوع را پي گيري مي كندگفت كه فارس بوئز وزيرامور
به گفته بوئز، قراراست كميته اي متشكل از وزراي امورخارجه، دادگستري و            «: خانم موسوي افزود  

 ».نيز دبيركل وزارت امورخارجه  لبنان  براي پي گيري موضوع تشكيل شود
ديگر شخصيت هاي سياسي و مذهبي لبنان نيز قول هاي   در مالقات با نخست وزير لبنان و      «: وي گفت 

 ».مساعدي براي پي گيري جدي مسئله سرنوشت عزيزان مان داده شده است
درسفر به بيروت مقرر شد تمامي اطالعاتي كه درباره           «: همسر كاردارربوده شده ايران درلبنان گفت  

ان در بيروت و وزارت امورخارجه    سرنوشت آنها به دست مي آيد از طريق سفارت جمهوري اسالمي اير       
 ».در اختيارما قرار گيرد

 جهان اسالم
 ١٩٩٤ جوالي ٢٠ = ٢٩/٤/١٣٧٣



  ٨٢کمين جوالى  ٥٢

٥٢ 

 بستگان ديپلمات هاي ربوده شده ايراني بامقامات لبناني ديداركردند
هيئتي ازخانواده هاي  چهار ديپلمات  ربوده شده  ايراني كه براي پي گيري وضعيت آنان به بيروت                  

 به طورجداگانه باعالمه  سيد محمدحسين فضل اهللا و محمدمهدي شمس الدين               سفركرده است،  
در پايان اين مالقات شيخ شمس الدين طي          . رئيس مجلس اعالي اسالمي شيعيان لبنان مالقات كرد   

سخناني از دولت لبنان و دستگاه قضائي اين كشور خواست كه اقدام جدي براي روشن شدن                      
شده  ايراني به عمل آورد، به اين دليل كه مسئله ديپلمات هاي ايراني             سرنوشت ديپلمات هاي  ربوده    

نه تنها جنبه انساني داشته، بلكه اين مسئله با پيوند دولت ايران و لبنان و همچنين مناسبات                         
مبهم ماندن سرنوشت   «: شيخ شمس الدين افزود  . جمهوري اسالمي ايران با دولت لبنان ارتباط  دارد       

با مناسبات حسنه دو دولت منافات دارد و شايد اظهارآمادگي جدي براي حل و                اين ربوده شدگان   
 » .فصل اين مسئله به تحكيم مناسبات كمك كند

تحرك جديد خانواده هاي   . هيئت ايراني همچنين با فارس بوئز وزير امور خارجه  لبنان مالقات كرد            
تحرك مجدد  . د شدن آنها انجام مي گيرد     ديپلمات هاي ربوده شده  ايراني درآغاز سيزدهمين سال ناپدي    

اين هيئت درحالي صورت مي گيرد كه دستگاه امنيتي لبنان درماه هاي اخير توانسته است چندين                  
. شبكه خرابكار وابسته به رژيم صهيونيستي را شناسايي وعامالن آن را به دستگاه قضائي تحويل دهد              

يستي بيشتر از اعضاي حزب  منحله  نيروهاي        نكته مهم آن است كه عوامل بازداشتي رژيم  صهيون          
 لبناني اند كه سميرجعجع رئيس اين حزب نيز در ميان آنها ديده مي شود و از آنجا كه ديپلمات هاي                   
 ايراني به  وسيله عناصر وابسته به گروه هاي  لبناني ربوده شده اند اميد نسبت به روشن شدن                        

 .سرنوشت اين ديپلمات ها بيشتر شده است
 فته نامه كيهان هواييه

 ١٩٩٤جوالي ٢٣ = ١/٥/١٣٧٣
 چه كسي قرباني تروريسم است؟

با انتشار مقاله اي در روزنامه عرب زبان الشرق االوسط چاپ لندن، به مقاله موهن يكي            » صباح زنگنه «
دربخشي ازاين مقاله آمده    . از ضدانقالبيون فراري كه دراين روزنامه چاپ شده بود، پاسخ داده است           

 :ست ا
آيا نويسنده فراموش كرده است     . ـ دراينجا نگاهي بيفكنيم به اولين آدم ربايي كه درلبنان اتفاق افتاد           

اولين كساني كه درلبنان به دست نيروهاي فاالنژ ربوده شدند، چهار ايراني بودند كه يكي از آنها                    
دند كه در اختيار      روزنامه نگار و ديگري نويسنده بود و دوتن ديگر ديپلمات هاي ايراني بو                 

نيروهاي اسرائيلي گذاشته شدند؟ اما روزنامه هاي امانت دار، هيچ خبر يا تحليل يا انتقادي درمورد                
 حادثه مزبور منتشر نساختند؟

 اطالعات
 ١٩٩٤ سپتامبر ٤ = ١٣/٦/١٣٧٣



 ٥٣  روزمشار گروگان گيرى

٥٣ 

  ايراني ناپديدشده مقيم لبنان شد٣سفارت ايران دربيروت خواستار روشن شدن سرنوشت 
سفارت ايران دربيروت با ارسال يادداشتي كتبي به اين           «: ارت خارجه لبنان اعالم كردند   منابع وز 

 همزمان با   ١٩٨٢وزارتخانه، خواستار روشن شدن سرنوشت سه تن از ايراني هايي شد كه درسال               
 ».ربوده شدن چهارديپلمات ايراني، ناپديد شدند

سفارت  ايران در يادداشت خود همچنين خواستار       «: به نقل از اين منابع نوشت     » اللوا«روزنامه لبناني   
آگاهي از تحوالت كامل در اين باره و تحقيقات در ارتباط با انفجار كليساي ماروني ها در شمال                    

 ». بيروت شده است
به گفته منابع وزارت خارجه لبنان، دولت اين كشور درصدد انجام تحقيقات الزم براي روشن شدن                

قود شده است، زيرا به گفته اين منابع، درصورت عدم ورود قانوني اين عده              وضع اقامت ايرانيان مف   
منابع سفارت  . به لبنان، دولت اين كشورهيچ مسئوليتي درقبال سرنوشت آنان نخواهد داشت                

كشورمان در لبنان با تاكيد براين خبر، اعالم كردند كه ايرانيان ناپديد شده مقيم لبنان بوده و درسال                   
 اشغال بيروت ناپديد شده اند كه از وزارت خارجه لبنان خواسته شده است اقدام هاي              در زمان  ١٩٨٢

درهمان سال، چهارديپلمات ايراني به     . الزم را براي كشف سرنوشت اين اتباع ايراني به عمل آورد           
هنگام ورود به بيروت، توسط نيروهاي فاالنژ ربوده شدند كه با اين تعداد، آمار رسمي ايرانيان                     

 .نفر مي رسد٧ده شده درلبنان به ربو
 اطالعات

 ١٩٩٤ اكتبر ٢٠ = ٢٨/٧/١٣٧٣
لبنان به تالش هاي خود براي اطالع از سرنوشت چهارايراني ربوده شده در اين كشور ادامه                 

 مي دهد
سفيرجديد لبنان درتهران، تاكيد كرد كه دولت مطبوعش تالش بي وقفه اي را براي اطالع يافتن از                  

درگفت وگو با خبرگزاري    » منيرتلحوق«. راني ربوده شده در لبنان به كار مي گيرد      سرنوشت چهار اي  
باتوجه به اطالعات وامكانات موجود، تالش براي اطالع ازمكان و يا              «: جمهوري  اسالمي افزود  

سرنوشت چهار ايراني  ربوده شده ادامه دارد و اميدواريم اين كوشش ها ما را به نتيجه مورد نظر                     
 ».برساند

 اطالعات
 ١٩٩٤نوامبر١٩ = ٢٨/٨/١٣٧٣

 محاكمه سميرجعجع عامل گروگان گيري چهارايراني دربيروت امروز آغاز مي شود
به نوشته يك روزنامه انگليسي، محاكمه سميرجعجع فرمانده سابق نيروهاي مسلح فاالنژيست لبنان             

. ي زيادي  برخوردار است     ايراني، دردادگاه عالي اين كشور از اهميت سياس        ٤وعامل گروگان گيري   
دراين دادگاه كه از امروز شنبه در بيروت تشكيل مي شود، جعجع به اتهام دست داشتن دركشتار و                   

داني «از جمله اتهامات گوناگون وي طراحي قتل         . قتل عام مردم و مخالفان خود محاكمه مي شود        



  ٨٢کمين جوالى  ٥٤

٥٤ 

ماروني لبنان درشمال بيروت   و بمب گذاري دركليساي مسيحيان    ١٩٩١و خانواده وي در سال      » شمعون
به گفته دادستان اين دادگاه، طرح       . نفرشد١١انفجاراين كليسا در سال جاري منجر به قتل          . است

انفجار كليساي  شمال  بيروت با همفكري سرويس جاسوسي  رژيم  اشغالگرقدس و نيروهاي  مزدور              
 مسئله اين انفجار، كودتايي درشرق      اين افراد قصد داشتند با استفاده از       . انجام پذيرفته است  » لحد«

 بيروت انجام دهند و به بهانه محافظت مسيحيان در مقابل حمالت مسلمانان، از نيروهاي غربي                   
، از تعداد بيش از»اينديپندنت«درشماره ديروز نشريه »رابرت فيسك«به نوشته   . تقاضاي دخالت كنند  

. ، مي توان به اهميت اين دادگاه پي برد       خبرنگاري كه قرار است درجلسات دادگاه شركت كنند         ٣١٠
 .به نوشته فيسك گروهي از وكالي فرانسوي نيز براي دفاع از سميرجعجع  وارد لبنان شدند

 سالم



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٤سال 
  م١٩٩٥ – ١٩٩٦

 
 ١٩٩٥ جوالي٥ ـ ١٤/٤/١٣٧٤

 گفت وگوي كيهان با همسركاردار ربوده شده ايران دربيروت
اده همسرسيدمحسن موسوي كارداراسبق سفارت جمهوري اسالمي ايران در لبنان،       خانم مريم مجتهدز  

 يعني پنجم جوالي   ٦١درچهاردهم تيرماه سال    «: درمورد حادثه ربوده شدن ديپلمات هاي ايراني گفت      
، همسرم محسن موسوي، به همراه آقاي  احمد متوسليان و يكي از عكاسان خبرگزاري                     ١٩٨٢

م  آقاي كاظم اخوان و نيز راننده سفارت آقاي  تقي رستگارمقدم، درست چند              جمهوري  اسالمي به نا   
روزپس از حمله سراسري ارتش  اشغالگرقدس به جنوب  لبنان، هنگامي كه با اتومبيل سفارت                    
مشغول تردد بودند، در چهل كيلومتري شمال بيروت توسط شبه نظاميان  ماروني موسوم به فاالنژ                 

 ».ت درآمدندربوده شدند و به اسار
خانم موسوي در ادامه اين چهارتن را درحقيقت اولين گروگان هاي لبنان معرفي كرد كه عليرغم                   
اين كه براساس قوانين ديپلماتيك آنها از مصونيت برخوردار بودند وعليرغم اين كه جمهوري                   

ه براي آزادي    اسالمي  ايران به طور يك طرفه حسن نيت خود را نشان داد، و درتالش انسان دوستان              
تمام گروگان هاي غربي درلبنان ميانجي گري كرد، متاسفانه عليرغم وعده هاي غربي ها هنوز هيچ كس            

خانم موسوي درمورد آخرين اطالعات به دست آمده      . از سرنوشت اين چهارتن اطالع  دقيقي ندارد        
لبنان، دو بار، يكي     من و خانواده هاي اسيران ديگر ايراني در       «: درمورد وضعيت اين اسيران گفت     

 ».چهارسال پيش و يك بار سال گذشته به لبنان و سفري هم به سوئيس داشتيم
چهارسال پيش سميرجعجع فرمانده فاالنژيست هاي لبنان گفت كه اين گروگان ها توسط          «: وي افزود 

و اظهار  ايلي حبيقه فرمانده سابق آنها، به شهادت رسيده اند اما حبيقه سخنان جعجع را تكذيب كرد                
درسفر سال پيش    . داشت كه درهنگام تحويل فرماندهي، تمام آن چهارتن در زندان بوده اند                 



  ٨٢کمين جوالى  ٥٦

٥٦ 

 ١٩٨٧خوشبختانه درگفت وگو با مسئوالن بلند پايه لبناني متوجه شديم كه اين چهارتن درسال                   
توسط سميرجعجع دراوج درگيري با ميشل عون، ازطريق دريا به اسرائيل منتقل شده اند وهمگي                 

 ».نده اندز
وي در مورد تالش هاي به عمل آمده در راه آزادي اين گروگان ها، به پي گيري مكرر خانواده هاي اين          

در ديداري كه با الياس هراوي         «: اسيران و نيز تالش هاي وزارت خارجه اشاره كرد و افزود             
، وزيردادگستري  رئيس جمهوري لبنان داشتيم، وي  كميته اي مركب از نخست وزير و وزيرامورخارجه         

لبنان وسفيرايران دربيروت را مامور پي گيري اين مسئله كرد كه هنوز از نتايج احتمالي اين كميته                   
تمام اين افراد براي پي گيري اين مسئله و آزادي اين گروگان ها قول مساعد دادند اما در                 . بي خبريم

 ».عمل هيچ كاري صورت نگرفته است
ما در دوران جنگ به احترام خانواده هايي كه درعراق           «: نشان كرد خانم مجتهدزاده همچنين خاطر   

اسيرداشتند از پي گيري جدي مسئله خودداري مي كرديم اما در حال حاضركه جنگ تحميلي تمام                
شده است، از وزارت امورخارجه كشورمان تقاضا مي كنيم با توجه به اين كه اين چهارتن مصونيت                

. ، مسئله را ازطريق وزارت خارجه هاي دوكشورجدي تر پي گيري كنند        سياسي و ديپلماتيك داشته اند   
البته ما اين مسائل را در مالقاتي كه امروز با آقاي دكترواليتي داريم مطرح خواهيم كرد كه اميدواريم                 

 ».ترتيب اثربدهند
 كيهان

 
 نامه سيدرائد موسوي  فرزندكاردار ربوده شده ايراني دربيروت

ن نامه، ازغم دوري چهارده ساله ازپدرش نوشته و ازمجامع بين المللي و                سيدرائد موسوي دراي   
حقوق بشر وهمچنين مسئولين جمهوري اسالمي ايران درخواست كرده است تا نسبت به پي گيري              

 .وآزادي چهارگروگان ايراني درلبنان اقدام نمايند
 كيهان

 
 ١٩٩٥ جوالي ٩ = ١٨/٤/١٣٧٤

 !پوراز كاظم اخوان تا كريستين امان 
حسين بهزاد درمقاله  خود، غيرتمندي كاظم اخوان را با خباثت ها و رذالت هاي خبرنگار ايراني االصل   

 . مقايسه كرده است» كريستين امان پور«آمريكايي 
  )٤ضميمه ( 

 كيهان
 
 ١٩٩٥ جوالي ١١ = ٤/١٣٧٤ /٢٠



 ٥٧  روزمشار گروگان گيرى

٥٧ 

 درانتهاي افق... من وتوبايدپرچم مان را آنجابزنيم ! بسيجي
از حاج احمد متوسليان هنگام سخنراني درشهر مريوان، درحالي كه با انگشت خود به               عكسي زيبا   

به مناسبت  «: دوردست اشاره مي كند، به چاپ رسيده است كه در زيرآن اين عبارت ديده مي شود               
 ».سالگرداسارت سردار رشيداسالم حاج احمد متوسليان به دست مزدوران رژيم صهيونيستي درلبنان

 رهنگ آفرينشهفته نامه ف
 ١٩٩٥ جوالي ١٥ = ٢٤/٤/١٣٧٤

 نامه خانواده هاي گروگان هاي ايراني  در لبنان تسليم دبيركل  سازمان ملل شد
دكترخرازي در چهاردهمين سالگرد به گروگان گرفته شدن چهارتن از اتباع ايران درلبنان، در نامه اي              

خانواده اين افراد را به اطالع        به دبيركل  سازمان ملل جزئيات مطرح شده از سوي سخن گوي               
 .رساند» پطروس غالي«

 به پطروس غالي، خانم مريم       جمهوري اسالمي ايرانبراساس متن ضميمه شده به نامه نماينده دائم          
مجتهدزاده همسر كاردارسابق ايران و سخن گوي خانواده اسراي ايراني در لبنان، در گفت وگويي با يك           

 .ست كه بر اساس آخرين اطالعات دريافت شده تمامي آنان زنده هستندروزنامه ايران، تاكيد كرده ا
وي گفته است كه در سفر خانواده اين افراد به بيروت براي پي گيري وضعيت اسراي ايراني، در                     

 توسط سمير جعجع    ١٩٨٧گفت وگو با مسؤالن بلندپايه لبناني متوجه شديم كه اين چهارتن در سال             
 .شل عون، از طريق دريا به اسرائيل منتقل شده و همگي زنده هستنددر اوج درگيري هاي با مي

چهارسال پيش سمير جعجع فرمانده  فاالنژيست هاي  لبنان گفت كه اين گروه توسط ايلي حبيقه                  
فرمانده سابق آنها، به شهادت رسيده اند اما حبيقه سخنان جعجع را تكذيب كرده و تاكيد كرد كه در                  

خانم مجتهد زاده با تاكيد بر ضرورت      . فاالنژها، تمامي آنها در زندان بوده اند     زمان تحويل فرماندهي   
 لبنان، وي  رئيس جمهوري» الياس هراوي «آزادي اين گروگان ها عنوان كرده است كه در ديدار با              

كميته اي مركب از نخست وزير، وزير امورخارجه، وزيردادگستري لبنان را مامور پي گيري اين مسئله             
در اين كميته سفيرايران  دربيروت نيز عضويت دارد اما از نتايج احتمالي اقدامات اين                 . ستكرده ا 

 .كميته هنوز خبري در دست نيست
 سالم

 ١٩٩٦ ژانويه ٢ = ١٢/١٠/١٣٧٤
 طاليه داران نسل آفتاب

به وضعيت حاج احمد   » )ص(عمليات محمدرسول اهللا «حسين بهزاد، در اين مقاله، به بهانه سالروز         
 .ليان پرداخته استمتوس

 كيهان



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٥سال 
  م١٩٩٦ – ١٩٩٧

 
 ١٩٩٦ جوالي ٥ = ١٤/٤/١٣٧٥

 چقدر درحمايت ازحقوق اتباع ايراني موفق بوده ايم؟
»  روز از اسارت چهارايراني  در لبنان      ٥٤٠٠به  بهانه گذشت بيش از      «دراين مقاله كه با عنوان فرعي       

اي ضعيف مسئولين و ارگان هاي  دولتي بخصوص وزارت  امور           منتشرشده است، به موضع گيري ه   
 .خارجه درقبال سرنوشت چهار ايراني مفقود شده  در لبنان، پرداخته شده است

  )٥ضميمه ( 
 جمهوري اسالمي

 
 گروگان هاي ايراني دربندند، آنها را فراموش نكنيم

فته شدند كه هنوز از سرنوشت       سال پيش در چنين روزي، چهار ايراني در بيروت به گروگان گر            ١٤
رهبري فاالنژ ها در آن زمان، با ايلي حبيقه وزيركنوني كابينه لبنان بود و           . آنها  اطالعي در دست نيست     

نيروهاي وي تحت فرماندهي سمير جعجع ديگر رهبر اين  گروه، اقدام به اين گروگان گيري                      
 به حبس ابد محكوم شده است، اما از        سمير جعجع اكنون به خاطر ارتكاب جنايات  متعدد        . نمودند

طرف ديگر ايلي حبيقه فرمانده  وقت نيروهاي لبناني، اكنون در كابينه رفيق حريري به عنوان وزير،                 
اما با اين وجود عليرغم انجام پي گيري هاي متعدد و از جمله سفر خانواده هاي              . مشغول به كار است  

مات لبناني، هنوز نه مقامات لبنان و نه سمير جعجع توضيح           اين عزيزان به لبنان و مالقات آنها با مقا        
روشني درباره سرنوشت گروگان ها ارائه داده و حتي مقامات وزارت  امورخارجه  ايران نيز                      

 . سال انتظار خانواده هاي  چهارگروگان مزبور پايان دهند١٤نتوانسته اند گره اين كار را بگشايند و به 



 ٥٩  روزمشار گروگان گيرى

٥٩ 

رفته شده، اولين قربانيان بحران موسوم به گروگان گيري در جنگ داخلي لبنان         چهار ايراني به گروگان گ   
اما باوجود آن كه    . هستند و ده ها تن ديگر نيز بعد از آنها در لبنان به گروگان گرفته شدند                       

 آزاد شده و به نزد خانواده هاي شان       جمهوري  اسالمي  ايران  گروگان هاي غربي با كمك و مساعدت       
ما نه كسي تاكنون حاضر شده كه به طور جدي براي تعيين سرنوشت گروگان هاي  ايراني              بازگشتند، ا 

 كمك كند، و نه مسئوالن دستگاه ديپلماسي كشورمان حاضرند بپذيرند كه             جمهوري اسالمي ايرانبه  
هنگام مساعدت به آزادي گروگان هاي غربي در لبنان، تضمين كافي براي آزادي گروگان هاي ايراني              

 .فت نكرده انددريا
 هرگز بحران گروگان گيري را در لبنان تاييد نكرده و تنها با                 جمهوري  اسالمي  ايران  بدون شك  

استفاده از نفوذ و محبوبيت خود در نزد گروه هاي  لبناني، به آزادي گروگان هاي  غربي كمك كرده                  
زادي گروگان هاي غربي،    است،  اما آيا مسئوالن دستگاه  ديپلماسي ما نمي توانستند در هنگام آ                

خواهان اعمال نفوذ كشورهاي  غربي مزبور بر گروه  جعجع و حتي رژيم صهيونيستي براي                       
حتي اگر كشورهاي غربي توان چنين اعمال نفوذي بر            . تعيين تكليف گروگان هاي  ايراني شوند    

ي به ما بكنند، مگر ايلي      فاالنژها و يا رژيم صهيونيستي را نداشته اند ويا نخواسته اند در اين راه كمك            
حبيقه و سمير جعجع روساي گروه فاالنژ نيروهاي لبناني اكنون در قيدحيات نيستند؟ جعجع كه يك               

 در صحنه سياسي اين كشور       ١٩٧٥مسيحي ماروني است، همراه با آغاز جنگ داخلي  لبنان در سال            
ركات تروريستي عليه  ظهور كرد و با طراحي و سازمان دهي يك سري اقدامات خشونت بار و ح                 

مخالفان خود، به زودي به عنوان يك چهره سياسي مشهور اما افراطي در نزد افكار عمومي منطقه                   
حمله به مناطق مسكوني مسلمان نشين در سراسر لبنان، طراحي قتل هاي متعددي نظير             . شناخته شد 

، ترور دني شمعون     ١٩٧٦ترور توني فرنجيه فرزند سليمان فرنجيه رئيس جمهوري  لبنان در سال              
رهبر حزب ليبرال  لبنان، ترور رنه معوض رئيس جمهوري  اسبق، ترور رشيد كرامي نخست وزير و                

تنها نمونه هايي از اعمال جنايتكارانه جعجع و باند تروريست          ... خليل كنعان فرمانده  لشكر ارتش و    
مانده پيشين نيروهاي لبناني   گروگان ايراني در زمان رياست فر     ٤جعجع مدعي است كه     . وي مي باشد 

يعني ايلي حبيقه، به قتل رسيده اند و وي از كم وكيف و جزئيات كشته شدن آنها اطالعي در دست                    
قطعا اين ادعاي جعجع قابل پذيرفتن نيست، زيرا در اين موضوع كه جعجع در زمان ربوده                  . ندارد

گيرنده و با نفوذ شبه نظاميان فاالنژ      از رهبران اصلي، تصميم      ١٩٨٢شدن گروگان هاي ايراني در سال      
بوده، ترديدي نيست و از سوي ديگر ايراني هاي مذكور زماني به اسارت گرفته شدند كه جعجع و                  

به همين دليل داشتن چنين موقعيت و سمتي،          . حبيقه در قالب يك گروه واحد عمل مي كردند          
ان به گروگان گرفته شده را مشكل        پذيرفتن ادعاي وي در مورد بي اطالع بودن از سرنوشت ايراني           

ازطرف ديگر، دولت لبنان نيز كه امروزه به يمن پايداري و مقاومت رزمندگان مسلمان در               . مي نمايد
برابر حمالت و توطئه هاي رژيم  صهيونيستي و مزدوران  داخلي اش، استقالل خود را بازيافته،                    

 سال است از     ١٤ايراني است كه بيش از       طرف سخن و نداي مظلومانه خانواده هاي  گروگان هاي          



  ٨٢کمين جوالى  ٦٠

٦٠ 

اگر در گذشته دولت  لبنان نمي توانست مخاطب خواسته          . سرنوشت عزيزان خود بي اطالع هستند     
براي اعمال حاكميت خود توان دارد و هم عامالن             به حق آنان باشد، امروزه هم به قدر كافي            

 .گروگان گيري حي وحاضر هستند
نه سياسي كنوني لبنان به عنوان وزيردولت حريري و بازداشت و           بي شك حضور ايلي حبيقه در صح     

محاكمه جعجع، شرايط الزم براي تعيين سرنوشت گروگان هاي  ايراني را فراهم آورده  و اين دولت                
وزارت  امورخارجه نيز .  لبنان است كه بايد حسن نيت الزم را براي حل اين مسئله از خود نشان دهد        

ت گذشته خود در اين باره بر مطرح شدن مسئله تعيين سرنوشت گروگان هاي             بايد به تكميل اقداما   
 ايراني وحتي احضار ايلي حبيقه به دادگاه اصرار ورزد و ضمن افزايش تماس با مقامات اجرايي و                   

بي شك اگر رسانه هاي ما فاقد      . قضائي لبنان، اين مسئله را تا تعيين تكليف نهايي آن دنبال كند               
 در دنبال كردن مسئله گروگان هاي ايراني در لبنان نظير آنچه كه رسانه هاي گروهي               قدرت تبليغاتي 

غرب عمل كردند، مي باشند، اين بدان معني نيست كه رسانه ها و مردم ايران نسبت به سرنوشت                    
 ٤اميد است كه در آينده اخبار روشني درباره سرنوشت               . گروگان هاي ايراني بي تفاوت هستند   

 .ي در اختيار افكار عمومي قرار گيردگروگان ايران
 ويسي. م 

 سالم
 ١٩٩٦ جوالي ٢٤ = ٢/٥/١٣٧٥

 آن چهارگروگان غريب
ترور و  « روزنامه نگارايراني دراعتراض به     ٣٧٠، دراين مقاله ضمن اشاره به بيانيه         »حميد داودآبادي «

است، نسبت به   كه در مطبوعات ايراني منتشر شده         » سانسور خبر قتل گزارشگر منتقد آمريكايي      
كم توجهي جامعه مطبوعاتي درباره خبرنگار ايراني كاظم اخوان كه سال هاست در لبنان مفقود شده،               

 .پرداخته است
   )٦ضميمه ( 

 هفته نامه فرهنگ آفرينش
 

 پنج هزارويكصدمين روز
دراين گزارش، شرحي ازمراسم پانزدهمين  سالگرد اسارت چهارگروگان  ايراني كه درمسجد                   

 .شهرك دولت آباد تهران برگزار شده، آمده است) ع(م حسن مجتبي اما
  )٧ضميمه ( 

 هفته نامه فرهنگ آفرينش
 ١٩٩٦ جوالي ٢٦ = ٤/٥/١٣٧٥

 المللي اسيرايراني از مجامع بين هاي درخواست خانواده ديپلمات
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 هاي پلماتيكي از اعضاي خانواده دي    ،  لبنان صهيونيستي باوساطت آلمان در    درپي آزادي اسراي رژيم   
 . المللي جهت آزادي آنان شد ايراني دربند اين رژيم، خواستار اقدام كشورهاي غربي و مجامع بين

اين افراد  «: ، گفت دربيروت  ايران سفارت  مريم مجتهدزاده همسرسيدمحسن موسوي كارداروقت      
ن كشور در   هاي خارجي لبنان را ترك مي كردند و اي           زماني وارد لبنان شدند كه تمامي ديپلمات       

 ».صهيونيستي قرار داشت محاصره كامل رژيم
 براي مردم لبنان و به نشانه          كه خواستند نشان دهند    مي آنان با اين كار خود      «: وي اضافه كرد   

 اكنون اين وظيفه دولت لبنان است كه رسيدگي به وضعيت            .همبستگي با آنان به اين كشور رفته اند      
 ».دهد آنان را در دستوركار خود قرار

حرف «: گفت،  صهيونيستي است  دربند رژيم  ايراني هاي ديپلمات گوي خانواده هاي  مجتهدزاده كه سخن  
ايراني، تشكيالتي وسيع را اداره       هاي است كه سميرجعجع و ايلي حبيقه، ربايندگان ديپلمات        ما اين 

 رساندن  نظر مي رسد چنين تشكيالتي در صورت احتمال ضعيف به شهادت             لذا بعيد به   ،كردند مي
هاي كشورهاي خارجي   در شرايطي كه تمامي اسيران و گروگان       .اين اسيران، محل دفن آنان را نداند      

ايراني كه جان خود را در راه         هاي بازمي گردند، ديپلمات  درلبنان مبادله مي شوند و به سرزمين خود      
با مسئوالن   .همچنان در وضعيت نامشخصي هستند      ،  اسالمي گذاشتند   جمهوري  مقدس  نظام

مورد صحبت   المللي در اين   بين بشر و ديگر مجامع    حقوق از  الملل، دفاع  بين عفو ملل، سازمان  سازمان
ترين  گيري اين قضيه را داد، اما كوچك        قول پي ) دكوئيار(ملل سازمان سابق  كلدبيركرده ايم و حتي    

روگان گرفته مي شود،    ان به گ   بيبه آنان گفتيم هنگامي كه يكي از غر            .اقدامي صورت نگرفت   
ايراني   راه مي اندازيد، حال چگونه است كه در مقابل اسارت ديپلمات هاي             جاروجنجال زيادي به  
 »سكوت پيشه كرده ايد؟

هاي الزم در اين زمينه را انجام دهند و با همكاري                گيري وي از مسئوالن مربوطه خواست پي       
والدين متوسليان و رستگارمقدم     «: طرنشان كرد وي خا . اسيران ايراني را آزاد كنند      ،  لبنان دولت
اخوان، خبرنگاري كه همراه آنان به         انتظار فرزندانشان هستند، پدر ومادر آقاي        هاست چشم  سال

 پسر من هم بجز     . خود مطلع شوند   رقدر عمرشان كفاف نداد تا از سرنوشت پس         اسارت درآمد، آن  
 :درخواست ما اين است . او در ذهن نداردعكس هايي كه از پدر خود مي بيند، هيچ تصويري از

 ».ان به ياد اسيران فراموش شده ما هم باشندبيغر«
 جمهوري اسالمي

 
 صهيونيستي اسير هستند ايراني در چنگال رژيم  شده ديپلمات هاي ربوده

 مسئول دفترهماهنگي ،  باور گري اشميت  درخبرها آمده بود كه با ميانجي       ،  طي چند روز گذشته    
در ،  صهيونيستي اهللا و رژيم   آلمان ميان حزب   اعظم كهل صدر   امنيتي هلموت  و اطالعاتي  ايه سازمان 

 تن از شهداي مقاومت،     ١٤٠اشغالگرقدس و تحويل پيكرهاي مطهر        اسير دربند رژيم   ٤٥ازاي آزادي   
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. آنتوان لحد نيز آزاد شدند      تن ازمزدوران ارتش   ١٧ سرباز اسرائيلي تحويل آن رژيم داده و          ٢جسد  
بويژه ،  روند اين مبادله نقش داشتند      ازكليه جناح هاي منطقه اي كه در      آلمانيمقامات،  در همين رابطه  

باورگفته است اكنون به همكاري ايران دست يافته ايم         تشكر كردند و اشميت   ،  جمهوري اسالمي ايران
در پي آزادي   ،  اهللا حزب   سيدحسن نصراهللا دبيركل  . و اميدواريم هر چه زودتر كليه اسرا مبادله شوند        

اهللا كه به موجب     با اشاره به اصول ثابت حزب     ،  خبري در بيروت    در يك كنفرانس   ،تعدادي از اسرا  
  هاي رژيم  بازداشتي از بازداشتگاه    آزادي هر «: آن به مبادله اسرا مبادرت ورزيده است، گفت           

اهللا آمادگي دارد براي آزادي      اهللا مهم است و حزب     بدون توجه به تابعيت او براي حزب      ،  صهيونيستي
 ».همه زندانيان با هر گروهي همكاري كند

خارجه كشورمان با اشاره به اظهارات برخي از مقامات آلماني              گوي وزارت  سخن،از سوي ديگر  
ايران همچون گذشته درجهت      «: كرد اسالمي تاكيد  درخصوص نقش مثبت وموثر جمهوري       

گونه  از هيچ، قدس اشغالگر  رژيم  لبناني و فلسطيني دربند  ي ابازگرداندن پيكر پاك شهدا و آزادي اسر      
 ».ورزد حمايتي دريغ نمي

روشن شدن وضعيت ديپلمات هاي    باور به    يتمهاي اش  همچنين وي ابراز اميدواري كرد كه تالش       
به با توجه    .منجر گردد ،  درلبنان كه بنا به اطالعات موثق به اسرائيل منتقل شده اند            ايراني شده ربوده

 شده هاي ربوده  شرايط مناسبي براي رهايي ديپلمات     ،  اهللا حزب  اظهارات مقامات آلماني و دبيركل     
 .ايراني، فراهم شده است 

ايراني  هاي طور جدي قضيه گروگان   ه  خارجه بايد ب   امور  وزارت ،آمده در تبادل اسرا    وجود باشرايط به 
غربي  هاي زادي گروگان  همچون ماجراي آ  دست آمده را مغتنم بشمارد و       ه را مطرح كند و فرصت ب     

جايگاهي مهم در   ،   گروگان ايراني  ٤فرصت را از دست ندهد و مشخص شدن سرنوشت           ،  در لبنان 
 در جهت رهايي    داز تمام توان ديپلماتيك خو    تهران بيابد و با يك ديپلماسي فعال،        ديپلماسي فعال   

 . دهد سال اسارت آنان خاتمه١٤اين عزيزان استفاده كند و به 
 جمهوري اسالمي

 ١٩٩٦ اوت ١٣ = ٢٢/٥/١٣٧٥
 چهارديپلمات ايراني  بايد از زندان هاي رژيم صهيونيستي آزاد شوند

اعضاي هيئت  حقوق بشر اسالمي    «: دبيركميسيون  حقوق بشر اسالمي گفت   » محمدحسن ضيايي فر «
 در زندان هاي رژيم     درگفت وگو با شخصيت ها و مقامات  لبناني بر ضروروت آزادي اسيران محبوس          

درگفت وگو با شخصيت ها ومقامات لبناني     . صهيونيستي ازجمله چهار ديپلمات  ايراني تاكيدكردند       
مقدر شد كه مسئله اسارت چهارديپلمات  ايراني در زندان هاي رژيم صهيونيستي، درمجامع بين المللي            

ت هاي حامي رژيم صهيونيستي،   مطرح شود و با فعال كردن سازمان هاي  غيردولتي و فشار بر دول              
 » .حكام اين رژيم وادار به آزاد سازي چهارديپلمات  ايراني و امام موسي صدرشوند

 جمهوري اسالمي
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 ١٩٩٦اوت  = ١٣٧٥مرداد
  چند خطي به ياد چهارگروگان مظلوم ايراني

 !هرگز....فراموشي؟
» حسين رستگار «ايراني توسط اين مقاله به مناسبت پانزدهمين سالگرد ربوده شدن چهارديپلمات             

 .نگاشته شده و به تحليل مسائل پيش آمده دراين باره پرداخته است
  )٨ضميمه ( 

 ماهنامه صبح
 ١٩٩٦سپتامبر  = ١٣٧٥شهريور

 غربت درناسوت،عزت درملكوت
به بررسي اوضاع واحوال كنوني جامعه ايران بخصوص اوضاع فرهنگي سياسي                » رضا گلپور «

 . خبري گروگان هاي ايراني پرداخته استومناسبت آن با پوشش
 ماهنامه صبح

 ١٩٩٦سپتامبر  = ١٣٧٥شهريور 
 چهارگروگان ايراني برخالف ادعاي اشميت باور زنده اند

يك مقام آگاه در وزارت  امورخارجه كشورمان ادعاي اشميت باور رئيس  سازمان اطالعات آلمان، در             
اين مقام درمورد خبر راديوفرانسه     . ئيل را تكذيب كرد   مورد كشته  شدن چهارگروگان  ايراني دراسرا     

چهار گروگان ايراني ناپديدشده درسال «: كه  درآن از قول رئيس سازمان اطالعات  آلمان نقل شده بود
: ، اظهارداشت » درلبنان، توسط مسيحان فاالنژيست اين كشور ربوده شده و به قتل رسيده اند             ١٩٨٢

اساس منابع موثق، مطمئن است كه هرچهارگروگان  ايراني زنده اند و            وزارت  امورخارجه  ايران بر   «
 ».درزندان هاي رژيم اشغالگرقدس به سر مي برند

راديوفرانسه به نقل از هفته نامه آلماني فوكوس گفته بود كه جمهوري  اسالمي  ايران معتقد است كه                 
 به نقل از اشميت باور افزود كه        اين راديوهمچنين . اجساد اين چهار ايراني دراختياراسرائيل است      

. سازمان اطالعات  آلمان از صحنه قتل نقشه هايي دراختيار دارد و ازمحل دفن اجساد نيز مطلع است               
گفتني است چند روز پيش سفيرايران در بن طي مصاحبه اي ازمقامات  آلماني خواست راجع به                    

 از سوي ديگر، راديو رژيم          .سرنوشت چهارگروگان  ايراني اطالعات دقيقي به دست آورند           
هرگونه اطالعات  «: اعالم كرد » يديعوت آحارونوت« اشغالگرقدس به نقل از روزنامه صهيونيستي       

 ـ خلبان   »ران آراد «درمورد ديپلمات هاي ايراني ربوده شده درلبنان، مي تواند اطالعات متقابلي درمورد         
 ».مفقودشده اسرائيلي درلبنان ـ را به همراه داشته باشد

اين اولين بار است كه رسانه هاي رژيم صهيونيستي به موضوع انتقال ديپلمات هاي ربوده شده  ايراني به     
 .اسرائيل، اعتراف كرده اند

 ماهنامه صبح
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 ١٩٩٦اكتبر  = ١٣٧٥مهر 
  اي كاش تو را ديده بودم

 .ه است، در مقاله خود، به آرزويش براي ديدن حاج احمد متوسليان پرداخت» محمدعلي صمدي«
 ماهنامه صبح

 ١٩٩٦اكتبر  = ١٣٧٥مهر 
 كاظم اخوان يكي از چهارگروگان ايراني اسيرشده درلبنان است

 قطعه از عكس هاي دفاع مقدس را كه از كارهاي برجسته كاظم اخوان                ٧اين نشريه در دوصفحه     
 .بوده، به چاپ رسانده است

 ماهنامه صبح
 ١٩٩٦اكتبر  = ١٣٧٥مهر 

 سيدمحسن موسويمصاحبه با خانواده 
خانم مريم مجتهدزاده همسر و سيدرائد فرزند سيدمحسن موسوي كاردارسفارت ايران در بيروت، به            

 .سواالت خبرنگار پيرامون اوضاع واحوال و اخبار مختلف از وضعيت گروگان ها پاسخ داده است
  )٩ضميمه ( 

 ماهنامه صبح
 ١٩٩٦ اكتبر ١٥ ـ ٢٣/٧/١٣٧٥

  اشپيگل با رئيس جمهوري حجت االسالم هاشمي رفسنجانيگفت وشنود نشريه آلماني
 :در مورد رون آراد بفرماييد: خبرنگار

از آنها بپرسيد، ما چه اطالعي داريم؟ از         . آراد مسئله اش در لبنان و اسرائيل است       : رئيس جمهوري 
 نفر  ٥رد  قبل از رون آراد شما در مو      . شگردهاي اسرائيلي هاست كه همه جا اين قضيه را مطرح كنند         

خبرنگار و ديپلمات ما بپرسيد كه در لبنان مفقود شدند و شايعاتي است كه آنها را به اسرائيل                        
 .برده اند

 همشهري
 ١٩٩٦ دسامبر ٦ = ١٥/٩/١٣٧٥

 قربانيان تغافل رسانه هاي ما
» زادحسين به «توسط» گروگان هاي از ياد رفته ايراني و تكاليف از يادرفته ما        «اين مقاله باعنوان فرعي   

دراين مقاله انتقادي، به عملكرد رسانه هاي گروهي و مطبوعات ايران در            . به نگارش درآمده است   
 .قبال چهارده سال اسارت اين چهارگروگان، پرداخته شده است

  )١٠ضميمه ( 



 ٦٥  روزمشار گروگان گيرى

٦٥ 

 كيهان
 ١٩٩٦دسامبر  = ١٣٧٥آذر

 زندگي نامه حاج احمد متوسليان
 حاج احمد متوسليان و نقش او در پيشبرد عمليات            مركزفرهنگي سپاه پاسداران، شرحي از زندگي    

 .رزمندگان اسالم و همين طور نحوه اسارت او و همرزمانش در لبنان، ارائه داده است
 هفته نامه يادياران

 ١٩٩٦ دسامبر ٣٠ = ٩/١٠/١٣٧٥
 سرنوشت رون آراد چقدرمهم است؟

نويسنده (قبل هلي كوپتر حامل وي   دراين مقاله به معرفي كمك خلبان اسرائيلي رون آراد كه ده سال             
درجنوب لبنان سرنگون  ) دچاراشتباه شده است، چرا كه رون آراد خلبان هواپيماي جنگي بوده است           

شد وخود وي به اسارت سازمان امل لبنان درآمد، پرداخته است و ازمسئولين سازمان هاي  بين المللي              
  آلمان، كه پي گير آزادي اسراي لبناني و        خارجي بخصوص براند اشميت باور رئيس  سازمان اطالعات     

واسطه تبادل حزب اهللا لبنان با دولت اسرائيل بود، پرسيده است كه چرا نسبت به سرنوشت                       
 .چهارگروگان  ايراني هيچ كارخاصي انجام نشده است 

  )١١ضميمه ( 
 هفته نامه اميدجوان

 ١٩٩٧ مارس ٣ = ١٣/١٢/١٣٧٥
 ت روابط ايران و تركيه را بررسي كردكميسيون سياست خارجي مجلس تحوال

آخرين تحوالت در روابط جمهوري اسالمي ايران وتركيه ومسئله چهارگروگان ايراني كه چندين سال           
پيش توسط فاالنژها درلبنان به اسارت درآمده اند، درجلسه كمسيون سياست خارجي مجلس  شوراي             

 .اسالمي بررسي شد
 اطالعات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٦سال 
  م١٩٩٧ – ١٩٩٨

 
 ١٩٩٧ مارس ٢٩ = ٩/١/١٣٧٦

 !حاجي رو مي خوايم، ياال
نويسنده به وداع حاج احمد متوسليان از مردم كردستان براي رفتن به جبهه هاي نبرد با ارتش عراق                 

 .در جنوب ايران پرداخته است
 كيهان

 ١٩٩٧ آوريل ٢ = ١٣/١/١٣٧٦
 ان، زنده هستندها در لبن شده توسط صهيونيست ربوده چهارايراني

ي حبيقه، يكي   يلا. ايراني درلبنان، زنده اند و شايعات مرگ آنها صحت ندارد         شده ربوده  چهارديپلمات
شده ايراني را در بيروت تكذيب  ار ديپلمات ربودهچهاز وزراي لبنان، خبرهاي مربوط به كشته شدن    

  سازمان  امينت خشب  مسئول  ،سال پيش درزمان ربوده شدن اين چهار نفر               وي پانزده  . كرد
در شماره اخير خود به نقل از وي و يكي از رهبران                 عربي االوسط  هفته نامه .لبناني بود  نيروهاي

مر گاه به افراد تحت ا     اين عده هيچ  «: نوشتي،  لبنان مسيحي نيروهاي   گراي نظاميان راست  پيشين شبه 
 ». تحويل نشده اندوي

 رواج شايعاتي است كه سمير جعجع       ، اين چهارتن  تل به ق   تاكيد كرد كه خبرهاي مربوط     ايلي حبيقه 
 ايلي حبيقه ال مدعي شده بود كه نيروهاي       بفاالنژ، ق  سمير جعجع سركرده زنداني نيروهاي     .داده است 

 .چهار ديپلمات ايراني را كشته اند
 جمهوري اسالمي

 
 ١٩٩٧ آوريل ٥ = ١٦/١/١٣٧٦



 ٦٧  روزمشار گروگان گيرى

٦٧ 

 !گروگان هاي ايراني و يك سرنخ جديد
 .د، به بررسي اخبار منتشر شده درباره سرنوشت گروگان هاي  ايراني پرداخته استحسين بهزا

  )١٢ضميمه  ( 
 كيهان

 ١٩٩٧ آوريل ١٠ = ٢١/١/١٣٧٦
 تحليل سياسي هفته

نويسنده مقاله، در تحليل سياسي  هفتگي خود، با توجه به سفر وزيرامورخارجه ايران به تركيه، و                   
 .اي چهارگروگان ايراني در چنگال اسرائيل پرداخته استروابط تركيه و اسرائيل، به ماجر

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٧ آوريل ١٥ = ٢٦/١/١٣٧٦

 سرلشكرپاسدار جاويداالثر حاج احمد متوسليان
با انتشار مقاله اي، به شرح زندگي حاج احمد متوسليان و همچنين            » كنگره سرداران شهيد استان تهران«

 .پرداخته استشرح اسارت او و سه نفر همراهش 
 كيهان

 ١٩٩٧ آوريل ١٩ = ٣٠/١/١٣٧٦
 كنيم گيري مي شده را پي پرونده چهارايراني ربوده

اشغالي فعاليت    است كه در فلسطين      دوستانه انسان يزندانيان كه يك سازمان حقوق       از  دفاع انجمن
م كرد كه    گيري مي كند، اعال    صهيونيستي پي  هاي رژيم  مي كند و اوضاع زندانيان را در زندان           

 . برند سر مي ه صهيونيستي ب  هاي رژيم   ربوده شدند، در يكي از زندان      ١٩٨٢ جواليچهارايراني كه در    
اهللا رئيس اين انجمن گفت كه اطالعات موثقي در دست دارد كه نشان مي دهد                       احمد حبيب 

شامل دو  اين چهارايراني   . هاي دشمن صهيونيستي زنداني هستند      شده در زندان   چهارايراني ربوده 
اهللا افزود سازمانش در حال انجام       احمد حبيب . ايران است خبرگزاري ديپلمات، راننده و يك عكاس      

شده  يابي به اطالعات اضافي در زمينه سرنوشت اين چهار فرد ربوده                اقدامات الزم براي دست    
 با دشمن شد و   لبناني كه يك سازمان غيرقانوني مي با      هايوباشد كه به دست عناصر وابسته به نير        مي

شده مدتي بعد تحويل     اين چهار نفر ربوده    . است ،شده بودند    ربوده ،كند صهيونيستي همكاري مي  
شده گفته    اين در حالي است كه سمير جعجع قبال به خويشاوندان افراد ربوده            .اشغالگر شدند  مقامات

در ،  بيروت در ايران سالميا جمهوري يك ديپلمات ايراني در سفارت    . بود كه آنها به شهادت رسيده اند     
طوري كه قبال    ايران و همان   اسالمي از نظر جمهوري  «: گفت» العهد« نامه مورد اين مسئله به هفته     

 آنها در   ،ايراني همچنان زنده هستند و با توجه به داليل موجود              تاكيد شده است، چهارگروگان    
 ».باشند صهيونيستي مي هاي رژيم اشغالي در زندان فلسطين

 ».گيري مي كند هاي مناسب پي تهران همانند گذشته اين پرونده را از راه«: ديپلمات افزوداين 



  ٨٢کمين جوالى  ٦٨

٦٨ 

 مقاومت نداي ماهنامه داخلي
 ١٩٩٧ مه ٧ = ١٧/٢/١٣٧٦

 سفارت ايران دربيروت زنده بودن چهارديپلمات ايراني را مورد تأكيد قرارداد
ودن چهارديپلمات ايراني دربند    سخن گوي سفارت جمهوري  اسالمي  ايران  در  بيروت، زنده ب             

اين سخن گو، ظهر روز پنجشنبه در واكنش به گزارش           . رژيم صهيونيستي را مورد تأكيد قرار داد      
داليل و شواهد   «: خبرگزاري فرانسه درباره زنداني بودن چهارديپلمات ايراني در فلسطين اشغالي گفت       

خانه از راه مقتضي اين پرونده را          نشان مي دهد اين چهارتن درقيد حيات هستند و اين سفارت             
 » .همچون گذشته پي گيري مي كند

خبرگزاري فرانسه به نقل از احمد حبيب اهللا رئيس انجمن دفاع  از زندانيان خارجي  در فلسطين اشغالي،            
اين سازمان حقوقي با پي گيري مسئله ايراني هاي ربوده شده، به اين نتيجه رسيده كه اين              «: اعالم كرد 

 ». در اسارت رژيم صهيونيستي به سر مي برندافراد
 كيهان

 ١٣٧٦نيمه دوم ارديبهشت 
 !روز گذشت هزار و چهارصدوبيست پنج
درحالي كه توسط   ،  ايران اسالمي جمهوري هزار وچهارصدو بيست روز پيش، خودروي سفارت        پنج

متري بيروت، متوقف    كيلو ٤٠س و به فاصله     له طراب جادشد، در    سفارتخانه ها اسكورت مي   لبنانيگارد 
اسرائيل دستگير و به       نشاندگان توسط دست ،  و چهار سرنشين آن برغم مصونيت ديپلماتيك           

اكنون با وجود گذشت نزديك به         . اشغالگرفلسطين انتقال داده شدند      وف رژيم خهاي م  زندان
توسليان احمد م  حاج،  درلبنان  ايران  اسالمي  جمهوري  سيدمحسن موسوي كاردارسفارت  ،سال پانزده
هئيت و كاظم     تقي رستگارمقدم مشاورفني  ،ايران    اسالمي  جمهوري  ديپلماتيك هيئت نظامي وابسته

 هنوز در چنگال دژخيمان صهيونيست       ،ايران  اسالمي  جمهوري خبرگزاري خبرنگار اخوان عكاس و  
انيت قر افتخار حبرگ ديگري از اسناد پ، ن واليتستيدر بند بودن اين چهار سفير را    .باشند يمگرفتار

باشد كه پرده تزوير از چهره       بشر مي   حمايت از حقوق   دروغينان در برابر همه مدعيان       منظام مظلوم 
 ، م دارند روريسه مقابله با ت    اعيپليد ماهيت سازمان هاي پر طمطراق تحت سيطره اميرپاليسم كه د            

 .دارد بر مي
  شلمچههفته نامه

 ١٩٩٧ مه ٢٤ = ٣/٣/١٣٧٦
 روز پيروزي

را در اين مطلب    » الي بيت المقدس «سين بهزاد، متن سخنراني حاج احمد متوسليان بعد از عمليات          ح
 .آورده است

 كيهان



 ٦٩  روزمشار گروگان گيرى

٦٩ 

 ١٩٩٧ ژوئن ١٠ = ٢٠/٣/١٣٧٦
 ي  برباره هاپرستو

حميد داودآبادي و محمدعلي صمدي، با نگارش داستان فيلم پرستوهاي برباره، به شرح زندگي                  
 .ندحاج احمد متوسليان پرداخته ا

  )١٣ضميمه ( 
 جمهوري اسالمي

 ١٩٩٧ ژوئن ١٩ = ٢٩/٣/١٣٧٦
 گفت وگو با اعضاي خانواده يكي از اسراي ايراني دربند رژيم صهيونيستي

 .در اين گفت وگو، خانواده كاظم اخوان به تشريح آخرين اخبار از فرزندشان پرداخته اند
  )١٤ضميمه ( 

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٧ ژوئن ٢٣ = ٢/٤/١٣٧٦

 شوند داري مي ايراني در زندان سري عتليت اسرائيل نگه ارگروگانچه
 عضو  ٤ي طي چند ماه اخير مبني بر زنداني بودن            ادر پي انتشار اخبار موثق از منابع مختلف منطقه        

 دنبال در خواست انجمن     و به ،  سياسي ـ نظامي ايران در چنگال صهيونيست ها         ديپلماتيك  تئهي
براي آزادي اين   ،  اشغالي فلسطين در خارجي  دفاع از زندانيان    نگاران و سازمان   مللي روزنامه لا بين 

هاي  وجود اين افراد در زندان     اي رسمي،  آويو با صدور بيانيه    تل شده ايراني، حكام   چهار تبعه ربوده  
اشغالي در سال    هاي موثقي حاكي از انتقال آنان به فلسطين         اخيرا گزارش  .خود را تكذيب كردند   

يكي از   .در منطقه انتشار يافته است     ،  داري آنان در زندان هاي نظامي اسرائيل        ونگه ١٣٦٦ ـ   ١٩٨٧
آويو نيز مدعي شد كه اين چهار تبعه ايران در اختيار اسرائيل                  گويان زندان هاي رژيم تل     سخن
  جمعيت رئيس ـ   اهللا معروف به ابوهاشم    ادعاي مذكور در پاسخ به درخواست احمد حبيب        . دننيست

ايراني   اشغالي ـ كه خواستار اطالع از سرنوشت چهارگروگان         فلسطين  در  خارجي  دفاع از زندانيان  
 جمهوري  مرزي صداي  برون  اي با شبكه   احمد حبيب اهللا اخيرا در مصاحبه     . شد، صورت گرفت  

امي كه  ديپلماتيك سياسي ـ نظ    ترديدي وجود ندارد كه چهار ايراني عضو هيئت       «: اسالمي، تاكيد كرد   
هاي  اينك در زندان    اند، هم   ربوده شده   ١٩٨٢ان تجاوز نظامي اسرائيل به لبنان در سال             ردر كو 
ـ بث شين  در بازداشتگاه نظامي     ييك زندان  .شوند داري مي  نگهـ  اسرائيل   ارتش اطالعاتي  سرويس  

شاهده كرده  در فهرست اسامي زندانيان اين زندان مخفي م         ايراني را   اسامي چهار گروگان  ،  عتليت
 ».است
كس حتي مقامات     سري بوده و هيچ      فوق يكند كه عتليت يك زندان نظام        اهللا تصريح مي    حبيب
 . دنا را ندارجالمللي نيز حق بازديد از آن بين سرخ صليب



  ٨٢کمين جوالى  ٧٠

٧٠ 

چرا ،  فاالنژلبنان هستند  ويو مدعي قتل اين چهارتن از سوي نيروهاي        آاگر مقامات تل  «: افزايد وي مي 
 » اجساد آنها به مقامات ذيصالح نيستند؟حاضر به تحويل

ايراني را وارد آوردن     داشتن اطالعات مربوط به چهارگروگان     اهللا هدف اسرائيل از مخفي نگه       حبيب
برداري تبليغاتي و همچنين     لبنان براي بهره    اسالمي تومفشاري مضاعف به رهبران ايران و نيز مقا        

 در خارجي دفاع از زندانيان     جمعيت رئيس. ردكسب اطالع پيرامون سرنوشت رون آراد ذكر ك           
هاي خود براي آزادي اين چهار تبعه          ها و رايزني   كند كه به تالش     تاكيد مي ،  اشغالي  هاي سرزمين

بشر خواست تا بر تالش      هاي جهاني و مدافعان حقوق     وي ازتمامي سازمان   .ايراني ادامه خواهد داد   
 . راستا بيفزايند در اين

 كيهان
 ١٩٩٧ جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٧٦

 هنرمندان ونويسندگان خواستار آزادي چهارديپلمات ايراني دربنداسرائيل شدند
تعدادي از نويسندگان و هنرمندان دراعتراض به اقدام گستاخانه اشغالگران قدس در اهانت به                    

 دست و نيز در پانزدهمين سالروز اسارت  چهارديپلمات  ايراني به        ) ص(ساحت مقدس نبي اكرم اسالم  
رژيم غاصب صهيونيستي، روز گذشته با اجتماع در برابرساختمان  نمايندگي سازمان ملل، نفرت و               

دراين مراسم كه به دعوت         . انزجار خود را از جنايات اين رژيم درجهان اعالم كردند                  
برگزار شد، تجمع كنندگان اعمال ضدبشري رژيم  اشغالگر صهيونيستي در به            » مركزفرهنگي ميثاق«

شركت كنندگان با سردادن    . رت كشاندن چهار ديپلمات  ايراني را به شدت محكوم كردند              اسا
اي صهيونيست  ننگت باد   «،  »گروگان ايراني آزادبايدگردد  رژيم صهيونيستي نابودبايدگردد    «شعارهاي  

ازسازمان ملل خواستند كه نسبت به وضعيت برادران كاظم اخوان، سيدمحسن           » ازمسلمين شرمت باد
حين ورود به   ١٣٦١سوي، حاج احمدمتوسليان و تقي رستگارمقدم كه ظهرروز چهاردهم تيرماه            مو

بيروت و برغم مصونيت ديپلماتيك، توسط عوامل اسرائيلي ربوده شده و اكنون در زندان سري                   
زنداني هستند،  » عتليت«سرويس اطالعاتي ارتش رژيم صهيونيستي ـ شين بث ـ موسوم به بازداشتگاه         

 . و براي آزادي اين عزيزان اقدام كندرسيدگي
درتجمع هنرمندان ونويسندگان، يكي ازاهل قلم با اشاره به ريشه تاريخ جنايات صهيونيست ها                  

 روزاز اسارت چهار هموطن ما در زندان هاي دژخيم صهيونيستي            ٥٤٧٥با اين كه بيش از    «: گفت
 » .لي حكم فرماستسپري شده، سكوت ننگين بر جامعه ملل و حتي برخي محافل داخ

سخنران ديگر اين مراسم، درخصوص اسارت چهارگروگان  مظلوم  ايراني در زندان هاي                       
آنها بنا به درخواست مسئوالن ومردم ستم ديده لبنان و براي كمك به                 «: رژيم صهيونيستي گفت 

 شده و   محرومان جنوب اين كشور به منطقه اعزام شدند ولي به دست فاالنژيست هاي  لبناني ربوده              
 ».به رژيم صهيونيستي تحويل داده شدند
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آيا اين عزيزان كه براي حمايت از حقوق بشر به منطقه           «: وي خطاب به مسئوالن سازمان ملل گفت     
 »اعزام شده بودند نبايد مورد حمايت آن سازمان قراربگيرند؟

 خود را از اين     درپايان مراسم تجمع كنندگان با آتش زدن پرچم رژيم اشغالگرقدس خشم و انزجار            
 .     رژيم  پليد اعالم داشتند

 كيهان 
 ١٩٩٧ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٧٦

 نامه اي به پدر دربندم
پدرم، سال هاست كه در اسارت به سر مي بري، و من، با همان يك قطعه عكسي كه ازتو دارم، خود                   

فته اي و برگونه ام   آن عكسي كه مرا درطفوليت به آغوش گر       . را با تو، و در كنار تو احساس مي كنم        
 .بوسه مي زني

و امروزه، من اين را خوب دريافته ام كه نام         . همرزمان تو را هم   . تو را به جرم ايراني بودن گرفته اند      
چه دل ها را كه به شوق، و چه تن ها را كه به            . ايران، و جوانان ايراني، تا كجاها كه نفوذ نكرده است         

.  ايراني ام، به خود مي بالم     اين كهيعني از   . افتخار آفرين است  و اين، برايم     . لرزه درنياورده است  
با يك اجنبي روبه رو مي شدند، در خود احساس         خوانده ام و شنيده ام كه در سابق، مردم ما وقتي            

تو  ما احساس برتري كنيم، نه، بلكه وقتي          اين كهحقارت مي كردند، اما حاال ورق برگشته است، نه          
هاي اسرائيل   هاي سال، بي خبر در زندان     كنند و سال   جرم ايراني بودن دستگير مي    به  ،  را و يارانت را   

و آن، حتما عزت و     . گويم حتما پشت اين ماجرا، خبرهايي بايد باشد        داري مي كنند، به خود مي     نگه
 . اعتباري است كه به واسطه حيات دوباره اسالم در ايران، تجلي كرده است

شما . كنيم ران، به سربازاني چون تو و ياران مظلومت مباهات مي             من و مادرم، و همه مردم اي         
مطهري،  قول استاد  به. كاست هاي متوالي زندان، هرگز از قدر و قيمت شما نخواهد           سرفرازيد وسال 

خارجه خودمان   دهي كه از وزارت    پدرم، شايد تو هم به من حق مي       . شير، در زنجير هم شير است       
زند، براي  ن كشوري كه براي آزادي يك جهانگرد خود به آب و آتش ميگله كنم كه چرا به قدر فال

 .رهايي شما چهارتن تالش نكرد و گوش رسانه هاي جهان را از اسارت مظلومانه شما كر نكرد
هر صبح و   ،  ي شما چهاردالور  يگويد و براي رها    حال، اين منم، فرزند تو رائد كه از دور سالمت مي          

از عشق و عالقه بي نهايت .  تو سؤال كرده امرهبارها و بارها از مادرم دربا. كند شام و هر بهانه دعا مي
مي پرسي .  و هميشه خود را  با تو و در كنار تو حس كرده ام،جهان تو به امام، به انقالب، به مظلومين 

ن تو،  و من نيز چو   . به رهبرم . به انقالب . به امام . چرا؟ چون من هم مثل تو اقيانوسي از عالقه ام          
آنها كه تو را و يارانت را به بند كشيده اند، فكر مي كنند سينه ايران را از وجود                    . سفير اين انقالبم  

جاي . كند اينجا، در ايران، عشق خود را تكثير مي       . گونه نيست  اما نه، اين  . چهار عاشق خالي كرده اند   
ل تو، با عالئق تو، صف در صف مث تو اگرچه در پيش ما خالي است، اما هزاران هزار عاشق دلباخته

 .كنم تان دعا مي براي رهايي و سالمتي. مهياي رويارويي با مشكالت انقالبند، 
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 فرزندت رائد موسوي
 كيهان

 ١٩٩٧ جوالي ١٢ = ٢١/٤/١٣٧٦
  جام مي و خون دل

  شبانه روز اسارت كاظم اخوان و يارانش٥٤٨١به بهانه 
سكوت جامعه مطبوعاتي درقبال مسئله گروگان هاي ايراني در      حسين بهزاد، درمقاله خود، به انتقاد از        

 .لبنان، پرداخته است
  )١٥ضميمه ( 

 كيهان
 ١٩٩٧اوت  = ١٣٧٦مرداد

  برگزاري مراسم تجليل ازمقام رفيع خانواده هاي چهارگروگان مظلوم ايراني
  ايراني كه   اين مطلب، گزارش مفصلي است از مراسم شانزدهمين سالگرد دربند بودن چهارگروگان           

 .   شهرك دولت آباد تهران برگزار شده است) ع(در مسجدامام حسن
  )١٦ضميمه ( 

 ماهنامه صبح
 ١٩٩٧ سپتامبر ٥ = ١٤/٦/١٣٧٦

 ...مردان ما زنده اند
 سال پيش توسط نيروهاي  مزدور اسرائيل در شمال  بيروت در پاسگاه             ١٥چهار ديپلمات  ايراني كه     

او . اين مسئله را ايلي حبيقه اعالم كرده است        . نژ ربوده شدند، زنده هستند     بازرسي شبه نظاميان  فاال  
اكنون يك وزير لبنان است و در زمان ربوده شدن ديپلمات هاي ايران، مسئول بخش امنيت                         

حبيقه صريحا اعالم كرده است ديپلمات هاي ايراني هيچ گاه تحويل نيروهاي او           .  نيروهاي لبناني بود 
رهاي مربوط به قتل اين چهارنفر شايعاتي است كه سمير جعجع سركرده                      نشده اند و خب   

اظهارات صريح حبيقه به عنوان يك دولتمرد لبناني،        . نيروهاي فاالنژ عليه حبيقه به راه انداخته است      
روشنگر ماجرايي است كه اسرائيلي ها و آمريكايي  ها، تعمدا آن را در هاله ابهام قرار مي  دهند و به                    

اظهارات حبيقه دو نكته    . نمونه آن را در لواي سوژه اي دروغين به نام ران آراد پنهان مي سازند           عنوان  
 :را آشكارتر مي سازد

ـ اين آدم ربايي كه در آن هر چهارتن، نه نظامي،  بلكه ديپلمات هستند، ماجرايي اسرائيلي است و                  ١
مانور اسرائيلي ها  .  دخالت داشته باشد   طرف لبناني نمي تواند با توجه به اظهارات ايلي حبيقه در آن           

 در  اين كهضمن  . بر موضوع دروغين ران آراد نيز ارتباط بيشتر آنان را با اين ماجرا نشان مي دهد                 
 .سياست هاي تروريستي اسرائيل، آدم ربايي يك تكنيك رايج و شناخته شده است
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 براين پنهان سازي نقش اسرائيل      ـ سكوت آمريكا و محافل غربي در برابر اين آدم ربايي، و عالوه           ٢
در اين رابطه، بار ديگر نشان مي دهد كه موضوع تروريسم، و قربانيان تروريسم براي آمريكا يك                    

آنها ازانسان ها دفاع نمي كنند، از برخي از انسان ها دفاع مي كنند، و به همين              . موضوع گزينشي است  
» جاكوبوآربنز«ت سلطه آمريكا پس از سرنگوني       دليل بود كه فرضا قربانيان ترورهاي گواتماالي تح       

كشيش طرفدار  » جرزي پوبيلوسكو « قربانيان بي ارزش بودند، اما ترور           ٨٠ و    ٧٠در دهه هاي    
جنبش همبستگي در لهستان، كه گفته شد توسط پليس مخفي لهستان كشته شده، او را براي                       

يا حتي به ياد آورديم تجاوز       آمريكاي مخالف لهستان به يك قرباني با ارزش تبديل ساخت و                
اعضاي گاردملي  السالوادور به چهار راهبه آمريكايي را كه كاخ سفيد به خاطر رابطه با رژيم                       
سركوبگر حاكم بر السالوادور، چشمان خود را بر روي اين جنايت بست، و يا مقايسه كنيد برخورد                 

ت هاي مداخله گر آمريكا كه به عامل        آمريكا را با فاجعه سرنگوني ايرباس ايران به دست ميليتاريس         
اين فاجعه مدال دادند و از ديگر سو براي سرنگوني هواپيماي مسافربري كره جنوبي به دست                     

آيا اظهارات حبيقه مي تواند محافلي را كه       . روس ها، چه بلواي طوالني و دامنه داري را به راه انداختند        
 است، به حركت وادارد؟ اهداف آمريكايي ها و         فلسفه وجودي آنها را مفهوم حقوق بشر شكل داده        

ضرورت حفظ اسرائيل براي منافع نامشروع آمريكا در خاورميانه، و همچنين آميخته شدن مفهوم                 
مقدس حقوق بشر با اغراض سياسي و استفاده از آن به عنوان سپر مداخله گري آمريكا در جهان،                   

اما درعين حال نكته اي فراتر از اين موارد        . ارددليلي براي دل بستن به پاسخ مثبت بر جاي نمي گذ          
 .مردان ما تا ابد سندي زنده براي حقانيت  ما باقي خواهند ماند: وجود دارد

 يونس شكرخواه
 كيهان

     ١٩٩٧سپتامبر  = ١٣٧٦نيمه دوم شهريور
 پرستوهاي برباره 

ان لبناني، از آخرين     يكي از جوان  »حاج عباس شمص «حميد داودآبادي در بازگشت ازلبنان، خاطره      
ديدارش با چهارگروگان ايراني دربعلبك و خداحافظي با آنان را تعريف كرده و ناب ترين اطالعات               

 .را درباره آنان ارائه كرده است
ه  در منطقه  مسيحي نشين  برباره  در سواحل  آرام           ك روزي  بود غم انگيز      ٦١چهاردهم  تير ماه  سال       

 ،  ، سي  چهل  كيلومتري  بيروت     بلند در جاده  ساحلي     هاي  سبز و   ينه  كش  كوه   ، در س  مديترانه درياي 
 مسيحي  به  رياست      هاي فاالنژيست   نظامي برباره  كه  متشكل  بود از نيروهاي         )پست  بازرسي (حاجز

 مي شود كه    سياسي  گرفته   جلوي  ماشين  ـ بنزي  با نمره       . ايلي  حبيقه  و فرماندهي  نظامي  سمير جعجع      
سرنشينان  ماشين  كه  كارت  ديپلماتيك      . اسكورت  مي كرد  آنها را  ) لبنان پليس ( » الدرك«دو سه  ماشين     

  سياسي    با وجود مصونيت   . غربي  بروند   ايران  در منطقه  بيروت        مي خواستند به  سفارت    داشتند،
سالگرد  اكنون  كه  در آستانه  نوزدهمين  .يش  درآوردندرا به  اسارت  خو فاالنژ آنها    ، نيروهايديپلماتيك
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  . ، فرصتي  دست  داد تا سفري  داشته  باشم  به  لبنانربايي  بزرگ  وفراموش  شده  هستيم     اين  فاجعه  و آدم    
به  جاودانگي    جا احمد و يارانش  از همين        كه  حاج    باور اين    ،هنگامي  كه  به  منطقه  برباره  رفتم         

 ، اخوان  و   احمد، موسوي  عطر حاج   مي خواستم  زمين  را كه  چه  بسا       .يوسته اند، خيلي  سخت  بود    پ
 . ، مانعم  شدولي  حيف  كه  خجالت،  ، ببوسم رستگار را در خود داشت

كه  در آخرين  ساعات     ،   »حاج عباس شمص  «آنچه  درپي  مي آيد، گوشه اي  است  بس ناچيز از خاطره         
الب  افرادي  كه  درباره     غنكته  جالب  توجه  اين  است  كه           .كالم  بوده  است   با آنها هم  ،  سارت قبل  از ا  

 آخرين  روزهاي  حاج احمد سخن  گفته اند، همگي  براي  آخرين  بار او را در دمشق  ديده اند و براي                  
 بلعبك  و از آنجا رفت       ق  آمد به  احمد از دمش   حاج «: خوردم  كه  گفت     اولين  بار بود كه  به  كسي  برمي       

لبنان  انجام  شد   اهللا توسط  بچه هاي  حزب    العملي   پس  از اسارت  آنها چه  عكس      اين كه  و يا   » .به  بيروت  
احمد براي  فريادرسي      ، همان  دياري  كه  حاج       است  از لبنان   آوردي خاطره  زير، ره   . ديگر قضايا ... و

گذشت  هجده    جا شتافت  و جاودانه  شد، براي  همرزمان  حاجي  كه  با وجود            مظلومان  آن  شيعيان  و 
گونه  از حاج احمد صحبت  مي كنند كه  انسان           آن،   ، هنوز هرگاه  دور همديگر جمع  مي شوند        سال

 است  به  پيشگاه     يسبز برگ،  حاجزبرباره   .نشسته  است  ناخواسته  احساس  مي كند كه  در محضر او       
  .  ، موسوي ، رستگار، اخوانمرزمان  حاجي  وخانواده هاي  معظم  چهار اسير مظلوم  متوسليانهمه  ه

 حميد داودآبادي
، شدم  خيلي  خوشحال   شان  اولش  از آمدن   . شوره  عجيبي  دارم   دل،  از وقتي  كه  آن  چهار نفر آمده اند       

يكي  دوبار   .  عجيبي  بهم  دست  داده  است      حالت،  ولي  هنگامي  كه  شنيدم  مي خواهند به  بيروت  بروند       
 ، ولي  با جذابيتي  كه  او دارد، ناخواسته  در دلم  محبت  خاصي               نداشته ام احمد برخورد  بيشتر با حاج   

اگر . ندارد اصالً ترس  و هراس  در وجودش  راه       . چهره  مصمم  و با ابهتي  دارد      . به  او مي يابم   نسبت 
خب  خطر دارد كه     :م  اين  كار خطر دارد، تبسمي  مي كند و خيلي جدي  مي گويد          ش  بگويند انجا  يجلو
 .به  همين  سادگي . همين. دارد

 دبيركل  سابق حزب اهللا لبنان كه چند سال بعد در يك عمليات           ( »موسوي  سيدعباس« همه  درخانه  
جمع  .) لش به شهادت رسيد ، به همراه زن و فرزند خردسا اسرائيلي  تروريستي، توسط هلي كوپترهاي

وقتي  .  ، در سينه  كش  تپه  قرار دارد         سوم  يكي  از كوچه هاي  بعلبك      خانه  سيد درطبقه   . مي شويم
بيروت    .شوخي  نيست . مي گويد كه  عازم  بيروت  هستند، چهره  همه  دگرگون  مي شود            احمد حاج

 ، زير نظر     آنها نيست  اصطالح  در دست       آن  مناطقي  هم  كه  به       .هاست  تحت  اشغال  صهيونيست   
وقتي  . بدجوري  هول  كرده ام  . حاج احمد را به  كناري  مي كشم        .مسيحي  است   فاالنژيست    نيروهاي
وضعيت  بيروت     ،اصرارش  مي كنم .  ، زبانم  گير مي كند    سعي  كنم  كامالً فارسي  صحبت  كنم      مي خواهم

مي گويد به  دليل  مسدود      .آشناست  خودش  بهتر از من  با وضعيت  آنجا       ، براي  او شرح  مي دهم   كه  را  
جونيه  وارد    ، از طرف  شمال  و منطقه      جاده  طرابلس   ، قصد دارند از   بودن  راه  اصلي  بعلبك  به  بيروت     

  ئب كتا حزب  سلطه  نشين  و تحت    برايش  توضيح  مي دهم  كه  كل  آن  منطقه  مسيحي           .بيروت  شوند 
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حاجي  . جزم كرده اند كه  بروند    شان  را  عزم. ولي  او فقط  تبسمي  تحويلم  مي دهد        . هاست ماروني
مي روند كه   .  ، وارد آنجا شوند    بيشتراز وضعيت  بيروت   مي گويد كه  بايد براي  كسب  اطالعات  هرچه      

 .كنند و با ظاهري  عادي  و شخصي  حركت  كنند شان  را عوض  هاي لباس
خواسته  او هم  كاري  از پيش        .به  سراغ  سيدعباس  مي روم  و از او مي خواهم  كه  جلوي  آنها را بگيرد             

 . براي  او حرف  از خطر زدن  مسخره  است             .حاج احمد خيلي  در كارش  جدي  است        . نمي برد
ي افتد، قيافه ام  را    سعي  مي كنم  وقتي  چشمم  به  چشمش  م           .طور ايستاده ام  و نگاهش مي كنم     همين

 . ، خطرا نرويد خطر دارد باب ناراحت  نشان  بدهم  و بفهمانم  كه  خواهش  مي كنم  ناراحتِ 
هايي  را كه      لباس . تعطيل است،  حوزه علميه خواهران  كه  در طبقه  پايين  قرار دارد          . مي روند پايين 

 .دقايقي  بعد برمي گردند باال     .مي پوشند  و  ،  بپوشندبه  آنجا مي برند تا       ،  شان  فراهم  مي شود    براي
 ولي  حاج  احمد با      ».سيد شما يك  كاري  بكنيد     «: مي گويم   ، دوباره  به  او    ايستاده ام  كنار سيدعباس  

 ». ، خداحافظمثالً چه كاري ؟ ما ديگر عازم  هستيم«: همان  جديت  مي گويد
ناگهان  چشمم  مي افتد    . مي فشارم دستش  را . ست  مي دهد  ، سريع  د  ز مي كنم رادستم  را كه  به  طرفش  د     

نگاهم  را مي گيرد كه       مي گيرد، حاجي  تعجب  مي كند، رد      به  پاهاي  حاج احمد، يك دفعه  خنده ام      
دست   . سعي  مي كنم  بخندم    .ندنهاي  مشكي  كه  در پاهايش  خودنمايي  مي ك          پوتين مي افتد روي  

باز هم  مي گويم  نرويد، ولي  حاال      «: به  او مي گويم    .  به  اين اميد كه خودماني تر شويم     ،برشانه اش  مي زنم 
خودش  هم  خنده اش     ».مي خواهيد برويد، آخر پوتين نظامي  كه  با لباس شخصي  جور درنمي آيد           كه 

ت  كفش كتاني اسپرت   مي فرستم  كه  يك  جف    يكي  از بچه ها را    . مي پرسد كه  بايد چه  كار كنم     . مي گيرد
بندهايش  را  . به  پايش  مي خورد  . ها را مي پوشد   هايش  را درمي آورد و كفش      حاجي  پوتين . مي آورد

  .محكم  مي كند وپاهايش  را مي كوبد زمين
براي  . بغض گلويم  را مي گيرد    .هايش  مي گذارم  هايم  را بر شانه     دست . مي روم  جلو كه  خداحافظي  كنم    

وپناهتان  خيلي    بازهم  مي گويم  نرويد، ولي حاال كه  داريد مي رويد، خدا پشت           «: ن بار مي گويم  آخري
 دو سه  ماشين  پاترول  كه  نيروهاي     . روند و مي » .مي شود اطمينان  كرد  ن» ها درك «به  اين ...مواظب  باشيد 

 .  نظرها دورمي شوندديگر از.  مسلح  الدرك  داخل  آن  هستند، آنها را اسكورت  مي كنند
 . بيروت  تماس  مي گيرم   در   ايران   م  با سفارت  يس با بي ،  شب  كه  مي شود   . پارچه  آتش  است   دلم  يك 

اطالعي  مي كنند و    هنگامي  كه  اظهار بي      .م  صحبت  كند   يس انتظار دارم  كه  خود حاجي  پشت  بي         
سريع  تصور مي كنم  كه      . يا آوار مي شود روي  سرم     ، دن  نيامده  است  مي گويند امروز كسي  به  سفارت    

  . هاست  فاالنژيست چون  جاده  شمال  بيروت  در دست. بدون  شك  گير افتاده اند .  است چه  شده
 . هركاري  كه  كرديم  فايده  نداشته  است        .خيلي  ِكِسلم  .  يك  روز از رفتن  حاج  احمد گذشته  است         

 الدرك  كه  روز قبل  ماشين  حاج احمد و دوستانش  را              هاي فتد به  ماشين   مان  مي ا  ناگهان  چشم 
،  از فرمانده شان  مي پرسم  كه  چه  باليي  سر آنها آمده  است              . مي روم  جلو  سريع. اسكورت  كرده اند 

 :مي گويد
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 به  آنها گفتند ما      هر چه .  ، نيروهاي فاالنژ جلوي  ماشين  راگرفتند    ـ به  پست بازرسي برباره  كه  رسيديم    
 ، ما همراه  آنها    يكي  دو ساعتي  گذشت   .  فايده  نكرد  ، برويم  ديپلمات  هستيم  و مي خواهيم  به  سفارت     

 ناگهان  يكي  از ايراني ها با      . م  صحبت  مي كرد   يس  پست بازرسي  مدام  با بي     فرمانده . مانده  بوديم 
اين  چه    :پرخاش  به  او گفت    ف  فرمانده  پست بازرسي  و با    عصبانيت  از ماشين  پايين  آمد و رفت  به طر       

 ، شما به  چه  حقي  ما      هستيم  و مصونيت  سياسي  داريم     برخوردي  است  كه  شما مي كنيد، ما ديپلمات       
  .  داشته ايد، هر چه  زودتر راه  را باز كنيد تا ما رد شويم را دو ساعت  اينجا نگه
بعد آمد پهلوي  ما . بانيت  سر او فرياد زد و مجبورش  كرد كه  سوارماشين  شود       فرمانده  فاالنژها با عص   

پرسيديم  كه  تكليف آنها چه  مي شود؟ گفت  آنها اسير ما هستند و به  شما             . و گفت  كه  برگرديم  بعلبك     
 لي  كه   خي . ، فايده  نداشت     گفتيم  كه  مسئوليت  حفظ  جان  آنها با ماست           هر چه  . مربوطي  نيست 

نيروهاي  تحت  امرش  دستور      ، فرمانده  پست بازرسي  به    پافشاري  كرديم  تا همراه  آنها برگرديم  بعلبك      
اگر تا چند دقيقه  ديگر      :بعد گفت . شان  را رو به  ما مسلح  كرده  وآماده  شليك  شوند          هاي داد كه  اسلحه   

  .ين  شد كه  ما هم  برگشتيم  و آمديم كشت  و ا اينجا را ترك  نكنيد همه تان  را خواهيم
 هفته نامه شلمچه 

 ١٩٩٧اكتبر  = ١٣٧٦مهر 
 چهارگروگان ايراني زنده اند

ايلي حبيقه مسئول امنيت  مزدوران فاالنژ در زمان ربوده شدن چهارگروگان  ايراني و يكي از وزراي                 
كذيب خبرهاي مربوط به كشته     ، ضمن ت  »االوسط«كابينه فعلي لبنان، درگفت وگو با هفته نامه عربي         

اين خبرها شايعاتي است كه سميرجعجع آنها را در آن زمان             «: شدن گروگان هاي ايراني اعالم كرد   
 ».اين چهار نفر هيچ گاه به افراد تحت امر من تحويل داده نشده اند. رواج داد

س با دفترسازمان    همچنين يكي از زندانيان فلسطيني آزادشده از زندان عتليت تل آويو، ضمن تما              
) ١٣٧٤ (١٩٩٥عفو بين الملل درلندن، تاكيد كرد كه در زمان اسارتش در زندان عتليت، يك بار درسال     

 .گروگان هاي ايراني را با چشمان خود ديده است
الزم به ذكر است كه قبل از اعالم سازمان  عفوبين الملل، مادرتقي رستگارمقدم، درمصاحبه با شماره                

هفته نامه زن روز، به تماس تلفني يك زنداني آزاد شده عرب با              ) ١٣٧٦(اه امسال   چهاردهم تيرم 
 .منزل شان كه زنده بودن تقي را به اطالع شان رسانيد، اشاره كرده بود

پدرتقي رستگارمقدم نيز امسال در مراسم تجليل از مقام خانواده هاي چهارگروگان مظلوم ايراني گفته            
ردين ماه امسال احمد حبيب اهللا، يك تلفن عجيبي از خارج كشور به              قبل ازصحبت هاي فرو  «: بود

تقي رستگار زنده و     :خانه ما زده شد كه يك نفر كه با لهجه غليظ عربي صحبت مي كرد، گفت                  
 ».دراسرائيل زنداني، ما آزاد شديم ازاسرائيل و تلفن را تقي داد

 ماهنامه صبح
 ١٩٩٧ دسامبر ١٨ = ٢٧/٩/١٣٧٦
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 راني ربوده شده درلبنان در يك بازداشتگاه اسرائيلي زنداني هستندديپلمات هاي اي
 درلبنان،  ١٩٨٢چهارايراني ربوده شده در سال     «: نشريه عرب زبان الوطن العربي چاپ فرانسه نوشت      

 ».هم اينك در يك زندان اسرائيل زنده هستند
اسراي فلسطيني كه اسرائيل در اطالعاتي كه از زبان يكي از «: اين نشريه در شماره اخير خود نوشت     

ايراني هايي كه در زمان تجاوز     :او را در چارچوب معامله اي با اردن آزاد نمود، نقل شده، آمده است             
اسرائيل به لبنان ربوده شدند، در چارچوب تبادل خدمات، در آن تاريخ به مقامات اسرائيلي تحويل                 

به زندان نفحه انتقال    ) ١٣٧١(١٩٩٢ سال    سال حبس در زندان صرفند در      ٣داده شدند و آنها پس از       
يافتند، زندان نفحه كه از دسترس رسانه هاي محلي و بين المللي و بازديدهاي نمايندگان كميته                    

 در زميني  وسيع كه اطراف آن را ديوارهايي محكم احاطه            ١٩٨٠ صليب سرخ به دور است، در سال       
اين زندان  : ين زندان به خوبي آشناست، مي گويد    اسير فلسطيني كه با موقعيت ا     . كرده است، بناگرديد  

 ».با طراحي خاص و با انگيزه جداسازي زندانيان از يكديگر و تخريب روحي آنها ساخته شده است
ديپلمات ها «: سمير جعجع فرمانده سابق  نيروهاي لبناني كه در آن تاريخ مسئول منطقه شمال بود گفت           

تگاه امنيتي نيروها، در منطقه برباره بازداشت شدند و به زندان        به دستور اسعد شفتري، معاون رئيس دس    
 ».مركزي نيروهاي لبناني درمحله كرنتينا انتقال يافتند

 خراسان
  ١٩٩٨ مارس ٥ = ١٥/١٢/١٣٧٦

 ديپلمات هاي ايراني دربند رژيم صهيونيستي زنده مي باشند
اعالم كردند كه چهارديپلمات  ايراني منابع امنيتي تشكيالت خودگردان فلسطين : »١٣/١١/١٣٧٦المجد  «

 هنگام اشغال لبنان توسط نيروهاي رژيم صهيونيستي به اسارت اين نيروها                  ١٩٨٢كه درسال    
اين منابع فلسطيني   . درآمده اند، هم اكنون دريكي از بازداشتگاه هاي صهيونيستي نگه داري مي شوند         

 كيلومتري مرز   ٩٥ و در زندان نفحه واقع در       اعالم نمودند چهارديپلمات ايراني هم اكنون زنده بوده      
قرار » ايالت«و  » بئرالسبع«اين زندان به طور دقيق  بين مناطق         . مصر با فلسطين اشغالي به سرمي برند   

 پس از گذراندن سه سال حبس درزندان        ١٩٩٢به گفته اين منابع، چهارديپلمات ايراني ازسال        . دارد
 ولي ازشرايط و محل بازداشت آنها قبل ازاين مدت خبري             صرفند به زندان نفحه منتقل گرديدند،      

هدف . در زميني وسيع با ديوارهاي مستحكم ساخته شد       ) ١٣٥٩ (١٩٨٠ اين زندان درسال     . ندارند
از ساخت اين زندان، تخريب روحيه زندانيان و جدا ساختن كلي آنها از جهان مي باشد، به نحوي                   

 .ميد براي دست يافتن به آزادي را به كلي ازدست مي دهدكه زنداني پس از ورود به آنجا ديگر ا
سلول هاي اين زندان داراي سقف هاي بسياركوتاهي بوده وعرض هركدام كم تر از نيم متر مي باشد به              

در انتهاي  . نحوي كه آنها را مبدل به قبرهايي ساخته است كه در امتداد يك تونل كشيده شده اند                  
اين نورگير با   . د كه ازطريق آن، نورخورشيد وارد تونل مي گردد         تونل نورگير كوچكي وجود دار     

انواع و اقسام وسايل حفاظتي پوشيده گرديده ونواري برقي نيز دورتا دورآن را فراگرفته است، به                  
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اين نورگير تنها راه ارتباط زندانيان با       . نحوي كه هركسي دستش به آن بخورد، درجا كشته مي شود          
و ازاين طريق كه تحت محافظت شديد دوربين هاي حفاظتي مي باشد، به               جهان بيرون مي باشد     

 . زندانيان غذا داده مي شود
 ماهنامه نداءالقدس



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٧سال 
  م١٩٩٨ – ١٩٩٩

 
 ١٩٩٨ جوالي ٥ = ١٤/٤/١٣٧٧

 سرمقاله
 .استاين روزنامه، سرمقاله خود را به موضوع گروگان هاي ايراني در لبنان، اختصاص داده 

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٨ جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٧٧

 ايران ازلبنان خواست پرونده ديپلمات هاي ربوده شده ايراني را پي گيري كند
وزارت  امور خارجه   جمهوري  اسالمي  ايران در بيانيه اي به مناسبت شانزدهمين سالگرد ربوده شدن              

ژيم  صهيونيستي  در لبنان، ازدولت اين         چهارتن از اتباع و ديپلمات هاي  ايراني توسط عمال ر             
در اين بيانيه كه ديروز منتشر شد، از دولت         . كشورخواست اين پرونده را مورد اهتمام ويژه قراردهد       

باعنايت به شرايط موجود    « خواسته شده است تا      ١٣٦١لبنان به عنوان ميزبان افراد ياد شده درسال          
عدادي از رهبران و مسئولين اين اقدام جنايتكارانه          درآن كشور كه امكان تحقيق و بازجويي از ت          

فراهم مي باشد، اين پرونده را مورد اهتمام ويژه قرارداده و جمهوري اسالمي و خانواده هاي محترم                
 » .اين عزيزان را درجريان تفصيلي اين حادثه وسرنوشت آنان قراردهد

سال گذشته  ١٦ي وابسته به آنان، در    محافل صهيونيستي و نيروها   «: در اين بيانيه تصريح شده است      
تالش بسياري كرده اند تا پرونده اين اتباع ايراني بسته شود، ليكن شواهد و داليل متعدد از زنده                     

 » .بودن اين عزيزان و بويژه انتقال آنان به اسرائيل حكايت مي كند
اشته و سياست هاي   وزارت  امورخارجه در اين بيانيه ياد و خاطره اين عزيزان دربند را گرامي د                 

 .تروريستي صهيونيستي را عامل به درازا كشيدن وضعيت نامعلوم سرنوشت آنها عنوان كرده است
 جمهوري اسالمي
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  ١٩٩٨جوالي  = ١٣٧٧نيمه دوم تير 
 به ياد سردار رشيد اسالم حاج احمد متوسليان

توسليان پيرامون  محمدعلي صمدي دراين مقاله مفصل، به شرح خاطراتي از همرزمان حاج احمد م             
حضور او درصحنه هاي نبرد با ضدانقالبيون دركردستان و نقش او درعمليات مختلف رزمندگان                 

 .اسالم وهمچنين چگونگي اسارت وي به همراه سه نفر ديگردر لبنان، پرداخته است
 هفته نامه شلمچه

 
 !ها هستيد؟ آيا به  فكر گروگان ! قاي  خاتميآ ،  روز گذشت٥٨٤٠

ودآبادي، دراين نامه خطاب به سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري، نسبت به عدم پي گيري هاي   حميد دا 
 .دولت وي درباره گروگان هاي  ايراني، انتقاد كرده است

  )١٧ضميمه ( 
 هفته نامه شلمچه

  ١٩٩٨ جوالي ٨ = ١٧/٤/١٣٧٧
 اهداي لوح تقدير به خانواده هاي چهارگروگان ايراني در زندان هاي اسرائيل

شانزدهمين  سالگرد ربوده شدن چهار ايراني توسط مزدوران رژيم صهيونيستي در لبنان، همزمان با               
دهمين سالروز فاجعه سقوط هواپيماي مسافربري ايران توسط ناو آمريكا، باحضورخانواده هاي اسراي          

راين د. ياد شده، جمعي ازشخصيت هاي سياسي وفرهنگي و اقشارمختلف مردم، در تهران برگزارشد           
واقع درشهرك دولت آباد    ) ع( تيرماه درمسجدامام حسن مجتبي       ١٥ تا ١٣مراسم كه طي روزهاي      

شهرري برگزارشد، سيدرائد موسوي ـ فرزندسيدمحسن موسوي كارداروقت ايران درلبنان ـ طي               
سخناني خواستار توجه مجامع بين المللي نسبت به سرنوشت گروگان هاي ايراني در زندان هاي                 

 سال مقاومت صبورانه    ١٦دراين مراسم همچنين لوح تقديري به پاس       . يم صهيونيستي شد مخوف رژ 
 .به خانواده هاي گروگان هاي ايراني اهدا شد

رژيم صهيونيستي ابتدا انتقال چهارايراني ربوده شده به فلسطين اشغالي را تكذيب كرد اما درپي                  
تشارگفته هاي زندانيان آزاد شده     گسترش دامنه اعتراض محافل داخلي كشورمان و همچنين ان             

فلسطيني، مشخص شد كه آنان در يكي از زندان هاي مخوف رژيم صهيونيستي به نام عتليت واقع                  
چندي پيش نيز احمد حبيب اهللا ـ دبيركل  انجمن حمايت  از            . درشمال تل آويو نگه داري مي شوند    

بين الملل، طي گزارش هاي جداگانه از      زندانيان  خارجي در  فلسطين اشغالي ـ وهمچنين سازمان  عفو       
 .زنده بودن گروگان هاي ايراني خبرداده اند 

 هفته نامه كيهان هوايي
 
 



 ٨١  روزمشار گروگان گيرى

٨١ 

 ١٩٩٨ جوالي ١١ = ٢٠/٤/١٣٧٧
 احتمال آزادي چهار ديپلمات  ربوده شده  ايراني توسط صليب سرخ جهاني وجود دارد

چهار ديپلمات ربوده شده  ايراني كه در      محافل رسانه اي لبنان، طي چند روز اخير از احتمال آزادي            
حزب كمونيست «وابسته به    » صوت الشعب«راديو  . دست رژيم  صهيونيستي اسيرند، خبرداده اند      

، با اشاره به مبادله پيكرهاي  شهداي مقاومت  اسالمي و اسراي  لبناني با بقاياي اجساد نظاميان                 » لبنان
 ».له چهار ديپلمات اسير ايراني استاين بار نوبت مباد«:  اسرائيل، تصريح كرد

نماينده كميته  بين المللي صليب سرخ، با دبيركل     » ژان  ژاك فريز «اين راديو سپس از مالقات ومذاكره        
 حزب اهللا، همچنين وزير امور خارجه لبنان خبرداد و از آن به عنوان فعاليت هاي پشت پرده درباره                  

اين راديو همچنين خبر از احتمال آزادي        . اسرائيل يادكرد مرحله جديد مبادله گروگان هاي لبناني و      
نيز به نقل از محافل امنيتي        » الديار«درهمين حال روزنامه لبناني      . رون آراد خلبان اسرائيلي داد     

اين . وحزبي در بيروت اعالم كرد كه فعاليت هايي جهت تبادل ديپلمات هاي ايراني درجريان است              
برغم اين كه رژيم صهيونيستي تاكنون به طور رسمي در اين باره اعتراف           «: روزنامه درادامه مي نويسد  

 زنداني عرب و سه     ١٢٠نكرده است، اما اظهارات سخن گوي اداره  زندان هاي  اسرائيل مبني بر وجود          
 ».ايراني به همراه راننده آنان، مبين انتقال اين افراد از لبنان به فلسطين اشغالي است

تهران از مذاكرات مقامات    «: ع مطلع در وزارت  امور خارجه كشورمان گفت        ازسوي ديگر، يك منب   
 ».لبناني با مسئولين صليب سرخ جهاني براي آزاد شدن چهارديپلمات ايراني استقبال مي كند

 كيهان
 ١٩٩٨ جوالي ١٣ = ٢٢/٤/١٣٧٧

 ؟ شوندمي احمد و يارانش آزاد  آيا حاج
 ن مرحله مبادله اسرار خواهند بود؟ بخشي از سومي، شده آيا چهارايراني ربوده

ن ار سرنوشت شده با  ربوده  آيا موضوع چهارايراني   اين كهالي مبني بر    والديار با طرح س    روزنامه لبناني 
هواپيمايش به هنگام بمباران لبنان سقوط كرد ارتباط پيدا كرده          ١٩٨٦اسرائيلي كه در سال      آراد خلبان 

 موضوع نمي تواند منطقي باشد، زيرا اسرائيل به هر وسيله اي           ارتباط ميان اين دو   «: نويسد  مي ،است
عبدالكريم عبيد ومصطفي ديراني     ربودن شيخ  همين دليل اقدام به    كند و به   مي آراد تالش  براي آزادي 

 ».كرد
هايي در محافل سياسي لبنان درباره اجراي عمليات مبادله تازه           پرسش«: افزايد اين روزنامه لبناني مي   

كه اسرائيل دو روز پيش       بويژه آن  .صهيونيستي در آينده نزديك مطرح است      ت لبنان و رژيم   ميان دول 
در مورد بيست زنداني لبناني از جمله عبدالكريم عبيد ومصطفي ديراني تصميماتي اتخاذ كرد كه                  

 ».جزئيات آن فاش نشد
 هفته نامه شلمچه

 ١٩٩٨ جوالي ١٤ = ٢٣/٤/١٣٧٧



  ٨٢کمين جوالى  ٨٢

٨٢ 

 ر دلم زدي ؟چرا چوب به خاكست! داداش جون
درپاسخ به مقاله اي كه حسين بهزاد در روزنامه كيهان به چاپ رسانده و                 » اميرحسين انبارداران «

نسبت به برخوردها واخبار متفاوت درباره وضعيت گروگان هاي ايراني در بيروت اظهار نگراني كرده             
 .بطه پرداخته استبود، اين مقاله را نوشته و به شرح برخي  دل نگراني هاي خويش در اين را

 هفته نامه فرهنگ آفرينش
 ١٩٩٨ اوت ١٧ = ٢٦/٥/١٣٧٧

 اندوهگين مباش
نويسنده مقاله، با اشاره به وضعيت پيش آمده براي ديپلمات هاي  ايراني در شهر               » عليرضا ميرزايي «

 . استمزار شريف افغانستان، نسبت به بي توجهي درباره چهار ديپلمات  ايراني در لبنان، انتقاد كرده
 توس

 ١٩٩٨سپتامبر  = ١٣٧٧نيمه اول شهريور 
 آيا حاج احمد زنده است ؟

فرمانده سابق  سپاه پاسداران، درمصاحبه اختصاصي با نشريه شلمچه، به سواالت           » محسن رضايي «
 :پيرامون حاج احمد متوسليان اين گونه پاسخ داده است

 نظر شما زنده هستند يا نه؟آقاي رضايي، حاج احمد متوسليان و همراهانش به : شلمچه
اخيرا همين ديروز با يكي ازعرفا جلسه اي داشتيم كه ايشان مي گفتند كه زنده است و در                   : رضايي

 .لبنان است
چرا اسرائيل در مورد رون آراد اين همه تالش مي كند، ولي ما درمورد اينها اقدام نمي كنيم؟                : شلمچه

 را ما تالش نمي كنيم؟چ. آنها در دنيا هوچي گري بسيار مي كنند
باالخره دوستاني كه مسئولند به نظر من بايد تالش بيشتري بكنند براي                . خب نمي دانم : رضايي

 .اين كه حاج احمد خيلي خدمت كرده به اين انقالب، خيلي زحمت كشيده است
 يعني شما پي گير اين مسئله هستيد؟ : شلمچه
همين ديروز اتفاقا ايشان در خانه ما   . متوسل شدم من در وسع خودم حتي ديگر به عرفا هم          : رضايي

من خيلي عقيده به اين چيزها ندارم، مگر اين كه برايم          . بود، چون ايشان راضي نيست، اسم نمي آورم      
مسلم باشد، اما ايشان انسان قابلي هستند، ايشان اين را گفتند و من هم آرزويم اين است كه يك بار       

 ».او را ببوسمديگر حاج احمد را بغل كنم و 
 هفته نامه شلمچه

 ١٩٩٩ مارس ٣ = ١٣/١٢/١٣٧٧
 !جهان همچنان خاموش است



 ٨٣  روزمشار گروگان گيرى

٨٣ 

اين مقاله به مناسبت دويستمين ماه اسارت ديپلمات هاي ايراني در زندان هاي صهيونيستي  توسط                
در اين مقاله به صحبت هاي احمد حبيب اهللا درباره زنده         . گروه سياسي اين روزنامه نوشته شده است      

 .ودن اين چهار گروگان استناد شده استب
 ايران

 
 برند سر مي ديپلمات هاي ايران همچنان در اسارت به

 يرخبرگزا  عكاس و ايراني و خبرنگار    تن از ديپلمات هاي    ماه از ربوده شدن سه     درحالي كه دويست  
بشر در   وقگذرد، همچنان مدعيان حق    صهيونيستي در لبنان مي    اسالمي به دست نيروهاي     جمهوري 

وزارت  .صهيونيستي نيز از دادن پاسخ طفره مي رود       برابر اين اقدام ضدانساني سكوت نموده و رژيم       
اي را براي    جانبه گير و همه   ايران با آگاهي از اين حادثه، تالش هاي پي         اسالمي جمهوري امور خارجه 

نا به داليل مختلف، مطمئن      ايران كه ب   .اطالع از سرنوشت ديپلمات ها و خبرنگار ايراني آغاز كرد          
  جهاني، كميته  سرخ متحد، صليب  ملل  بوده و هست كه اتباعش زنده هستند، بارها از طريق سازمان            

پايه  بشر، مجالس كشورها و سازمان هاي خصوصي فعال در اين راستا، روسا و مقام هاي  بلند                حقوق
 . شده استآنان آزادي خواستار، سوريه و لبنان و دستگاه هاي ذيربط در اين كشورها

 جوان
 ١٩٩٩ مارس ٥ = ١٥/١٢/١٣٧٧

  ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي برگزارشد٤يادبود دويستمين ماه اسارت 
ازسوي موسسه  فرهنگي عاشورا، مراسمي به مناسبت دويستمين ماه اسارت چهارگروگان  ايراني، در             

مراسم  كه  خانواده هاي  محترم  جاويداالثرها       در اين     . تهران برگزار شد   » فرهنگ سراي خاوران «
  ، كاظم  اخوان  و سيدمحسن  موسوي  حضورداشتند، سردار         تقي  رستگارمقدم ،  متوسليان  احمد حاج 

 رشادت هاي  حاج احمد متوسليان  در     با يادآوري ،   واطالعات  نيروي انتظامي    فرمانده  حفاظت » نقدي«
هاي  فرهنگي  و تبليغاتي  ما رسالت         اي كاش  امروز دستگاه  «: فت جبهه هاي  غرب  و جنوب  كشور گ      

در تمام  دنيا    .سنگين  خودشان  را درمعرض  اين  الگوها و اسوه هاي  بزرگ  ملت  به  انجام  مي رساندند             
اي  ديگر نقاط  دنيا كوچ  كند، از آن  فرد اسطوره          اگر فردي  از يك  كشور به  قصد دفاع  از مظلومان  به           

ترين  اثري  از     و اين  در حالي  است  كه  كوچك         ،  خود مي سازند  مي سازند و آن  را پرچم  ملي         
آنها با حضور خود   .ارزش هاي  وجودي امثال  سردار متوسليان  و همرزمانش  را در آنها نمي توان  يافت

 كاش  اسالم  بناكردند و اي        يالملل  نويني  در جهاد بين       هعرص،  اسالم  و مظلومان    در عرصه  دفاع  از    
 » .برسانيم مي توانستيم  تكليف  خود را در معرفي  آنها به  جامعه  و نسل  جديد به  انجام 

به  كوتاهي  رسانه هاي     با اشاره  ،  فرزند رشيد جاويداالثرسيدمحسن  موسوي     ،  در ادامه  اين  مراسم     
چندي  «: اظهار داشت  ،  صهيونيستي   دربند رژيم   يكشور در انعكاس  خبرهاي  مربوط  به  گروگان ها        

 نوشته  بود كه  اخيراً گروگان هاي  ايراني  به  زنداني  در شمال  اسرائيل  منتقل             پيش  يك  روزنامه  اردني    



  ٨٢کمين جوالى  ٨٤

٨٤ 

بود كه  هيچ  خبري  در اين  زمينه         اين  در حالي     . است  لوب شده اند كه  داراي  شرايطي  سخت  و نامط       
ماه   بعد از يك  ،   خبر چاپ  شده  در روزنامه  اردني        ت  داخلي  به  چشم  نمي خورد و اين        در نشريا 

 هستيم  كه    ما مطمئن ،  با توجه  به  شواهد و قراين       .براي  ما ارسال  شد    توسط  دوستان  پدرم  در لبنان     
وليت  ئا مي خواهند سلب  مس   شده اند ي  اين  عزيزان  قطعاً زنده  هستند و كساني  كه  مي گويند آنها شهيد          

 ».كنند و يا غرض  ورزي  دارند
ديپلماسي  «: گفت ،   حركت  پدر وهمراهانش  نشان دهنده  ديپلماسي اسالمي  است       اين كهوي  با اشاره  به      

تن  وگفت وگو كردن  كاري  از پيش  نخواهيم        شساسالمي  با جهاد و تعهد همراه  است  و با پشت  ميز ن           
 ».برد
گيري  كنيم     اين  عزيزان  را پي    لهئما وظيفه  داريم  مس   «: د رائد موسوي  در پايان  خاطرنشان  ساخت       سي
  ديپلمات  ايراني  بودند و ديپلمات هاي     ٤آنها  . توانيم  انجام  دهيم   ي  مآنها  را در راه  آزادي      ه  ببينيم  چ  و
 ». هستنداسالمي    گر عزت  واقتدار جمهوري ايران  اسالمي  نشان  

هايي  از رشادت ها و      به  بيان  گوشه   » برقيعباس   حاج « و»  اهللا كرم   حاج حسين«در ادامه  اين  مراسم       
ت  ئاسي  اشعاري  را قرا   محمدرضا آق  شاعر متعهد برادر      ،در پايان  . نحوه  اسارت  اين  عزيزان  پرداختند    

 .ي  محترم  جاويداالثرها اهدا شدهاه رسم  يادبود لوح  تقديري  به  خانواده ب كرد و
 روزنامه  قدس 

 ١٩٩٩ مارس ٦ = ١٦/١٢/١٣٧٧
 كاظم اخوان را به دنيا بشناسانيم

كميته  حمايت از   «دراين مقاله، به سفرخبرنگاران  ايراني به آمريكا وسوال آنان از           » كريم ارغنده پور «
 اين كه چرا جامعه جهاني نسبت به        آن كشور درباره كاظم اخوان اشاره كرده و از         » روزنامه  نگاران 

 .اين مسئله بي اهميت است، انتقاد مي كند
  )١٨ضميمه ( 

 سالم



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٨سال 
  م١٩٩٩ – ٢٠٠٠

 
 ١٩٩٩ژوئن  = ١٣٧٨خرداد 

  شهيد شدهحاج  احمد متوسليان 
 دمشق  بق  ايران  در اسسالم  اختري  سفيراال اختصاصي  با حجت  مصاحبه 

سفير اسبق ايران در دمشق، از او       » اختري«دآبادي، در مصاحبه اختصاصي با حجت االسالم      حميد داو 
 .درباره وضعيت گروگان ها پرسيده، كه او نيز خبر شهادت آنان را اعالم كرده است

  )١٩ضميمه ( 
 ماهنامه فكه

 ١٩٩٩ژوئن  = ١٣٧٨خرداد 
 ازچهارگروگان ايراني چه خبر

 در بيروت با حجت االسالم والمسلمين     ١٣٧٧ي اختصاصي كه آبان سال    حميد داودآبادي در مصاحبه ا   
سيدحسن نصراهللا دبيركل  حزب اهللا  لبنان داشته، از او درباره گروگان هاي  ايراني پرسيده و جواب                 

 :گرفته است
 ـ ازچهارگروگان ايراني، حاج احمدمتوسليان وهمراهانش خبري نشده است؟

 .ي نيستنخير هيچ خبر: سيدحسن نصراهللا
 ـ اين بحث هايي كه اخيرا در مطبوعات درباره تبادل آنها پيش آمده چيست؟ 

 ».هيچ هيچ خبري نيست.نه: سيدحسن نصراهللا
 ماهنامه فكه

 ١٩٩٩ ژوئن ١٢ = ٢٢/٣/١٣٧٨
 !با اسرائيل وارد جنگ خواهيم شد
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ه رزمندگان  خطاب ب ) ص(بخش هايي ازسخنان حاج احمد متوسليان فرمانده قواي  محمدرسول اهللا       
 ، به مناسبت سالروز اعزام اين       ٢٨/٣/١٣٦١سوريه، درتاريخ جمعه    » زبداني«اعزامي ايراني درپادگان    
 .نيروها، درج شده است

 هفته نامه جبهه
 

 حاج احمد شهيدشده! توجه ! توجه 
حمد بيشتراز چند كلمه درباره مسافر بي بازگشت حاج ا       «دراين مقاله با عنوان فرعي       » فرشاد گلزار «

با ارائه داليلي، نسبت به شهادت گروگان هاي ايراني درلبنان اعالم موضع كرده وخواسته              » متوسليان
 .است كه هرچه سريع تر تكليف آنها روشن شود و بيش از اين خانواده ها را چشم انتظار نگذارند

  )٢٠ضميمه ( 
 هفته نامه جبهه

 ١٩٩٩ ژوئن ٢٩ = ٨/٤/١٣٧٨
  قضيه ديپلمات هاي ايراني دربند رژيم صهيونيستي كنيدي را مامور پي گيريتئهي

 ، صهيونيستي  مزدوران  رژيم   ايراني  توسط      ديپلمات ٤سالگرد ربوده  شدن          درآستانه  هفدهمين 
گيري    خواستار تعيين  هيئتي  براي  پي      رئيس جمهوري،  عاشورا با ارسال  نامه اي  به        فرهنگي سسه وم

 اخير  قطعاً مطلعيد كه  روزهاي   «:  آمده  است   رئيس جمهوريدر اين  نامه  خطاب  به        .آزادي  آنان  شد  
 از سوي    ، فعاليت  مي كردند  صهيونيستي  اسرائيل  در ايران  اسالمي     تعدادي  جاسوس  كه  به  نفع  رژيم       

 به  محافل  رپراكني  وابسته هاي  خب بازداشت  شده اند و در اين  ميان  بنگاه) عج(سربازان  گمنام  امام  زمان 
قدس   اشغالگر   عمليات  جاسوسي  رژيم    ، تبليغات  وسيعي  را به  منظور سرپوش  نهادن  بر        صهيونيستي

 عموم  بين المللي  از جنايات  بي شمار رژيم        اين  موضوع  در حالي  است  كه  افكار          .آغاز كرده اند 
سازي  براي     ، سياست  توسعه  شهرك      نان  و فلسطين   مردم  لب  ونيستي  در بمباران  و كشتار       يصه  

 و فتحي    ترور رهبران  بلندپايه  مبارزان  مسلمان  همچون  شهيدان  سيدعباس  موسوي         ها و  صهيونيست
 ١٣ آگاهند كه  ماجراي  بازداشت       ها نيز به  خوبي    مطلع  است  و صهيونيست   ،  ها نقر ديگر   شقاقي  و ده  

 مسلمان   تواند ضربه  مهلكي  برحضور ديگر جاسوسان  اين  رژيم  در كشورهاي         جاسوس  اسرائيلي  مي   
 ».سازد خاورميانه  و آسياي ميانه  وارد منطقه  خصوصاً

 ٤با توجه  به  اين كه  در آستانه هفدهمين سالگرد ربوده  شدن          «: ه است ددر پايان  اين  نامه  خاطرنشان  ش     
 بزرگ  ايران  كه  همانا آزادي     منظور تحقق  خواست  ملت    وري  است  به    ، ضر داريم  ايراني  قرار  گروگان
 گيري  اين    ، هيئتي  را جهت  تحقيق  و پي          رژيم  غاصب صهيونيستي  است    شان  از چنگال    فرزندان

به  اطالع  مردم      گيري هاي  خود را     ، نتايج  پي   موضوع  تعيين  كرده  و اين  هيئت  در اولين  فرصت            
 ».انتظار ايران  برساند چشم 

 كيهان
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 ١٩٩٩ ژوئن ٣٠ = ٩/٤/١٣٧٨
  سال انتظار١٨

نوشته حسين بهزاد به چاپ رسيده است، به وقايع و             » درانتهاي افق«اين مقاله كه به نقل ازكتاب      
 .اتفاقات منجر به اسارت چهارگروگان ايراني درلبنان مي پردازد

يادشان  را گرامي  مي داريم     . سرمي برند  صهيونيستي  به    هاي  سال  است  كه  در اسارت  چنگال      ١٨اكنون   
وزيم  كه  مطمئنيم  از آن  راه  برخواهند        دو به  انتظار بازگشت  سرافرازانه شان  چشم انتظار به  راهي  مي          

 :روايت  زيرگوشه اي  از آخرين  لحظات  اين  چهار سردار است  . گشت
جا كه  سفر    از آن  . احمد متوسليان  آماده حركت  شده  بود     ، حاج  ١٣٦١صبح  روز چهاردهم  تيرماه  سال       

 ، مأموريتي  غيرنظامي    ايران اسالمي  جمهوري   كاردار سفارت   مزبور با توجه  به  ماهيت  آن  و همراه  بودن        
 ، بدون  اسكورت  مسلح نظامي  و تنها      و ديپلماتيك محسوب  مي شود، مقرر گشت  تا خودروي  سفارت       

پيشنهاد حاج احمد و موافقت  آقاي         به . ه  همراه  گاردلبناني  سفارت  ايران  رهسپار بيروت  شود          ب
رزمنده  مخلصي  كه  معموالً در ايران  مسئوليت  رانندگي               ، ، قرار شد تقي  رستگارمقدم      موسوي
جنگ زده   ت  ، هدايت  اتومبيل  سفارت  را در سفر به  بيرو             حاج احمد را برعهده  داشت      يخودرو
 ، عكاس  وخبرنگار شيردل  خبرگزاري جمهوري اسالمي      از ديگرسو، آقاي  كاظم  اخوان    .  بگيرد برعهده

 ، همه   هر واز آن جا تا روز ورود به  سوريه       مشبيت المقدس  تا لحظه  فتح  خر    الي كه  از ابتداي  عمليات      
هاي  زيبايي    داشت  و عكس   ال حضور فع ) ص( محمدرسول اهللا ٢٧تيپ  جا دوشادوش  رزمندگان      

دشت  كرده  بود، خواستار همراهي  با هيئت  اعزامي در اين  سفر، جهت  تهيه  عكس  وگزارش  براي                   
همگي  آماده  حركت    ،  درپي  موافقت  آقاي  موسوي  با اين  درخواست         .رسانه هاي  گروهي  ايران  شد   

 .شدند
رفتم  پيش   . يق  آخر، هرچه  اصرار كرديم  بي فايده  بود         در آن  دقا   «: مي گويد» حاج سعيد قاسمي «

 ، شنوي  دارد  ها، حاج احمد از تو حرف     در اين  شرايط، بيروت  شده  النه  گرگ       :حاج همت  به  او گفتم   
 .يك  كاري  بكن  نگذار برود

صميمي  كه   نمي شناسي ؟ از ت   مگر تو احمد را     :حاج  همت  كه  خودش  از ما هم  كالفه تر بود گفت           
 .  ، بلكه  خدا خواست  و منصرفش  كرديم       برويم  با هم  پيش  حاجي    ياحاال ب : گفتم. بگيرد، برنمي گردد 

بگذاريد ما به جاي  شما به  اين         . ما كوچيك  شماييم  ! حاج  آقا   :گفتم  .با همت  رفتيم  پيش  حاجي     
  ...مأموريت برويم

براي  آخرين بار به  ما     قط  آن  نگاه  عميق  و گيراي  خودش  را         ف. انگار نه  انگار، اصالً توجهي  نكرد      
هر چه  مشيت  خدا باشد، همان        . كنيد  او توكل   هدلتان  با خدا باشد، ب     ...برادر«: هديه  كرد و گفت     
 » .مي شود، خداحافظ

 اسالمي    جمهوري سفارت ، اتومبيل  ١٣٦١ دقيقه  ظهر روزچهاردهم  تيرماه  سال          ٣٠/١٢در ساعت    
  ماروني   ايست بازرسي  متعلق  به  شبه نظاميان    پست در يك  ،   ، حين  عزيمت  به  بيروت      ايران در لبنان    
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  ) كيلومتري  بيروت  در جاده  طرابلس  ـ بيروت         ٤٠ فاصله    به(ه  رابرحاجزب  ، موسوم  به   حزب كتائب
  ، ايران لبناني سفارت  به  همراه  گارد     سرنشين  خودروي  مزبور، برغم  مصونيت  ديپلماتيك      ٤متوقف  و 

ساعت  بعد   ٢٤ . گرفته  مي شوند  هاي  تحت  امر رژيم  تل آويو به  گروگان       دستگير و توسط  تروريست   
 . نامعلومي  منتقل  مي نمايند هبه  نقط ايران  را لبناني  سفارت   ، فاالنژها اعضاي  گارداز اين  واقعه

 رسالت
 ١٩٩٩ي  جوال٥ = ١٤/٤/١٣٧٨

 ترين  دشمن  خود مي دانند اسالمي  را بزرگ ها انقالب  صهيونيست
صهيونيست ها انقالب اسالمي  را    «: ايراني  در لبنان  گفت        شده ربوده    هاي فرزند يكي  از ديپلمات    

 ميخطر واقعي  براي  خود مي دانند و از اين  جهت  از ضربه  زدن  به  ايران  اسال                 ترين  دشمن  و   بزرگ
 ». ابايي  ندارند

انتظار ما به  عنوان      «: اضافه  كرد   ،دانشگاه تهران  است  وي  كه  هم اكنون  دانشجوي  مهندسي كامپيوتر     
له  از سوي  مسئوالن  كشورمان  دنبال  ئ ايراني  اين  است  كه  باجديت  بيشتر اين  مس خانواده  گروگان هاي

 اسالمي مطرح    جمهوري بلكه  اعتبار و حيثيت  نظام     ،   نمي شود  مربوط  به  چند نفر    لهئشود، زيرا مس  
است  و بايستي  نشان  داد كه  دولت  ايران  نسبت  به  سرنوشت  اتباع  خود وبخصوص  ديپلمات هايش                  

 » .حساس است
ه   لبنان  كشت  صهيونيست ها اخيراً براي  دريافت  اجساد سه سرباز متجاوزخود كه  در جنوب         «: وي  گفت  

هردري  زدند، پس  ما نبايد نسبت  به  سرنوشت            شده  بودند، زمين  و زمان  را به  هم  دوختند و به              
 »؟مان  حساس  باشيم  هاي ديپلمات

آخرين  «: خاطرنشان  كرد   ربوده شده  هاي وي  در مورد آخرين  اطالعات  مربوط  به  سرنوشت  ديپلمات        
ناصره  در    درشهر  از زندانيان  دفاع  هرئيس كميت مد حبيب اهللا اطالعات  ما، مربوط  به  سخنان  اح        

 اشغالي ايراني  زنده  و در فلسطين         هاي چندين  بار اظهار داشته  ديپلمات      فلسطين اشغالي  است  كه   
بين المللي  به  اقصي     هاي   محبوس  هستند و سخنان  وي  نيز در اين  مدت  بارها از سوي  خبرگزاري              

] روبرت[روبير« به نام   اخيراً يكي  از همدستان  نزديك  ايلي  حبيقه          .جهان  مخابره  شده  است   نقاط   
 و گفته    كردهدر اروپا منتشر  » از اسرائيل به دمشق   «با عنوان   كتابي   ،  »كبرا«معروف  به    » مارون حاتم 

 مسلمان  شيعه  ا صدها جوان    در بازداشت  بوده  و پس  از آن  همراه  ب          ١٩٨٦ايراني ها تا سال      است  كه  
سوال  من  اين  است  كه  اگر آنها تا  . شده اند  لبناني  قتل عام  شده  و در محوطه  مركز نظامي  فاالنژها دفن      

،  برسند چه  دليلي  دارد كه  پس  از آن  به  قتل        ،  زنده  بوده اند  ) چهارسال  پس  از ربوده  شدن    (١٩٨٦سال   
 داشته اند و اطالعات  جمع آوري       ديپلمات  خارجي  بوده  و مصونيست  ديپلماتيك       آنها  اين كهمضافاً بر   

، لبنان   مسيحي   دليل  بروز جنگ هاي  داخلي  بين  جناح       به) ١٩٨٦ (شده  نشان  مي دهد كه  در آن  سال       
  بايد سرنوشت  آنها    ولي  باالخره   ،ه  به  اسرائيل  منتقل  شده اند    ونيج  ايراني  ازطريق  بندر   هاي ديپلمات

 ».روشن  شود
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 كيهان
 

 رژيم صهيونيستي بايد بدون هيچ قيدو شرطي ديپلمات هاي ايراني ربوده شده را آزاد كند
وزارت  امور خارجه  جمهوري  اسالمي  ايران، با صدور بيانيه اي به مناسبت هفدهمين  سالگرد                    

ت ها در لبنان، تأكيد كرد شواهد متعددي        ربوده شدن اتباع و ديپلمات هاي  ايراني به دست صهيونيس       
به گزارش  . حاكي از زنده بودن اتباع و ديپلمات هاي  ايراني و انتقال آنها به فلسطين  اشغالي است                 

چهاردهم تيرماه  «:  ، متن اين بيانيه به شرح ذيل است       اداره كل اطالعات ومطبوعات وزارت امورخارجه  
. اع و ديپلمات هاي ايراني توسط عمال رژيم صهيونيستي است       ، سالگرد ربوده شدن چهارتن از اتب      ٧٨

 ، چهارتن از   هفده سال پيش، به هنگام تجاوز نظامي ارتش صهيونيستي به خاك لبنان و اشغال بيروت            
اتباع و ديپلمات هاي ايراني، در يك پست بازرسي متعلق به عمال رژيم صهيونيستي در شمال بيروت،             

 اقدامات  ايران اسالمي  جمهوري  ،  اصله پس از وقوع اين حادثه تاسف بار       بالف. متوقف و ربوده شدند   
متعدد و گسترده اي را براي آزادي اين عزيزان به عمل آورد كه متاسفانه نتيجه اي گرفته نشد و از آن                   
تاريخ تاكنون، وزارت  امورخارجه با تالشي پي گير كوشيده است سرنوشت اتباع و ديپلمات هاي                 

طي اين سال ها، محافل صهيونيستي و نيروهاي      .  روشن و نسبت به آزادي آنها اقدام نمايد          ايراني را 
 ، ليكن شواهد   وابسته به آنان، تالش كرده اند تا پرونده اين آدم ربايي بسته و به فراموشي سپرده شود               

ه، در  وزارت امورخارج. متعدد حاكي از زنده بودن ايشان و انتقال آنها به فلسطين اشغالي است                
هفدهمين سالگرد ربوده شدن چهار تن از اتباع و ديپلمات هاي  ايراني، با دعوت از كليه مجامع و                   
محافل بشردوست براي تالش هاي انسان دوستانه به منظور روشن شدن سرنوشت اتباع و                      

 :ديپلمات هاي  ايراني، نكات زير را مورد تأكيد قرار مي دهد
ي  اسالمي  ايران در بيروت، غيرقانوني بوده و در مخالفت با             ـ ربوده شدن ديپلمات هاي جمهور     ١

 .مقررات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي است
ـ ربوده شدن اتباع و ديپلمات هاي  ايراني، نشان گر تالش مذبوحانه و توطئه آشكار رژيم                        ٢

 .مي ايران استصهيونيستي و محافل وابسته به آن براي خدشه وارد آوردن بر نظام جمهوري  اسال
 ، مسئوليت مستقيم ربودن اتباع و ديپلمات هاي ايراني به عهده             ـ با توجه به شواهد و قرائن          ٣

 .رژيم صهيونيستي است و اين رژيم بايد بدون هيچ قيد  و شرطي آنها را آزاد كند
 خويش  ـ جمهوري اسالمي ايران از كليه دولت ها بويژه دولت  لبنان، مي خواهد كه از همه امكانات             ٤

 .براي روشن شدن سرنوشت ديپلمات هاي ايراني ربوده شده و آزادي ايشان استفاده كنند
ـ جمهوري اسالمي ايران، در هيچ شرايطي نسبت به سرنوشت و جان شهروندان خويش در تمام                 ٥

 .نقاط جهان بي تفاوت نمي باشد و با همه امكانات براي حفظ حقوق شهروندان خود اقدام مي نمايد



  ٨٢کمين جوالى  ٩٠

٩٠ 

ارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران، ضمن ابراز همدردي كامل با خانواده هاي اين عزيزان          ـ وز  ٦
 ، بار ديگر تأكيد مي كند كه براي روشن شدن اين مسئله           كه سال هاست درد انتظار را تحمل كرده اند      

 .و بازگرداندن اين عزيزان به ميهن اسالمي، از هيچ تالشي فروگذار نخواهد كرد
 كيهان

 
 وتران شكسته بالكب

حاج احمد متوسليان      هنگامي  كه  سيدمحسن  موسوي  كاردار،          ١٣٦١چهاردهم  تيرماه  سال        
خبرنگار  دربيروت  و كاظم  اخوان        ايران و تقي  رستگارمقدم  مشاورفني  سفارت       ،  نظامي ه وابست

 فاالنژ ربوده شدند،   ندر جاده  طرابلس  ـ بيروت  توسط  شبه نظاميا         ،  المي ساي   جمهور خبرگزاري
 .كسي  در اين  موضوع  ترديد پيدا كرد كه  آنها به  اسارت  رژيم صهيونيستي  در آمده اند تر كم
 كشورهاي مستقل  و يا حتي  به       و نقض  حريم  ،   تروريستي  ربودن  اشخاص  از كشورهاي  ديگر        هشيو

عاصر به عنوان  شيوه  انحصاري         ، در تاريخ م    قتل  رساندن  اشخاص  مخالف  رژيم صهيونيستي         
اوال داراي  مصونيت  ديپلماتيك     ،  ها و خبرنگارايراني    ديپلمات  .ثبت  رسيده  است   رژيم غاصب قدس  به  

 صريح   نقض،   حاكميت  دولت  مستقل  لبنان  ربوده  شدند و هر دوي  اينها            هدر محدود  بودند و ثانياً  
 . محسوب  مي شود المللي  از سوي  ربايندگان و روابط بين  عرف  و مقررات ديپلماسي

در مظان  اصلي  اتهام     ،   وابسته  به  آن     با وجود آن كه  رژيم صهيونيستي  و شبه نظاميان لبناني      ١٣٦٦تا سال    
در اين  سال  بود . دست  نيامده خبر خاصي  از ربوده شدگان  ب  هاي ايراني  بودند، اما هيچ     ربودن  ديپلمات 

 در  ها مبني  بر انتقال  ران  آراد خلبان  هواپيماي  ساقط  شده  اسرائيلي             صهيونيست  تبليغاتي   كه  هجوم 
آرام  آرام   ،  ايراني  هاي   ديپلمات  ، به  ايران  و عنوان  كردن  موضوع  آزادي  وي  در مقابل  آزادي           خاك  لبنان 

  ، استقرار دولت  اين    ونيستي  از خاك لبنان  با اخراج  نيروهاي متجاوزصهي    .پرده  از روي  ماجرا برداشت    
 زمزمه هاي  انتقال   ،  نظامي  آن  سمير جعجع     النژ بويژه  فرمانده   اكشور و دستگيري  سران  گروهك  ف      

  .اشغالي  افزايش  يافت ها به  داخل  خاك  فلسطين  ديپلمات
دستگيري  به  شهادت      ن سمير جعجع  در بازجويي هاي  خود مدعي  شد كه  ربوده شدگان  در زما               

ضمن  تكذيب   ،  يقه  يكي  از وزراي  فعلي  لبنان  و ازمسئوالن  سابق  ارتش جنوب            حبرسيدند اما ايلي     
هاي   زندان گوي  اداره    اظهارات  دو سال  پيش  سخن       . زنده  هستند  اين  خبر اعالم  كرد اين  چهارتن       

وسپس  اظهارات   ،  هاي  اسرائيل    آنها در زندان     هرانندرژيم صهيونيستي  مبني  بر وجود سه ايراني  و         
كه  اعالم  داشت  ايرانيان        ،   احمد حبيب اهللا  رئيس انجمن بازداشت شدگان  و زندانيان  درنيكوزيا          

سر مي برند ـ هر چند با      ه بث  ب  هاي مخفي  وابسته  به  شين     شده  زنده  هستند و در يكي  از زندان         ربوده 
ـ صهيونيستي  مواجه  شد    رژيم تكذيب  رسمي   هر   اما به هر حال  مسئوليت  اصلي  حفظ  جان  و آزادي           

  .ها و خبرنگار ايراني  را مستقيماً بر عهده  اين  رژيم  قرارداده  است تر ديپلمات چه  سريع
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 وضعيت   گفت وگوهاي  مسئوالن  لبنان  با نمايندگان  كميته بين المللي صليب سرخ  درخصوص  اطالع  از         
، خانواده هاي   جمهوري  اسالمي  ايران   درخواست  رسمي     كه  به ،  و تالش  براي  آزادي  اين  چهارتن       

 زندانيان   از  دفاع  روزنامه نگاران  و سازمان    جهاني  ، انجمن هنرمندان  و نويسندگان    ،ربوده  شدگان 
هاي  بزرگ  از    هاي  سياسي  قدرت   حمايت  ، انجام  مي شود، ممكن  است  با      اشغالي  در فلسطين  خارجي
 غاصب قدس  به  طول  انجامد وممكن  است  با سكوت  خبري  رسانه هاي  تحت  اختيار                      رژيم

  صهيونيستي  بايد اين  را بداند كه  توان  خارج  ساختن            غاصب ها مواجه شود، اما دولت    صهيونيست
نيرومند مانند ايران  و آن  هم        مصونيت  كشوري  بزرگ  و    خود از زير بار مسئوليت  ربودن  اتباع  داراي          

 . در خاك  كشوري  مستقل  را ندارد
 ، مقايسه    ايرانيهها وخبرنگارآزاد  نكته  جالب  در ماجراي  ربوده  شدن  و اسارت  هفده ساله  ديپلمات            

بين الملل  به دنبال    رسانه هاي  تحت  سيطره  صهيونيسم      جنجالي  است  كه  ووضعيت  آنها با سروصدا      
از . در خاك  ايران  به  اتهام  جاسوسي  براي  بيگانگان  به راه  انداخته اند                   ايراني  ١٣دستگيري   

هاي  اروپايي  ونمايندگان  مجالس        مات  دولت ارژيم غاصب فلسطين  البته  انتظاري  نيست  ولي  مق         
خود و نيز ملت  بزرگ  ايران  پاسخ  دهند كه    ملت  بايد به،  كشورهاي  پرمدعايي  مانند آمريكا و فرانسه      

در مقابل  اظهارات  گستاخانه  ومداخله  جويانه  خود به  هنگام  دستگيري  متهمان  به  جاسوسي  در ايران                
توسط  حكومت  آن  ناميده       بين الملل  اعمال  حق  مسلم  حاكميت ملي  هر كشور       چيزي  كه  در حقوق    ـ

 نسبت  به  ربودن  افرادي  كه  داراي  مصونيت            رنگ  واكنشي  هر چند ضعيف  و كم         مي شود ـ آيا   
 ، حاميان  اروپايي  و آمريكايي  آنها،      صهيونيستي  خير؟ سران  رژيم    يا ديپلماتيك  بوده اند، نشان  داده اند   

 كاربرد   است  به   هاي  رسانه اي  جهان  ـ و احياناً همفكران  داخلي  آنها ـ ممكن                اختاپوس مديران
ها هم     ملت  هبد نيست  براي  حافظ     مطلق  داشته  باشند، اما     مانتبليغاتي  و بمباران  خبري  اي     فضاسازي 

 .جايي  در محاسبات  خود باز كنند
 ناصر بهرامي

 كيهان
 

 برخورد دوگانه غرب با دو مقوله ايراني
 نفع اسرائيل، متأسفانه موج تبليغاتي و        بازداشت چند شهروند يهودي ايراني به اتهام جاسوسي به         

فشار ديپلماتيك شديدي را بر كشور ما وارد كرده است، به طوري كه عليرغم رايزني ها و                          
توضيحات مكرر متوليان ديپلماسي ايران با محافل سياسي و حقوق بشر، برخي كشورهاي اروپايي و              

اقدامي جانبدارانه و يك سونگرانه، تنها        ايالت متحده بويژه پارلمان فرانسه و كنگره آمريكا، در             
بازداشت تعدادي از يهوديان بازداشت شده اين شبكه جاسوسي را كه به گفته منابع آگاه،                         
اطالعات سري نظامي را با اسرائيل مبادله مي كردند، در آستانه خبري قرار داده و يك موج همه جانبه                

 زدايي و برقراري صلح و آرامش در جهان حركت عليه دولتي كه به اعتراف جهإنيان در راستاي تنش
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گرچه تاكنون اين فشارها از     . مي كند و دكترين گفت وگوي تمدن ها را طرح كرده، به راه انداخته است         
جانب پارلمان هاي كشور ها نه دولت هاي غربي، اتخاذ شده است، اما دامن زدن به اين فشارها از                   

يش دامنه فعاليت البي هاي اسرائيلي در پارلمان هاي كشورهاي       سوي رسانه هاي غربي نشان دهنده افزا    
 .اروپايي و كنگره آمريكاست

فشارهاي فوق در حالي صورت مي گيرد و در زماني رئيس جمهوري  اصالح طلب  ايران، ديكتاتور               
قرون وسطايي توصيف مي شود كه بيست سال پيش در چنين روزي، چهار ديپلمات وخبرنگار                   

عوامل اسرائيل در لبنان ربوده شدند، ولي هيچ دولت غربي و سازمان غيردولتي وابسته             ايراني توسط   
به غرب، كه اكنون بازداشت يهوديان ايراني را به خاطر مذهب آنها تقبيح مي كنند و اتهام وارده به                    
آنها را انكار مي نمايند، حاضر به دفاع از حقوق گروگان هاي  ايراني نشدند و عليرغم آن كه                        
خانواده هاي آنها بارها از طريق سازمان هاي حقوق بشر در اروپا، پي گير سرنوشت عزيزان خود                  

در حالي كه . شدند، هيچ كمكي از سوي اين محافل و رسانه ها براي آزادي اين افراد صورت نگرفت              
ر اختيار  ايلي حبيقه يكي از عوامل اسرائيل در  لبنان، اعتراف كرد كه گروگان هاي ايراني زنده و د                  

آيا براي مدافعان   . اسرائيل هستند، اما اسرائيل تاكنون درباره سرنوشت آنها سكوت كرده است               
 ، اسرائيل و اقدامات آن خط قرمز است؟ انتظار مي رود اگر در اعالميه                     حقوق بشر در غرب   

د متهم به   همچنان كه انتظار است افرا     . حقوق بشر همه انسان ها برابرند، قوم يهود برابرتر نباشند         
جاسوسي چه مسلمان و چه يهودي، طبق استانداردهاي مورد اتفاق ناظران جهاني محاكمه و                     

 .مجازات شوند و حاكميت دولت ايران محترم شمرده شود
 نشاط

 
  ايراني ربوده شده در لبنان هنوز مشخص نيست٤ سال سرنوشت ١٧بعد از

شماري  نيز از اسارت  آنان       و،  ايراني  ر شهروند ظرف  سال هاي  گذشته  برخي  از كشته  شدن  اين  چها        
  ، نگراني است   اخبار ضدونقيض  نيز بارها تكذيب  شده       درحالي كه  اين   .اسرائيل  خبرداده اند    در زندان 

 بين المللي  از جمله     تالش هاي  لبنان  و سازمان هاي   ،  دراين  مدت    .است  همچنان  باقي   خانواده هاي  آنان   
 دريافت  خبر از    براي،  اشغالي   فلسطين   از زندانيان   دفاع روزنامه نگاران  و سازمان   من بين المللي انج

،  سال  ١٧و امروز پس  از گذشت         وضعيت  گروگان هاي ايراني  و آزادي  آنان  بي نتيجه  مانده  است          
 مد حبيب اهللا رئيس سازمان  اح .ايراني  چه  آمده  است    هنوز مشخص  نيست  بر سر اين  چهار شهروند       

 ايراني  از سوي      بارها اعالم  كرده  است  كه  گروگان هاي          ، درسرزمين هاي اشغالي  دفاع از زندانيان 
 شده اند و در زندان هاي  اسرائيل  به سر مي برند، و حتي  يك  زنداني  در زندان                 ها ربوده   صهيونيست

اسرائيل  اين  خبر را       اما ،ت  زندانيان  مشاهده  كرده  است       اسامي  آنان  را در فهرس       ،نظامي  عتليت  
در . لبناني  به  قتل  رسيده اند     نيروهاي فاالنژ ايراني  توسط  تكذيب  كرده  و گفته  است  كه  چهار شهروند       

  كه  در صورت  صحت  اين  خبر، چرا اجساد آنان  تاكنون  به  مقام هاي        حالي كه  اين  پرسش  مطرح  است    
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خلبان   برخي  معتقدند كه  سرنوشت  آنان  با سرنوشت  رون  آران              . تحويل  نشده  است    ذيصالح 
ايران   .به  ايران  فشاربياورد   اسرائيلي  مفقود شده  گره  خورده  است  و اسرائيل  قصد دارد از اين طريق             

لبنان   .سرائيل  گرفتار آمده اند  دربند ا  معتقداست  شواهد و داليل  نشان مي دهد كه  آنان  زنده هستند و         
نيز چنين  موضعي  اتخاذكرده  و معتقد است  كه  اخبار قتل  چهارديپلمات ايراني  از سوي  سمير جعجع                 

ـ رئيس حزب ماروني لبنان ـ    ٧٢گفته  مي شود كه  جعجع  در سال           .  و واقعيت  ندارد     رواج  يافته    
 ه  اسرائيل  منتقل  كرده  است  و اين  درحالي  است  كه  شبه نظاميان           راه  دريا ب   ديپلمات هاي  ايراني  را از   

 زمان  به  كم رنگ  شدن       گذشت.لبنان  نيز بارها منكر دراختيار داشتن  چهارگروگان ايراني  شده اند           
ن  درحالي كه  خانواده هاي  آنا   . منجر شده  است   تالش هاي جهاني  براي  آزادي  اين  چهار شهروندايراني      

 .هنوز اميدوارند و چشم  انتظارآزادي  بستگان  خود هستند
 نشاط

 ١٩٩٩جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٧٨
   ديپلمات ايراني٤ سال سكوت غرب درقبال ربوده شدن ١٧

صهيونيستي  گذشت  كه  اين      رژيم   سال  از اسارت  فرزندان ايران  به دست       ١٧ ) چهاردهم  تيرماه (ديروز
 براي  آگاهي  از سرنوشت  اين  عزيزان  و آزادي  آنها           تالش هاي  زيادي  يرانجمهوري  اسالمي  ا   ،  مدت

در دو   . تاكنون  از فعاليت  سازمان هاي  مدافع  حقوق بشر خبري  نبوده  است  ، ولي  از آن  زمان  انجام  داده 
ربودن  چهارديپلمات    ، رژيم صهيونيستي  از هيچ  اقدامي  عليه  ايران  فروگذارنكرده  است  و           دهه  گذشته 

گر   ويژه اي  از جمله  مصونيت سياسي  برخوردار بودند، نيز بيان        انين بين المللي  از حقوق  وكه  براساس  ق  
در اين  مدت  از منابع  مختلف  خبر رسيده  است            . صهيونيستي  است   تروريستي  رژيم  خوي  و خصلت  

الگرقدس  به سر مي برند و هيچ  سازمان  و نماينده اي           هاي  رژيم اشغ  كه  چهارايراني  مذكور، درزندان    
 . مخفي  را ندارند هاي  صليب سرخ  حق  ورود به  اين  زندان ازمجامع بين المللي  نظير نمايندگان

گيري  و مشخص      نيز براي  پي    در مجامع بين المللي  جمهوري  اسالمي  ايران  هاي  مقامات     تاكنون  تالش 
اسالمي   طي  بيست  سالي  كه  از عمر انقالب        . مانده  است   ، بي  نتيجه  شده نيان  ربوده  شدن  وضعيت  ايرا  

بوده    متهم  كردن  ايران  به  تروريسم        ،الملل گذشته  همواره  يكي  ازمحورهاي  تبليغاتي  صهيونيسم  بين        
مديون  ترويج    تداي  تاسيس  و تداوم  حيات  خود را از اب              ستصهيوني است  در حالي  كه  رژيم        

  .دولتي  و حمايت  از اقدامات  تروريستي  در سراسرجهان  است تروريسم 
 ايراني  در فلسطين     ديپلمات هاي ها از اسارت    نكته  جالب توجه  اين  است  كه  برغم  گذشت  سال          

 نفوذ     غربي  كه  عمدتاً تحت       حقوق بشر و رسانه هاي      از  ، سازمان هاي  مدعي  دفاع       اشغالي
.  صهيونيستي  را براي  آزادي  اين  ديپلمات ها تحت  فشار قرار نداده اند          صهيونيست ها قرار دارند، رژيم   

 را  جمهوري  اسالمي  ايران  اساس    در حالي كه  همين  رسانه ها در مقاطع  مختلف  و با طرح  ادعاهاي  بي            
 وجنجال هاي  ، تبليغات  و جار     سياستينمونه  روشن  چنين        .به  نقض  حقوق بشر متهم  مي كنند      

جاسوسي  براي  اسرائيل  در      متهم  به   ١٣ صهيونيست ها و برخي  ادعاهاي  بي  اساس  درباره  بازداشت           
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اين  رسانه ها در روزهاي  اخير تالش  كرده اند با پيش  كشيدن                   . است جمهوري  اسالمي  ايران   
 . معرفي  كنند ا ناديده  گرفتن  حقوق  اقليت ها در ايران ، بازداشت  اين  متهمان  رمسائل مذهبي

  بارها تاكيد كرده اند كه       جمهوري  اسالمي  ايران  ي  و سياسي      ئوالن  بلند پايه  قضا    ئمسكه  در حالي    
يهودي  و مسلمان  هم  حضور دارند،         ل  مذهبي  و عقيدتي  اين  افراد كه  در بين  آنان  افراد               ئمسا

بلكه  اتهام  اين  افراد جاسوسي  به  نفع  رژيم صهيونيستي            شان  ندارند  باطي  با بازداشت  هيچ گونه  ارت 
 . قانون  به  اين  اتهامات  رسيدگي  خواهد شد مي باشد كه  طبق

 ، ايران  را به دليل دستگيري  متهمان  به  جاسوسي       رسانه هاي خبري  مذكور در اين  مدت  سعي  كرده اند       
دفاع  از منابع  و امنيت ملي  از حقوق  اوليه  هر كشوري  در            كه   ر معرفي  كنند، در حالي     ناقص  حقوق بش 

نيست  كه  جنجال هاي  تبليغاتي  صهيونيست ها كه  با هدف  تحت الشعاع  قراردادن             شكي  . جهان  است 
 ،  مبتني  بر قانون   ي  رسيدگي  به  پرونده  متهمين  و تاثيرگذاري  بر روند رسيدگي طبيعي  و            ئروند قضا 

 نيز بارها   جمهوري  اسالمي  ايران  مقامات    . انجام  مي شود، دخالت  آشكار در امور داخلي  ايران است        
دستگيرشده  در حال  حاضر تنها متهمند و قبل  از محاكمه  براساس                   تاكيد كرده اند كه  متهمان     

درخواست   ان  صادر نشده  و نخواهد شد لذا       گونه  حكمي  عليه  آن     ، هيچ ي  نظام  اسالمي  ئقوانين قضا
ي  به هيچ وجه  قابل  توجيه  و پذيرفتني        ئآزادي  مظنونين  نيز قبل  از كامل  شدن  روند رسيدگي  قضا            

 در برخورد موثر و قانوني  با تهديدات          جمهوري اسالمي ايران نبوده  و توهين  به  حق  حاكميت  دولت       
ي  ايران  نيز اعالم  كرده اند كه  متهمين  به            ئوالن  قضا ئمس .لقي  مي شود عليه  امنيت كشور و ملت  ت      

 ضمانت هاي  مربوط  به روند صحيح      ه ، از يك  محاكمه  منصفانه  با كلي      جاسوسي  براي رژيم صهيونيستي 
دن  و قانوني  برخوردار خواهند شد و تبليغات  سوء رسانه هاي  خبري جهان  براي  تحت  تأثير قرار دا                

اكنون   . به  پرونده  متهمان  مذكور ايجاد نخواهد كرد        گونه  خللي  بر روند رسيدگي       ، هيچ اين  پرونده 
 ، گام هاي   براي  تنوير افكار عمومي    معرفي  مي كنند، به جاست  تا   » مدافع حقوق بشر«آنها كه  خود را      

 .ت ها بردارند ايرانيان  دربند صهيونيس اساسي  را در جهت  روشن  شدن  وضعيت
 ابرار

 
  سال بعد١٧

اگر كسي  تلويزيون  ايران  را طي  دو دهه  اخير و به طور معمول  مشاهده كرده  باشد، امروز متعجب                     
هاي ايراني  درلبنان  يا اسرائيل       موضوع  گروگان  مي شود كه  چرا اين  رسانه  عمومي  بدين  حد به             

 سال  پيش  به  گروگان  گرفته  شده اند، چرا طي  اين             ١٧ اند؟ اگر   مي پردازد، مگر آنان  تازه  ربوده شده     
 هاي ايراني  گفته  نمي شد؟ سخني  در خور و شايسته  گروگان ها سال

ترين  فرمانده  عمليات    م مه آنچه  كه  امروز براي  دفاع  از حقوق  سردارمتوسليان  كه          . پاسخ  روشن  است  
اع  از سيدمحسن  موسوي كاردار ايران  در بيروت  گفته  مي شود، چندان            بيت المقدس  بود يا در دف    الي 

اين تبليغات  فقط  در پاسخ  به  تبليغاتي  است  كه  در رسانه هاي جهاني              . جدي  و داراي  اصالت  نيست    
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ست  و اگر    افتاده  ا  نسبت  به دستگيري  تعدادي  از هموطنان  يهودي  به  اتهام  جاسوسي  عليه  ايران  راه             
هر دليلي  اين  اتفاق  نمي افتاد و از تبليغات  عليه  ايران خبري  نبود، مطمئن  باشيد كه  امسال  نيز چون                    به 
 .شان  با سكوت  برگزارمي شد ع  برادرمتوسليان  و موسوي  و دو نفر از همراهانو سال  گذشته  موض١٦

 بي تفاوت  هستيم ؟ چراهنگامي  كه  يك            مان  در دنيا     چرا ما نسبت  به  سرنوشت  شهروندان          
 آب  از آب  تكان      ،وضع  گرفتار مي شوند   ديپلمات ايراني  و يك  سردارنظامي  و چند نفر ديگر به  آن           

 ، جملگي  يا شخصي  بوده اند و به  بيراهه         نمي خورد و اقدامي  نمي شود؟ آن اقداماتي  هم  كه  شده  است        
 فقط  در حد    يا اگر رسمي  بوده   . غير از وظيفه  اصلي  خويش  را انجام  داده اند       رفته اند وهزار كار ديگر     

عده اي  در ايران  تعجب  مي كنند كه  چرا           .اظهار  نظرات  ديپلماتيك  و سياسي  محدود شده  است           
 ين  هموطن  خود كه  در كشورهاي  ديگر دستگير يا زنداني  مي شود           مبسياري  از كشورها حتي  ازمجر    

قدر بي تفاوت  هستيم  كه  از      در حالي كه  ما نسبت  به  اتباع  و شهروندان  خودمان  آن          . حمايت  مي كنند 
، حتي  وقتي  هم  مي خواهيم  از آنان  دفاع  كنيم          .هاي  آنان  نيز دفاعي  در خور و شايسته  نمي كنيم         بهترين

در  .  ابزاري  در خدمت  اهداف  ديگر مي گيريم واين  دفاع  را به  صورت      . د ديگري  داريم  صوهدف  و مق  
حالي كه  درسياست  امروز دفاع  از شهروندي  و حمايت  سياسي  از او يك  ركن  سازش ناپذيراست  كه                 

پاسخ  اين  پرسش  را چنين  مي توان  داد كه  ما            .آن  را نمي توان  با هيچ  منفعت  ديگري  عوض  كرد           
مفهومي  كه  مترادف  با انسان  صاحب          . وم شهروندي  را لمس  و حس  كنيم       تاكنون  نتوانسته ايم  مفه  

مند يا  م هيچ كس  و در هيچ مقامي  نمي تواند به صورت  نظا      . انساني  كه  در جامعه  امنيت  دارد      . حق است
 بيند، انساني  كه  فاصله اي ميان  خود و حكومت  يا قدرت  نمي         . برحسب  قاعده  حق  او را تضييع  كند       
. گو در برابر خويش  حس  مي كند      مي داند و عناصر آن  را پاسخ      حكومت  و قدرت  را منبعث  از خود      

د، گرچه  عده اي  خوب  و عده اي  بدهستند، ولي  اين           ندر مفهوم شهروندي  افراد درجه  بندي  نمي شو      
  .امر معيار تبعيض  حقوقي  ميان  آنان  نيست

 خود را تا بدان  پايه  قدرتمند مي دانيم  كه  باحمايت  ديگران  از حقوق حقه              ،يم هنگامي  كه  شهروند بود   
در مقابل  اگر حق شهروندي      . بيگانگان  نداشته  باشيم   خويش  دفاع  كنيم  و نيازي  به  حمايت  و همدلي         

در چنين    .رد ديگرمشكل  است  كه  افراد را از پناه  بردن  به  بيگانگان  سرزنش  ك                  ،وجود نداشت  
 ، پل  و   ساختن  مدرسه  و بيمارستان    . ين  وظيفه  دولت  دفاع  از حقوق  شهروندي است      رت جامعه اي  مهم 

تنها و تنها پس  ازتامين  اين  حق  است  كه  برعهده  دولت  و حكومت  قرار                   ... جاده  و كارخانه  و    
يست  كه  يك  هموطن  به اتهام  رهبري  يك  باند        درچنين  نظامي  ميان  افراد تا اين حد تفاوت  ن        .مي گيرد

دليل  ومدرك  عليه  او اقامه  شود، ولي  چون  به            جنايتكار دستگير شود وسپس  خودكشي  كند و ده ها        
در مقابل  عده اي  ديگر هموطنان  به  اتهام           . بر او جاري  بدانيم     دادگاه  نرفته  است  اصل  برائت  را       

 به  ميان    ند و حتي  يك  كلمه  هم  تاكنون  از پرونده  و جزئيات  اتهامات  آنان                دستگير شو  جاسوسي
از جمله  رئيس مجلس  صريحاً آنان  را جاسوس         ! ولين  كشوري  و غير كشوري    ئنيامده  باشد، ولي  مس   
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شود كه  چرا   و بعد هم  فريادمان  بلند      !! شان پيش  بيني  نمايند   خطاب  كنند حتي  حكم  اعدام  هم  براي      
 ديگران  در امورداخلي  ما دخالت  مي كنند؟

 ، بسياري  از    اگر چه  اين  روزها چهره هايي  كه  با سكوت  و شايد تأييد خود در ده سال گذشته                    
انحرافات  سياسي  را پايه ريزي  كردند، مي كوشند كه  جامعه ايران  را از مسيري  كه  براي  اصالح                      

 بترسانند و پشيمان  كنند و با تاكيدات  بر اهميت  مشكالت                  كرده  است   ساختارسياسي  انتخاب  
 ، از اهميت  توسعه  سياسي و     اقتصادي  و بيكاري كه  ميراث  دستگاه  ديواني  به  شدت  ناسالم  آنان  است           

دي   ، اجتماعي  وفرهنگي  و حتي  اقتصا     روند اصالحات  اخالقي  و سياسي  بكاهند، ولي  نخبگان سياسي       
گو در برابر    ايران  امروز تقريبا نوعي  اتفاق نظر دارند كه  تارسيدن  به  حداقلي  از ساختار سياسي  پاسخ              

 ، هر گونه  كوششي  براي  حل  ديگر مسائل  و مشكالت             ملت  و تحقق  حداقلي از مفهوم  شهروندي      
  .ه  كرديمدهه  گذشته  تجربدر  ، همچنان  كه  مردم آب  در هاون  كوبيدن  است

 صبح امروز
 

 گيري  مي كند دولت  و ملت  ايران  مسئله  اسارت  چهارايراني  درلبنان  را با حساسيت  پي
مردم  قهرمان  ايران  همچنان      اسالمي  و   جمهوري  دولت«: رفسنجاني  روز گذشته  گفت      هاشمي  هللاآيت ا

 ».گيري  مي كنند اني  در لبنان  را پي اير با حساسيت  مسئله  ربوده  شدن  چهار تن  از اتباع
 نظام  كه  در جمع  خانواده  ديپلمات ها وخبرنگار اسيرايراني درلبنان             مصلحت  تشخيص رئيس مجمع

در شرايطي  كه  سازمان ملل  و غربي ها براي  دستگيري  چند يهودي  متهم  به               «:  افزود ،سخن  مي گفت  
نداخته اند، سكوت  و بي توجهي  در قبال  هفده سال  اسارت مظلومانه          ، هياهو وجنجال  به راه  ا    جاسوسي

سكوت  و بي توجهي  مجامع بين المللي  و        .اتباع ايراني  با ادعاهاي  آنان  در تناقض  آشكار است            
لبنان   چهارايراني  كه  در    .سازمان هاي  به اصطالح  مدافع حقوق بشر در اين  زمينه  قابل  توجيه  نيست           

 بودند و سرنوشت  مبهم  آنان       بوده  شده اند از شخصيت هاي  سياسي  و داراي  جايگاه  مردمي  و ملي           ر
 » .تلخ  و دردناك  است  بسيارجمهوري  اسالمي  ايرانملت  و براي  دولت  

 در طول     جمهوري اسالمي ايران گيري هاي  مستمر   هاشمي رفسنجاني  به  اقدامات  جدي  و پي       هللاآيت ا
بدون  شك  مردم  ايران  و خانواده هاي        «: فده سال  براي  روشن  شدن  اين  موضوع اشاره  كرد و گفت          ه

 ».اين  عزيزان  همچنان اميدوار به  بازگشت  اسيران  خود هستند
: ني  كرد و اظهار داشت     ارئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  از صبر و متانت  خانواده  اين اسيران  قدرد       

 جامعه اسالمي  ما سازنده  و الهام بخش  است  و همه  ما موظفيم            رافراز همچنان  براي  س عزيزان     ياد اين «
 ».براي  روشن شدن  موضوع  و آزادي  اين  عزيزان  دربند بكوشيم 

 خراسان 
 

 اسرائيل، گروگان هاي ما را آزاد كن
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 سال  ١٦ازآن زمان تاكنون كه     . ن است چهاردهم تيرماه سالروز ربوده شدن چهارديپلمات  ايراني در لبنا      
البته برخي ازمنابع   . از اين واقعه مي گذرد، هنوز اطالعي از سرنوشت اين عزيزان دردست نيست              

معتقدند كه چهار ايراني  ربوده شده در بازداشتگاه هاي  مخفي رژيم  صهيونيستي زنداني هستند                   
مقامات .  را جهت شناسايي ندارند      ونمايندگان صليب سرخ حق ورود به اين زندان هاي مخفي           

 از زمان ربوده شدن ديپلمات هاي  ايراني در بيروت، بارها با ارائه داليل                 جمهوري  اسالمي  ايران  
 .ومدارك مستدل درمجامع  بين المللي خواستار پي گيري اين پرونده  و آزادي آنان شده اند

 خبر
 

 ي بردپدرم هنوز زنده است ودراسارت صهيونيست ها به سرم
سيدرائد موسوي فرزندسيدمحسن موسوي درگفت وگو با روزنامه جمهوري اسالمي، اظهارداشته             

 .است كه پدرش زنده و در زندان صهيونيست ها مي باشد 
  )٢١ضميمه ( 

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٩ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٧٨

 دلم روشن است پدرم روزي بازخواهد گشت
  دست  مزدوران  لبنان  به  تن  از دالوران  كشورمان  در        چهار  چهاردهم تيرماه  سالروز ربوده شدن   

داشت  ياد و خاطره  اين  عزيزان  و با اميدواري  نسبت  به  بازگشت                    درگرامي .  صهيونيستي  است 
 ساله  آقاي  ١٨گويي  را كه  با آقاي  سيدرائد موسوي  فرزند           وگفت،   ايشان  به  ميهن  اسالمي     ازانهسرافر

  :حضورتان  تقديم  مي كنيمه ب،  انجام  داده ايم   ايران  درلبنان سابق  ن  موسوي  كاردارسيدمحس
 آقاي  موسوي  ابتدا توضيح  دهيد چه  تصويري  از پدر عزيزتان  داريد؟ـ 
 تصوير مبهمي  از چهره  پدر در        سال  بيشتر نداشتم   ٢با توجه  به  سن  من  كه  موقع  ربوده  شدن  پدرم            ـ  

 محبت  پدرانه اش  را در وجود خويش  احساس  كرده          اما هنوز و همچنان  گرماي     . خاطرم  باقي  است  
  .و مي كنم

 گيري  سرنوشت  پدرتان  و ديگر همراهانش بوده ايد؟ آيا شخصاً در جريان  پيـ 
همه  اشخاص  و    . گيري  كرده  ومي كنم      ، از زماني  كه  خودم  را شناخته ام  اين  مسئله  را پي               بلهـ  

كه   د به  من محبت  زيادي  داشته  و دارند و با وجود آن           نهايي  هم  كه  روي  اين  مسئله  كار كرده ا         ارگان
گيري  قضيه  قرار    هاي  مرا پاسخ  داده  و مرا در جريان  امور و پي             ، اما پيوسته سوال  سن  زيادي  ندارم  

 .داده اند
 ها چيست ؟ آخرين  خبرها در مورد گروگانـ 
  از زندانيان   دفاع رئيس كميته  ، احمد حبيب اهللا  شده  مربوط  به  سخنان  آقاي     آخرين  خبرهاي  منتشر  ـ  

ايراني  زنده  و در       هاي چندين  بار اظهار داشته  ديپلمات      ناصره  در فلسطين اشغالي  است  كه        درشهر
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 هاي سال  اخير بارها توسط  خبرگزاري      كي  دو  ، ظرف  ي  سخنان  حبيب اهللا  . هستند اسرائيل  محبوس 
  .المللي  مخابره  و در روزنامه هاي  مختلف  چاپ  شده  است  بين 
 به  نظر شما رژيم  اسرائيل  چه  سودي  از بازداشت  آنها مي برد و براي  چه آنها را نگاه  داشته  است ؟ـ 
ها نيز   خود صهيونيست   . و مسلمين  است    شمن  شماره  يك  اسالم     ديل   ئبديهي  است  كه  اسرا    ـ  

از . ترين  دشمن  و خطر براي خود مي دانند و اين  را بارها ابراز كرده اند             اسالمي  ايران  را بزرگ    انقالب 
اما ظاهراً آنها با اين  گمان  كه  ران          . از ضربه زدن  به  انقالب  ابايي  ندارند     ،  اين  جهت  آنها اگر بتوانند    

قصد دارند اين    ، احتماالًهاست  هواپيماي سرنگون  شده  آنها در جنوب لبنان  در دست  ايراني      آراد خلبان 
ست  كه  مسئوالن كشورمان  بارها اعالم  كرده اند كه           ا اين  در حالي  . ها را با هم  مبادله  كنند       گروگان

 .داردخلبان  آنها در ايران  نيست  و اصوالً اين  مسئله ارتباطي  با ايران  ن
باره  چه  اطالعاتي  وجود      دراين  ، ايراني  در لبنان  كشته  شده اند     هاي كساني  ادعا مي كنند كه  ديپلمات    ـ  

 دارد؟
هاي  سمير جعجع  و ايلي حبيقه  از فرماندهان            حرف،   ، عده اي  اين  را مي گويند و منشأ آن           بلهـ  

اما . هاي ايراني  مي كنند   وكشتن  ديپلمات   نبه  ربود نيروهاي فاالنژ است  كه  هر يك  ديگري  را متهم            
. زماني  گفته اند كه  آنها بالفاصله  پس  از بازداشت  تيرباران  شده اند           .همين  اظهارات  ضدونقيض  است   

كشته    زنده  بوده  و بعداً      ١٩٨٦هاي  ايراني  تا سال         بعضي اظهارات  آنها حاكي  است  كه  ديپلمات       
كبرا كتابي  در اروپا منتشر كرده  و   ، معروف  به يراً هم  يكي  از همدستان  نزديك  ايلي  حبيقه     اخ. شده اند

 دربازداشت  بوده  و پس  از آن  همراه  با صدها جوان  مسلمان              ١٩٨٦ها تا سال      گفته  است  كه  ايراني   
مي بينيم  كه  مسائل     . شده اندالنژها دفن     اشده  و در محوطه  مركزنظامي  ف         شيعه  لبناني  قتل  عام      

ده  نز،   سال  پس  ازربوده  شدن     ٤ يعني    ١٩٨٦سوال  اين  است  كه  اگر آنها تا سال            . ضدونقيض  است 
 آنها ديپلمات خارجي  بوده  و       اين كه بوده اند چه  دليلي  دارد كه  پس  از آن  به  قتل  برسند؟ مضافاً بر               

دها جوان مسلمان  لبناني  كه  در بازداشت  فاالنژها به سر مي برده اند           قاعدتاً حساب  آنها با حساب  ص      
 ١٩٨٦سال     ، اطالعات  جمع آوري شده  نشان مي دهد كه  درآن  سال  يعني        به  هرحال   .متفاوت  بوده  است  

يه  به   جون بندر  ايراني  از طريق     هاي  ، ديپلمات مسيحي لبنانشبه نظاميان جناح   دوبين   جنگ  به دليل   
 . شده اند اسرائيل  منتقل

 اكنون  از مسئوالن  چه  انتظاري  داريد؟ـ 
بيشتر اين  مسئله  دنبال  شود      هاي ايراني  اين  است  كه  با جديت       انتظار ما به  عنوان  خانواده  گروگان     ـ  

 است  كه  بايد    انجمهوري اسالمي اير اعتبار و حيثيت       ، بلكه  مسئله  زيرا مسئله  چند نفر مطرح  نيست     
  نسبت  به  سرنوشت  اتباع  خود       جمهوري اسالمي ايرانبايد نشان داده  شود كه  دولت         . حفظ  شود 

ها براي  دريافت  اجساد سه  سربازمتجاوز خود كه           صهيونيست . است ها حساس  بخصوص  ديپلمات 
نند، چرا ما نسبت      ز و هر دري  را مي      مي دوزند   در جنوب  لبنان  كشته  شده اند، زمين  و زمان  را به  هم          

حساس  نباشيم ؟  ،     زنده  باشند يا شهيد شده  باشند          اين كه از   مان  اعم  هاي به  سرنوشت  ديپلمات   
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به دست آوردن   باالخره  بايدسرنوشت  آنها روشن  شود و حتي  اگر شهيد شده  باشند بايد براي                    
ر اين  مورد رياست محترم جمهوري جناب  آقاي خاتمي  و نيز         البته  د . هاي  پاك  آنان  اقدام  شود     پيكر
گيري  داده اند و اين  كار را نيز انجام             قول  پي ،   امورخارجه  جناب  آقاي  دكترخرازي      محترم وزير

 .مي دهند
 شما خودتان  چه  احساسي  داريد و چه  حدسي  مي زنيد؟ ـ 
به  هر   . هاست  كه  درانتظار ديدن  پدرم  هستم      سال. هستندمن  شخصاً دلم  روشن  است  كه  آنها زنده          ـ  

  .حال  ما تسليم  رضاي  حق  هستيم
 رسالت

 
 پاسخي به يك نياز

او تاكنون  بيش  از     .  سينماسته  تهيه كننده  و مديرتوليد، فارغ  التحصيل  دانشكد      » سازحبيب اهللا  كاسه  «
 ، كه  عمدتا در مورد دفاع مقدس        تهيه  و توليد كرده    ند را ده  فيلم  بلند سينمايي  و تعدادي  فيلم  مست        

 ارشاد، و سپس     وزارت و پشتيباني    توليدهمدتي  را به  عنوان  مديركل  ادار       وي  همچنين   . بوده  است 
 كاسه ساز هم اكنون  در سمت  مديركل انجمن        .كل  نظارت و ارزشيابي  مشغول  كار بوده  است         ه ادار

ه گفت وگوي  زير به  بهان   .  فعاليت  دارد  فتحروايت ه   ت مديرئ ، و عضو هي   و دفاع مقدس  الب  انق  سينماي
 كه  هم اكنون  آماده     اين  مجموعه  . با وي  انجام  شده  است      » گزارش ويژه «  توليد مجموعه  تلويزيوني  

 عوامل    توسط  چهار ديپلمات ربوده شده  ايراني در لبنان است كه                در مورد    ،  پخش  است  
كاسه ساز هدف  از ساخت اين  مجموعه  را خنثي        .  اشغالي  برده  شدند   رژيم صهيونيستي  به  سرزمين هاي  

گو را   وبا هم  اين  گفت   . ايران  به  تروريسم  مي داند    كردن  تبليغات  صهيونيسم بين الملل  در متهم  كردن      
  :مي خوانيم

هستيد ما در هفدهمين سالگرد ربوده شدن  اتباع  و           ضر  حآقاي  كاسه ساز، همان طور كه  مست       ـ  
اگر ممكن  است  بفرماييد طرح  ساخت        . ديپلمات هاي ايراني  در بيروت  به  دست صهيونيست ها هستيم     

 اين  فيلم  از كجاشروع  شد؟
 شد، و    در بيروت لبنان  و ايران  انجام    »زايي راحمد جان مي «تحقيقات  در مورد اين  طرح  توسط  آقاي        ـ  

به لحاظ  اهميت  و ويژگي  كه  اين  طرح  داشت  كه             . در حدود دو سال و نيم  به  طول  انجاميده  است          
ًاگر  گيري  مي شد يعني  انصافا     اين  كار پي   سيماي جمهوري اسالميضمناً با سفارش  شبكه برون مرزي    

 من  بعيد    ،شدند  وارد ميدان نمي    دوستان  شبكه برون مرزي  اين  انگيزه  را نداشتند و اين  شكلي             
ما بياييم  اين  كار را از طرف  خود        كه  پيشنهادي  به ما شد    . دانستم  كه  اين  پروژه  به  انجام  مي رسيد       مي

من  هم  واقعيتش  اين     . شبكه برون مرزي  به  عنوان  تهيه كننده  در دست  بگيريم  و به  سرانجام  برسانيم             
خداوندتوفيق  داد كه  ما ،  سالي  بود كه  اصالً با تلويزيون  كار نكرده  بودم ٩ يا ٨ به    بود كه شايد نزديك   
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بتوانيم  بعد از حداقل  ده  سالي  كه  كار با تلويزيون  نداشتيم  اين پروژه  را با شبكه برون مرزي  به                         
  .سرانجام  برسانيم

 لبناني  هم  استفاده كرديد؟ هنرپيشه  را چگونه  انتخاب  كرديد؟ آيا از عوامل  ـ 
بودند، » جعفر دهقان   «بازيگر اصلي  ما    .ما سعي  كرديم  كه  از عوامل  حرفه اي  سينما استفاده  كنيم           ـ  

حرفه اي  ي  مديرتوليدمان  فرد ،  بودند »هيوا « بودند كه طراح  صحنه  فيلم   » فداكار «طراح  صحنه  آقاي   
كه  كار بسيار خوب  و شسته رفته اي        » محمدزاده »  ارمان   آقاي دبربودند و عوامل ديگر مثل  تصوير        

جلوه هاي  ويژه  كه     ،  طور همينهم  حتي  عوامل  تداركات  حرفه اي  بودند، مجري  طرح             . داشتند
تنها از  . انجام شده  و عوامل  ديگر هم  همين طور     » شرف الدين »  حساسيت  ويژه اي  داشت  توسط  آقاي    

  .رعي  لبناني  استفاده كرديمدو بازيگر ف
 ممكن  است  اندكي  در مورد مضمون  اين  سريال  توضيح  دهيد؟ـ 
 ،چهارديپلمات ايراني  در سال     ، احمد متوسليان  و تقي  رستگارمقدم       ، كاظم  اخوان  محسن  موسوي ـ  

مال بيروت  ربوده  و    توسط  عوامل  رژيم صهيونيستي  در پست بازرسي  متعلق  به  اين  رژيم  در ش            ١٣٦١
قصه  با يك  خبرنگار شروع  مي شود كه  در اصل  پسر موسوي               .هاي  اشغالي  برده  شدند    به سرزمين

 دوستي در بيروت  و    ، و اين  خبرنگار   ،او به دنبال  پدرش  است  كه  به  هر حال  اطالعاتي  پيدا كند           . است
ماجرا از اين قسمت  شروع  مي شود كه  اين          .  داشته  است  ها اطالعاتي   لبنان  داشته  كه  از اين  گروگان      

،   وقتي  او حركت  مي كند     اين كهضمن   . خبرنگار به  بيروت  مي رود تا مجدداً اطالعاتي كسب  كند          
  . نفر است٤ها اطالعات  اين   سري  فالش بك  مي خوردكه  اين  فالش بك يك

 يلم  را چگونه  ارزيابي  مي كنيد؟به  عنوان  تهيه  كننده  موفقيت  اين  فـ 
كار كه  مستقيماً درگير    ر ، كار خوبي  انجام  شده  است  با زحمات  كليه  عوامل  دست اند            به  نطر من  ـ  

سوزي  و با حساسيتي  خاص  اين          ، كه  با دل    ولين  برون مرزي ئهاي  خوب  مس   بوده اند و با حمايت    
 باعث  شدند كه  اين  پروژه  در نهايت  زنده  شود و به  نظر مي آيد               اين دوستان. گيري  كردند  پروژه  را پي  

 .ازكيفيت  خوبي  برخوردار شده  باشد
 تهيه  اين  فيلم  چه  مدت  طول  كشيد و چه  قدر هزينه  داشت ؟ـ 
 د يك ما به طور جدي  بهمن  ماه سال  گذشته  پروژه  را شروع  كرديم  و به  نظرمن  بايد كه  چيزي  حدو                ـ  

يك  مرحله  است  كه  مونتاژ آن  شروع  شده  و چهار           كار به  پايان  برسد چون  االن      ،   روز آينده   ٤٥ماه  تا   
 ميليون  تومان  تصويب  شده  بود كه  همين            ٥٣براي  تهيه  اين  كار       . قسمت  ديگر باقي  مانده است    

 .مبلغ هم  خرج  شد
 ود؟هدف  شما از ساخت  اين  فيلم  چه  بـ 
 ، مي خواهيم   هاي  اين  شكلي   گيري  وبحث  ببينيد به هرحال  ما متهم  هستيم  به  تروريسم  و گروگان          ـ  

 براي ما مثل  روز روشن  است  كه  ما چهارديپلمات  داشته ايم            اين كهحداقل   ،  بگوييم  كه  اين طور نيست    
رژيم صهيونيستي  اسير هستند و هيچ اطالعي  ما از االن  هم  در  . به  اسارت  رفتند كه  خيلي  ناجوانمردانه
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نداريم  كه  اگر اين  به  فراموشي  سپرده  شود خب  طبيعي  است  كه  اين  يك ارزش  است  و يك                       آنها
 ، حفظ  كردند كه     برون مرزيسيماي دوستان    ارزش  به  فراموشي  سپرده  مي شود كه  اين  حساسيت  را         

 ، و ما از سرنوشت  اين       اگرچه  در فيلم  هم مانند واقعيت  ماجرا مشخص  نيست       .اين  ارزش  حفظ  شود   
  .ها خبرنداريم گروگان

 اين  سريال  در چند قسمت  تهيه  شده  و مدت  زمان  آن  چقدر است ؟ـ 
  مختلف  برون مرزي  و احتماالً     دقيقه اي  تهيه  شده  و در شبكه هاي       ٤٥اين  سريال  در پنج  قسمت        ـ  

المللي   گير به  كشورهاي  مختلف  و مجامع بين   داخلي  پخش  خواهدشد و اميدواريم  كه  باتالش هاي  پي       
 .نيز ارسال  شود

 كيهان
 

 وزيرامورخارجه خواستار تالش مجامع بين المللي براي آزادي ديپلمات هاي اسيرايراني شد
دبيركل  سازمان  ملل متحد، رئيس كميته    دكتركمال خرازي وزير امور خارجه، با ارسال نامه اي براي            

 بين المللي  صليب سرخ، رئيس دوره اي اتحاديه  اروپا، نخست وزير  لبنان و وزير خارجه  سوريه،                 
 .خواستار ادامه تالش ها براي آزادي چهارديپلمات  ايراني شد

 هاي ايراني به دست وزير امور خارجه دراين نامه كه همزمان با هفدهمين سالگرد ربوده شدن ديپلمات          
عمال رژيم صهيونيستي، براي مقامات ياد شده ارسال شده است، با تاكيد به وجود شواهد متعدد                   
مبني بر زنده بودن اتباع ايراني وانتقال آنها به سرزمين هاي اشغالي، مسئوليت اين آدم ربايي و                      

 .سرنوشت ديپلمات ها را متوجه رژيم صهيونيستي نموده است
 تالش مقامات و مجامع بين المللي براي وادار ساختن رژيم صهيونيستي به اجراي مفاد               دكترخرازي

رژيم صهيونيستي نه تنها از    «: حقوق بين المللي بشردوستانه را خاطرنشان ساخته و تصريح كرده است        
انتشار اطالعات پيرامون وضعيت چهارديپلمات ايراني ممانعت نموده، بلكه تالش دارد تا پرونده                

 ».دم ربايي خود را به دست فراموشي سپاردآ
 جمهوري اسالمي

 
 !نگفتند اخوان هم خبرنگاربود 

مدتي  را در جنگ تحميلي  عراق عليه ايران  به        . مشهدي  بود  .  سال  بيشتر نداشت   ٢٣وقتي  اسير شد،    
ها را به     اومتدر سينه  تاريخ  ثبت  مي كرد و مق        ها را  مظلوميت. خبرنگاري  و عكاسي  پرداخته  بود     

به  جنوب    .تاب  نياورد . فلسطين ؛ آتش  تجاوز، همه  جا زبانه  مي كشيد      و   ، لبنان    ايران. تصوير مي كشيد 
 ، آنجا كه  فاالنژها و مزدوران  صهيونيست  هر روز خوني تازه  مي ريختند و زخمي  نو                   لبنان  رفت 
 .مي گشودند
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ن  حامل  او و سه ديپلمات ايراني به  پست بازرسي برباره          ماشي . اينجا جاده  بيروت  ـ طرابلس  است        
سرنوشت  آنها در   ... از اتومبيل  پياده  مي كنند و     هر چهارسرنشين  را  . مي رسند، فاالنژها راه  را بسته اند    

كاظم  اخوان  و سه ديپلمات  همراه  وي  كجا هستند؟ هنوز              . غوغاي  رسانه هاي غربي گم  مي شود   
در زندان سري    برخي  خبرها حاكي  است  آنها     .  يا به  شهادت  رسيده اند؟ معلوم  نيست       نفس مي كشند

 .داري  مي شوند ـ نگه  ـ سرويس اطالعاتي ارتش رژيم صهيونيستي »شين بث «يت  متعلق  بهلعت
شت  شدند،  كاظم  اخوان  حداقل  به  اندازه  برخي  روزنامه نگاران  دروغ پرداز و شايعه پراكن  كه  بازدا              

 و» عماد باقي  «،  »اكبر گنجي »  آنها كه  در داخل  و در راديوهاي  بيگانه از امثال             . معروف  نشد 
هرگز يادشان  نيامد كه  يك  خبرنگار، يك  انسان  و يك               قهرمان  آزادي  ساختند،  » شمس الواعظين «

 ،ل  خبرنگار و روزنامه نگار   مجاهد راه  انسانيت  وآزادي  هم  هست  كه  بر گردن  همه  بخصوص  نس              
 ، براي   آري  اگر جماعتي  براي  دهن كجي  به  قوه قضائيه        . است حق دارد و به  تعهد حرفه اش  عمل  كرده      

مي دهند و بيانيه  صادرمي كنند، بايدهم  از كاظم         پياده نظام  پايگاه مطبوعاتي  دشمن  در داخل  لوح تقدير     
  ، و حق  و باطل  با هم جمع  شده اند؟ يكي  و روشناييكجا تار. ياد نكنند ها نااخو

ها كه  به  اسم       نوزدهمين سالگرد ربوده شدن  كاظم  اخوان  و ديگر همراهانش  هم گذشت  اما همان             
لوح  تقدير   )  روزنامه فتح يدوعضوشواري سردبير (انجمن صنفي روزنامه نگاران  به  امثال  باقي  وگنجي     

ميت  خبرنگار شجاع  و آزاده  خبرگزاري جمهوري اسالمي  به  سادگي گذاشتند و            دادند، از كنارمظلو  
وقتي    .جويي  پيشكش حتي  يادش  را هم  گرامي  نداشتند؛ رفتن  به  ديدار خانواده  چشم انتظار وي  و دل      

ها،  يونيستقدر رقت  دارند كه  در روزنامه اي  به  جاي  پرداختن  به خيانت  جاسوسان  صه              هايي  آن  دل
عكسي  ترحم برانگيز از خانواده  يكي  از آنها رادر صفحه  اول  به  چاپ  برسانند و يادي  از حقوق  ملت    

  ،گردانندگان  آن  هم  بايد شايسته  دريافت  لوح  تقدير باشند و اگر چنين  است             مظلوم  ايران  نكنند، البد   
 ،نبايد هم  لوح  تقدير    ها رفته  است    جنايات  صهيونيست  خانواده  كاظم  اخوان  كه  فرزندشان  به  ثبت        

 !مگر  او پنجه  بر صورت  نظام  كشيده  و خيانت كرده  و به  سد قانون  برخورد كرده  است ؟. بگيرد
 محمد ايماني 

 كيهان
 ١٩٩٩ جوالي ٨ = ١٧/٤/١٣٧٨

  نفرند٥ديپلمات هاي ايراني دربند رژيم صهيونيستي 
ر وزارت  امور خارجه در مورد ديپلمات هاي  ايراني دربند رژيم صهيونيستي،            درپي موضع گيري اخي  

.  نفراست  ٥موسسه فرهنگي  عاشورا با صدور بيانيه اي اعالم كرد تعداد زندانيان ايراني                        
موسسه فرهنگي  عاشورا ضمن تقدير از مسئوالن اين وزارتخانه، خواستار ارائه گزارشي از طرف                 

 .سي كشورمان درباره اين موضوع شدمقامات دستگاه ديپلما
موسسه فرهنگي  عاشورا تاكيد كرده انتظار مي رفت مسئوالن نگاه همه جانبه به اين موضوع                      
مي نمودند، اگرچه ديرهنگام به موضع گيري اقدام كردند، اما انتظار مي رود كه وزارت  امور  خارجه                
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 جامع و دقيق، حاصل تالش هايش را در معرض           صرفا به صدور بيانيه اكتفا نكرده و با انتشار گزارشي           
 .قضاوت افكارعمومي قرار داده و با پي گيري هاي انقالبي، در راه آزادي ديپلمات هاي  ايراني بكوشد

مسئوالن وزارت امورخارجه بايد بدانند كه        «: موسسه فرهنگي  عاشورا همچنين خبر داده است        
پنج نفرند كه نام نفرپنجم، تاكنون به دليل گمنامي و             ديپلمات هاي ايراني دربند رژيم صهيونيستي،     

اين ديپلمات، فردي   . سستي مسئوالن مطلع از اين موضوع، در فهرست پي گيري ها قرار نگرفته است           
 » .آذري زبان، مسلط به زبان عربي است

 كيهان
 
 ١٩٩٩ جوالي ٩ = ١٨/٤/١٣٧٨

گرد ربوده شدن ديپلمات هاي ايراني اطالعيه انصارواليت شهرستان انزلي درخصوص هفدهمين سال   
 درلبنان

انصارواليت شهرستان  انزلي، با انتشار اطالعيه اي، ضمن گرامي داشت هفدهمين  سالگرد اسارت               
 .چهار گروگان  ايراني، خواستار پي گيري جدي تر در اين باره شده است

 ١٩٩٩ جوالي ١٠ = ١٩/٤/١٣٧٨
 حاج احمد پيش امام است

لب مصاحبه اي خيالي به چاپ رسيده است، توسط  محمدعلي صمدي به                 اين مطلب كه درقا    
نگارش درآمده و به بررسي اخبار و اطالعات مختلف پيرامون وضعيت چهارگروگان ايراني پرداخته             

 .است 
  )٢٢ضميمه ( 

 هفته نامه جبهه
 ١٩٩٩اوت  = ١٣٧٨مرداد 

 !حاج احمد شهيد شده  يا نه ؟
ـ درباره  اسارت     مين اختري  ـ سفيرسابق ايران  درسوريه   لاالسالم والمسپس  از چاپ  مصاحبه  با حجت      

دست  هم     از عزيزان  كه  تعدادشان  به  انگشت  يك          ، بعضي يا شهادت  چهارگروگان ايراني  درلبنان    
 يد، نه  فقط   آآنچه  مي  . ما را مورد لطف  قرار داده اند      ،  اعتراضات  خود  نمي رسد، ناراحت  شده  و با     

ابهام   » حاج احمد متوسليان  شهيدشده  «براي  يك نفر، كه  براي  تمامي  آناني  است  كه  درباره  مطلب               
 .دارند
ـ الف  مسئولين  مملكتي  را   از   دارد تا نظرات  و اظهارات  و انتقادات  هريك             كامل مجله  فكه  آمادگي       

تي چاپ  كند و الزم  است  متذكر شويم  كه  تاكنون          ن  هيچ  كم  وكاس   دوچهارگروگان ايراني  ب با  در رابطه    
از سوي  هيچ كدام  از مسئوليني  كه  در اين  جريان  ذيربط  هستند،              كه  شماره  سوم  زير چاپ مي رود،     

 ، فقط  حجت االسالم اختري  تماس  تلفني  نه تماس  تلفني  گرفته  شده  و نه  نامه  اعتراضيه اي  رسيده  است
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 ، گله  داشتند كه  ما نيز اين          م قبل  از چاپ  مصاحبه  با ايشان هماهنگي  نكردي           اين كه از   گرفتند و 
ن اسرائيلي ها روبه تازگي  مداركي  از د    « اين  توضيح  را هم  دادند كه       البته  ايشان  . اعتراض  را پذيرفتيم  

به  خود از شنيدن  اين خبر خوشحال       ما نيز به نو  »يافت  شده است  كه  نشان مي دهد اين  چهارنفر زنده اند      
شديم  و گفتيم  كه  حاضريم  مصاحبه  مجددي  با ايشان  انجام دهيم  و يا ايشان  طي  نامه اي  مطلب                       

  .رابراي  ما بفرستند، كه  تاكنون  هيچ  خبري از مصاحبه  و يا نامه  نشده  است
د ن و رستگار سالم  به  وطن اسالمي  بازگرد          ، اخوان  نه  تنها حاج احمد، موسوي      اين كه ما از     ـ  ب

 مشكل   .يل  خشنود مي گرديم   ئ ، بلكه  از آزادي  تمامي  اسراي ايراني  دربند اسرا          خوشحال  مي شويم 
هايش   ال  مهم  اينجاست  كه  باوجودي  كه  اسرائيل  به  بودن  چند ايراني  در زندان                    واصلي  و س   

  ايران  براي  پي گيري    اسالمي  ، چرا جمهوري   اعتراف  كرده است  عتليت  رسماً  بخصوص  بازداشتگاه  
جهاني  با    بين المللي  شكايت  نمي برد ويا خواستار مالقات  هيئتي از صليب سرخ          احوال  آنان  به  مجامع   

 آنان  و يا حداقل  اعالم  اسامي  آنها نمي شود؟
معظم  اين  چهاربزرگوار را درك  مي كنيم  و          اي ما ناراحتي  تمام  عزيزان  بخصوص  خانواده ه        ـ   ج 

اميدواريم  ما را نيز در غم فراق  و هجران  عزيزان خويش  همدرد بدانند و يقين  داشته  باشند كه  ما نيز                   
  .منتظر بازگشت  سالمت آن  بزرگواران  هستيم

ـ د چراكه  اگر به  انتهاي     ،  ندارد در چاپ  مصاحبه  آقاي اختري  هيچ گونه  هدف  خاصي  وجود نداشته  و           
 نيز نگاه    ٢٥ سيدحسن  نصراهللا  در صفحه       لبنان  حجت االسالم والمسلمين   حزب اهللا مصاحبه  با دبيركل  

  .متوجه  خواهيدشد كه  هدف  از اين  پرس و جوها فقط  كسب  خبري  اميد بخش  است  و بس                  ،  كنيد
 كالم  خويش  ندارند، گناه  ماچيست ؟حال  اگر حضرات  چنين  خبري  را در ذهن  و 

 روي  دست  بگذاريم  و فقط          ما نيز همچون  ديگران  سر زندگي  خود بنشينيم  و دست           اين كهآيا   ـ   هـ
مسئله  حل مي شود؟ يا بايد براي  يافتن  نتيجه  قطعي  پي گيري  كرد و از              ،  »اللهم فكّ كل اسير«دعا كنيم    

  در اين  مسائل  پرسيد، اصرار كرد، پيله  كرد و پاسخ  خواست ؟ و ذيربط افراد صاحب  نفوذ
ايراني  در   هاي  هاي  مسئولين  مملكتي  در رابطه  با مشخص  شدن سرنوشت  گروگان          ما به  تمامي  تالش   

  .لبنان  ارج  مي نهيم  ولي  آن  را بسيار ناكافي مي دانيم
 ماهنامه فكه

 ١٩٩٩اوت  = ١٣٧٨مرداد
  ثه گروگان گيريجزئيات حاد

سيدرائد فرزندسيدمحسن موسوي ، كاردارسفارت جمهوري اسالمي ايران دربيروت، در مصاحبه با            
نشريه داخلي كميل، چگونگي اسارت پدرش و سه نفر ديگرايراني را درحاجزبرباره شرح داده و                  

 .داليلي بر زنده بودن آنان ارائه مي دهد
 ماهنامه داخلي كميل
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 ١٩٩٩امبر  نو٤ = ١٣/٨/١٣٧٨
 يادي از جاويداالثر حاج احمد متوسليان

 .خاطراتي كوتاه از حاج احمد متوسليان، دست مايه اين مطلب است
 جوان

 ١٩٩٩ نوامبر ١٦ = ٢٥/٨/١٣٧٨
 جهت اطالع

١٣٦١چهار ديپلمات  ايراني كه درسال       «: چاپ لندن در شماره اخير خود نوشت       »الوسط«هفته نامه
اين هفته نامه كه اين خبر را به نقل از منابع ديپلماتيك چاپ            » .تل رسيده اند درلبنان ربوده شدند، به ق    

دولت  جمهوري  اسالمي با دردست داشتن       . كرده، ازمعرفي هويت اين منابع خودداري كرده است        
 . داليلي، معتقد است ديپلمات هاي ربوده شده ايراني زنده هستند

 جمهوري اسالمي
 ١٩٩٩ دسامبر ١١ = ٢٠/٩/١٣٧٨

 چهارفصل انتظار
اين مقاله، نامه اي است از يك خواهربسيجي خطاب به حاج احمد متوسليان كه به شرح حوادث و                  

 .وقايع  مختلف و ذكر برخي خاطرات پرداخته است
 هفته نامه جبهه

 ٢٠٠٠ ژانويه ١٥ = ٢٥/١٠/١٣٧٨
 اسرائيل تنها رژيمي است كه شكنجه در آن قانوني است 

 ـ سخن گو و مسئول  امور      »اليزابت هاجكين «در گفت وگويي تلفني با خانم       رسالت گزارشگر ويژه 
 اسرائيل در سازمان  عفو بين الملل در لندن ـ زواياي مختلف نقض حقوق بشر در اسرائيل در قرن                   

اين مصاحبه مبين بخش هايي از جنايات عليه           .گذشته ميالدي را مورد توجه قرار داده است            
 .نيستي در قرني است كه به تازگي سپري شده استحقوق انساني رژيم صهيو

خانم اليزابت هاجكين، ضمن انتقاد شديد از رژيم صهيونيستي به دليل عدم همكاري جهت روشن                
ما اعالم كرده ايم كه اسرائيل       «: شدن سرنوشت ديپلمات هاي  ايراني ربوده شده در لبنان، مي گويد        

ي كه درمورد سرنوشت چهار ديپلمات  ايراني در          به درخواست عفو بين الملل درخصوص اطالعات     
به نظر ما، خانواده هاي ايرانيان ناپديدشده حق دارند كه بدانند               . دست دارد پاسخ نگفته است      

آنها حق دارند بدانند كه آيا اين افراد زنده هستند يا مرده و آيا در                    . عزيزان شان در كجا هستند    
ما اطمينان داريم كه اسرائيل مي داند كه چه برسر          .برند ياخير اسرائيل در بازداشت مخفيانه به سر مي      

 سال، به تحقيق    ١٧آنها آمده است، و اسرائيل موظف است در مورد زنده بودن يا نبودن آنها پس از                 
 ».بپردازد
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به نظر ما دولت  لبنان    «: خانم اليزابت هاجكين درخصوص مسئوليت دولت لبنان در اين مورد مي گويد        
در اين مورد به تحقيق بپردازد چون آنچه اهميت دارد اين است كه سرنوشت تمام اين                    نيز بايد   

گروگان ها و ناپديد شدگان چه ايراني و چه اسرائيلي، بايد روشن شود تا خانواده هاي آنها بدانند                   
 ».چه برسر آنها آمده است

 هستيم كه پي بردن به واقعيت،       ما مطمئن «: مسئول  امور اسرائيل در سازمان  عفوبين المللي مي افزايد      
 سال است كه در انتظار روشن شدن             ١٧خانواده هاي ديپلمات هاي ايراني    . كامالً ممكن است   

سرنوشت عزيزان خود هستند، و بنابر اين سازمان  عفوبين الملل خواستار روشن شدن سرنوشت اين              
ي ايراني،  خوب نبوده است و       همكاري اسرائيل با ما، در مورد سرنوشت گروگان ها        . ايرانيان است 

هر چند ما لزوماً معتقد نيستيم كه آنها در بازداشت مخفيانه در اسرائيل به سر مي برند، ولي معتقديم                  
كه دولت اسرائيل مي تواند در اين مورد اطالعاتي در اختيار ما بگذارد و همان طور كه گفتم                        

 ». تمام ناپديد شدگان تالش كندبراي روشن شدن سرنوشت جامعه بين المللي هم مكلف است
آيا فكر نمي كنيد كه جامعه جهاني تاكنون به اندازه كافي براي روشن             «: از خانم هاجكين مي پرسيم  

 »شدن سرنوشت ديپلمات هاي ايراني بر اسرائيل فشار وارد نياورده است؟
م فراموش كرد، هر چند     بله، تمام ديپلمات هاي ايراني و البته نبايد ديگران را ه         «: وي پاسخ مي دهد  

طبيعي است كه شما بخصوص در مورد گروگان هاي ايراني نگران باشيد، چون ما خود نيز نگران                  
در تمام طول اين مدت، هميشه از كساني كه به فكر گروگان هاي ايراني هستند، نامه هايي                 . هستيم

ايي دريافت كرده ايم كه در آن      از يكي از دوستان اخوان يكي از گروگان ها، نامه ه         . دريافت كرده ايم 
بعضي از  .  هزار لبناني نيز در طول جنگ ناپديد شدند        ١٧. نوشته است كه هر شب به او فكر مي كند        

ما همچنين از دولت لبنان خواسته ايم كه      . آنها بازداشت و بعضي ديگر پس از بازداشت ناپديد شدند         
 از آنها خواسته ايم در مورد گروگان هاي ايراني        در مورد اين گروگان ها به تحقيق بپردازد، همچنان كه       

 آيا در اسرائيل در بازداشت مخفيانه اين كهبه اعتقاد ما، مسئله زنده بودن يا نبودن آنها و . تحقيق كنند
بله ما هم بر اين باوريم كه جامعه جهاني بايد بر كشورهاي مربوط            . هستند يا خير،  بايد روشن شود      

 ». سرنوشت اين گروگان ها را روشن كنندفشارآورد تا سعي كنند
: از او در مورد اقدامات سازمان  عفو بين الملل در مورد ديپلمات هاي  ايراني مي پرسيم، وي مي گويد               

 در مورد ناپديد شدن چند ديپلمات ايراني و يك عكاس،          ١٩٨٢عفو بين الملل سال ها پيش در ژوئيه      «
ارش ها بود كه ما نامه هايي به سران اسرائيل نوشتيم و سعي            به دنبال اين گز  . اطالعاتي دريافت كرد  

گفته مي شد كه آنها در يك ايستگاه بازرسي توسط            . كرديم بفهميم كه چه اتفاقي افتاده است         
 ما گزارشي   ١٩٩٧حدود دو سال قبل، در ژوئيه سال        . نيروهاي لبناني دستگير و سپس ناپديد شده اند     

اين گزارش عمدتا در مورد           .  فراموش شده در اسرائيل  نوشتيم تحت عنوان گروگان هاي        
بازداشت شدگان لبناني در اسرائيل و بازداشتگاه  خيام در جنوب لبنان بود، و ما گفتيم كه همه آنها را                  
به عنوان گروگان نگه داشته اند تا با بازداشت شدگان  اسرائيلي ناپديد شده همچون رون آراد، مبادله                



 ١٠٧  روزمشار گروگان گيرى
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 ديپلمات ايراني پرداختيم كه سال ها قبل ناپديد شده          ٤زارش به طرح مسئله      ما در همين گ    . كنند
بودند، و در اين گزارش ياد آور شديم كه بعضي از افراد گفته اند كه ديپلمات هاي ايراني به فاصله                    
كمي پس از دستگيري مرده اند و گزارش هايي هم وجود دارد كه به موجب آن، آنها در بازداشت                    

تحقيق در مورد اين گزارش ها ناممكن بود و به نظر نمي رسيد كه لزوما                 . سر مي برند اسرائيل به  
 ».صحت داشته باشند

» آيا شما با خانواده هاي گروگان هاي ايراني هم در تماس هستيد؟            «: از خانم هاجكين مي پرسيم    
ل سال گذشته يا    من شخصا با آنها تماسي نگرفته ام، ولي يكي از نمايندگان عفوبين المل           «: مي گويد

يك سال قبل از آن، در كنفرانسي در تهران، با فردي از دوستان و بستگان گروگان هاي ايراني                       
 ما براي روشن شدن سرنوشت گروگان ها چه          اين كهتماس هايي داشته است و با آنها در مورد            

 مي كردم، سعي   خود من هم هنگامي كه از اسرائيل ديدن       . كارهايي مي توانيم بكنيم، بحث كرده است     
كردم ببينم چه برسر آنها آمده است، و وقتي گزارش هايي دريافت كرديم كه ممكن است آنها زنده                  
باشند، اين گزارش ها را پي گيري كرديم، ولي متاسفانه بايد بگويم كه بررسي اين گزارش ها، ما را                   

 ». سال، آنها هنوز زنده هستند١٧متقاعد نكرده است كه با گذشت 
آنها «: مي گويد» چه صحبتي با خانواده هاي گروگان هاي ايراني داريد؟     «: نم هاجكين مي گوييم به خا 

مردم بايد بدانند كه     . بايد به فشار آوردن براي روشن شدن سرنوشت بستگان شان ادامه دهند               
ايراني ما از اين تراژدي و وضعيت غم انگيزي كه خانواده هاي  ديپلمات هاي             . چه اتفاقي افتاده  است  

اين مسئله اي است كه اكنون بايد      .  سال با آن دست وپنجه نرم كرده اند، كامالً آگاه هستيم          ١٧به مدت
به نظر من اسرائيل و لبنان و ايران بايد به روشن شدن سرنوشت اين افراد و ديگر مفقود                   . حل شود 

 نامه كار مي كنيم و سعي      ما در سازمان  عفو بين الملل، از طريق قلم و با نوشتن           . شدگان كمك كنند  
مي كنيم دولت ها را به رعايت تعهدات  بين المللي خود در تالش براي پي بردن به سرنوشت                       

اسرائيل مي تواند  . ناپديد شدگان و مفقودان تشويق كنيم، و به اين كار خود بهتر ادامه خواهيم داد                 
لمات هاي  ايراني بازداشت شدند،    بگويد كه در مورد آنها چه اطالعاتي دارد، چون هنگامي كه ديپ             

دولت  اسرائيل با نيروهاي  لبناني متحد بود و به نظر من اطالع از سرنوشت گروگان هاي  ايراني كامالً 
به موجب گزارش هايي كه دريافت كرده ايم، احتمال داشت كه گروگان هاي  ايراني در              . آسان است 

 ها را بررسي كرديم و فكر نمي كنيم كه اين             زنداني در عتليت زنده باشند، ولي ما آن گزارش            
گزارش هاي زيادي وجود دارد كه آنها بالفاصله پس از             . گزارش ها پايه و اساسي داشته باشد       

بازداشت كشته شده اند، و فكر مي كنم كه براي دولت لبنان بسيار آسان است كه اين گزارش ها را                    
تفاقي افتاده است و صحت و سقم اخبار دريافتي ما بررسي كنند تا بفهميم پس از بازداشت آنها چه ا

 ».چيست
ما با سازمان هاي زيادي ارتباط داريم،      «: وي در مورد فعاليت سازمان هاي ديگر در اين مورد مي گويد        

ولي سازماني كه احتماالً بيشتر روي اين مسئله كار كرده است سازماني است به نام انجمن زندانيان                 



  ٨٢کمين جوالى  ١٠٨
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رد، و آنها كساني هستند كه سعي كردند بدانند چه بر سر ديپلمات هاي ايراني               كه در ناصره قرار دا    
ما با سازمان هاي  حقوق بشر     . آمده است، و سازمان هاي زيادي به اين مسئله عالقه نشان داده اند            

اسرائيلي هم تماس هاي  نزديكي داريم كه مسائل مختلفي را مطرح مي كنند، بويژه يك سازمان                    
كه در مورد نقض حقوق فلسطيني ها به موجب قوانين اسرائيل كار مي كنند           » بت سالم«ه نام   اسرائيلي ب 

 شامل نقض حقوق     اين كهو آنها به تازگي شروع كرده اند به توسعه دامنه فعاليت خودشان، تا                  
نمي دانم كه آيا آنها در مورد          . ديگران و از جمله لبناني هاي تحت حاكميت اسرائيل بشود              

هاي  ايراني هم كاري كرده اند يا نه، ولي تعجب نمي كنم اگر آنها در اين مورد به دولت                     ديپلمات 
 »     . اسرائيل نامه اي ننوشته باشند

 مصاحبه از سيدحسين ميرشاكي
 رسالت

 ٢٠٠٠ ژانويه ٢٦ = ٦/١١/١٣٧٨
 مذاكرات سري ايران و اسرائيل

 خود، در مقاله اي به شرح و ٢٠٠٠فتم ژانويه  روز ه١١٩٢چاپ لبنان، درشماره » الوطن العربي«نشريه 
. تحليل تبادل هاي انجام شده اسرا و گروگان ها ميان حزب اهللا لبنان و دولت اسرائيل پرداخته است                

دادوستد آينده، عبدالكريم   «: فقط درابتداي اين مقاله مفصل دراشاره به گروگان هاي ايراني آمده است         
ي ايراني در برابرخلبان اسرائيلي و جاسوسان يهودي دستگيرشده         عبيد، مصطفي ديراني وديپلمات ها   

 ». در ايران
 هفته نامه ترجمان سياسي

 ٢٠٠٠ فوريه ٢٢ = ٣/١٢/١٣٧٨
 برگزارمي شود » ميرحسين موسوي«يادواره حاج احمدمتوسليان با سخنراني مهندس 

اسفندماه در محل دانشگاه  علم     اولين  يادواره  دانشجويي جاويداالثر حاج احمد متوسليان، روز نهم           
ستادبزرگداشت  اسراي  دانشجويي     «در اين مراسم كه به همت       .  وصنعت  تهران برگزار خواهد شد    

برگزارمي شود، ضمن پرده برداري از تصوير حاج احمد متوسليان در ميداني          » دانشگاه  علم وصنعت  
ه سازمان  علمي فرهنگي جهان    كه به همين نام اسم گذاري شده، اعتراض  رسمي دانشجويان ب                

همچنين مهندس ميرحسين موسوي، عضو شوراي  عالي  انقالب          . صورت خواهد گرفت » يونسكو«
گفتني است حاج احمد متوسليان دانشجوي دانشگاه         . فرهنگي دراين مراسم سخنراني خواهدكرد     

 .علم وصنعت ايران بوده است
 جمهوري اسالمي

 
 ايراني  هاي  كردن  پرونده  ديپلمات  صهيونيسم  به  دنبال  مختومه



 ١٠٩  روزمشار گروگان گيرى
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ها  به  ياري  صهيونيست   اين  روزها محافل  وابسته  به  صهيونيسم  در تالش  هستند تا به  هر طريقي                
جنايت پيشه صهيونيستي   فراگير نفرت  وانزجارجهاني  نسبت  به  رژيم        موج ،  شتافته  و درحدتوان  خود   

اشخاص  و منابع  مختلف  تبليغي  و سياسي  و خبري  به  كمك                   ،در اين  راه  نشريات    . بكاهندرا  
مفسر منابع خبري صهيونيستي  و    »عليرضا نوري زاده «  ،يكي  از اين  اشخاص    . آمده اند ها صهيونيست

چاپ لندن  است  كه  گزارشي  سراپا مضحك  از         ، الشرق االوسط ي  است  و يكي  از اين  نشريات      يآمريكا
گزارشي  جعلي  و كذب  كه  صرفاً       .  ايراني  درلبنان  منتشر كرده  است     شده يپلمات  ربوده   د ٤سرنوشت   

 جمعه  شب    ،نوري زاده . ها را دنبال  مي كند    منحرف  كردن  اذهان  عمومي  از جنايات صهيونيست      هدف 
  حزب موسوم  به  مجلس لبنان  و رئيس    گذشته  به  نقل  از محافظ سابق  ايلي  حبيقه  نماينده سابق              

 شده  در لبنان  به  دستور حبيقه  پس  از شكنجه  بسيار به قتل                 ايراني  ربوده   ٤:  گفت  ، نيروهاي لبناني 
گذاشته  شد و چندي  بعد      رسيده اند و اجساد آنها در يك  نقب  زيرزميني  در محله اي  در شرق بيروت            

 .وهستاني  در حومه  بيروت  منتقل  گرديد ك  ، اين  اجساد به  يك  منطقهبه  دستور حبيقه
محافل  صهيونيستي  و نيروهاي سياسي  و نظامي  وفرهنگي  وابسته  به  آن  در داخل  و              ،  ها طي  اين  سال  
، مغاير با تمام  حقوق  و عرف بين المللي  است         ي  كه  يكردند تا پرونده  اين  آدم ربا    ، تالش   خارج  لبنان  

 ، شواهد متعددي  وجود    بديهي  است  به  تصريح  مجامع  جهاني     .  شود موشي  سپرده بسته  شود و به  فرا    
عليرضا  .شده  جمهوري اسالمي ايران حكايت  دارد      هاي  ربوده   زنده  بودن  ديپلمات    ارد كه  از   د

ه  يبيكذ ماه  پيش  ت   ٨ راوي خبري  است  كه      ،كه  مزدبگير منابع  خبري  اسرائيل  و آمريكاست       ،  نوري زاده 
، ايراني  معرفي  كرده    هاي  شخصي  كه  وي  او را قاتل  ديپلمات        آن  نيز توسط  ايلي  حبيقه  يعني  همان        

پيش    ماه  ٨ ، دروغ  و متعلق  به       عبارت  ديگر، خبر الشرق االوسط  يك  خبر كهنه        به  . منتشرشده  است 
دستيار ومحافظ  ايلي    ،   املقب  به  كبر    حاتم ره  روبي اطالعات  نوري زاده  برگرفته  از كتابي  است  ك       . است
 .  لبنان  به  رشته  تحرير درآورده  است      ١٣٦٠هاي  اوليه  دهه       سال هاي  درباره  حوادث  و آشوب    ،حبيقه 
كرده  و بعد    ايراني  را صادر   هاي   در اين كتاب  مدعي  شده  كه  ايلي  حبيقه  دستور كشتن  ديپلمات          رروبي
اين   .اين  درخواست  رد شد      اما ،نان  گرديد آخواهان  خريد اجساد     » حبيب  خوري  «ي  به  نام  تاجر

 از وي  جدا شده  بود و لذا        ،ايلي  حبيقه    به  دليل  اختالف  با     رطي  ساخته  شده  كه  روبي    يداستان  در شرا  
و سپس  از سوي     ،   حادثه  كرده  بود    ابتدا از سوي  حبيب  خوري  كه  از بيخ  وبن  اظهار بي اطالعي  از وقوع            

، سال  گذشته   ل  اسفند يايلي  حبيقه  در مصاحبه اي  با تلويزيون لبنان  در اوا         . تكذيب  گرديد  ايلي  حبيقه  
ايراني   هاي  در دست  دارد كه  ديپلمات     لي ياين  داستان  را ساختگي  و مضحك  خواند و تأكيد كرد كه  دال           

صرفاً يك  فضاسازي    ،  رسد هدف  نوري زاده  از تكرار اين  جعليات         بنابراين  به نظرمي  .عموماً زنده  هستند  
از اين  رو انتشار بدون  نقداظهارات  بي پايه اي          . تبرئه  كردن  رژيم جنايت پيشه  اسرائيل  است     جديد براي  

  .هاست  به  آسياب  صهيونيست ريختن  آب  ، صرفاً به  منزله مانند آنچه  نوري زاده  به  هم  بافته  است
 جمهوري اسالمي 

 ٢٠٠٠ فوريه ٢٦ = ٧/١٢/١٣٧٨
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 نامه اي به حاج احمد متوسليان، مقيم زندان فراموشي
در اين نامه به انتقاد از وضع موجود پرداخته و اوضاع  و احوال كنوني جامعه را در                 » عباس صادقي «

 .نامه اي براي حاج احمد شرح داده است
 جبهههفته نامه 

 ٢٠٠٠ فوريه ٢٨ = ٩/١٢/١٣٧٨
  در ميدانند ه يا كشت،مردان  خدا يا زندانند

 ، كه  هم     قوم  يهود مي سوخت   توزي هفده سال  پيش  هنگامي  كه  جنوب  لبنان  در آتش  شرارت  و كينه            
داخته  و هر   هاي  سران  كشورهاي  منطقه  را پر       خيانت اينك  نيز مي سوزد، مردم  مظلوم  لبناني  تاوان        

المللي  حاضر    بين  گاه  كه  هيچ  كشور و هيچ  سازمان        نآ. روز شاهد پرپر شدن هموطنان  خود بودند      
 لبنان    هوارآ ايران  براي  كمك  به  مردم جنگ زده  و         سياسي ديپلمات به حمايت  از لبنان  عزيز نشد، چهار     

شانه  نمودند تا به  فرمان  مقتداي  خود            چهار پرستوي  مهاجري  كه  ترك  خانه  وكا           . شتافتند
 حاج احمد متوسليان  يكي  از سفيران    . به  فريادمظلومان  لبناني  و فلسطيني  برسند      ) ره (حضرت روح اهللا

. ديده  به  ارمغان  مي برد     انقالب خميني  بود و او وعده  پيروزي  حق  را براي  ملت هاي مستضعف  وستم           
هرگزنپذيرفت  كه  در كالس  درس  و شهر امن  بماند درحالي           ،  ه  و غيرتمند بود   او كه  دانشجويي  آزاد   

بني اسرائيليان  قرن  بيستم  با حمايت  مجامع بين المللي  و سكوت  دولتمردان خائن            ،  سوتر كه  كمي  آن  
ن خدا سختي   حاج احمد همچون  مردا   . ، به  قتل عام  و غارت  مردمي  بي دفاع  بپردازند       كشورهاي  منطقه 

 ، ياورشان  و مرهمي  بر        سوي مظلومان  شتافت  تا غمخوارشان     ه  هجرت  را برخود خريد و ب         
ت  ارطي  نقشه اي  حاج احمد و يارانش  را به  اس          ،  اهاي زمان دمزدوران  يهو  اما. شان  باشد  هاي زخم

ربودن   .بند كشند  در  اسالمي  را  بهاي اشغالي  انتقال  دادند تا پيام رسانان  انقال      درآوردند و به  سرزمين   
 بين المللي  غيرقابل قبول     ومجامع هااز نظر تمام  كشور    ،  هاي سياسي  وردن  ديپلمات آو به  اسارت  در    

هيچ  حمايتي  يا   ،   بين المللي   نفوذ صهيونيسم   هبه  واسط  اما. است  و در هر صورتي  محكوم  مي باشد       
به  اسارت  در    . تار آزادي  اين  شيرمردان  باشد، صادر نگرديد          قطعنامه اي  كه  به طورجدي  خواس     

ديدگان  و   ستم بلكه  با يك  گلو فرياد به  كمك        ،  آوردن چهارديپلمات  كه  نه  با توپ  و تفنگ  و تانك          
هفده سال   .زجركشيدگان  لبناني  و فلسطيني  شتافته  بودند، خم  به  ابروي مدعيان  حقوق بشر نياورد              

هفده سال  است  كه  هيچ يك     .  كه  هيچ  قطعنامه اي  در حمايت  از اين  آزاد مردان  صادرنشده  است            است 
 خصوص  موضع گيري    در اين ،   بين المللي  اعم  از فرهنگي  و سياسي        از مجامع  به  اصطالح  مستقل     

 دربند علي الخصوص      خاطره  اين  شيران    و داشت  ياد  ستانه  گرامي آاما امروز ما در      .نكرده اند
 هاي  آزادانديشان  و تمامي  انسان     حاج احمد عزيز، يك بار ديگر به  تمامي         ،هم دانشگاهي  دالورمان 

 مسلمان   عزيزان  خواهد بود و امروزه  هر دانشجوي        دنيا اعالم  مي نماييم  كه  راه  ما راه  اين           وم ل مظ
 .حاج احمد متوسليان  ديگري  خواهد بود، يت ماي والظوآزاده  با پيروي  از اوامرمقام  ع

 دانشگاه علم و صنعت ايران  هللا مجمع دانشجويان حزب ا
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اي عدالت خواهان، اي آزادمردان جهان به چه مي انديشيد؟ چگونه مي توانيد اين همه ظلم و                     

د و هيچ   بي عدالتي را در جهان تحمل كنيد؟ چگونه مي توان ظلم وستم صهيونيسم جهان خوار را دي             
آن عزيز كيست جز     .  روزاست كه ازدوري آن عزيز مي گذرد        ٢٥ماه و ٧ سال و  ١٧امروز! نگفت؟

او يل كردستان است   . حاج احمد متوسليان دانشجوي دانشگاه مهندسي برق دانشگاه علم وصنعت ايران     
 به  »دفترفرهنگي  دانشكده  مهندسي راه آهن   «. كه درزندان هاي رژيم  اشغالگرقدس گرفتار است         

 ٤ نمايندگي از دانشجويان  دانشگاه  مهندسي راه آهن به  عنوان نهادي علمي و فرهنگي، اسارت اين                 
عزيز در چنگال بي رحمان عالم را محكوم كرده و به رهبرفرزانه خود اعالم مي دارد كه آماده هرگونه       

 .اقدامي  براي آزادي اين سفركردگان مي باشد
 اه آهندفترفرهنگي دانشكده مهندسي ر

 ٢٠٠٠ مارس ١ = ١١/١٢/١٣٧٨
 سردار در غربت

نوشته شده، به شرح    » كنگره شهدا، اسرا و مفقودين دانشگاه  علم وصنعت ايران    «دراين مقاله كه توسط     
 .كامل زندگي حاج احمدمتوسليان واسارت او و همراهانش پرداخته شده است

 رسالت
 

 ماندنت به رنگ سبز، رفتنت به رنگ خون
است كه توسط ستادكنگره  شهدا، اسرا و       » اولين يادواره  جاويداالثر احمد متوسليان  « شرح   اين گزارش 

 . برگزارشد٩/١٢/١٣٧٨مفقودين دانشگاه  علم وصنعت روزدوشنبه 
  )٢٣ضميمه ( 

 جوان



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٧٩سال 
  م٢٠٠٠ – ٢٠٠١

 
 ٢٠٠٠ مارس ٢٩ = ٩/١/١٣٧٩

 ه ايراني به بيروتسفرخانواده هاي چهارديپلمات ربوده شد
با ورودهيئتي از خانواده هاي چهارديپلمات ربوده شده ايراني به بيروت، روز دوشنبه دورتازه اي از               

اين هيئت روز يكشنبه وارد پايتخت لبنان شده و       . تالش ها براي روشن شدن سرنوشت آنان آغاز شد       
ر اطالعات تازه اي درباره    در مالقات با مسئوالن دولتي و شخصيت هاي سياسي ومذهبي اين كشو           

ايلي حبيقه ازمسئوالن شبه نظاميان منحله نيروهاي لبناني،و       . سرنوشت اين چهارتن به دست آورد      
ازنمايندگان فعلي مجلس لبنان، چندي پيش در مصاحبه اي  تلويزيوني شايعه كشته شدن چهار ايراني              

د سميرجعجع سركرده اين گروه     برخي محافل مي گوين  . ربوده شده  دراين كشور را تكذيب كرد        
درتاييد اين خبر، احمد     .  مسلح  مسيحي، چهارايراني را به رژيم صهيونيستي تحويل داده است             

حبيب اهللا مسئول يك گروه فلسطيني حقوق بشر نيز دوسال پيش اعالم كرده بود كه برخي ها اين                   
 .چهارايراني را در يكي از زندان هاي رژيم صهيونيستي ديده اند

 تحف
 ٢٠٠٠ مارس ٣٠ = ١٠/١/١٣٧٩

 وعده رئيس مجلس لبنان براي دست يابي به چهارديپلمات  ربوده شده  ايراني 
رئيس مجلس لبنان در ديدار با خانواده هاي چهار ديپلمات  ربوده شده ايراني  در لبنان، بر لزوم                     

است دراين راه   روشن شدن سرنوشت آنان تاكيد كرد و از دولت و نيروهاي سياسي اين كشور خو               
دراين مالقات نبيه بري با ابراز همدردي با خانواده هاي  ايراني هاي             . كوشش بيشتري مبذول دارند   

ايلي . ربوده شده  درلبنان، قول داد كه براي روشن شدن سرنوشت آنان تالش بيشتري انجام دهد                 
ي مجلس  لبنان، چندي پيش در       حبيقه فرمانده  قبلي شبه نظاميان نيروهاي لبناني و از نمايندگان كنون         
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ممكن است آنان در     «: مصاحبه اي تلويزيوني با رد اتهام كشتن چهار ايراني  ربوده شده گفت كه              
 ».زندان هاي اسرائيل باشند

برخي از زندانيان لبناني كه چندماه پيش از زندان هاي رژيم صهيونيستي آزادشده اند، گفته اند كه چند              
اين درحالي است كه پاره اي        . دان هاي اين رژيم مشاهده كرده اند       ايراني را در يكي از زن         

محافل سياسي لبنان احتمال مي دهند كه رژيم صهيونيستي چهارديپلمات ايراني را براي مبادله با رون             
 . آراد خلبان ناپديد شده خود در لبنان، نگه داشته است

 عصر آزادگان
 

 مسئوالن لبنانيديدار خانواده هاي گروگان هاي ايراني با 
خانواده هاي گروگان هاي  ايراني با شيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس مجلس اعالي  شيعيان  لبنان             

شيخ شمس الدين دراين مالقات برلزوم روشن شدن سرنوشت چهار ايراني  ربوده شده          . ديدار  كردند  
 بيشتري مبذول   تاكيد كرد و از دولت و نيروهاي سياسي اين كشورخواست در اين راه كوشش                 

 . دارند
 كيهان

 ٢٠٠٠ مارس ٣١ = ١١/١/١٣٧٩
 ديدار خانواده گروگان هاي ايراني  با نخست وزير لبنان

الحص، .خانواده هاي چهارديپلمات ربوده شده ايراني با سليم الحص نخست وزيرلبنان مالقات كردند         
 خواند و از اين موضوع      ناپديد شدن ديپلمات هاي ايراني و روشن نشدن سرنوشت آنان را دردناك          

نخست وزير لبنان قول داد از همه امكانات دولتي براي روشن شدن سرنوشت آنان             .ابراز تاسف كرد  
 .بهره گيرد

 بيان
 

 ديدار خانواده گروگان هاي ايراني با رهبرمسيحان لبنان
/١٠/١نبه  خانواده چهارديپلمات ربوده شده ايراني، درسومين روز اقامت خود در بيروت، روز چهارش          

سفير، در اين مالقات با      .  با كاردينال نصراهللا سفير رهبرمذهبي مسيحيان ماروني لبنان ديدار كردند       ٧٩
ابراز تاسف از طوالني شدن قضيه ديپلمات هاي ربوده شده ايراني در لبنان، خواستار بهره گيري از همه             

 .امكانات دولتي وغيردولتي براي روشن شدن سرنوشت آنان شد
  نامه پيام آزاديهفته

 
 
 ٢٠٠٠ آوريل ٣ = ١٣٧٩/ ١٤/١
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١١٤ 

 چهارديپلمات ايراني را سميرجعجع  ربوده است
خانواده هاي چهار ديپلمات  ربوده شده  ايراني، با سيدحسن نصراهللا دبيركل  حزب ال له لبنان ديدار                

سيدحسن نصراهللا  . كردند و خواستار كمك وي براي روشن شدن سرنوشت اين چهارتن شدند               
دبيركل  حزب اهللا  . دراين ديدار به آنان قول داد كه دراين زمينه ازهيچ اقدامي دريغ نخواهندكرد                 

باتوجه به اين كه ديپلمات هاي  ايراني  مهمانان لبنان بوده اند، در مورد روشن شدن سرنوشت              «: گفت
 ».آنان، دولت  لبنان و همه مردم اين كشور مسئوليت دارند

ن با ايلي حبيقه نماينده  مجلس  لبنان كه به هنگام ربوده شدن چهار ديپلمات                اين خانواده ها همچني  
، يكي از مسئوالن شبه نظاميان نيروهاي لبناني بود، در اين ديدار مسئوليت خود             ١٣٦١ ايراني درسال   

را در ربودن اين چهار ايراني رد كرد و سميرجعجع يكي ديگر از مسئوالن شبه نظاميان                            
گروگان هاي  ايراني احتماال در زندان هاي     «: وي گفت . ي را مسئول ربودن آنان دانست       نيروهاي لبنان

مختلف نگه داري مي شدند و بعيد نيست كه مسئوالن يكي از اين زندان ها آنان را به اسرائيل تحويل                 
ن  و فراري بودن بسياري ازمسئوال     ١٩٩٩با توجه به منحل شدن نيروهاي لبناني درسال         » .داده باشند 

اما وي وعده  داد كه درمورد روشن        . امنيتي اين گروه، تحقيقات كامل در اين باره بسيارمشكل است        
خانواده هاي چهارديپلمات ايراني ربوده شده، هفته گذشته    . كردن نكات تاريك اين موضوع كمك كند      

اسالمي، وارد بيروت شدند و درمدت اقامت خود با مسئوالن بلندپايه دولتي و مقام هاي مذهبي                   
 .مسيحي مالقات كردند و خواستار كمك آنان شدند

 آفرينش
 ٢٠٠٠ آوريل ١٣ = ٢٤/١/١٣٧٩

 ساخت سريال شهيد متوسليان
فيلمنامه اين  . شنيده مي شود ساخت سريال زندگي شهيدحاج احمد متوسليان قطعي شده است              

متن فيلمنامه در   . تنوشته و حبيب اهللا كاسه ساز مجري طرح آن اس          » بهزاد بهزادپور «سريال را    
قرار گرفته اما هنوز كارگردان آن        » ابراهيم حاتمي كيا «و  » احمد مرادپور «،  »مجتبي راعي «اختيار

 .مشخص نشده است
 مشاركت 

 ٢٠٠٠ آوريل ٢٣ = ٣/٢/١٣٧٩
  كيميايي وساخت يك سريال جنگي

مسعود «قرار است ) ص( محمدرسول اهللا ٢٧شنيده ها حاكي است درپي پيشنهاد فرمانده لشكر           
متن اين سريال را بهزاد بهزادپور نوشته است        . سريال زندگي حاج احمد متوسليان را بسازد     » كيميايي

 .و مجري طرح آن حبيب كاسه ساز است
 مشاركت

 ٢٠٠٠ مه ٩ = ١٩/٢/١٣٧٩
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 فاتح قلب ها
 .به ذكر خاطراتي از حاج احمد متوسليان در كردستان پرداخته است» علي چرخكار«

 كيهان
 ٢٠٠٠جوالي  = ١٣٧٩تير

  خدا كند كه بيايي
در مقاله اي احساسي براي حاج احمد، خاطرات روزهاي بودنش را نوشته             » عبدالحسين رحمتي «

 .است
 ماهنامه شاهد

 ٢٠٠٠جوالي  = ١٣٧٩تير 
  نفر گروگان  ايراني  در لبنان  چه  خبر؟٩از 

چه  مسائلي  مي شود و      بعد از آزادي  دچار      اين كهحال    ! آزاد شد رفت  ! اين  هم  از لبنان ؛ تمام  شد      
 » !ها پدر و مادر دارد، اما شكست  همواره  يتيم  است           پيروزي  ده «: از قديم  گفته اند  .  ، بماند حتي  شده 

 تمام شد؛ پيروزي  لبنان  ـ كه  به         و فكر نكنيد اسرائيل  رفت  بيرون      . اين  اصل  بر لبنان  هم  حاكم  است      
ـ  اهللا لبنان  بود  هاي  جوانان حزب    ، ثمره  فداكاري  هاي  سياسي  واقع بين   اعتراف  اكثر شخصيت  واقع  و به     

 ، ولي  آنچه  بر فضاي  لبنان       پيروزي  و فرار دشمن  كه  همواره  شيرين  است         . ، هم  تلخ  هم  شيرين  است  
    :  ، اين  است  كهسايه افكنده  است

 »  ، به  ما پيوستيدبه  غنائم  كه  رسيديم            را بستيدجنگ  زد نعره  ولي  پنجره ها«
ي  تروريستي  مي خواندند، در جشن پيروزي      ملاشغالگران  را ع     اسالمي  عليه آنان كه تا ديروز مقاومت     

ولي  به  چه  و براي  چه ؟ آناني  كه  حتي  تفاوت  چوب  واسلحه  را نمي دانند و در طي                       . مي خندند
هاي سياسي  اين  كشور و آن  كشور بودند بلكه  با چاپلوسي  و            ل  گذشته  فقط  به  دنبال  شخصيت     سي سا
 زياد وارد .  ، مقام  و منصبي براي  خود دست  و پا كنند، امروز شادمانه  از پيروزي شان  دم  مي زنند               نفاق

  : ، همه  اينها مقدمه  بود تا بگويمجزئيات  نشوم
 ، هم اشك  شوق  مي ريزند، هم  اشك        ، چهارخانواده  در ايران   زي  مقاومت اسالمي لبنان اين  روزها با پيرو   

چهار خانواده  كه  هجده سال  چشم انتظار خفت  و ذلت  اسرائيل  و فرار آن  ماندند تا بلكه خبري                  . فراق
 ، تكليف   ايران جمهوري اسالمي  آيا امروز جا ندارد دولت         .شان  بازآيد، ولي افسوس    از فرزندان 

 ...شان باشند يا همچنان  چشم  انتظار آمدن  فرزندان. اين خانواده هاي  مظلوم  را مشخص كند
آيا بايد   سر مي برند و هيچ  اسمي  از آنهانيامده  است ؟        ه هاي  اسرائيل  ب   راستي  چه  تعداد در زندان    ه  ب

كه چندسال  پيش  مدعي  شد نقشه  محل          ، اطالعات آلمان  باور رئيس سازمان  اشميت براند  پذيرفت   
 ، در مذاكرات  خود با      تحويل  مسئولين  ايراني  داده  است      هاي ايراني  را  كشته  شدن  و دفن  گروگان     

لبنان  به دست  مزدوران      در ١٩٨٢صهيونيستي جهت  تبادل  اسرا، درباره  سه  نفر ايراني اي  كه  سال            رژيم 
فلسطين  نيز اعالم  كرد       هاي  بازرسي حقوق بشر زندان  مسئول » احمد حبيب اهللا « اسرائيلي  اسير شدند و   
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 ايراني  در    هستند، هيچ  سوالي  نكرده ؟ مگر مي شود اسرائيل  قبول  كند سه               كه  آنان  در اسرائيل    
ن  را   ، اسامي آنا اسالمي   ولي  هيچ كس  از مجامع بين المللي  و حتي  جمهوري            هستند هايش زندان

 نپرسد؟ يا پرسيده اند ولي  اعالم  نمي كنند؟
 اولين  بار در طول  تاريخ         ، ديگر مسئله  لبنان  تمام  شد و الحمدهللا  اسرائيل  براي             هر آنچه  هست  

الت  بسياري  از سياستمداران      اجاي  سو   ، ولي  اينجا   با ذلت  و خفت  از لبنان  گريخت           ،پرجنايتش
تر اينجاست  كه  بدانيم      جالب»  ايراني  در لبنان  چه  خبر؟     هاي ازگروگان«: ود دارد خارج بين  ايران  وج  

 البته   ،ايراني     ، همراه  با چهارديپلمات   هاي  تجاوز اسرائيل  به  لبنان     اولين  ماه ) ١٣٦١ (١٩٨٢ در طي سال 
پس  آن  پنج نفر كه     . در آمدند  مزدوران  اسرائيلي      ، حدود پنج نفر ديگر نيز به  اسارت       با فاصله  زماني  

يك  هفته  قبل  از اسارت       .سر مي برند ه   ، كي  هستند و كجا ب     تاكنون  هيچ  اسمي  از آنان  به ميان  نيامده      
 ، يك  ايراني  مستقيم  توسط  نيروهاي اسرائيلي  دستگير شد و براساس  يكي  از نامه هاي                    نمتوسليا

 پنج نفر به  اسارت  در آمده اند كه  نفر پنجم  شخصي  است  به  نام                 وزارت خارجه  نيز در حاجزبرباره    
 نيز سفارت ايران  دربيروت  در بيانيه اي  كه  درمطبوعات  چاپ  شد ـ           ١٣/٦/١٣٧٣و روز    » شيخ توسلي«

 . دن نفر مي باش٧، ١٩٨٢شده  در سال   ايرانيان  ربوده كه ولي  هيچ كس  توجهي  به  آن  نشان  نداد ـ 
هم  دارد مشخص  مي شود،     حال  كه  اسرائيل  در موضع  شكست  قرار گرفته  است  و مسئله  ران  آراد              

 ، بلكه  همه     چهار نفر معروف  و مشهور شده        هاي  ايراني ؟ نه  فقط  آن      چه  خبر قطعي  از گروگان     
  .هاي  اسرائيل زندان ايراني هاي  گمنام  و مفقود در

 حميد داودآبادي
 مه فكهماهنا

 ٢٠٠٠جوالي  = ١٣٧٩تير 
 حاجز برباره

در اين متن كه به عنوان فيلمنامه مستند نوشته شده است، حميد داودآبادي حوادث و وقايع از                      
هنگام عمليات الي بيت المقدس در خرمشهر ، تا اسارت چهار گروگان در بيروت را مورد توجه قرار                

 .داده است
  )٢٤ضميمه ( 

 ماهنامه فكه
 ٢٠٠٠جوالي  = ١٣٧٩تير 

 !!!هجده سال موضع گيري قاطعانه… وزارت خارجه و 
حميد داودآبادي در اين مقاله كه به مناسبت هجدهمين سالگرد فقدان گروگان هاي ايراني منتشركرده             

 در مطبوعات   ٧٩است، ضمن ارائه روزشماري از وقايع و اخباري كه از زمان اسارت آنها تا سال                    
سئله منتشرشده ، به انتقاد ازعملكرد ضعيف وزارت امورخارجه پرداخته و نوشته           ايران پيرامون اين م   

شايدازهمان اولين روزهاي اسارت چهارگروگان ايراني دربيروت، واحدي تاسيس شد كه             «: است



 ١١٧  روزمشار گروگان گيرى
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عليه فاالنژيست ها و صهيونيست ها و همه       !! و قاطعانه !! كارش فقط صدور بيانيه هاي شديداللحن     
هرسال بيانيه اي كه اصل آن پوسيده است و هرسال فقط           . آن چهارغريب است  عوامل ربوده شدن    

وزارت  «ويرايش جديدتر مي شود، از رسانه هاي گروهي به اطالع امت حزب اهللا مي رسد كه                     
امورخارجه دربيانيه شديداللحني رژيم  صهيونيستي را تهديد كرد كه اگر گروگان هاي ايراني  را در                

در طي هجده سال گذشته، اطالعيه ها،      !!! ند، پس كي مي خواهد آزاد كند        اولين فرصت آزاد نك    
بيانيه ها و اظهارات ضدونقيضي درباره گروگان هاي ايراني منتشرشده است كه البته همه اينها، آن                 
چيزي است كه در داخل منتشر شده است وگرنه نگاه خارجي ها به اين مسئله نوع كامال متفاوتي                    

ايد از سياست گذاران سياست  خارجي و مسئولين امر اين سوال را داشت كه                به هرحال ب  . است  
درطي اين هجده  سال، چه اطالعات قاطع و مستندي در رابطه با گروگان هاي  ايراني به دست                      

 »آورده اند و عكس العمل و نظر سازمان ملل دراين رابطه چگونه بوده است؟
 ماهنامه فكه

 ٢٠٠٠ جوالي ٢ = ١١/٤/١٣٧٩
  بسيجي به كوه هاي تهران به ياد روزهاي اسارت احمد متوسليان٦٥٧٠عودص

درآستانه فرارسيدن چهاردهم تيرماه هجدهمين سال به گروگان گرفته  شدن سرلشكر جاويداالثر               
 نفر از بسيجيان استان     ٦٥٧٠) ص(محمدرسول اهللا٢٧حاج احمد متوسليان بنيان گذار و فرمانده لشكر      

اي اسارت وي، روز گذشته در قالب گردان هاي عاشورا والزهرا، باصعود به              تهران به تعداد روزه   
 .كوه هاي تهران، ياد و خاطره آن سرداربزرگ را گرامي داشتند

 كيهان
 ٢٠٠٠ جوالي ٤ = ١٣/٤/١٣٧٩

 !رون آراد درايران است
ذشته سي لندن، شب گ    .بي.يك خبرگزار ارشد شبكه تلويزيوني  بي     «: راديو رژيم صهيونيستي گفته  

به دنبال گفت وگوهايي كه درهفته هاي اخير با چندتن از بلندپايگان لبنان به عمل آورده، تقريبا              : گفت
سي شب  .بي.تلويزيون  بي . مسلم شد كه كمك خلبان مفقوداالثر اسرائيلي رون آراد، درايران است           

رچوب آن، ازجمله   گذشته برنامه كاملي را به جريان ناپديد شدن رون آراد اختصاص داد كه در چا               
گفته شد كه اكنون فضاي مساعدي براي كوشش به منظور آگاهي از سرنوشت كمك خلبان                       

 ».اسيراسرائيلي وجود دارد
سي كه  .بي.خبرگزار ارشد بي  » مارك ارين «: بخش فارسي جمعه شب راديو رژيم صهيونيستي افزود      

خروج :دگاه خويش اظهار داشته   سخن مي گفت، در توضيح دي    » نيوزنايت«در برنامه خبري پربيننده     
اسرائيل از لبنان و تحوالتي كه در داخل ايران رخ داد، محيط خوش بينانه تري براي كسب اطالع                    

 ».ازسرنوشت رون آراد ايجاد مي كند
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اين درحالي است كه منابع  جهاني به صورتي غيرعادالنه، از سرنوشت چهار ايراني اسيردر لبنان،                  
 . را منعكس نمي نمايندهيچ گاه پي گيري وخبري

 ايران
 

 سرنوشت چهارديپلمات ايراني همچنان نامعلوم است
به مناسبت نوزدهمين سالگرد آدم ربايي صهيونيست ها، موسسه فرهنگي  عاشورا بيانيه اي به اين شرح            

نوزده سال پيش درچنين روزهايي چهارديپلمات  ايراني عليرغم اين كه از مصونيت سياسي          «: صادركرد
خوردار بودند، توسط مزدوران رژيم صهيونيستي در  لبنان به اسارت درآمدند و سرنوشت اين                  بر

چهار ايراني  ربوده شده نيز در هاله اي از ابهام قرار گرفت و اين درحالي است كه در داخل و خارج                    
صرف نظر از  . از كشور گزارش ها و اخبار ضدونقيضي  پيرامون وضعيت آنان منتشر شده است                 

خورد سرد و بي رغبت محافل به اصطالح مدعي حقوق بشر اعم از كميسيون  حقوق بشر  ملل متحد،              بر
صليب سرخ  جهاني و ده ها مجمع ريز و درشت مشابه آنها و نيز رسانه هاي  غربي با قضيه جنجال                    
 آفرين ربودن چهارعضو هيئت ديپلماتيك ايران كه به جهت برخورداري از مصونيت سياسي تعرض به          
آنان در حقيقت تعرض به موازين متعارف و محترم سياست  بين الملل تلقي مي شود، همان مختصر                
اخباري كه بعضا از كانال همين مجامع  و رسانه ها درباره گروگان هاي  ايراني انتشار مي يابد، بعضا                  

ا فراهم  موجبات سردرگمي افكارعمومي و خصوصا نگراني خانواده هاي چشم انتظار اين چهارتن ر           
باتوجه به اين كه در آستانه نوزدهمين سالگرد ربوده شدن چهارگروگان ايراني قرار داريم،              . مي آورد

ضروري است به منظور تحقق خواست ملت بزرگ ايران كه همانا آزادي فرزندان شان از چنگال                   
 تحقيق  رژيم صهيونيستي است، هيئتي ازسوي رياست محترم جمهوري و يا وزارت امورخارجه جهت         

و پي گيري اين موضوع تعيين شده و اين هيئت در اولين فرصت، نتايج پي گيري هاي خود را به                     
 ».اطالع مردم چشم انتظار ايران برساند

 كيهان
 

 محمدرسول اهللا با انتشار اطالعيه اي خواستار روشن شدن وضعيت چهارتبعه ايراني شد٢٧لشكر
 سال  ١٩باگذشت  «:   بين المللي در اين خصوص آمده است     در اين اطالعيه با انتقاد از سكوت مجامع       

ازآن عمل تروريستي هنوز هيچ گونه حركت قابل توجهي ازسوي مجامع  بين المللي صورت نگرفته و             
 ».سرنوشت اين چهارتبعه ايراني در پرده اي از ابهام  باقي مانده است

اگر آن  «: اين مسئله تصريح شده است    دراين بيانيه با تاكيد بر لزوم حساسيت و جديت در پي گيري            
روز در قبال ربوده شدن خبرنگار خود كاظم اخوان درلبنان، سكوت اختيار نمي كرديم، ديگر                     

 ».را در افغانستان به آن طرز فجيع به شهادت نمي رساندند» محمود صارمي«خبرنگارما شهيد
 كيهان



 ١١٩  روزمشار گروگان گيرى

١١٩ 

 
 سرنوشت چهارديپلمات همچنان نامعلوم است

اگرچه برخي خبرها    . د آدم ربايي جالدان رژيم صهيونيستي درلبنان هم فرارسيد         نوزدهمين سالگر
حاكي از زنده بودن اين ديپلمات هاي رشيد و پاكباخته  ايراني است، اما هنوز اطالع دقيقي                        

درهمين زمينه سازمان ها، نهادها و گروه ها با         . ازسرنوشت و محل نگه داري آنان دردست نيست        
اي جداگانه اي خواستار تالش مستمر و فراگير مجامع دولتي و بين المللي براي                انتشار اطالعيه ه 

 .روشن شدن وضعيت آنان شدند
 كيهان

 ٢٠٠٠ جوالي ٥ = ١٤/٤/١٣٧٩
 ايران رژيم صهيونيستي را مسئول سرنوشت ايرانيان ربوده شده درلبنان مي داند

 ايراني توسط عمال رژيم صهيونيستي    درآستانه سالگرد ربوده شدن چهارتن از اتباع و ديپلمات هاي          
جمهوري اسالمي ايران رژيم صهيونيستي را مسئول  «: درلبنان، سخن گوي وزارت امورخارجه اعالم كرد    

 ».سرنوشت اتباع خود مي داند
كه در جريان گفت وگوي  هفتگي خود با خبرنگاران داخلي سخن مي گفت،               » حميدرضا آصفي «

 سال از ربوده شدن چهارتن ازاتباع ايراني توسط عمال             ١٨يرماه ، با فرارسيدن چهاردهم ت  «: افزود
طي اين سال ها، محافل صهيونيستي و نيروهاي وابسته به آن تالش                . رژيم صهيونيستي گذشت 

كرده اند تا پرونده اين آدم ربايي كه مغاير با تمام حقوق وعرف بين المللي است، بسته شده و به                      
سالمي ايران بارديگر ضمن محكوم كردن اين اقدام ضدانساني            جمهوري ا. فراموشي سپرده شود   

رژيم صهيونيستي، مسئوليت اين آدم ربايي و همچنين سرنوشت اتباع خود را كه شواهد متعدد حاكي              
 » .از زنده بودن ايشان و انتقال آنها به فلسطين اشغالي است،متوجه رژيم صهيونيستي مي داند

ا و مجامع  بين المللي، كليه دولت ها و بويژه دولت لبنان خواست            آصفي درهمين رابطه از سازمان ه     
ازهمه امكانات خويش براي وادار ساختن اين رژيم به اجراي مفاد حقوق بين المللي بشردوستانه                 

وي ضمن ابراز همدردي كامل با خانواده هاي اين عزيزان كه سال هاست درد انتظار را              . استفاده كنند 
يگر تاكيد كرد كه وزارت خارجه  جمهوري اسالمي ايران اين موضوع را به                تحمل مي كنند، بارد   

طورجدي دنبال مي كند و براي روشن شدن اين مسئله و بازگرداندن اين عزيزان به ميهن اسالمي،                  
 .ازهيچ تالشي فروگذار نخواهد كرد

 خراسان
 ادي  از چهارديپلمات  اسير ايراني  ي

، زندگي نامه  »صمد موحد «،   حاج احمد متوسليان  و يارانش  درلبنان        به  انگيزه سالگرد ربوده  شدن     
 .مفصلي از حاج احمد متوسليان و وقايع  و حوادث پس از ربودن او و همراهانش را نوشته است

  )٢٥ضميمه ( 
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 بهار
 

 درخواست ستادكنگره شهدا و اسرا دانشگاه علم و صنعت ايران ازآقاي خاتمي 
ا و مفقودين دانشگاه  علم وصنعت  ايران، با صدور بيانيه اي، از تمام مراكزعلمي              ، اسر ستاد كنگره شهدا 

در بيانيه  . جهان خواست كه زمينه آزادي چهار اسير ايراني دربند رژيم صهيونيستي را فراهم كنند               
شماره دو اين ستاد، كه به مناسبت هجدهمين  سالگرد اسارت دانشجو احمد متوسليان و همراهانش               

اكنون كه خوشبختانه رياست سازمان  كنفرانس  اسالمي به  عهده جناب          «:  ، آمده است  ر شده بود  منتش
 ، خواهشمنديم   آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس  محترم  و محبوب  جمهوري  اسالمي  ايران مي باشد              

لمي  و مراتب اعتراض دانشجويان  ايراني نسبت به اين جنايت رژيم صهيونيستي را  به اطالع مجامع  ع           
 ». ، باشيمبين المللي برسانند تا ان شااهللا شاهد آزادي اين عزيزان كه از دانشجويان كشورمان مي باشند

 ،فرهنگي جهان، بنابه رسالت علمي وصنفي خود،      چرا سازمان هاي  علمي  «: اين بيانيه تصريح مي كند   
انشگاه علم و صنعت ايران و    خواستار وپي گير آزادي آقاي احمد متوسليان دانشجوي  دانشكده برق د         

آقاي سيدمحسن موسوي دانشجوي  دانشكده فني دانشگاه تهران نمي باشند؟ چرا مراكزخبري و                
گزارشي جهان و سازمان  خبرنگاران بدون مرز، حمايت خود را نسبت به كاظم اخوان خبرنگاري كه              

چرا سازمان  حقوق بشر عامالن     ، اعالم نمي كنند؟    سال اسير در زندان هاي اسرائيل مي باشند     ١٩مدت  
 ، ضمن افشاي ماهيت    و حاميان اين جنايت را به جهانيان افشا نمي كند؟ ما دانشجويان آزادي خواه             

 ، از تمامي مراكزعلمي و سازمان هاي ذيربط و مردم آزاده جهان مي خواهيم،              پليد اسرائيل جنايتكار 
هت آزادي چهاراسيرايراني دربند        ، زمينه را ج      ضمن محكوم كردن اين عمل ناجوانمردانه          

 ».رژيم صهيونيستي را فراهم نمايند
 انتخاب

 ٢٠٠٠ جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٧٩
  درخواست ايران از سازمان ملل براي آزادي چهارديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي

تباع و  سيدكمال خرازي وزير  امور خارجه  ايران، در نوزدهمين  سالروز ربوده  شدن چهارتن از ا                 
دبيركل  سازمان  ملل متحد، خواهان    » كوفي عنان «ديپلمات هاي ايراني  در لبنان، با ارسال نامه اي براي         

آقاي خرازي دراين نامه، اقدام      . پي گيري جدي اين سازمان براي آزادي گروگان هاي ايراني شد           
ان مسئوليت آدم ربايي   جمهوري  اسالمي  اير  «: ضدانساني رژيم  صهيونيستي را محكوم و تصريح كرد       

 ».وسرنوشت اتباع خود را متوجه رژيم  صهيونيستي مي داند
خرازي به كارگيري مساعي و امكانات سازمان  ملل متحد براي وادار كردن رژيم صهيونيستي به اجراي      

 .مفاد حقوق بين الملل و آزادي چهارتبعه  ايراني را مورد تاكيد قرارداده است
 اطالعات

 ٢٠٠٠ جوالي ٧  =١٦/٤/١٣٧٩
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 دولت نسبت به سرنوشت ديپلمات هاي ايراني  بايد باجديت برخورد كند
خانم مريم مجتهدزاده همسرآقاي سيدمحسن موسوي يكي از ديپلمات هاي  ربوده شده  ايراني، از               

از «: همكاري نكردن مجامع  بين المللي براي روشن شدن سرنوشت ديپلمات ها، انتقاد كرد و گفت              
 ، كميته  ويژه  پي گيري از سوي وزارت  امور خارجه تشكيل شد تا  ديپلمات ها دستگير شدندزماني كه

 ، مسئله را پي گيري كند، و با مكاتباتي كه از طرف اين كميته با مجامع  بين المللي انجام گرفت                      
سازمان ملل آقاي  خرازي زماني كه به عنوان نماينده  ايران  در             . متاسفانه جوابي به آنها داده نشد       

حضور داشت، قضيه را به طور جدي پي گيري كرد اما هيچ جواب روشني از طرف دولت هاي درگير 
ارائه نشد و سازمان هاي  بين المللي هيچ گونه كمكي براي روشن شدن مسئله نكردند؛ در حالي كه                 

 ».اگر اتباع خودشان مورد تعرض قرارگيرند به سرعت اقدام مي كنند
 بار مورد   ٦همسر بنده   «:  به گروگان گرفته شدن ديپلمات هاي ايراني، گفت      وي درخصوص علت  

سوء قصد رژيم صهيونيستي و عمال عراق در لبنان قرار گرفت و اين مقاومت آنها بود كه موجب                    
فروردين ماه امسال، به همراه آقاي خرازي       . شد رژيم صهيونيستي ديپلمات ها را به گروگان بگيرد        

 داشتيم و در آنجا مسئله را پي گيري كرديم و با ديداري كه با ايلي حبيقه فرمانده                  سفري را به لبنان   
زمان تصدي وي در    ) هـ  ش ١٣٦٥ (١٩٨٦ نظامي سابق نيروهاي فاالنژ داشتيم، اظهار داشت كه تا سال         

همچنين دوسال پيش، در يك       . فرماندهي  نيروهاي  فاالنژ، ديپلمات ها صد درصد زنده بوده اند          
 ، خبر زنده    غربي به نقل از يك فلسطيني كه تازه از زندان هاي رژيم صهيونيستي آزاد شده بود               مجله

بودن ديپلمات هاي ايراني به چاپ رسيده بود كه ديپلمات ها گفته بودند حتماً به سفارت ايران اطالع               
ين هاي اشغالي آقاي احمد حبيب اهللا كه مسئول حمايت از زندانيان درسرزم       . دهيد كه ما زنده هستيم     

دفاع از ديپلمات ها، .  ديپلمات ايراني زنده اند و در زندان عتليت نگه داري مي شوند٤است، اعالم كرد  
بنابراين اگر   . دفاع از يك فرد نيست، بلكه دفاع از حيثيت و اقتدار يك ملت است                            
ا آنها نمايندگان   وزارت امورخارجه اقدامي را انجام مي دهد، در قبال يك ملت انجام داده است زير              

 ، حتماً در ديگر كشورها نيز ديپلمات ها          اگر مسئوالن مملكتي اقدامي نكنند      . كشورمان بوده اند 
 ».مورد تعرض قرار خواهند گرفت، چنانچه در افغانستان شاهد اين تعرض ها بوديم

ن تالش  وي از دولت لبنان نيز درخواست كرد فداكاري مردم ايران را كه براي آزادي كشور لبنا                   
 .كردند، فراموش نكنند و براي آزادي ديپلمات هاي  ايراني تالش كنند

 جمهوري اسالمي
 

 جاويدان در عرصه عشق
 .دراين مقاله به شرح زندگي حاج احمد متوسليان و اسارت او و همراهانش پرداخته شده است

 هفته نامه شما
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 سلوك بسيجي
 . مطلب نقل شده استخاطره اي كوتاه از حاج احمد متوسليان در اين

 هفته نامه شما
 

 عاشقان واليت
 .به ذكر خاطره اي از حاج احمد متوسليان در عمليات الي بيت المقدس پرداخته است» شيباني«

 هفته نامه شما
 ٢٠٠٠ جوالي ١٠ = ١٩/٤/١٣٧٩

 مراسم  شبي  با شهيدان 
اجتماعات   در سالن  »  شهيدآويني   فرهنگي علمي مركز« هّمت    به،   »شهيدان  با  شبي «سومين  مراسم 

 دربند   ياد حاج احمد متوسليان  و گروگان هاي      در اين  مراسم  كه  به     . شد قزوين  برگزار  هالل احمر
 ، از همرزمان     لبنان  برگزار شد، حاج سعيد قاسمي      هللا  حمايت  از حزب ا    صهيونيستي  و در   رژيم   

در در اين مراسم،     . هللا، سخنراني كرد  محمدرسول ا ٢٧ركلشه  مؤسس  و فرماند   حاج احمد متوسليان 
د ئ مقاومت  را به  سيدرا     شهيدآويني  لوح  علمي فرهنگي  ، مركز  ديپلمات ايراني ٤حمايت  از خانواده     

 هبه  نمايندگي  از خانواد   ،  صهيونيستي رژيم هاي  دربند    ديپلمات موسوي  فرزندسيدمحسن  موسوي  از   
 ، مردم   در نمازجمعه   اين هفته   قزوين   ،  همچنين  در حاشيه  برگزاري  اين  مراسم       .اين  عزيزان  تقديم كرد  

رسيدگي  سريع  به  اين  فاجعه  اسفناك        خواستار،  خارجه  امور وماري  خطاب  به  وزير   طاين  شهر در    
 به   نامه هايي  خطاب   درنيز  واحدشهيد مركزعلمي فرهنگي شهيدآويني      .در حد بين المللي  شدند     
 ، مجلس لبنان  و   يس جمهوري لبنانئ ، ر لبنانهللا حزب ا  ، دبيركل   ، رئيس قوه قضائيه رياست محترم جمهوري

 را   ايران هللافرياد اعتراض  عضو عضو حزب ا     ،  يونسكو سازمان ملل  و دبيركل  سازمان جهاني     دبيركل 
 .ولين  رساندندئنسبت  به  اين  فاجعه  به  گوش  مس

 قزوين شهيدآويني  هنگيمركزعلمي فر
 

  االسالم والمسلمين  سيدمحمد خاتمي تمحضر حج
 ي  توفيق زو، خميني كبير و آر   هللانثار درود به  روان  پاك  حضرت روح ا      با،  يس جمهوري اسالمي ايران ئر

 . روزافزون  امير علمدار عصرظهور، خامنه اي  عزيز و تمام  سربازان  خدمتگزار او
 سيدمحسن    نام هاي به،  ايران  چهارتن  از جوانان  ميهن اسالمي  ما    ،  م يعالي  مي رسان  به  استحضار جناب  

  دفتر ولئ ، كاظم  اخوان  مس    تهران  دانشگاه دانشجوي  و بيروت  در  ايران سفارت اول  موسوي  كاردار 
 فني مشاور  ،مقدم خبرنگار، تقي  رستگار    ، عكاس  و  بيروت  در  ايران اسالمي  جمهوري  خبرگزاري

  محمد ٢٧ر  ك لش فرمانده  ،بيروت در  ايران   سفارت  نظامي  ، وابسته  احمد متوسليان   سفارت  و حاج  
 اسالمي  در   هاي  خرمشهر، فاتح  ارزش    ايران  وفاتح  صنعت   و  علم  دانشگاه ، دانشجوي هللارسول ا
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ر و مراد خويش  لبيك  گفتند و به  ياري             ايراني  به  نداي  پي     هاي كه  به عنوان  ديپلمات  ،  سوم خرداد  
 درمنطقه    به  محض  ورود به  لبنان     ٦١ تيرماه  سال     ١٤ لبنان  شتافته  بودند، در تاريخ        ديدگان  مظلوم  ستم
در يك  ايستگاه     ،  م  به فاالنژها وبسته  به  رژيم صهيونيستي  موس     ازبرباره  توسط  شبه نظاميان  و     جحا

با   صهيونيستي  تحويل  داده  مي شوند و امروز       اسارت  گرفته  مي شوند و به  رژيم      ه  ب  ،ايست وبازرسي
 ، طوالني ترين  اسارت دانشجويي  تاريخ  به  ثبت       اياماين  كه  هيجده سال  از اين  فاجعه  مي گذرد و در          آن

و هللا،  منام روح امي رسد، هنوز اقدامات  قاطع  و داراي  نتيجه  درخصوص  آزادسازي  اين  سربازان  گ              
 ، از جانب  سازمان هاي  حقوقي بين المللي      پست  رژيم اشغالگرصهيونيستي  افشاي  ماهيت جنايتكارانه  و  

 هجدهمين سالگرد اسارت  اين      دراكنون  كه       .صورت  نگرفته  است   ،  ول  داخلي  ئهاي  مس  وسازمان
  ، دوره اي  سازمان كنفرانس اسالمي ئيسه عنوان  ر عالي  ب   ، از جناب  اسوه هاي  غيرت  روح اللهي قرار داريم   

 ،ها درجهان  قرن  بيستم     گوي  تمدن  و جهان  و مطرح  كننده  موضع  گفت       يس  يگانه جمهوري واليي ئر
ضا داريم  درخصوص  آزادسازي  و مشخص  شدن وضعيت  اين  جگرگوشه هاي  ملت  كه  سربازي               اتق

گيري هاي   اقدامات  الزم  را به  انجام  رسانيد و در ابعاد جهاني  پي           ،  ندخود را اين گونه  به  اثبات رساند    
موجبات  شادي قلب  ملت    ،  عمل  آوريد و با رسيدن  به  نتيجه  مطلوب           هاي  ممكن  به    از راه  الزم  را 

. سازيداسالم  را فراهم     رنهضت جهاني اد  ، سكان  ، خانواده  اين عزيزان  و رهبرمعظم انقالب      غيورايران
 ، توفيقات  روزافزون   جمهوري اسالمي ايرانسربازان مخلص  نظام     عالي  وتمامي   ازخداوند براي  جناب  

  .خواستاريم
 مركزعلمي فرهنگي  شهيد آويني قزوين

 
 

  جهاني هنامه اي  براي  اهالي  دهكد
  هررجعت دوبار، عص  »خميني« ، عصر  ، عصراطالعات  ، عصركامپيوتر، عصرارتباطات  عصر عجيبي  است  

 ، با سرعتي فوق  سرعت  صوت      ترين  باكتري   ، كشف  كوچك  علمي ترين  كشف   امروز كه  كوچك    .انسان
 ، فرياد همساني  و برابري          ، داِد صلح  ودوستي     در جهان  منتشر مي شود، در عصري  كه  همه            

 هم   »مك  لوهان  «به  جناب    ؟  !كدخدا را خبر دهيد    ! جهانيه  سرمي دهند، اي  شهروندان  خاموش  دهكد    
 سال  است كه  جواناني  از ايران  را دزديده اند، ولي  هيچ كس  نمي داند كه  آنها در كجاي                    ١٨بگوييد  

 !اين دهكده  هستند
  حاضر ايراني احمد متوسليان  ديپلمات     ١٣٦١  سال  تيرماه ١٤درتاريخ     .ايران كشور  ، جواناني  از  آري
 خبرنگار و  كاظم  اخوان  عكاس    ، در بيروت   ايران سفارت  اول  كاردار موسوي  حسن م  سيد ،لبنان  در

 كيلومتري  شرق    ٤٠در  ،  سياسي   ، برغم  مصونيت  ت ديپلماتيكئمقدم مشاورفني هي ايراني  وتقي  رستگار  
مي دانيم  در اين    ن  .شدند و تا امروز از آنها هيچ خبري  نيست        بيروت  توسط  شبه نظاميان اسرائيلي  ربوده    
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 ارزش  جوانان  غيوري  را كه  اسوه هاي  غيرت  و          ولي،  سال  چقدر است   ١٨ارزش   ... عصرارتباطات  و 
  . خوب مي دانيم،مقاومت  هستند

آماج   ول  و باني  اين  فاجعه  مي دانيم  و آنان  را            ئما رژيم غاصب اسرائيل  را مس      !اي  اهالي  دهكده   
نام  اين  عصر را ياد بگيريد اين          ! اي  اهالي  دهكده    .ي  خود قرار خواهيم  داد     سخت ترين  نفرت ها 

  .هاي خميني  ايستاده ايم ، و ما در راه  آرمانهللا ،عصرروح  اعصر، عصرخميني  است
 هللافرزندان روح ا

 مركزعلمي فرهنگي  شهيدآويني قزوين
 
 ٢٠٠٠ جوالي ٢٨ = ٦/٥/١٣٧٩

 انمصاحبه با سفيرلبنان درتهر
سفيرلبنان درتهران، در مصاحبه اي اختصاصي، به سوالي پيرامون گروگان هاي ايراني         » عدنان منصور «

 .پاسخ داده است
ـ سال هاست شماري از ايرانيان درلبنان ربوده شده اند، آيا شما از سرنوشت اين افراد اطالعي جديد                

 داريد؟
ما بايد تاكيد كنم كه لبنان اهميت خاصي به          دراين رابطه هيچ گونه اطالعي ندارم، ا      : عدنان منصور 

 .تعيين سرنوشت آنان قائل است
 قدس

 ٢٠٠٠ اوت ٤ = ١٣/٥/١٣٧٩
 كند ايراني تالش مي  شده ربوده رئيس مجلس لبنان براي نجات ديپلمات هاي

تهران، درباره   مهرآباد در فرودگاه ،  لما جنبش  لبنان و دبيركل     نمايندگان مجلس نبيه بري، رئيس   
به تالش هايش براي نجات      داد كه  ، قول ايراني درلبنان  شده ربوده داماتش براي نجات ديپلمات هاي   اق

 خبرنگار  لبنان، با اشاره به ديدارهايش با خانواده هاي         لما جنبش  دبيركل .دهد اين ديپلمات ها ادامه  
فت كه شخصا از لحظه      لبنان، گ   در  ايراني  شده ربوده  ديپلمات  و سه  اسالمي  جمهوري  خبرگزاري

وي . نان آغاز كرده است   آوريستي، تالش هايش را براي كمك به رهايي        رمطلع شدن از اين اقدام ت     
وريستي درلبنان ناميد و گفت كه در آن زمان روزانه            رت اشغالگرقدس را عامل اصلي اين اقدام       رژيم

اكنون نيز   وده مي شدند و هم   لبنان در كشورشان توسط تروريست ها رب       تن از اتباع   يكصد تا دويست  
لبنان در پاسخ به پرسش      نمايندگان مجلس رئيس. از سرنوشت دو هزار نفر آنان اطالعي وجود ندارد        

اش گفت كه    خبر درباره اهداف سفرش به ايران، با اشاره به سفرهاي گذشته             مركزي خبرنگار واحد 
 .اين سفر اولين سفرش نيست و آخرين آنها نيز نخواهد بود

 اسانخر
  ٢٠٠٠ اوت ٩ = ١٨/٥/١٣٧٩
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 كاظم اخوان، خبرنگار دربند
 .اين روزنامه در گفت و گو با خانواده كاظم اخوان، به پي گيري ماجراي آنان پرداخته است

  )٢٦ضميمه  ( 
 خراسان

 ٢٠٠٠ اوت ١٧ = ٢٦/٥/١٣٧٩
  ديپلمات ايراني را به شهادت رسانده است٤ايلي حبيقه 

 در شمال بيروت   ١٩٨٢چهارديپلمات ايراني كه در سال     «:  چاپ پاريس نوشت   هفته نامه الوطن العربي 
 ».ربوده شدند، به دست ماموران امنيتي گروه شبه نظاميان منحله نيروهاي لبناني به قتل رسيده اند

 سال گذشته محافظ ايلي     ٢٠اين هفته نامه در گفت وگو با روبير حاتم مشهور به كبرا، كه در طول                
: ده پيشين نيروهاي لبناني بوده و يكي از نمايندگان كنوني مجلس لبنان است، نوشت               حبيقه فرمان 

حبيقه پس از گذشت مدتي از گروگان گرفتن ديپلمات هاي ايراني، تصميم گرفت آنان را به قتل                  «
 ».برساند

 در  چندي پيش مصاحبه ايلي حبيقه درباره ربودن ديپلمات هاي ايراني را        «: كبرا در اين مصاحبه گفت    
يك نشريه عرب زبان چاپ لندن، و نيز گفت وگوي وي را با يك شبكه تلويزيوني لبنان مالحظه كردم               

چهارديپلمات ايراني در پاسگاه برباره در      . و تصميم گرفتم به ياوه گويي هاي وي پاسخ دهم             
در آن روز   . دشمال بيروت بازداشت شدند و ايلي حبيقه آنان را به مقر امنيتي نيروهاي لبنان منتقل كر            

در مقر ساختمان دو    . ، مسئول بازجويي بود   »ابوحبيب«با نام مستعار    » گابي بستاني «شخصي به نام    
ملقب » جورج صباغ «و  » ابونا«با نام مستعار    » جورج يونس «تن از اعضاي شبه نظاميان به  نام هاي        

پلمات هاي  ايراني حدود   قتل دي .  شدند ١٩٨٣مسئول قتل ديپلمات هاي  ايراني در سال        » ابوايمن«به
يك ماه يا يك ماه ونيم پس از ربوده شدن آنان صورت گرفت و در محوطه اي نزديك مركز                         

گابي بستاني ـ مسئول بازجويي ـ به قتل رساندن ديپلمات هاي           . فرماندهي  نيروهاي لبنان دفن شدند   
به من  »استيو ناقور « مي كنم كه   ايراني را به ايلي حبيقه گزارش كرد و براي تأييد اظهارات خود تأكيد             

از او خواست حفره هايي را كه ديپلمات هاي ايراني در آنها دفن شده اند،            » پل عريس «اطالع داد كه    
اين حفره ها مملو از اجساد مقتوالن بود كه روي آن آهك مي ريختند تا در اسرع                   . پاكسازي كند 

ن ساختمان بازجويي نيروهاي لبنان بودند و با پل عريس و استيو ناقور، كه از مسئوال       . وقت نابود شود  
دستور گابي بستاني عمل مي كردند، حفره ها را از اجساد پاكسازي كردند و باقي مانده اجساد را به                   

. انتقال دادند و در آنجا مجدداً به خاك سپردند           » عشقوت«در نزديك شهر     »وادي الجاجم «منطقه
كه تبعه سوريه بود، مامور كرد خودروي        » جورج سوري «حبيقه يكي از كارگزاران خود را به نام          

ديپلمات هاي ايراني را به شهر طرابلس انتقال دهد و در يكي از خيابان هاي اين شهر رها كند تا                      
 ».وانمود شود آنان يعني ديپلمات هاي ايراني، وارد منطقه زير كنترل شبه نظاميان نشده اند



  ٨٢کمين جوالى  ١٢٦

١٢٦ 

اسرائيل براي مبادله رون آراد خلبان ناپديد شده اش        «ه است   وي اين ادعاهاي ايلي حبيقه را كه گفت       
همه اين اطالعات در كتابي كه اخيرا       «: ، تكذيب كرد و گفت    »در لبنان،  ديپلمات هاي ايراني را ربوده    

 ».عليه حبيقه منتشر كرده ام، ذكر شده است
مات هاي ايراني درلبنان را   دليل ديگري دارم كه مي توانم كشته شدن ديپل       «: محافظ پيشين حبيقه افزود   

من گفت وگوي تلفني با گابي بستاني را كه در حال حاضر در استراليا به سر مي برد، ضبط                . ثابت كنم 
 ».كرده ام كه نحوه ترور ديپلمات هاي ايراني را شرح داده است

» ي كند؟چرا گابي بستاني نقش خود در ترور ديپلمات هاي ايراني را تكذيب نم            «: وي درباره اين كه  
بستاني در اين نوار مي گويد بشير جميل او را مامور بازجويي از ديپلمات هاي ايراني كرده                 «: گفت

كه به  » حزب سوري  قومي لبنان «يكي از روزنامه نگاران روزنامه  الديار از        » عيسي ايوبي «. بوده است 
ن باور است كه اظهارات حبيقه      هنگام بازداشت ديپلمات هاي ايراني با آنان در زندان بوده است، بر اي          

 ».مبني بر انتقال ديپلمات ها به اسرائيل دروغ محض است
 قدس

 ١٣٧٩شهريور 
 !!كاظم اخوان خبرنگار نبود

حميد داودآبادي، در اين مقاله، به شرح برخورد دوگانه برخي مجامع روزنامه نگاري با مسئله                     
 .ظم اخوان، انتقاد كرده استخبرنگاران پرداخته و از بي توجهي آنان به سرنوشت كا

  )٢٧ضميمه  ( 
 ماهنامه فكه

 
 
 ٢٠٠٠ سپتامبر٢٨ = ٦/٧/١٣٧٩

 هنوز چشم به راه سردارانيم
 .مقاله اي احساسي در رثاي حاج احمد متوسليان و همراهانش نگاشته است» فاطمه دوست كامي«

 رسالت
 ٢٠٠٠ اكتبر ١٣ = ٢١/٧/١٣٧٩

 فرمانده
 .ه از حاج احمد متوسليان نقل شده استدر اين مطلب، خاطره اي كوتا

 هفته نامه شما
 ٢٠٠٠ اكتبر ١٧ = ٢٥/٧/١٣٧٩

 تالش ديپلماتيك ايران نقش كليدي منطقه اي و اسالمي آن را برجسته مي كند



 ١٢٧  روزمشار گروگان گيرى

١٢٧ 

خبرگزاري فرانسه با اشاره به سفر ناگهاني كمال خرازي وزيرامورخارجه ايران، به لبنان و سوريه و                
ايران بويژه از درخواست ها براي آزادي      «: فاقات پيش آمده در لبنان، نوشته است      عراق، با اشاره به ات    

تمام زندانيان دربند اسرائيل حمايت كرده است و آزادي چهارايراني را كه در زمان حمله اسرائيل به                 
گرچه گزارش هاي دريافت شده از كشته شدن       .  ربوده شدند، خواستار شده است     ١٩٨٢لبنان درسال   

 .ار ايراني خبر مي دهداين چه
 » ايران در رسانه هاي بيگانه«بولتن 

 خبرگزاري جمهوري اسالمي
 ٢٠٠٠ اكتبر ٣٠ = ٨/٨/١٣٧٩

  نقل قول هاي تازه درباره سرنوشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني
آقاي روبيان حاتم ملقب به كبرا، دستيار و          «: جمعه شب به راديوكلن گفت     » عليرضا نوري زاده «

 ايلي حبيقه وزير و نماينده سابق مجلس لبنان و فرمانده نيروهاي  مسيحي دست راستي، روز               محافظ
چاپ لندن فاش ساخته كه چهار ايراني به اسارت           » الشرق االوسط«گذشته درگفت وگوبا روزنامه     

به گفته اين شاهد،     . درآمده در لبنان به  دستورايلي حبيقه، پس از شكنجه بسيار، به قتل رسيدند                
جنازه هاي اين چهار تن، نخست در يك نقب بزرگ زيرزميني در محله اي در شرق بيروت گذاشته                 
شد و چندي بعد به دستور حبيقه، باقي مانده اجساد آنان و اجساد ده ها تن از مسلمانان و مسيحيان                   

 هاي مخالف نيروهاي افراطي مسيحي، كيسه كيسه از اين نقب خارج و به منطقه كوهستاني در بلندي              
ماجراي چهار شهروند ايراني، عليرغم گذشت سال ها از اختفاي آنان،             . نزديك بيروت برده شد    

همچنان در پرده اي از ابهام  قرار دارد و خبر شهادت ديپلمات ها هنوز از تاييد رسمي برخوردار                     
 »  .نشده است

» بشاراسد«ايلي حبيقه درحال حاضر متحد سوريه و از دوستان صميمي                    «: وي ادعا كرده   
هنگامي كه اين چهار تن در اتومبيل نمره سياسي سفارت ايران در          . رئيس جمهوري فعلي سوريه است   

زمان حمله اسرائيل به لبنان، قصد عبور از شرق بيروت به سوي جاده اسرائيلي داموس ـ صيدا را                    
ان  مسيحي متوقف   داشتند، اتومبيل آنان توسط يك گشت سيار وابسته به نيروهاي لبناني شبه نظامي             

ايلي حبيقه، يعني همان فردي كه به گفته . شد و ساعتي بعد اين چهارتن به حبيقه تحويل داده شدند  
دستيار و محافظش، شخصا بر شكنجه و قتل موسوي، متوسليان و اخوان و راننده آنان نظارت                     

جلس و وزارت   داشت، پس از بيعت با حافظ اسد، رئيس جمهوري متوفاي سوريه، به نمايندگي م              
رسيد و هم اكنون با قدرت مالي و نفوذ بسيار، از چهره هاي سرشناس جامعه مسيحي كشور لبنان                   

 ».است و سوريه مي كوشد براي او يك كرسي وزارت در كابينه جديد لبنان دست وپا كند
 ايران

 ٢٠٠٠ اكتبر ٣١ = ٩/٨/١٣٧٩
 جهت اطالع



  ٨٢کمين جوالى  ١٢٨

١٢٨ 

ليرضا نوري زاده كه براي رسانه هاي آمريكايي و          روزنامه ايران، درشماره ديروز خود از قول ع         
چهارديپلمات  ايراني كه در زمان حمله اسرائيل به لبنان ربوده             «: صهيونيستي كار مي كند، نوشت    

 ».شدند، توسط ايلي حبيقه  شكنجه شده و به شهادت رسيدند
ر اسد، دولت سوريه را     نوري زاده در اظهارات خود، با مرتبط دانستن ايلي حبيقه با حافظ اسد و بشا             

دولت جمهوري اسالمي ايران، . نيز به طور غيرمستقيم  متهم به دست داشتن در اين واقعه كرده است              
با توجه به شواهدي كه دارد، معتقد است اين چهارديپلمات در اسارت رژيم صهيونيستي هستند و                 

 .فع  صهيونيست ها مي باشدانتشار بدون نقد اظهاراتي مانند آنچه نوري زاده  گفته است، به ن
 جمهوري اسالمي

 ٢٠٠٠ دسامبر ٢٠ = ٢٩/٩/١٣٧٩
 !شده  ايراني  هاي  فراموش  گروگان

حميد داودآبادي دراين مقاله، به معرفي برخي شاهدان حادثه  گروگان گيري پرداخته و از مسئولين                
 ذيربط پرسيده است كه چرا سراغ آنان نمي روند؟

 هفته نامه صبح دوكوهه
 ٢٠٠٠ دسامبر ٢٦ = ٥/١٠/١٣٧٩

 عجب آرامشي داشت حاج احمد
 .به شرح خاطره اي از حاج احمد متوسليان در دوران دفاع مقدس اشاره كرده است» غالمرضا كاج«

 كيهان
 ٢٠٠١ مارس ٣ = ١٣/١٢/١٣٧٩

 ده ها ايراني و لبناني در زندان هاي اسرائيل هستند
من  فلسطيني  دوستداران  زندانيان و بازداشت شدگان،        روز جمعه به  نقل از انج       » السفير«روزنامه  
 ».اسرائيل ده ها ايراني  ولبناني را در زندان هاي خود حبس كرده است«: نوشت

اين روزنامه با استناد به بيانيه اي كه ازسوي           . مقراين انجمن درسرزمين هاي اشغالي فلسطين است    
امي چهارايراني را مشاهده كرده اند كه روي ديوار      شاهدان عيني اس «: انجمن مذبور انتشاريافت، نوشت  

 ».سلول هاي زندان عتليت حكاكي شده است
السفير اين  افراد را محسن موسوي كاردار سفارت  ايران، احمد متوسليان  ديپلمات و كاظم اخوان                   

اره اي اين روزنامه به هويت فرد چهارم اش      . خبرنگار  خبرگزاري  جمهوري  اسالمي معرفي كرده است      
 .نكرده است

 اطالعات
 

 گزارش آخرين شناسايي به سردار احمد متوسليان
 .نويسنده از زبان يكي ازهمرزمان حاج احمد متوسليان به شرح خاطراتي از او پرداخته است



 ١٢٩  روزمشار گروگان گيرى

١٢٩ 

 هفته نامه صبح دوكوهه
 ٢٠٠١ مارس ١١ = ٢١/١٢/١٣٧٩

 خانواده كاظم اخوان از مجامع بين المللي انتقاد كردند
تازه ترين . ده  كاظم اخوان از مجامع  بين المللي  به  خاطر بي توجهي به سرنوشت  وي انتقاد كرد               خانوا

گزارش هاي دريافتي از رسانه هاي  خارجي حاكي است كه اين چهار تن در زنداني درسرزمين هاي               
ري حسين اخوان، در ديدار تعدادي از مسئوالن  خبرگزاري  جمهو             .  اشغالي نگه داري مي شوند   

همتي كه ازسوي خبرگزاري  جمهوري  اسالمي  براي آزادي       «:  اسالمي  با خانواده اش در مشهد گفت      
پدر و مادرم درحالي دارفاني را وداع گفتند كه          . همكارشان  تاكنون صورت گرفته قابل تقديراست      

ت  عزيزان مان  آرزوي بازگشت كاظم را داشتند ولي  بي مباالتي مجامع  بين المللي در پي گيري سرنوش            
درحالي كه مجامع  بين المللي براي      . سبب شد تا آن  دو آرزوي ديدار فرزند خود را به  گور ببرند              

جلوگيري از تخريب مجسمه هاي  بودا در افغانستان يا شهروندان كشورهاي اروپايي و آمريكايي                 
 سال از اسارت اخوان     ١٨ازجار وجنجال تبليغاتي گسترده به راه مي اندازند، متاسفانه با گذشت بيش           

رئيس حوزه  مدير عامل  » . ، هيچ اقدام مثبتي براي آزادي آنان صورت نداده اند          و ديپلمات هاي  ايراني  
سازمان  خبرگزاري  جمهوري  اسالمي  ايران نيز دراين جلسه اظهار اميدواري كرد كه مجامع                      

 هاي  خارجي، در جهت آزادي اخوان و          بين المللي با پي گيري تازه ترين اخبار دريافتي از رسانه          
 .ديپلمات هاي  ايراني اقدام ساعي صورت  دهند

 جمهوري اسالمي



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٨٠سال 
  م٢٠٠١ – ٢٠٠٢

 
 ٢٠٠١ مارس ٢٧ = ٧/١/١٣٨٠

 گروگان هاي ايراني زنده اند
والن عالي رتبه  وزير امور خارجه  ايران كمال خرازي در يك سفرسه  روزه به لبنان وسوريه، با مسئ                

. اين كشورها در زمينه تحوالت منطقه  خاورميانه و جهان  اسالم به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت                 
خرازي درباره نقش ايران در مبادله  اسيران لبناني و رژيم صهيونيستي وسرنوشت  چهار ديپلمات  ايراني            

اني ولبناني تماس هايي گرفته شده و ما        درباره اسيران اير «:  در لبنان، گفت   ١٩٨٢ ربوده شده  در سال    
اين تماس ها را به حزب اهللا ارجاع  داديم  تا اين حزب هرطور مناسب بداند، موضوع را پي گيري                    

 ».كند
روشن شدن سرنوشت اين افراد مورد اهتمام ماست       «: وي درباره موضوع  ديپلمات هاي ايراني افزود     
 ».ه هستند و درفلسطين اشغالي به سر مي برندو شواهدي در دست داريم كه اين افراد زند

 جمهوري اسالمي
 ٢٠٠١ آوريل ١٠ = ٢١/١/١٣٨٠

 كا ايران و آمريانجمن ی تحليلی از يکصدوهفتمين اجالسگزارش
کردن وضعيت   جهت روشن » ژاپه يوسفی  «دنبال پيشنهاد ه  ب و» اسپکتر « ادامه سخناِن سناتور   در... 

نيت از جانب آمريکا،     ی توام با ُحسن   اقدام عنوانه ب ،ی دراسرائيل ايران شده گرفته گروگان ديپلمات چهار
  مثبت منظور تاثير ه  ب وخصوص     اقدامی در اين   کامل خود را جهت انجام هرگونه         آمادگی اسپکتر

 .اعالم کرد،  دو کشورمناسباتگذاردن بر روند بهبود 
 کلمبيا ـ نيويورک  به دانشگاهوابسته  ٢٠٠٠ گلف  نشريه

 



 ١٣١  روزمشار گروگان گيرى

١٣١ 

 
 ٢٠٠١ مه ١٧ = ٢٧/٢/١٣٨٠

 گفت وگوي اينترنتي سفير ايران در بيروت
سفيرايران  در بيروت، از اين كه      » محمدعلي سبحاني «روزنامه خراسان در گفت وگوي اينترنتي با         

دكترخرازي درطول اقامت خود در لبنان، موضوع ربوده شدن چهارديپلمات مظلوم ايراني را مكررا               
 ارتباط از حزب اهللا نيز تقاضاي كمك نموده است، اما درمورد مسئله               مطرح كرده و حتي در اين      

اختفاي امام موسي صدر سكوت نموده، انتقادكرده و نوشته است كه برخي برادران  لبناني متعجب                 
بودند كه چرا ايشان الاقل در حد و اندازه مسئله ديپلمات هاي  ايراني  به  مسئله اختفاي امام صدر                     

 بها  نمي دهند؟
 خراسان

 ٢٠٠١جوالي  = ١٣٨٠تير
 ناگفته ها درباره حاج احمد متوسليان

، خاطرات  وي ازحاج احمد     »  محسن رفيقدوست «حميد داودآبادي، در گفت وگوي  اختصاصي با         
متوسليان و همچنين آخرين اخباري را كه از سرنوشت گروگان ها دارد، پرسيده كه او نيز ناگفته هاي                

 .تخود را بازگو كرده اس
  )٢٨ضميمه ( 

 ماهنامه فكه
 ٢٠٠١جوالي  = ١٣٨٠تير

  صريح و بي پرده هرآنچه درباره گروگان ها گفته نشده
سيدرائد موسوي فرزند سيد محسن موسوي  سرپرست سفارت  ايران  در بيروت، در گفت وگوي                 

 .شريح كرده است اختصاصي، آخرين نتايج  پي گيري هاي شان را درباره سرنوشت چهار  گروگان  ايراني ت
  )٢٩ضميمه ( 

 ماهنامه فكه
 ٢٠٠١جوالي  = ١٣٨٠تير 

  حاج احمد آن گونه كه من ديدم
، فرمانده  سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي، در گفت و گوي  اختصاصي با حميد             »رحيم صفوي «سردار  

دار خود با او،    داودآبادي، به ذكر خاطرات خود از حاج احمد متوسليان پرداخته و درباره آخرين دي             
 ارتش رژيم صهيونيستي به خاك  لبنان تجاوزكرد و تا           ١٣٦١هنگامي كه در خرداد سال     «: مي گويد 

بيروت پيشروي كرد، قرار شد يك لشكر نيرو از ارتش و يك لشكر هم از سپاه، به لبنان اعزام شود                    
ه ايشان كردم كه شما     ابالغ ماموريت را من ب   . را انتخاب كرديم  ) ص(محمدرسول اهللا٢٧كه ما لشكر    

من مسئول طرح وعمليات ستاد مركزي سپاه بودم و من خودم به ايشان            . برويد در ستاد مركزي سپاه  



  ٨٢کمين جوالى  ١٣٢

١٣٢ 

همين طور كه توي پله ها بوديم، وقتي اين حرف را        . ابالغ كردم كه شما بايد يگانت را برداري وبروي       
يت، اشك از چشمانش جاري شد و       به او زدم، دستانش را به هم ماليد و از ذوق و شوق اين مامور             

وخدا چقدر به من عالقه      ... باالترين آرزوي من اين بود كه با اين صهيونيست ها بجنگم             «: گفت
 ».از همين فردا آماده ايم. چشم. داشته كه من را و يگان من را انتخاب كرده

الغ شد، گل  حاج احمد يك چهره قاطع وخشني داشت، ولي آن روز كه اين ماموريت به ايشان اب                 
ازگلش شكفت و هيچ كس نمي دانست كه اين آخرين ماموريت او خواهد بود و آنجا آخرين باري                 

اين كه با دشمن كنار    . حاجي يك روحيه اي خاص داشت   . بود كه من حاج احمد متوسليان را ديدم       
 ».اصال روحيه سازش پذيري واسارت نداشت. بيايد، در او نبود

 ماهنامه فكه
 ٢٠٠١جوالي  = ١٣٨٠تير 

 چه كسي از گروگان ها خبر دارد؟
دبيركل  اسبق سازمان  » خاوير پرزدكوئيار « ، به نقل بخشي از خاطرات       حميد داودآبادي دراين مقاله    

 ملل متحد، پيرامون گفت وگوي خود با هاشمي رفسنجاني پيرامون وضعيت چهارگروگان  ايراني،               
 .پرداخته است

  )٣٠ضميمه ( 
 ماهنامه فكه

 ٢٠٠١جوالي ٢ = ١١/٤/١٣٨٠
 حاج احمد خودش يك لشكر بود

از همرزمان حاج احمد متوسليان، از       » جعفر جهروتي زاده «اميرحسين انبارداران،  در مصاحبه با          
خاطرات و نظرات او پيرامون وضعيت گروگان هاي  ايراني و همچنين روحيات حاج احمد جويا                 

 .شده است
 كيهان

 
 ريمبيست سال است كه چشم انتظا

به مصاحبه با پدرمحمدتقي رستگارمقدم، كه همراه سه گروگان  ديگر، درلبنان              » محمد خامه يار «
 .به اسارت درآمدند، پرداخته و نظرات او را جويا شده است

  )٣١ضميمه ( 
 كيهان

 ٢٠٠١جوالي ٤ = ١٣/٤/١٣٨٠
 برپايي نمايشگاه عكس و خاطرات يادبود سردار احمد متوسليان در شهرقدس



 ١٣٣  روزمشار گروگان گيرى

١٣٣ 

مناسبت  نوزدهمين سالگرد اسارت  چهار گروگان  ايراني، نمايشگاه  عكسي به مدت يك  هفته از               به  
ـ تهران ـ برگزارگرديد  .سوي  سپاه  پاسداران  شهرقدس 

 جمهوري اسالمي
  سال انتظار كافي است١٩

 ، سالميخواهران كاظم اخوان خبرنگاروعكاس ربوده شده ايراني، در مصاحبه با خبرگزاري  جمهوري  ا         
سال انتظار براي ديدار با برادر كافي است و چشم به راهي بيش از اين درتوان                  ١٩«: اظهار داشتند 

 ».نيست
  )٣٢ضميمه ( 

 تلكس مطبوعاتي خبرگزاري ايرنا
 

  سال همچنان درپرده ابهام٢٠ ديپلمات ربوده شده ايراني پس از٤سرنوشت
مين سالگرد ربوده شدن چهارگروگان مظلوم ايراني    موسسه فرهنگي عاشورا، در آستانه فرارسيدن بيست     

توسط مزدوران رژيم صهيونيستي، با صدور بيانيه اي، ضمن ابراز انزجار وتنفر از اين وقيحاته ترين                
 ، بر لزوم آغاز يك جهادرسانه اي جهت انعكاس ابعاد گسترده اين حادثه تكان دهنده تاكيد               نوع ترور 

سه فرهنگي  عاشورا، اين موسسه ضمن انتقاد نسبت به برخوردسرد به گزارش روابط عمومي موس . كرد
 ، صليب سرخ   ، اعم از كميسيون  حقوق بشرملل متحد     و بي رغبت محافل به اصطالح  مدافع حقوق بشر     

جهاني و ده ها مجمع ريز و درشت مشابه آنها، و نيز رسانه هاي  غربي با قضيه جنجال برانگيز و                      
 ، ر عضوهيئت ديپلماتيك  ايران كه به جهت برخورداري از مصونيت سياسي          رسوايي آفرين ربودن چها 

تعرض به آنان در حقيقت تعرض به موازين محترم ومتعارف سياست بين المللي تلقي مي شد، از                  
در اين بيانيه،  . سكوت مشكوك برخي روزنامه ها ورسانه هاي داخلي مدعي اصالح طلبي گاليه كرد          

ش سازمان يافته و مداوم روزنامه هاي مدعي مردم ساالري، براي مطرح نمودن و         همچنين با اشاره به تال   
 ، توهين واهانت به    قهرمان سازي از چندروزنامه نگاري كه اتهام آنها درخصوص اقدام عليه امنيت ملي        

  ، مصاحبه با   تهيه و درج مقاالت متعدد    «:  ، آمده است  بركسي پوشيده نيست ... مقدسات و ارزش ها و   
 ، برپايي كنفرانس هاي خبري و         ، گفت وگو با وكالي مدافع متهمين       واده روزنامه نگاران زندانيخان

تنها بخشي از  ...   ، نظرخواهي از مردم و     ، اعالم آخرين وضعيت سالمتي زندانيان    ميزگردهاي مطبوعاتي 
ف اين درحالي است كه ظر       . تالش گسترده اصحاب اين دسته از رسانه هاي مكتوب مي باشد            

 ، مصاحبه   ، گفت وگو با خانواده هاي گروگان ها   گذشت سال هاي اخير، حتي از نگارش يك سطر مقاله       
با مقامات ذيربط و يا حتي اعالم شكايت دسته جمعي به مجامع بين المللي در اعتراض به ارتكاب چنين             

عني كاظم جنايت فاحشي از سوي تروريست هاي اسرائيلي درحق يك همكار، همدين وهموطن خود ي         
 ، طفره رفته ودريغ ورزيده اند و متأسفانه همه اين        اخوان خبرنگاروعكاس خبرگزاري جمهوري اسالمي 



  ٨٢کمين جوالى  ١٣٤

١٣٤ 

 ، مدعي عدم تقسيم بندي مردم به شهروند درجه       تناقضات درحالي صورت مي گيرد كه اين جماعت       
 ».يك و دو نيز مي باشند

ايجاد يك جهاد رسانه اي در آستانه بيستمين        «:  مؤسسه فرهنگي  عاشورا، در ادامه اين بيانيه مي افزايد      
 ، في نفسه مي تواند نقطه  عزيمت مناسبي براي آغاز يك ماراتن          سالروز اسارت چهار ايراني  ربوده شده   

 ، جهت مجموعه  دستگاه هاي متولي امر روابط  خارجي          ديپلماتيك  ـ سياسي  رسانه اي سودمند ومؤثر      
اعم از وزارت  امور خارجه و كميسيون  امور خارجي  مجلس  شوراي               جمهوري  اسالمي  ايران ـ     

جادارد درخواست  .  اسالمي ـ و تالش در راه رهايي چهار گروگان مظلوم ايراني را فراهم آورد               
سال هاي گذشته خويش را از رياست محترم جمهوري مبني بر تشكيل هيئتي جهت پي گيري و روشن             

 و پايان دادن به ارائه اخبارضدونقيضي كه ظرف سال هاي گذشته              نمودن ابعاد پنهان اين ماجرا،      
موجبات سردرگمي بيشتر افكارعمومي و خصوصاً نگراني خانواده هاي اين چهارتن را فراهم آورده             

 ». محترم در اين خصوص باشيمرئيس جمهورياست، مطرح نموده و مصرانه خواستار پي گيري قاطع 
 كيهان

 ٢٠٠١ جوالي ٥ = ١٤/٤/١٣٨٠
 نامه سرگشاده خانواده هاي ديپلمات هاي ايراني ربوده شده درلبنان، به رئيس جمهوري

دراين نامه، باتبريك انتخاب  مجدد حجت االسالم خاتمي به   رياست جمهوري، با اشاره به ربوده شدن             
 . درلبنان توسط عوامل رژيم صهيونيستي، نكاتي ذكر شده است٦١چهارديپلمات  ايراني درسال 

  )٣٣ضميمه ( 
 كيهان

 
 آن سفركرده كه صد قافله دل همره اوست

اين روزنامه، به خاطرات و مقاالتي پيرامون زندگي و اسارت حاج احمد              » جبهه  وجنگ «صفحه  
 .متوسليان اختصاص دارد

 جمهوري اسالمي
 

  مهاجر پاكباخته٤به ياد
 گروگان ايراني  ٤ل كه از اسارت      سا١٩محمدخامه يار، درمقاله اي احساسي وكوتاه، از اين كه درطي        

 .مي گذرد، هيچ نتيجه روشني گرفته نشده، انتقاد كرده است
 كيهان

 



 ١٣٥  روزمشار گروگان گيرى

١٣٥ 

 درخواست از دبيركل  سازمان ملل
با ارسال نامه اي خطاب    » بسيج  دانشجويي دانشگاه  علوم پزشكي و خدمات ب هداشتي درماني ايران      «

ن ملل براي آزادي ديپلمات ها وخبرنگار ايراني        به آقاي  كوفي عنان، خواستار تالش دبيركل  سازما        
 . سال از چنگال اسارت مزدوران رژيم  صهيونيستي شدند١٩پس از 

 جمهوري اسالمي
 اخبارضدونقيضي به ما مي رسد

: معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح، درگفت وگو با خبرنگاران اعالم داشت     » عليرضا افشار «سردار  
برنگار ايراني به  گروگان  گرفته شده ازسوي صهيونيست ها، متاسفانه           در خصوص ديپلمات ها وخ   «

اخبارضدونقيضي از اين عزيزان به ما  مي رسد و دريكي از آنها عنوان شده است كه حتي قبرهاي اين                 
چهار زنده ياد را پيداكرده اند، ولي ما اخبار ديگري هم  داريم كه آنها در زندان هاي مختلف ديده                    

سردار افشار، درپايان تمامي  رسانه ها را به تالش در خصوص فشار آوردن بر مجامع                  »  . شده اند
 بين المللي در رسيدگي به پرونده  گروگان گيري صهيونيست ها فراخواند تا تكليف خانواده هاي شان             

 .روشن شود
 صداي عدالت

 
 درجست وجوي نور

ت ارائه شده در باره گروگان هاي ايراني        خليل اسفندياري، در مقاله خود، به بررسي اخبار متفاو          
 .پرداخته است 

 رسالت
 

 ديپلمات ها و خبرنگار ايراني در دست صهيونيست ها هستند
خبرنگارخبرگزاري  جمهوري  اسالمي و سه  ديپلمات      «: سفيرجمهوري  اسالمي  ايران در بيروت گفت     

 ».به رژيم صهيونيستي تحويل داده  شده اند ،  سال پيش گروه منحله نيروهاي لبناني ربودند١٩ ايراني كه 
محمدعلي سبحاني ديروز در گفت وگو با خبرنگارايرنا دربيروت، به پرسش هايي درباره ابعاد ربوده             

 ،احمد متوسليان وتقي رستگار از ديپلمات هاي وزارت خارجه وكاظم           شدن آقاي محسن  موسوي   
سبحاني با اشاره به اقدام هاي انجام شده براي       . اخوان خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي، پاسخ داد   

از آن زمان تاكنون تحقيقات پي گيري از سوي           «: آگاهي از سرنوشت ربوده شدگان ايراني، گفت      
 ، اما متاسفانه منجر به روشن شدن قطعي     وزارت خارجه ايران وبرخي نهادهاي دولتي لبنان صورت گرفته    

 ».سرنوشت آنان نشده است



  ٨٢کمين جوالى  ١٣٦

١٣٦ 

 ، زيرا اين افراد     ، مقررات وعرف بين المللي مغايربود   اين كار با همه قوانين     «: ساختوي خاطرنشان  
همچنين آنها با خودروي رسمي سفارت حركت مي كردند و      . ديپلمات بودند وبالطبع مصونيت داشتند   

 ».نيروهاي دولتي لبنان نيز آنها را همراهي مي نمودند
 ، درنتيجه  در آن هنگام «: ي  لبنان در آن مقطع زماني، افزود     سبحاني با اشاره به شرايط  نابسامان داخل       

 ، بويژه كه طرف رباينده، با اسرائيل         ، نيروهاي شبه نظامي بر صحنه حاكم بودند     ضعف دولت مركزي 
 ،  ، مقام هاي دولت شامل رئيس جمهوري   در آن زمان  . يعني دشمن مهاجم واشغالگر نيز همكاري داشت    

وقت لبنان، همه تالش خود را براي آزادي آنان انجام دادند و وعده هايي             نخست وزير و وزيرخارجه   
 ». ، اما عملي نشدنيز به آنها داده شد

اين  «: سفير كشورمان درباره تالش  دولت هاي بعدي لبنان و پي گيري وزارت  خارجه  ايران، گفت               
 ».ي به  دست  نيامدتالش ها در همه موارد به بن بست رسيد و نتايج  قانع كننده يا مستند

اصل بر زنده بودن ربوده شده هاست و شهادت فرضي آنان بايد               «:  ، وي تاكيدكرد   با اين حال 
معناي بي نتيجه ماندن همه اين اقدامات، اين است كه رژيم صهيونيستي آنها را در دست                .اثبات شود

ت  امور خارجه  لبنان و      از وزار . دارد و راه هاي  تحقيق براي آگاهي ازسرنوشت آنها را مي بندد             
دستگاه هاي  امنيتي  لبنان درخواست شده  است در اين مورد به تحقيقات خود ادامه  دهند و اين                     
درحالي است كه پرونده چهار ايراني، در اين مراكز باز است و دستگاه هاي مربوط در حال پي گيري                

 ».موضوع هستند
 ابرار

 
 ده خبرگزاري را مشخص كندكميته حقيقت ياب سرنوشت عكاس ربوده ش

حسين اخوان  . خانواده كاظم اخوان عالف خواهان تشكيل يك كميته  مشترك  حقيقت ياب شدند            
 ، به  نمايندگي ازخانواده اين كارمند  ايرنا، روز گذشته، هدف اين كميته مركب از                برادركاظم اخوان 

 خود و سه  ديپلمات  ايراني       نمايندگان ايران و لبنان را تالش براي روشن شدن سرنوشت برادر             
ثبت تصويري جنايات رژيم  صهيونيستي، از سوي  خبرگزاري          كاظم براي   «: اخوان گفت . دانست

 پارس  سابق، به  لبنان ماموريت يافته بود و دولت لبنان در درجه نخست مسئول حفظ سالمت او و                   
 سمير جعجع و ايلي حبيقه، هر         دوعامل اصلي گروگان گيري يعني   اين كهباتوجه به   .  همراهانش بود

 ، كميته مشترك ايراني ولبناني مي تواند نقش تعيين كننده اي در مشخص كردن          دو درلبنان حضوردارند  
سمير جعجع هم اكنون در زندان دولت . سرنوشت گروگان هاي در اسارت رژيم صهيونيستي داشته باشد    

ولت آن كشور بود، و اينك نيز نمايندگي           لبنان است و ايلي حبيقه نيز در گذشته عضو كابينه  د             
مجلس لبنان را برعهده دارد، لذا تحقيق از اين دو مي تواند اطالعات الزم را دراختيار خانواده هاي                   

 ».گروگان ها قراردهد



 ١٣٧  روزمشار گروگان گيرى

١٣٧ 

برادركاظم اخوان از كميسيون  امنيت  ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسالمي خواست باتوجه به          
عكاس خبرگزاري جمهوري اسالمي و سه ديپلمات وزارت امورخارجه، براي     سال از اسارت    ١٩گذشت

وي از ارائه    .مشخص كردن سرنوشت آنها، موضوع را به صورت جدي مورد پي گيري قرار دهد              
كميسيون امنيت ملي «: اطالعات ضدونقيض درباره سرنوشت  اين گروگان ها انتقادكرد وافزود             

مرحوم رضا اخوان  . نده اي در يافتن حقيقت داشته باشد       وسياست خارجي مي تواند نقش تعين كن     
پدركاظم، به همراه سه خانواده ديگر گروگان ها ، طي دو سفر به لبنان، از دولت آن كشور خواستار                   

پدركاظم پس از سال ها  انتظار و  چشم به راهي و           . روشن شدن سرنوشت فرزندان خويش شدند      
ت فرزندش، چندسال پيش به رحمت ايزدي پيوست، اما      تالش هاي فراوان براي مشخص شدن سرنوش   

 ، بتوانيم  ما اميدواريم با پي گيري جدي اين مسئله از سوي مجامع بين المللي و دولت ايران و لبنان                
 ».به زودي پذيراي اين عزيزان دركشورباشيم

 آفرينش
 ٢٠٠١ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٨٠

 دافعان دروغين حقوق بشرربوده شدن چهار ايراني درلبنان، سمبل دوگانگي م
 ، سازمان هاي  بين المللي  روزنامه نگاري و جمعيت هاي  حقوق بشر در         ، دولت ها سكوت مجامع  جهاني  

 ، از تناقض    سال پيش در لبنان ربوده  شدند        ١٩برابر سرنوشت  عكاس و ديپلمات هاي  ايراني كه        
مدافعان  دروغين حقوق بشر و بخصوص در الگوهاي  رفتار  سياسي در سطح  بين المللي بويژه از سوي 

 ، سيد  كاظم اخوان عكاس  خبرگزاري  جمهوري  اسالمي        . برخورد با صهيونيست ها خبر مي دهد     
محسن موسوي  كاردار  وقت  سفارت  ايران در  لبنان به همراه احمد متوسليان وتقي رستگارمقدم، از                

 ، ژيم صهيونيستي به  لبنان و اشغال بيروت     اعضاي  سفارت، يك ماه پس از هجوم  سراسري ارتش  ر           
اين .  ، توسط عوامل اين رژيم در منطقه برباره بر سر راه طرابلس به بيروت، ربوده شدند              ١٩٨٢درسال

 ، توسط گروه      تن كه سواربر خودروهاي سياسي بودند و پليس لبنان آنان را همراهي مي كرد                 ٤
. ستگير و به بازداشتگاهي در شرق پايتخت منتقل شدند        نيروهاي لبناني وابسته به رژيم صهيونيستي د    

از آن زمان   .  ، چهار ايراني را تحويل رژيم صهيونيستي دادند      گفته مي شود اين گروه پس از انحالل      
تاكنون، منابع مختلف از زنده بودن و حضور عكاس وديپلمات هاي  ايراني در زندان هاي مخفي رژيم              

احمد . ندان هايي كه تحت نظارت سازمان هاي  بين المللي قرار ندارند       ز.  اشغالگر  قدس خبر مي دهند  
 صراحتاً اعالم كرد كه     ١٣٧٦ ، در سال     حبيب اهللا رئيس انجمن حمايت از زندانيان  فلسطين دراسرائيل     

انجمن  فلسطيني  دوستداران   . چهارگروگان  ايراني در زندان هاي  مخفي در بازداشت به سر مي برند          
اسرائيل ده ها ايراني ولبناني    «: و بازداشت شدگان نيز در اسفند ماه سال گذشته اعالم كرده است       زندانيان  

شاهدان عيني اسامي چهارايراني را    «: اين انجمن، مي افزايد  » .را در زندان هاي خود حبس كرده است      
 ».مشاهده كرده اند كه روي ديوار سلول هاي زندان عتليت حك شده است



  ٨٢کمين جوالى  ١٣٨

١٣٨ 

يكي از  «: ه شده خبرگزاري جمهوري اسالمي كاظم اخوان، نيز در اين باره مي گويد         برادرعكاس ربود 
آزاد شدگان دربند اسرائيل نيز اعالم كرده است كه اسامي گروگان هاي ايراني را ديده و آنان در                     

 ».مخفي گاه سرويس اطالعاتي ارتش اسرائيل در زندان هاي عتليت و صرفند نگه داري مي شوند
مي ايران، بارها با تاكيد بر دراختيار قرارداشتن اسناد ومدارك متعدد مبني بر زنده بودن             جمهوري اسال

 ، خواستار تالش هاي مجامع جهاني براي آزادي      چهار ايراني ربوده شده و وجود آنان در فلسطين اشغالي     
ن هاي  ، انتظار مي رفت مجامع بين المللي و سازما        باوجود اين مدارك وشواهد      . آنان شده است  

مدافع حقوق بشر و همچنين دولت هاي غربي و ديگر دولت هايي كه با اسرائيل رابطه دارند و تبليغات              
 ، تأكيد بر ضرورت قوانين بين المللي      ، دفاع ازحقوق بشر   گسترده اي را به عنوان مخالفت باتروريسم      

نه اقدام ها را تحت       درمورد مصونيت كارگزاران سياسي دولت ها به راه انداخته، عامالن اين گو           
 گروگان ايراني پي گردها و محكوميت هاي      ٤پي گردهاي شديد قرارداده اند، درباره سرنوشت اين         

اين تناقض در رفتارسياسي كه بارها و در موارد مختلف به اثبات رسيده               . خود را اعمال مي كردند   
للي و سازمان هاي حقوق بشر در      ، بر ضرورت بازنگري و به كارگيري اقدام قاطع تر مجامع بين الم       است

 .زمينه احقاق حقوق اشخاص ودولت ها تأكيد مي كند
 فرحناز امرالهي
 آفرينش

 
 ما چه كرده ايم ؟

تير، سالروز ربوده  شدن     ١٤با انتشار بيانيه اي به  مناسبت     » )ع(بسيج  دانشجويي دانشگاه  امام صادق    «
ي وعملي  جهت روشن شدن سريع تر سرنوشت       ديپلمات هاي  ايراني در لبنان، خواستار رسيدگي جد      

اين حادثه، برگ  سياه ديگري بر دفتر جنايات صهيونيست         «: دراين بيانيه آمده است   . ديپلمات ها شد 
آيا ما جزيك بيانيه     . سلطه گر در طول تاريخ معاصر و ضربه حزن انگيزي به پيكره انقالب مابود              

ام داديم؟ روند پي گيري وزارت خارجه ودولت، چه       واظهار محكوميت تكراري بي اثر، كارديگري انج    
 ١٩اثرمثبتي را دراين زمينه به همراه داشته؟ قوه قضائيه ما چه اقدام متقابلي را انجام داده و ما پس از                  

 »سال، از ديپلمات هاي خود چه مي دانيم؟
 سياست روز

 
 درخواست نويسندگان و روزنامه نگاران عرب

لبنان و نائب رئيس اتحاديه  روزنامه نگاران  عرب، ربودن  خبرنگار خبرگزاري        رئيس اتحاديه  نويسندگان    
ادامه » ملحم  كرم «.  جمهوري  اسالمي و سه  ديپلمات  ايراني را درلبنان، نقض حقوق بشر خواند               

من به نمايندگي  «: بازداشت اين افراد را اقدامي ضدانساني و مغايراصول اخالقي دانست و افزود               



 ١٣٩  روزمشار گروگان گيرى

١٣٩ 

 ، از ربايندگان مي خواهم اين افراد را آزاد نمايند تا             نويسندگان و روزنامه نگاران لبنان    ازسوي همه 
 ».به آغوش خانواده خود بازگردند

 سياست روز 
 

 بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، ياد گروگان هاي ايراني را گرامي داشت 
بيانيه اي، ياد حاج احمد متوسليان و همراهان      ، با صدور    »بنيادحفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس   «

بنياد  حفظ  آثار ونشر     . وي را در سالروز ربوده شدن آنان توسط رژيم  صهيونيستي، گرامي داشت             
ارزش هاي دفاع مقدس، يك بارديگر توجه مجامع بين المللي را به اين جنايت تاريخي معطوف داشته             

استار پي گيري مجدانه وزارت امورخارجه درخصوص     وضمن محكوم كردن اين اقدام ضدانساني، خو     
 .روشن شدن وضعيت  ديپلمات هاي ايراني شده است

 قدس
 

 نمازجمعه تهران
يكي ازمسائل مهم كه    «: تيرماه گفت ١٥حجت االسالم هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نمازجمعه      

 درلبنان فرزندان  انقالبي     ...مناسبت دارد، مفقود شدن و اسيرشدن تعدادي ازعزيزان ما درلبنان است           
مردم را اسيركردند، خبرهاي متناقض پخش كردند كه يا اينها را شهيدكردند يا به اسرائيل بردند ويا                  

بحث مهم اين است كه آمريكا با اين پرونده اش االن چه كار مي كند و ما تعجب مي كنيم           ... چه كردند 
مي بينيد آمريكايي ها دارند روزبه روز دادگاه . ودكه چرا در ايران يك حركت اساسي االن انجام نمي ش    

تشكيل مي دهند، يك كسي پيدا مي شود شكايت مي كند مثال مي گويد قوم و خويش ما درلبنان                    
حاال ارتباطش با   . گروگان گرفته شده، چون ايران در لبنان نفوذ دارد، پس ما از ايران شكايت مي كنيم             

يك دادگاه مثل    .  نفوذ داشته ما از ايران شكايت مي كنيم           ايران اين است، چون ايران درلبنان        
دادگاه هاي بلخ در آمريكا تشكيل مي شود براي آدم اين جوري دويست سيصد ميليون دالر ايران را                

آمريكا . اين خيلي حرف مهمي است   . محكوم مي كنند كه بايد خسارت بدهند و اين تكرار شده است         
 مردم لبنان شيعه وحزب اللهي هستند و آنها با مردم ايران              هم استداللش اين است كه بخشي از        

خب ما چرا اين شكايت را      . اين هم استدالل است و چيز ديگري درآن نيست         . روابط حسنه دارند  
نمي كنيم ؟ تا يك  مدتي گفته مي شد كه ما قانون نداريم، مدتي پيش مجلس قانوني گذرانده و ابالغ                  

 سال  ٢٠ از آن چرا اقدام  نمي شود؟ اين چهارنفري كه االن بيش از             هم شده و تعجب مي كنم كه بعد     
است كه مفقودهستند، از آن گروگان هايي كه آمريكا براي آنها هريكي شان دويست تا                           
سيصدميليون دالر در دادگاه خويش حكم صادر مي كند، ما چرا نداشته باشيم؟ چرا از اينها خسارت               

 »نگيريم؟
 جمهوري اسالمي



  ٨٢کمين جوالى  ١٤٠

١٤٠ 

 ٢٠٠١ جوالي ٨ =  ١٧/٤/١٣٨٠
 آيا اخوان هم خبرنگار بود؟

هيئت رئيسه محترم  انجمن صنفي روزنامه نگاران، به هرمناسبتي كه كمي رنگ وبوي سياسي هم دارد،            
چندين بيانيه صادرمي كند، يا وقتي كه سرنوشت يك روزنامه نگار در داخل كشور با ابهام مواجه                   

ـ كه    .  البته اگر سياسي نباشد كامال ستودني است ـ را ترتيب مي دهد    مي شود، تالش وپي گيري مجدانه اي 
اما روزنامه نگاران حقيقي، قشرساده اي هستند كه همواره موردتعرض افراد و گروه ها واقع شده اند و              

به هرحال، در نوزدهمين سالگردربوده شدن . هيچ گاه و هيچ كس نيز درصدد دفاع از آنان برنيامده است       
كاس خوب و پرتالش خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران به دست نيروهاي فاالنژ لبنان،       كاظم اخوان ع  

انتظار مي رفت كه هيئت مديره محترم انجمن صنفي روزنامه نگاران، حداقل با صدور اطالعيه اي ياد او            
را  ، اين فرصت  را گرامي بدارند، اما دريغ و افسوس كه فعاليت ها و موضع گيري هاي نه چندان صنفي            

سال است  ١٩به دوستان محترم نمي دهد تا به يكي از اعضاي خانواده مطبوعات فكركنند كه اينك                 
در فضايي مبهم و در زندان هايي كه حتماً با زندان هاي ايران كامال متفاوت است، با مرگ دست و                    

دي نيز با ما    باور كنيد كاظم هم مثل من و شما خبرنگاربود، البته تفاوت هاي زيا             . پنجه نرم مي كند 
اگر به عكس هاي او نگاه كنيد،      .  ، تا آزادانه ابراز عقيده كند     او جانش را كف دست گرفته بود    . داشت

كاظم بدون ترس به عمق جبهه دشمنان هجوم مي برد وگاهي حتي             . اين آزادگي را حتماً مي بينيد     
فرار و كشته شدن و شليك آنها       پيش تر از نيروهاي رزمنده، خود را به ميان عراقي ها مي رساند تا از             

او مي خواست آزادانه بگويد كه چطور رزمندگان ايراني از جان مي گذرند و سربازان               . عكس بگيرد
اينها را من   . بعثي، چگونه كم طاقت اند و همه اين حرف ها را با آزادي و آزادگي خود فرياد كرد                  

 البته اگر گوش شنوا و چشم بينايي براي       .نمي گويم، عكس هاي اخوان است كه اين گونه فريادمي زند      
كاظم در راه آزادي عقيده و آزادي بيان، آن گونه كه در شان يك               . شنيدن و ديدن حق داشته باشيم    

خبرنگاراست، به لبنان سفر كرد و نداي آزادمنشي برآورد، اما دوستان ما گويي اينك در هياهوي                   
دوستان هيئت رئيسه انجمن  صنفي  روزنامه      . مسائل سياسي فرصتي براي شنيدن اين صدا ندارند          

 نگاران، در بيانيه هاي خود براي سياست مداراني كه اين روزها در پوشش روزنامه هاي حزبي                    
فعاليت مي كنند، آن چنان فرياد آزادي خواهي برمي آورند كه گويي كسي غير از آنها درفكر آزادي بيان              

شايد . ن افراد به همين سادگي از كنار اخوان مي گذرند         وعقيده و روزنامه نگاران نيست، ولي همي      
از دوستان عزيز هيئت مديره انجمن صنفي مي خواهم كه تا           . اصالً او را به ياد هم نداشته باشند         

ديرنشده و روزنامه نگاران ما از روزنامه نگاران غرب درحمايت از گروگان هاي ايراني عقب نيفتاده اند،           
 اي نمايند و پيام همدردي اين قشر را با خانواده هاي آن عزيزان به گوش همگان   اقدام به صدور اطالعيه  

گرچه شايسته تر آن است كه هيئتي از سوي انجمن موظف به پي گيري سرنوشت يكي از                . برسانند
 .همكاران صبور و آزادانديش صنف روزنامه نگار شود

 حميد باباوند



 ١٤١  روزمشار گروگان گيرى

١٤١ 

 سياست روز
 

 تا ابد سبزمانده خاطره هات
درباره چگونگي اسارت    » همپاي صاعقه« صفحه جبهه وجنگ اين روزنامه، بخشي ازكتاب              در

 .حاج احمد متوسليان و همراهانش به چاپ رسيده است
 جمهوري اسالمي

 
 ٢٠٠١ جوالي ١٠ = ١٩/٤/١٣٨٠

 سرنوشت چهارايراني مفقودشده هاي تازه درلبنان براي تعيين تالش
سياسي  روز در محافل   يكي از موضوعات   به،  درنزديكي بيروت  ١٩٨٢شدن چهارايراني درسال     ناپديد

كه بخش بزرگي از لبنان به اشغال   هنگامي١٩٨٢درسال ، آلمان گزارش راديو به. تسا لبنان تبديل شده  
نگار ومحسن موسوي، احمد متوسليان وتقي رستگار           كاظم اخوان روزنامه   ،  بود اسرائيل درآمده 

، در جريان اشغال لبنان      . لبنان درآمدند   اسارت فاالنژهاي   بهدر نزديكي بيروت       ،   ديپلمات سه
ايران  دولت. نزديك داشتند  اسرائيل همكاري  با نظاميان ،  يافتند نژ ها شهرت لبنان كه به فاال    ملي نيروهاي

در . سر مي برند  حاضر نيز دراسارت اسرائيل به     درحال مي گويد افراد مذكور به اسرائيل منتقل شده و       
كرد كه چهارايراني يادشده بالفاصله       اعالم،  لبنان دربيروت  ملي گوي نيروهاي  ك سخن  ي ١٩٨٦سال  

 ملي ديگر در نيروهاي   اين موضوع چند روز بعد ازسوي مسئوالن      . پس از دستگيري به قتل رسيدند     
، مطبوعاتي دربيروت  در مصاحبه اي ،  لبنان  ملي  گزاريرخب خليل خوري مدير   . شد لبنان تكذيب  

. شده درلبنان گرديد    ايراني ناپديد  ٤شدن سرنوشت    بين المللي براي روشن   خالت مراجع خواستار د 
از ،  مي گفت ايراني يادشده دربيروت سخن    شدن چهار  سالگرد ناپديد  مناسبت نوزدهمين  خوري كه به  

شدن سرنوشت اين     براي روشن ازجمله سازمان  ملل متحد، خواست كه         بين المللي    هاي سازمان
. وي اسرائيل را مسئول ناپديدشدن چهارايراني مذكوردانست        . دناقداماتي دست بزن   ي به چهارايران

 .هايي در اين زمينه فراخواند لبنان را به انجام تالش حال دولت لبنان درعين ملي مديرخبرگزاري
 خراسان

 
 مجلس شده درلبنان با رئيس پلمات وخبرنگار ربودهيديدار خانواده هاي د

روز ،  صهيونيستي درلبنان  شده توسط مزدوران رژيم     خبرنگار ربوده  ديپلمات ويك  خانواده هاي سه 
به گزارش  . گو كردند  وار وگفت داسالمي دي  شوراي مجلس دوشنبه با آقاي مهدي كروبي رئيس        

كروبي با اشاره به جنايات وحشيانه          ديدار آقاي  در اين ،  مجلس عمومي فرهنگي و روابط    كل هرادا
شدن  بر ضرورت روشن   ،  آنان هاي بي دفاع و اشغال سرزمين      شتار مسلمانان صهيونيستي درك  رژيم

: مجلس افزود  رئيس . تاكيدكرد ،سال از اسارت آنان     وضعيت اين عزيزان پس از گذشت نوزده         
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ننگين ديگري را برجنايات خود       نشان،  اسارت درآوردن اين عزيزان درلبنان      صهيونيستي با به   رژيم«
 ».تاريخي جهانيان فراموش نخواهدشد حافظهكرد كه بدون شك از  ثبت

ها  شدن وضعيت ديپلمات   هايي كه تاكنون درخصوص روشن     آقاي كروبي ضمن تقدير از كليه تالش      
ساخت با توجه به شواهد و قرائن موجود كه           خاطرنشان،  اسارت درآمده انجام گرفته     و خبرنگار به  

شدن  گيري مستمر و مداوم تا روشن         پي وظيفه همه ما   ،  مبني بر زنده بودن اين عزيزان است         
 شوراي  كروبي در پايان با تاكيد بر تشكيل كميته اي در مجلس            آقاي. سرنوشت نهايي آنان مي باشد   

اظهار اميدواري كرد با تالش     ،  شده ها و خبرنگار ربوده    گيري وضعيت ديپلمات   منظور پي ه  اسالمي ب  
 . شود نه برداشتههاي اساسي در اين زمي گام، مجلس  نمايندگان

 خراسان
 ٢٠٠١ جوالي ١١ = ٢٠/٤/١٣٨٠

 بي اهميتي  به بچه هاي اسير درلبنان
حتي مدعيان اصالحات كه براي    ! بازهم چهاردهم تيرماه ديگري آمد و رفت و آب ازآب تكان نخورد          

 يك روزنامه نگارمتخلف آن همه دل مي سوزانند، به خودشان زحمت ندادند بپرسند باالخره تكليف             
سال است به همراه    ١٩همان خبرنگارعكاس دربند رژيم صهيونيستي كه         ! كاظم اخوان چه شد؟    

برادران سيدمحسن موسوي، احمد متوسليان  وتقي رستگار در دام رژيم  صهيونيستي اسير شده اند                
 خالصه اميدواريم يك كسي پيدا بشود و خانواده هاي اين عزيزان را از          . وكسي سراغ شان را نمي گيرد   

اين را هم بگويم كه اگر رشادت ها و جان فشاني امثال اين بچه هاي                   . بالتكليفي بيرون بياورد 
پس يادمان باشد كه ولي نعمت هاي خودمان      ! مظلوم نبود، االن مملكتي نبود و روزنامه نگاري هم نبود       

 .را بشناسيم
 )ع(هفته نامه يالثارات الحسين

 ٢٠٠١ جوالي ١٢ = ٢١/٤/١٣٨٠
 هشقايق گمشد

بخشي ازكتاب درانتهاي افق نوشته حسين بهزاد، پيرامون شخصيت حاج احمد            » حسين زاده. الف«
 .متوسليان را نقل كرده است

 هفته نامه شما
 ٢٠٠١ جوالي ١٨ = ٢٧/٤/١٣٨٠

 !نخل هاي سرجدا يادش بخير
داود «رمان زندگي حاج احمد متوسليان نوشته        » مرد«درمقاله انتقادي خود، كتاب       » سيده گمنام«

 .را به نقد و رد كشيده است» اميريان
 )ع(هفته نامه يالثارات الحسين

  ٢٠٠١ جوالي ١٩ = ٢٨/٤/١٣٨٠
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  سال درانتظار، شهادت يا اسارت١٩
اين روزنامه، به انگيزه سالروزاسارت حاج احمد متوسليان، شرحي از زندگي وي            » عشقستان«صفحه

 .را منتشركرده است
 قدس

 
  شكسته است شيشه هاي دلم  بي تو

ازقم، به بهانه بيستمين سالگشت اسارت چهارگروگان ايراني، مقاله اي احساسي تقديم       » سميه عبديايي «
 .به حاج احمد متوسليان نگاشته است

 جمهوري اسالمي
 

بيانيه يك تشكل دانشجويي پيرامون اسارت طوالني مدت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني درلبنان و         
 ع بين المللي بي مسئوليتي مجام

با انتشار بيانيه اي، از مجامع بين المللي بويژه سازمان  دفاع از        » بسيج دانشجويي دانشگاه عالمه طباطبايي «
 . حقوق بشر خواست تا نهايت تالش خود را براي آزادي چهارديپلمات ربوده شده درلبنان به كاربرند

 جمهوري اسالمي
 ٢٠٠١ اوت ٧ = ١٦/٥/١٣٨٠

 ده كاظم اخوان از خبرنگاران و رسانه هادرخواست خانوا
درآستانه روزخبرنگار، برادركاظم اخوان درمصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسالمي، انتظارات و توقع           
خانواده هاي  ديپلمات هاي ربوده شده  ايراني بخصوص كاظم اخوان عكاس وخبرنگار خبرگزاري               

 .جمهوري اسالمي را ذكر كرده است
 جمهوري اسالمي

 
 هرروز، روزخبرنگار است

باتوجه به  «: حسين اخوان، برادركاظم اخوان خبرنگار ايراني  اسير دربند صهيونيست ها، گفت               
مبارزه باتروريسم در دنياي غرب يك     . حساسيت كار خبرنگاران، هر روز را بايد روزخبرنگار ناميد         

چگونه است كه اقدامات    . موضوع گزينشي است كه صرفا براساس منافع خودشان انجام  مي شود            
آشكار اسرائيل در نقض حقوق بشر، اعتراض كسي را برنمي انگيزد و جامعه بين المللي از مسئوليت               

 »خود درقبال بزرگ ترين كشورناقض حقوق  بشر سر باز مي زند؟
اميدوارم سال آينده كه روز     «: اخوان ضمن تبريك فرارسيدن روز خبرنگار به خبرنگاران، گفت            

را گرامي مي داريم، كاظم اخوان خبرنگارخبرگزاري  جمهوري  اسالمي نيز درجمع                  خبرنگار  
 ».صميمي خبرنگاران حضور داشته باشد
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 جمهوري اسالمي
 ٢٠٠١ اوت ٨ = ١٧/٥/١٣٨٠

 ياد كاظم اخوان حماسه نگار جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
 .م اخوان پرداخته استهمزمان با روزخبرنگار، روزنامه جمهوري اسالمي به شرح زندگي كاظ

 جمهوري اسالمي
 

 !حاج احمد همانجا بمان، تو اسير دشمناني  و ما اسير دوستان
درمقاله اي احساسي، به مقايسه حال و روز بسيجيان امروز با حال و روز احتمالي                 »حسين قرباني «

خويش را در   حاج احمد متوسليان و همراهانش در زندان هاي اسرائيل پرداخته است و درد  دل هاي             
 .نامه اي خطاب به او، نگاشته است

 )ع(هفته نامه يالثارات الحسين
 

 تشكيل خواستار،  ملي خارجي وامنيت  سياست  كميسيون يسئنامه اي به ر   برادركاظم اخوان در  
 ياب شد حقيقت  كميته  

ملي و   يتامن كميسيون يسئر»محسن ميردامادي «حسين اخوان، برادركاظم اخوان، در نامه اي خطاب به       
و پنجم در    از عملكرد مجلس در دوره هاي چهارم       با انتقاد ،  اسالمي شوراي مجلس خارجي سياست

 ١٧ وي در قسمتي از اين نامه كه به مناسب .ياب شد كميته حقيقت خواستار تشكيل، لهئمسقبال اين 
اگر «: شته است  نو ،لهئمس با اشاره به عملكرد دولت در قبال اين              ،شده نوشته روزخبرنگار مرداد
مي شد،  ب ملي محسو  غربي اين اتفاق مي افتاد، براي دولتمردان آن يك خجالت وفاجعه           كشور دريك

اين قضيه، يعني    ساله آنان در قبال    ١٩نمي خورد وحتي عملكرد      اما در كشور ما آب از آب تكان         
 ».در معرض ارزيابي و تحليل قرارنمي گيرد، گيري عصرحاضر طوالني ترين گروگان
 از وظايف مجلس   خارجي يكي  كه نظارت، تصحيح، كنترل وارزيابي سياست       وي با تأكيد بر اين     

نمايندگان مجلس  از«: گفت،  خارجي مي باشد  سياست ملي و  امنيت  اسالمي خصوصا كميسيون    شوراي 
 ».كنند گويي امورخارجه را مكلف به پاسخ سال وزارت١٩مي خواهيم كه پس از 

،  سال تمام  ١٩از گذشت    اينك پس «: مجلس در اين مدت، نوشت     يح عملكرد تشر حسين اخوان با  
 ششم به لحاظ ويژگي هاي خاص آن، انتظاري فراتر از مجالس قبلي             مجلس نمايندگان انتظار ما از  

 ».است
خارجي كمك كند    ملي وسياست  امنيت كميسيون«: وي در پايان اين نامه اظهار اميدواري كرده است         

سال زندگي دربرزخ   ١٩پس از    ديده آنان  منتظر و رنج   پذيرد وخانواده هاي  له پايان سا١٩اين تراژدي   
 » .شاهد رهايي عزيزان خودباشند، بيم و اميد و نگراني



 ١٤٥  روزمشار گروگان گيرى

١٤٥ 

ايراني و   ولينئمس حقيقت ياب متشكل از   حسين اخوان در قسمتي از نامه  خود پيشنهاد تشكيل كميته           
كميته به جهانيان، افكارعمومي دنيا      ا اعالم نتايج كار اين    لبناني را داده و خواستار آن شده است تا ب         

 .پايان دهد  را تحت فشار قرار دهد تا اين تراژدي رايلئاسرا
 خبرگزاري ايسنا

 
 ٢٠٠١ اوت ١٠ = ١٩/٥/١٣٨٠
 شهيد محمود صارمي وجاويداالثر    نام خبرنگار  فرهنگي جديدالتاسيس به   مركز گذاري دو  نام

 كاظم اخوان
 فرهنگي تحت  منظور تجليل وتكريم خبرنگار، دوباب مركز        مرداد روزخبرنگار، به  ١٧همزمان با   

 محمود صارمي و   شهيد نام خبرنگار  به تهران،  اسالمي در استان   ارشاد فرهنگ و   پوشش وزارت  
 در  ،هنري فرهنگي ـ مجتمع  اين دو مركزفرهنگي كتابخانه     .گذاري شد  كاظم اخوان نام    جاويداالثر

 .خواهدگرفت برداري قرار بهره افتتاح شده، موردهفته دولت، 
 خبرگزاري ايسنا

 ٢٠٠٢ سپتامبر٥ =  ١٤/٦/١٣٨٠
 چرا كاظم اخوان را از ياد برده ايم ؟

بيست سال از اسارت كاظم اخوان به دست نيروهاي صهيونيستي درلبنان و انتقالش به اسرائيل                   
بدون اين كه  .  به همان راحتي مي شنوي    من اين جمله را به همين راحتي مي گويم و تو           . مي گذرد

لحظه اي با خود فكركنيم بيست سال يعني چه؟ بيست سال يعني اين كه حاال حتي دوستان وآشنايانش             
. هم وقتي مي خواهند دفترچه تلفن خود را پاك نويس كنند، نام او را وارد دفترچه جديدشان نمي كنند   

: ن خود خارج مي كنند، بدون اين كه از خود بپرسند           به همين راحتي نام اخوان را از دفترچه تلف          
كاظم كجاست، چه مي كند؟ به همان راحتي كه دوستانش نام او را از دفترهاي تلفن خود                  ! راستي

 ...حذف مي كنند، سال هاست كه من و تو نامش را از ذهن مان خارج كرده ايم
د شده اند، حاال بيست ساله هستند اما       بيست سال يعني اين كه بچه هايي كه همزمان با اسارت اومتول         

عكس هايي كه مظلوميت مردم   ! بسياري از آنها حتي نام او را هم نشنيده اند وعكس هايش را نديده اند           
آن قدر ... هم من مي دانم كه بيست سال خيلي زياد است، هم تو          . فلسطين ولبنان را ثبت كرده است     

اما آيا براي فراموش كردن    . ن يك جوان كافي است   زياد كه براي جوان كردن يك نوزاد و پيركرد          
حتي اگر براي   ...كاظم اخوان، كه هفت هزار روز در زندان هاي اسرائيل زنداني است هم كافي است            

مي دانم كه پدرپيرش دو دهه در بيم واميد زندگي كرد         ... من و تو هم كافي باشد براي خانواده اش نه        
خانواده اش ...ي ديدار فرزندش را با خود به سينه سرد خاك برد         و پس از سال ها چشم انتظاري، آرزو     

 ».بايد خودتان دربيم واميد زندگي كرده باشيد تا بدانيد با آدمي چه مي كند«: در نامه اي نوشته بودند
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 سال پيش تاكنون گروگان اسرائيلي هاست و اين يعني طوالني ترين گروگان گيري                ٢٠اخوان از    
تعارف .  هيچ كس حرفي از اين طوالني ترين گروگان گيري دنيا به ميان نمي آورد             اما... دنياي امروز

از بي تفاوتي خودم و خودت حرف مي زنم كه حتي در             . از بي تفاوتي دنيا حرف نمي زنم     ! به كنار
وحتي همكارانش  ...روزخبرنگار هم يادي از خبرنگارعكاس خبرگزاري  جمهوري  اسالمي نكرديم          

سازمان ها و  . ر سالگرد  اسارتش، بيانيه اي به خاطر او روي تلكس ها بفرستند             فراموش  كردند د   
جايي » خبرنگاران دربند«انجمن هاي  بين المللي روزنامه نگاران به كنار كه فراموش كرده اند در فهرست     

هم به  او بدهند، از انجمن هاي  وطني حرف مي زنم كه هرگز مراسمي به نام او ترتيب ندادند و                       
حتي قصد ندارم از سكوت ديپلماتيك در برابر دو دهه اسارت           . واهان پي گيري وضعيتش نشدند   خ

اخوان و سه ديپلمات ايراني ربوده شده حرف بزنم، فقط  مي خواهم به خودم وخودت كه همكاران                
حتي نمي خواهم دراين باره حرف بزنم كه        » سكوت رسانه اي چرا؟ «اخوان هستيم انتقاد كنم كه       

ه كاظم اخوان به گفته خودشان، از مجلس ششم انتظاري فراتر از مجالس دوره هاي قبل دارند و             خانواد
 »من وتو چرا همكار خود را از ياد برده ايم؟«: چشم اميد به آن دوخته اند،كه فقط مي خواهم بگويم

 ژيال بني يعقوب
 سايت اينترنتي گويانيوز

 ٢٠٠١ اكتبر ٢٣ = ١/٨/١٣٨٠
 ارت كاظم اخوان خبرنگار وعكاس دفاع مقدسبيست سال پس از اس

در اين مقاله، ضمن شرح فعاليت هاي كاظم اخوان در دفاع مقدس، برخي             » شاهرخ سلطان احمدي «
 .از پي گيري هاي انجام شده را نيز آورده است

 جمهوري اسالمي
 ٢٠٠١ نوامبر ١٣ = ٢٢/٨/١٣٨٠

 زندگي نامه سردار رشيد اسالم احمد متوسليان
زندگي حاج احمد متوسليان از والدت تا اسارت درلبنان، محتواي اين مطلب را تشكيل               شرحي از   

 .مي دهد
 جمهوري اسالمي

 ٢٠٠٢ژانويه  = ١٣٨٠بهمن 
 عامل شهادت حاج احمد متوسليان به هالكت رسيد

 ، الياس حبيقه معروف     ميالدي ٢٠٠٢ ژانويه سال  ٢٦ خورشيدي مصادف با   ١٣٨٠ بهمن ٤روز پنجشنبه 
حبيقه، و سه تن از محافظانش، براثر انفجار خودروي بمب گذاري شده درفاصله دويست متري به ايلي 

نام اين دژخيم، شايد براي       . واقع در شرق بيروت، به هالكت رسيدند      »حازميه«خانه اش درمنطقه 
بسياري از مردم كشورمان ناآشنا باشد، اما مردم لبنان ومبارزين قديمي فلسطيني هنوز جنايات او و                 

اين حزب كه متعلق به مسيحيان تندروي طايفه ماروني          . حزب فاالنژيست لبنان را از ياد نبرده اند      
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دردناك ترين صفحات جنگ داخلي لبنان   ١٩٨٢ ، تحت رهبري فردي به نام بشير جميل درسال        مي باشد
شاخه نظامي حزب فاالنژيست ماروني لبنان، تحت عنوان        . را به سفاكي هاي خود مزين نمود         

شكل گرفت و ايلي حبيقه، كه يك ماروني تندرو بود، به اين گروه                  ١٩٧٨ات اللبنانيه، درسال قو
 او ديگر نه يك چريك مسيحي ساده،  بلكه از نزديكان بشير جميل           ١٩٨٢شبه نظامي پيوست و در سال    

وفرمانده اطالعات قوات اللبنانيه شده ودستش تا مرفق در خون مسلمانان لبناني وفلسطيني فرو                  
در همين سال بود كه نيروهاي تحت امر او، با دستور وهدايت وحمايت نظاميان اسرائيلي               . فته بودر

به فرماندهي آرييل شارون كه بيروت را تحت اشغال خود داشتند، به دو اردوگاه فلسطيني صبرا                   
اد تعد. وشتيال حمله بردند و مردان و زنان وكودكان وحتي حيوانات آن را از دم تيغ گذراندند                    

 ، فرمانده   در پنجم  جوالي همان  سال       .  نفر ذكر كرده اند     ٣٥٠٠مقتولين اين حمله را بيش از        
در لبنان، حاج احمد متوسليان وكاردار سفارت ايران درلبنان سيدمحسن        ) ص(سپاهيان محمد رسول اهللا

گر به نام  موسوي وخبرنگارخبرگزاري  جمهوري  اسالمي  ايران كاظم اخوان به همراه يك پاسدار دي            
تقي رستگارمقدم، در حالي  كه با مجوز ديپلماتيك قصد عزيمت به سفارت  ايران در بيروت را                     
داشتند، در پست  دژباني ايجادشده توسط قوات اللبنانيه درمنطقه برباره متوقف شدند وبه اسارت                

رائيليان پيوند  عصبيت هاي صليبي آنان كه با توحش صهيونيستي اس     . فاالنژيست هاي ماروني درآمدند 
گرچه از آن تاريخ به بعد هيچ خبر      .  ، سرنوشتي جز شهادت براي اين عزيزان رقم نمي زد         خورده بود 

مستقيم و بالواسطه اي از اين چهارتن به دست نيامده است، اما اخبار موثق از منابع پراكنده، حكايت                
، درهمان روز يا چندروز بعد      )احتماال به جز سيدمحسن موسوي   (از آن داشت كه چهارگروگان ايراني   

به دستور شخص ايلي حبيقه اعدام شدند و به اين ترتيب جنايت ناجوانمردانه ديگري به سوابق خونين             
 .اين شخصيت نفرت انگيز سياسي ونظامي افزوده شد 

 در يك دوره آموزشي امنيتي كه سازمان موساد در فلسطين اشغالي برپا كرده بود،           ١٩٨١حبيقه، در سال  
ركت كرد وپس از بازگشت به لبنان، به رياست دستگاه اطالعاتي شبه نظاميان  ماروني قوات اللبنانيه              ش

حبيقه كه همواره به بوقلمون صفتي و خيانت شهرت داشت، با مسئوالن بلندپايه                  . منصوب شد
 ١٩٨٢رژيم صهيونيستي بويژه شارون، روابط گسترده ونزديكي داشت وهنگام اشغال لبنان درسال             

وي چندين بار هم شخصاً به        .  ، در كاخ رياست جمهوري لبنان با او ديدار كرد           توسط اسرائيل 
حبيقه بعدها به واسطه   . فلسطين اشغالي سفر و با مسئوالن امنيتي و سياسي اين رژيم ديدار كرده بود            

شورش يكي از دستيارانش به نام سمير جعجع، از ميان نيروهاي خود گريخت و در شهرمسيحي                   
به فعاليت هاي سياسي   ! در شرق  لبنان، ساكن شد و از كردارگذشته خود اظهارپشيماني كرده          » زحله«

پس از پايان جنگ داخلي، حبيقه مورد عفوعمومي           . تشكيل داد »وعد«روي آورد و حزبي به نام     
.  به وزارت آب وبرق رسيد     ١٩٩٤ وارد دولت  لبنان شد، و حتي در سال          ١٩٩٠قرارگرفت و درسال  

او قرار بود در     . ميالدي، نماينده مجلس  لبنان هم بود      ٢٠٠٠تا سال ١٩٩١ عين حال از سال     وي در 
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آينده  نزديك به بلژيك سفركند تا اطالعات  كامل خود را از دخالت مستقيم شارون در كشتارصبرا                  
 . وشتيال،  در اختيار مسئوالن قضائي و پارلماني آن كشور قراردهد

آن سال پرخون وآتش، اين صليبي كاركشته و خون آشام، به اراده ارباب  امروز باگذشت نوزده سال از     
مرگ موجود جنايت پيشه اي چون او،  مايه         . سابق خود آرييل شارون، به قعردوزخ فرستاده شد        

اما . مسرت تمامي انسان ها و علي الخصوص مبارزان حقيقي استقالل لبنان و شيعيان اين كشورمي باشد          
ـ حاج احمد متوسليان ـ را در دل دارند،           مسلما تساليي بر دل     بسيجياني كه داغ سردارلشكرشكن خود 

يگانه فاتح خرمشهر، البته همان گونه كه آرزومي كرد، به دست مزدوران اسرائيل به شهادت         . نخواهد بود 
با اين حال، مرگ اين    .  ، به دست يهوديان، برپشت امت اسالم نشست      رسيد و بارديگر دشنه صليبيون   

ما هالكت اين دشمن  . خيم بدون محاكمه و مجازات و افشاشدن جنايت هايش، مايه تاسف مي باشددژ
وهمه )عج(خدا وانسان هاي خداجو وعامل شهادت فاتح خرمشهر وهمراهانش را به پيشگاه امام زمان          

 خانواده هاي چهارشهيدايراني و شهداي اردوگاه هاي صبرا وشتيال       مسلمانان جهان و علي الخصوص    
 . تبريك مي گوييم

 هفته نامه صبح دوكوهه
 ٢٠٠٢ ژانويه ٣٠ = ١٠/١١/١٣٨٠

 بشراسالمي حقوق صهيونيستي، به كميسيون رژيم خبرنگار دربند نامه برادركاظم اخوان
وضعيت برادر   گيري اسالمي خواستار پي   بشر حقوق كميسيون  نامه اي خطاب به   دراخوان،  برادركاظم  

 سال از ربوده    ٢٠نزديك  «:  نامه در تشريح وضع برادرش مي نويسد       حسين اخوان دراين   .خودشد
ديپلمات همراه او سيدمحسن موسوي، احمد متوسليان        اخوان،خبرنگارايرنا و سه   شدن برادرم كاظم  

متاسفانه   مي گذرد و   يلئاسرافاالنژ درلبنان و انتقال آنان به           رستگارمقدم توسط نيروهاي    و تقي 
 ».هاله اي از ابهام قرارداردسرنوشت آنان همچنان در 

 لينوئمس ياب، از بي توجهي   حقيقت كميته  درخواست خانواده  اين افراد براي تشكيل       وي با اشاره به   
رئيس جمهوري ماه ازتاريخ مكاتبه با     ٦پس از گذشت بيش از    «: نامه مي نويسد  در ادامه   و    انتقاد كرده 

اسالمي  شوراي خارجي مجلس  وسياست ملي  يتامن  كميسيون  يسئخاتمي ور   آقاي  محترم جناب  
اخوان در پايان اين نامه        ».است ما اعالم نشده   هيچ گونه پاسخ يانتيجه اي به    ،  ميردامادي آقاي جناب

 .گيري اين امر شده است پي بشراسالمي براي حقوق خواستار تالش كميسيون
  ايسناخبرگزاري

 ٢٠٠٢ ژانويه ٣١ =  ١١/١١/١٣٨٠
 يراني احتماال به اسرائيل منتقل شده اندچهارديپلمات ا

شنيديم كه ايلي حبيقه كه هفته پيش در بيروت ترور شد، پيش از كشته شدنش در گفت وگو با                       
چهار ديپلمات  ايراني پس از ربوده  شدن  در لبنان، احتماال              «: چاپ لندن  گفته  » الحيات«روزنامه  

 ».به اسرائيل منتقل شده اند



 ١٤٩  روزمشار گروگان گيرى

١٤٩ 

من از  «:  ايلي حبيقه مسئول بخش امنيتي گروه منحله  نيروهاي لبناني، اضافه كرده           به نوشته الحيات، 
سمير جعجع فرمانده  گروه منحله نيروهاي لبناني درباره چهارديپلمات ايراني ربوده شده شنيدم كه آنها           

ي جعجع در دوران جنگ داخلي دارا     . به منطقه بيروت شرقي برده شده و از آنجا نيز خارج شده اند          
 » .زندان هاي متعددي بود كه افراد مشكوك و فعاالن نظامي را درآن نگه مي داشت

وي ضمن تكذيب اظهارات سمير جعجع آخرين  فرمانده شبه نظاميان يادشده            «: اين روزنامه نوشته  
 من هرگز ايراني هاي  «: كه پيش تر گفته بود چهار  ديپلمات  ايراني را به حبيقه تحويل داده  است، گفته             

 ».ربوده شده را نديدم و در منطقه زيركنترل من نبوده اند
 ايران

 ٢٠٠٢ مارس ٨ = ١٨/١٢/١٣٨٠
 او خواهد آمد

به ياد حاج احمد متوسليان    » دلم برايت آواز مي خواند    «و  » اوخواهدآمد«دوقطعه شعر با عناوين       
 .منتشرشده است

 سياست روز
 ٢٠٠٢ مارس ١٥ =  ٢٥/١٢/١٣٨٠

 ...رفته بودحاجي قصه ما از ياد 
درمقاله اي احساسي، به  زبان حال خانواده متوسليان درقبال بيست سال دوري او            » نرگس بزرگ خو «

 .پرداخته است 
 سياست روز



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٨١سال 
  م٢٠٠٢ – ٢٠٠٣

 
 ٢٠٠٢ آوريل ٢٥ = ٥/٢/١٣٨١

 !يل، كاري كنيدئايراني درچنگال اسرا هاي تابراي آزادي ديپلم
 .ه، گفت وگوي مفصلي با خانم مريم مجتهدزاده، همسرسيدمحسن موسوي انجام داده استاين روزنام

  )٣٤ضميمه ( 
 رسالت

 ٢٠٠٢ مه ١٨ = ٢٨/٢/١٣٨١
 كوله بار شرمساري ها

 .را به حاج احمد متوسليان تقديم كرده است» عليرضا قزوه«اين روزنامه شعري سروده 
 سياست روز

 ٢٠٠٢ مه ٢٩ = ٨/٣/١٣٨١
 !ر سوم خرداد درسالروزخرمشهر هم  گمنام ماندوقايع نگا

شاهرخ سلطان احمدي، باشرح پي گيري هاي انجام شده درباره اسارت كاظم اخوان، نقش او را                  
 .درثبت حماسه فتح خرمشهر يادآور شده است

  )٣٥ضميمه ( 
 كيهان

  ٢٠٠٢ ژوئن ١ = ١١/٣/١٣٨١
 ... روز تا٣٥

 .يان شعري احساسي سروده استبه ياد حاج احمد متوسل» حميد اسالمي«
 سياست روز
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  ٢٠٠٢ ژوئن ٨ = ١٨/٣/١٣٨١
 ... روز تا٢٧

درعمليات فتح المبين  » محمدابراهيم همت «بخشي ازمكالمات بي سيمي حاج احمد متوسليان با شهيد        
 .، درج شده است»آخرين حرف ها«باعنوان 

 سياست روز
 ٢٠٠٢جوالي  = ١٣٨١تير 

 بيست سال گذشت
 .سال گذشته پرداخته شده است٢٠ به اخبار و نظرات پيرامون سرنوشت گروگان ها دردراين مقاله

 هفته نامه صبح دوكوهه
 ٢٠٠٢جوالي  = ١٣٨١تير

 !ازكاظم اخوان چه خبر؟
حسين اخوان، درگفت وگوي اختصاصي ومفصل با مجله  فكه، به شرح كامل پي گيري هاي انجام                 

 .م اخوان پرداخته است سال گذشته پيرامون سرنوشت كاظ٢٠شده در
  )٣٦ضميمه ( 

 ماهنامه فكه
 ٢٠٠٢جوالي  = ١٣٨١تير

  !خبرنگاركيست؟
حميد داودآبادي، به انتقاد از برخورد مطبوعات داخلي با مقوله خبرنگار نسبت به كاظم اخوان                    

 .پرداخته است
  )٣٧ضميمه ( 

 ماهنامه فكه
 ٢٠٠٢جوالي  = ١٣٨١تير

 !چه كسي پاسخ گوست؟
بادي، با عنوان  كردن اسامي و مشخصات افرادي كه در جريان گروگان گيري                      حميد داودآ 

 ديپلمات هاي  ايراني نقش  داشته اند، سوال كرده است كه چرا كسي از آنها پرس وجو نكرده  است؟
 ماهنامه فكه

 ٢٠٠٢جوالي  = ١٣٨١تير
 !چه كساني از مرگ ايلي حبيقه سود مي برند ؟

اله به بررسي  نظرات مختلف پيرامون مرگ  ايلي حبيقه مسئول                 حميد داودآبادي، در اين مق       
 . گروگان گيري ديپلمات هاي  ايراني پرداخته  است

  )٣٨ضميمه ( 
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 ماهنامه فكه
 ٢٠٠٢ ژوئن ٢٢ = ١/٤/١٣٨١
 ... روز تا ١٤

 .درمقاله اي احساسي، ازحاج احمد متوسليان يادكرده است» نجمه قيداري«
 سياست روز

 
 ده كاظم اخوان از رئيس جمهوري استمداد خانوا

خانواده كاظم اخوان با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري، خواستار           
 .توجه  بيشتر دولت به مسئله گروگان ها شده است

  )٣٩ضميمه ( 
 انتخاب

 ٢٠٠٢ ژوئن ٢٤ = ٣/٤/١٣٨١
 آزادي اسراي ايراني دراسرائيلدرخواست دانشجويان مسلمان ازمجامع بين المللي براي 

، از مقامات كشور،    »ستادمركزي كنگره  بزرگداشت شهدا، اسرا ومفقودين دانشگاه هاي جهان  اسالم        «
يونسكو وهمچنين ازاعضاي هيئت هاي علمي ودانشجويان دانشگاه هاي سراسرجهان، در بيانيه اي             

اسير وي در زندان هاي اسرائيل،      درخواست كرده است تا براي آزادي احمد متوسليان وهمراهان            
بيانيه، رژيم اشغالگر قدس را مسئول حفظ جان وسالمتي اسيران ايراني دانسته            . اقدام فوري كنند   

دراين بيانيه اسارت ايرانيان دربند     . وخواستار اقدام سازمان هاي  بين المللي براي آزادي آنان شده است       
 .توصيف شده استاسرائيل، طوالني ترين اسارت دانشجويي جهان 

 جمهوري اسالمي
 ٢٠٠٢ ژوئن ٢٥ = ٤/٤/١٣٨١

  ديپلمات ربوده شده ايراني درلبنان چه كرده است؟٤وزارت خارجه براي پي گيري سرنوشت
حسين اخوان برادركاظم اخوان، درگفت وگو با خبرگزاري  جمهوري  اسالمي، از عدم توجه كافي                 

 .وگان هاي  ايراني انتقاد كرده استوزارت خارجه ومسئولين ذيربط  به مسئله گر
 جمهوري اسالمي

 
 تشكيل هيئت تحقيق

رياست محسن آرمين    اسالمي به  شوراي ملي مجلس  امنيت و خارجي سياست هيئتي ازسوي كميسيون  
 .، تشكيل شدشده درلبنان ايراني ربوده چهارديپلمات وضعيت گزارشي پيرامون آخرين جهت تهيه

 درسايت اينترنتي امام موسي ص
  ٢٠٠٢ جوالي ١ = ١٠/٤/١٣٨١
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 !سفيرگمشده عشق، امان اگر كه بيايي
درنوشته احساسي خود، به اين مسئله پرداخته است كه اگرحاج احمد متوسليان پس              » رضا تنها  «

ازبيست سال دوري و اسارت به تهران بازگردد، هنگام روبه رو شدن با اوضاع اجتماعي و                        
 .خوردسياسي جامعه، چه خون دلي خواهد 

 هفته نامه حريم
 ٢٠٠٢جوالي ٢ = ١١/٤/١٣٨١

 خداكند كه بيايي
درمقاله اي احساسي براي سردارخوبي ها، حاج احمد متوسليان، به ياد او نجوا          » عبدالحسين رحمتي «

 .كرده است
 ايران

 
 ...اي واي بر اسيري كزياد رفته باشد

 .اج احمد متوسليان پرداخته استدرمقاله كوتاه خود، به شرح زندگي و اسارت ح» فريبا پژوه«
 ايران

 
 كشور مطبوعاتي انتقاد خانواده كاظم اخوان از جامعه

گيري  پي  نسبت به عدم    ،نگاران روزنامه صنفي انجمن خانواده كاظم اخوان با ارسال نامه اي به رئيس         
ه داعيه   بسياري از مطبوعات ك   «: دراين نامه آمده است    .سرنوشت وي از سوي مطبوعات انتقادكردند     

 روز از آن گذشته     ٧٣٠٠كه   آن چنان با سكوت و تسامح از كنار واقعه اي         دفاع ازخبرنگاران را دارند،   
سال پيش درلبنان ربوده شد، يك خاطره  فراموش شده           گويي خبرنگاري كه بيست    رد مي شوند كه  

 ».دگيري سرنوشت او سود و زياني ندار براي صاحبان منافع سياسي، طرح و پي است و
، نگاران روزنامه  صنفي وجودي تشكل هايي مانند انجمن    گر فلسفه م«: است نامه سوال شده   اين درادامه 

شدن  تاسيس براي روشن     انجمن از ابتداي    ؟حقه  روزنامه نگاران وخبرنگاران نيست     احقاق حقوق 
بني بر  گذشته  ما در روزخبرنگار م      عليرغم درخواست سال   است؟ سرنوشت كاظم اخوان چه كرده     

داخلي همكار دربندشان را فراموش نكنند و دستگاه هاي ذيربط داخلي           ورسانه هاي  خبرنگاران اين كه
 سال امورخارجه را به تحرك بيشتري وادارند، همچنان در بر همان پاشنه بيست               وزارت جمله از

حتي در  چرا مطبوعات   ،  خبرنگاران اهميت دارد   اجتماعي اگر حرفه و جايگاه     .گذشته مي چرخد 
نگاران شاهد   مورد برخي از شهروندان و روزنامه         روزخبرنگار توجه ندارند، همان طوركه در       

مطبوعات هستيم، اين برخورد دوگانه را چگونه بايد           نظرهاي فراوان توسط   حساسيت ها و اعالم  
ز چنين برخوردي در مواجهه با ديگرخبرنگاران و شهروندان ني              آيا اين انتظار كه      ؟كنيم توجيه

 »است؟ جاييبي  صورت گيرد، انتظار



  ٨٢کمين جوالى  ١٥٤

١٥٤ 

سرنوشت اين خبرنگار را با جديت        درپايان اين نامه اظهاراميدواري شده است جامعه مطبوعاتي        
 .بيشتري دنبال كند

   ايسنا خبرگزاري
 ٢٠٠٢ جوالي ٣  =  ١٢/٤/١٣٨١

  كاظم اخوان، گم شده در تاريكي بازي هاي سياسي
چيزمان را تحت الشعاع قرارداده است و هرحرف و حركت و            ، همه   ظاهراً سياست وسياست زدگي  

بديهي است كه در يك جامعه در          . رفتاري، تنها به اعتبار سياسي بودنش ارزش ومعنا مي يابد            
» بودن« ، اجتناب ناپذير است و درجامعه اي كه          ، اعتنا به سياست و انديشه سياسي داشتن        حال گذر

را الزمه اثبات ماهيت تكامل گراي خود مي داند، لزوماً          » شدن«درقالب نظم موجود را برنمي تابد، و     
اما . نمي توان سياست را يك سره واگذارد و خود به تابعي از متغير سياست هاي حاكم تبديل شود                 

سياست گرايي، مقوله اي جدا از سياست بازي و سياست زدگي است، وآنجا كه پاي حرمت هاي انساني            
خود را نه از سياست و قدرت هاي سياسي، بلكه از ماهيت قائم بذات            وحفظ ارزش هايي كه اصالت     

خود برگرفته اند، بازي هاي سياسي و سياست بازي آزاردهنده است و به نوعي بيان گر اين واقعيت كه              
در بازارسياست، همه اصول و ارزش ها بايد قرباني شوند تا شايد نذري كه براي تقرب به قدرت                    

بدبختانه، اين واقعيت را نمي توانيم     .  ، مستجاب ود و دعاهاي مان درآستانه قدرت    كرده ايم، پذيرفته ش  
 ، اقتصادي و اجتماعي كشور ما، زير سايه سنگين             ناديده بگيريم كه همه ساختارهاي فرهنگي        

 ، حتي  اين سايه  سنگين  . سياست و بازي هاي سياسي، توان و ماهيت واقعي خود را از دست داده اند             
، برغم   »انجمن صنفي  نويسندگان وخبرنگاران  مطبوعات    «را تا آنجا كشانده  است كه         تيرگي خود   

غيرقابل انكار بودن ماهيت سياسي اش، وظايف روبنايي خود را نيز از ياد برده وبه جاي پرداختن به                 
آنچه كه مسائل صنفي خوانده مي شود، يك سره به سياست گرائيده وحتي براي حفظ علت                       

حمايت از حقوق خبرنگاران ونويسندگان مطبوعات وتالش در جهت تأمين مطالبات          وجودي اش كه   
 . ، تالش قابل قبولي نشان نمي دهندصنفي آنان است

 ، خبرنگار و عكاس خبرگزاري  جمهوري  اسالمي  ايران، به  وسيله          بيست  سال است كه كاظم اخوان     
، نه نامي از او به ميان  مي آيد ونه  سخني در            نيروهاي  اسرائيل ربوده شده و جز در مواردي به گه گاه         

 باالخره معلوم كنند كه اين خبرنگار وعكاس ايراني چه سرنوشتي يافته             اين كهمورد سرنوشتش، و    
و البته اين انتظار    . در اين بيست سال، گاهي به مناسبتي نامي از او به ميان مي آيد و ديگرهيچ              . است

وزارت  امور خارجه كه عهده دار حفظ منافع اتباع ايران در همه            كه دستگاه هاي ديپلماسي كشور و      
جاي جهان است، در جهت يافتن ردپايي از او و آزاد كردنش و يا دست كم روشن كردن سرنوشت او 

اما انجمن صنفي نويسندگان وخبرنگاران مطبوعات   .  ، انتظار پرثمري نيست    اقدامي مؤثر انجام دهند    
ا اگر اقدامي شده است چرا حداقل براي آرامش خيال خانواده او چيزي               چرا اقدامي نمي كند، و ي     

انجمني كه بايد از حقوق اعضاي خود دفاع كند، درمورد كاظم اخوان چه كرده است؟ به               . نمي گويند



 ١٥٥  روزمشار گروگان گيرى

١٥٥ 

 ، كدام بيانيه  جهاني را صادر كرده تا براي روشن كردن           كدام مرجع و سازمان  بين المللي متوسل شده      
برنگار ربوده شده بيشتر تالش كنند؟ خبرنگاران ونويسندگان  مطبوعات، از انجمني           سرنوشت اين خ  

 ، مطالباتي   ، مطالبات بسياري دارند    كه داعيه صنفي بودن ودفاع از حق صنفي اعضاي خود را دارد            
معوقه و شايد فراموش شده، و انتظار معجزه اي هم براي پاسخ گويي به اين مطالبات ندارند، اما                    

د كاظم اخوان چه؟ آيا دراين مورد هم بايد همچنان به انتظار نشست تا دوران فعاليت هاي                    درمور
 سياسي به سرآيد و آن وقت نوبت به حقوق  صنفي خبرنگاران ونويسندگان  مطبوعات برسد؟

 توسعه
 

 چشماني بسته درمقابل چشماني باز
ران، نسبت به كم توجهي مطبوعات و        برادران كاظم اخوان، طي نامه اي به انجمن صنفي روزنامه نگا       

 گروگان ايراني در اسارت رژيم صهيونيستي، نكات     ٤تشكل هاي صنفي حامي روزنامه نگاران به موضوع     
 .قابل توجهي را بيان كرده اند

  )٤٠ضميمه ( 
 سياست روز

 ٢٠٠٢ جوالي ٤ = ١٣/٤/١٣٨١
 يونيستي برگزاري مراسم سالگرد اسارت چهارگروگان ايراني دربند رژيم صه

اين روزنامه خبر از برگزاري اين مراسم ازسوي موسسه فرهنگي  عاشورا در اين روز درتهران داده                 
 .است

 ايران
 

  تبعه ربوده شده  ايراني است٤رژيم صهيونيستي مسئول سرنوشت 
در آستانه سالگرد ربوده شدن چهارتن از اتباع وديپلمات هاي ايراني توسط عمال رژيم صهيونيستي              

جمهوري اسالمي ايران رژيم صهيونيستي  «:  ، سخن گوي وزارت امور خارجه كشورمان اعالم كرد    لبناندر
 ».را مسئول مستقيم سرنوشت اتباع خود مي داند

سخن گوي وزارت امور خارجه، با يادآوري بيستمين سالگرد غم انگيز ربوده شدن        » حميدرضا آصفي «
اشاره به تالش شوم محافل سياسي صهيونيستي و نيروهاي        اتباع وديپلمات هاي كشورمان درلبنان، با      

وابسته به آنها براي بستن و به فراموشي سپردن اين آدم ربايي آشكار، كه با هماهنگي و حمايت                     
 ، ربودن اتباع كشورمان را مغاير با همه مقررات كنوانسيون هاي          تروريسم دولتي اسرائيل صورت گرفت 

 . قوق كنسولي و ديپلماتيك دانستبين المللي بويژه كنوانسيون ح
 ، با توجه به شواهد وقرائن موجود در انتقال گروگان هاي ايراني به فلسطين اشغالي          «: وي تصريح كرد 

بديهي است كه رژيم صهيونيستي دراين مورد مسئوليت مستقيم دارد وبايد بدون هيچ قيد وشرطي                



  ٨٢کمين جوالى  ١٥٦

١٥٦ 

ي روشن شدن سرنوشت اين عزيزان را       درخواست سازمان هاي  حقوق بشر و صليب سرخ جهاني برا      
جمهوري اسالمي ايران، همچنين از دولت هاي لبنان وسوريه وهمه دولت هاي دوست و           . گردن نهد 

سازمان هاي  حقوق بشر وصليب سرخ جهاني مي خواهد كه همه امكانات خود را براي اعمال فشار بر             
 ».ايراني به كار گيرندرژيم غاصب صهيونيستي براي روشن شدن سرنوشت ديپلمات هاي 

سخن گوي وزارت  امور خارجه كشورمان، ضمن ابرازهمدردي با خانواده هاي چهارديپلمات                 
وزارت «: ربوده شده كه در طول اين سال هاي دراز، دوري و انتظار آنان را تحمل كرده اند، تاكيد كرد               

  ايراني را يكي از اصول        امور خارجه  جمهوري  اسالمي  ايران دفاع وحمايت از حقوق شهروندان           
عالوه براين اقدامات در    . وظايف خود مي داند و با همه امكانات خود در اين جهت تالش مي كند             

عرصه منطقه اي و بين المللي، نيز موضوع سرنوشت ديپلمات هاي كشورمان را با همه مراجع داخلي              
ن عزيران به ميهن اسالمي      ذيربط در دست پي گيري دارد و از هيچ تالشي براي بازگرداندن اي                

 » .فروگذار نخوهد كرد
 كيهان

 
 حاج احمد متوسليان در شبكه دوم سيما

را كه به شرح زندگي حاج احمد متوسليان مي پردازد،       » برادراحمد«فيلم مستند  » محمدرضا مهرانديش «
 .پخش شدبراي شبكه دوم سيما كارگرداني كرد كه به مناسبت بيستمين سال اسارت او از تلويزيون 

 جام جم
 

  ايراني ربوده شده روي ميزمسئوالن ٤پرونده راكد
اين روزنامه خالصه كوتاهي از مصاحبه حسين اخوان  با خبرگزاري  جمهوري  اسالمي را به چاپ                 

 . منتشر شده است٣٠رسانده است كه متن كامل آن درمجله فكه  شماره 
 كيهان

 
 صهيونيستي نجات دهيد  رژيماز چنگال را ايراني شده هاي ربوده ديپلمات
به  تا المللي خواستند  بين  مجامع ازدولت و ،  ايراني درلبنان   شده هاي ربوده  هاي ديپلمات  خانواده
اين . كنند صهيونيستي عمل  هاي رژيم  زندان ايراني از ي   ها براي آزادسازي ديپلمات   هاي خود  وعده

هاي سيدمحسن موسوي     خانواده با،  رانيهاي اي  ربوده شدن ديپلمات    آستانه سالگرد  روزنامه در 
 .استپرداخته  گو ووكاظم اخوان به گفت

  )٤١ضميمه ( 
 جمهوري اسالمي



 ١٥٧  روزمشار گروگان گيرى

١٥٧ 

 ٢٠٠٢جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٨١
 ضرورت شكايت قربانيان ايراني حمايت هاي آمريكا از جنايتكاران به دادگاه

ر پي گيري پرونده مربوط به      با اشاره به اين كه دادگاه هاي آمريكا د        » دكترسيدمحمد قديري ابيانه «
حمالت لبنان وفلسطين عليه منافع آمريكا، جمهوري اسالمي ايران را به دليل حمايت از                        

 ميليارد دالرغرامت محكوم كرده است،خواستار مقابله به مثل شده        ٥/٢گروه هاي لبناني  وفلسطيني به     
ي چهار ديپلمات ايراني دربند    مثال خانواده ها «: وي ضمن ارائه  مواردگوناگون، مي نويسد        . است

اين  . رژيم صهيونيستي مناسب است كه از آمريكا و رژيم صهيونيستي به دستگاه قضائي شكايت كنند            
درآن زمان فاالنژ ها مورد حمايت     .  درلبنان، توسط فاالنژها ربوده شدند     ١٣٦١تيرماه  ١٤ديپلمات ها در 

 بلكه لبناني ها نيز مي توانند بابت جنايات فاالنژها و         نه تنها ايرانيان،  . رژيم صهيونيستي وآمريكا بودند  
خانواده . جنايات رژيم صهيونيستي، از دولت آمريكا در دادگاه هاي كشورخود شكايت كنند                 

ديپلمات هاي ايراني ونيز خانواده خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران  كه در افغانستان به دست          
توانند از آمريكا به دادگاه هاي كشورمان شكايت كرده وخواستار          طالبان به شهادت رسيدند نيز مي       
 ».صدورحكم غرامت از آمريكا شوند

 سياست روز
 

 ... روز انتظار٧٣٠٠
 اين روزنامه خالصه اي از گفت وگوي مفصل باحسين اخوان پيرامون مسئله گروگان ها را منتشر                 

 .كرده است
 حيات نو

 
 ! ول هاي ما كجايند؟آقاي رئيس جمهوري، شنگول ها و منگ

درنامه اي احساسي، از رئيس جمهوري خواسته است كه ماجراي ربوده شدن                  » يگانه آويني  «
 .گروگان هاي  ايراني را پي گيري كند

 جمهوري اسالمي
 

 مراسم گرامي داشت ياد وخاطره ديپلمات هاي اسيرايراني  برگزارشد
ي گمنام سپاه  پاسداران  انقالب  اسالمي در همايش         فرمانده  پايگاه  مقاومت شهدا    » روح اهللا رادپور «

: گرامي داشت ياد وخاطره سردارسرلشكر پاسدار حاج احمد متوسليان و سه همراه وي، گفت                  
براساس اخباري كه يك سال ونيم  پيش دريافت  كرديم، چند فلسطيني كه از زندان عتليت                       «

 ».د كه چند ايراني نيز دربند رژيم صهيونيستي هستندرژيم صهيونيستي آزاد شده  بودند، به ما اطالع  دادن



  ٨٢کمين جوالى  ١٥٨

١٥٨ 

همايش گرامي داشت ياد وخاطره سردارسرلشكرپاسدارحاج احمد متوسليان وهمراهان وي،                 
 تيرماه سالروز ربوده شدن اين افراد، باحضور جمعي از فرماندهان  سپاه               ١٤به مناسبت فرارسيدن   

 . لبنان، در فرهنگ سراي اشراق  برگزار شد پاسداران و ميهماناني از دفترحماس و حزب اهللا
 آفتاب يزد

 
 سرنوشت چهارگروگان ايراني ربوده شده درلبنان،  در هاله اي از ابهام

سفيرايران درلبنان،ترتيب » محمدعلي سبحاني«خبرگزاري جمهوري اسالمي دربيروت، گفت وگويي با 
 .رده استداده و از پي گيري سرنوشت چهار گروگان ايراني پرس وجو ك

 )٤٢ضميمه( 
 خبرگزاري جمهوري اسالمي

 
 ٢٠٠٢جوالي٧ = ١٦/٤/١٣٨١

 روي خط اخبار
 سال از ربوده شدن چهار ديپلمات       ٢٠با سپري شدن    «: خبرنگار ايرنا در گزارشي ازبيروت نوشت      

وخبرنگار ايراني توسط عناصر همدست  رژيم صهيونيستي در لبنان، سرنوشت آنها همچنان درهاله اي     
 ».بهام قراردارداز ا

 تلكس خبرگزاري ايرنا
 ٢٠٠٢ جوالي ٨ = ١٧/٤/١٣٨١

 متوسليان، حقيقتي  برگونه اساطير
محمدعلي صمدي كه مدت زيادي پيرامون زندگي نامه حاج احمد متوسليان ومسئله اسارت او،                 
تحقيق وبررسي كرده است، در گفت وگويي به ذكر و شرح برخي خاطرات و حوادث دوستان                    

 .ن پرداخته استمتوسليا
 كيهان

 
 ي  مي شودگير پيموضوع اتباع ايراني مفقود شده درلبنان 

خانواده كاظم اخوان عكاس وخبرنگارايراني ازمسئوالن و رسانه هاي جمعي خواستند تا موضوع               
از تيرماه سال گذشته    «: حسين اخوان برادركاظم اخوان گفت      . ي كنند گير پيمفقودشدن آنان را     

خانواده هاي ناپديد شدگان  . ن مسئله در دستوركار خانواده هاي مفقودين قرارگرفت     ي جدي اي  گير پي
 ».به همين منظور با برخي از مسئوالن ديدار و بر ضرورت تشكيل كميته حقيقت ياب تاكيدكردند

به گفته وي،  .ي موضوع مفقودين تقديركرد   گير پيوي درعين حال از برخي نمايندگان مجلس به دليل        
 نماينده  مشهد درمجلس، درخصوص سرنوشت چهارگروگان  ايراني از وزير امور خارجه             »تاجرنيا«



 ١٥٩  روزمشار گروگان گيرى

١٥٩ 

ي  گير پيسواالتي را طرح كرد و دركميسيون  امنيت  ملي و سياست خارجي مجلس كميته اي  براي                 
شهادت اين  «: وي افزود . وضعيت سه  ديپلمات وخبرنگار ربوده شده  ايراني تشكيل شده  است            

 نيست وتاكنون اخبار ضدونقيضي در اين ارتباط  در داخل و خارج از كشور منتشر                 چهارنفر مستند 
 ».شده اما آنچه براي ما اهميت دارد، كشف حقيقت است

 حيات نو
 ٢٠٠٢ جوالي ١٠ = ١٩/٤/١٣٨١

  گروگان ايراني دربند صهيونيست ها سكوت كرده اند؟٤چرا مسئولين ومطبوعات درباره 
 ، از بي تفاوتي مسئولين و       با صدور بيانيه مشتركي     » اه  علم وصنعت تشكل هاي  اسالمي دانشگ   «

. رسانه هاي  داخلي نسبت به سرنوشت چهارگروگان  ايراني دربند رژيم  صهيونيستي، انتقاد كردند               
 ، از سرداران افتخار آفرين سپاه      حاج احمد متوسليان «: دربخش هايي ازبيانيه اين تشكل ها، آمده است     

پس ازگذشت بيست سال از اسارت اين سردار دالور، آنچه بيش            . قالب  اسالمي است  پاسداران  ان 
 ، براي    ، عدم تالش سپاه پاسداران    ازسكوت سازمان هاي متولي سياست خارجي دل را مي گدازد          

آيا شايسته نيست فرمانده      . مشخص شدن وضعيت اين بزرگ مرد هشت سال دفاع مقدس مي باشد         
همرزمان اين سردار سرفراز مي باشد، نگاهي دوباره به  نحوه             كه خود از   محترم سپاه  پاسداران     

 ، خبرنگار رسمي     عملكرد نهاد تحت  امرشان در قبال اين موضوع داشته باشند؟ كاظم  اخوان                  
خبرگزاري  جمهوري  اسالمي بوده  است كه در حين انجام مأموريت در لبنان، به اسارت درمي آيد اما               

 ، دريغ از يك بيانيه يا موضع گيري لفظي از سوي اين           زمان مديد از آن واقعه     پس ازگذشت اين مدت   
 ، كه خود را منادي دفاع از حقوق           انجمن  صنفي  روزنامه نگاران  ! خبرگزاري در قبال اين فاجعه     

 ، در سايت  اينترنتي خود به هريك از روزنامه نگاران دربندي كه همگي بنابر                روزنامه نگاران مي داند 
 ،  ، موبايل غذا( ، آن هم در بهترين وضعيت رفاهي        نون قضائي كشورمان در حبس به سر مي برند        قا

 ، قسمتي را اختصاص داده است، اما گويا اين سايت لياقت و             ...)مالقات هاي حضوري با خانواده و    
يد هم  شا . ظرفيت پذيرش نام كاظم اخوان را به عنوان يكي از فدائيان آرمان هاي ملت، نداشته است              

شرم آور نيست كه انجمن  . مطامع و منافع سياسي گردانندگان اين انجمن، مانع از اين اقدام شده است
بين المللي دفاع ازآزادي مطبوعات در سايت اينترنتي خود قسمتي را به كاظم اخوان اختصاص                    

درمورد ! رزند؟مي دهد، اما انجمن هاي  صنفي  مطبوعاتي در داخل كشور از اين كار خودداري مي و              
سيدمحسن موسوي نيز كه ديپلمات رسمي وزارت امورخارجه و سرپرست سفارت ايران درلبنان به             

نحوه عملكرد و موضع گيري درقبال وضعيت اين       .  ، وضع بهتر از اين نيست    هنگام اسارت بوده است  
اقعه كشته شدن   ديپلمات رسمي كشورمان، و نيز تراژدي غمناك تر عملكرد اين وزارتخانه در مورد و           

 ، اين تصور را ايجاد     تعدادي از ديپلمات ها و خبرنگارايراني در سركنسولگري  ايران در مزارشريف          
 ، حكمت و   مي كند كه محور موضع گيري هاي اين وزارتخانه از بناشدن توأم بر سه  اصل عزت                 

اين وزارتخانه  گويا  . مصلحت، به  سمت بناشدن بر محوريت راحتي و منفعت سوق پيدا كرده است            



  ٨٢کمين جوالى  ١٦٠

١٦٠ 

 ، با بيش از هفت هزارنفر پرسنل مي باشد، نه تنها كه يكي از بزرگ ترين وزارتخانه هاي امورخارجه دنيا
 ، براي ديپلمات رسمي خود نيز چنين      براي سرنوشت اتباع ايراني درساير كشورها ارزشي قائل نيست       

كه هر يك به نحوي مرتبط با       زماني كه وضعيت درمورد سه نفر قبلي         . ارزشي را متصورنمي باشد  
نهادها و سازمان هايي عظيم بوده اند، به اين وخامت باشد، قطعا بايد انتظار وضعيت اسف بارتري را                
براي تقي رستگار كه يك بسيجي پاك باخته و دل داده حاج احمد متوسليان وراننده او بوده است،                  

بسيجي و فدايي دين و ملت، انتظار تمامي       انتظار از بسيج براي پي گيري وضعيت اين         . داشته باشيم 
 ».مي باشد) ره(دل سوختگان اين شجره طيبه امام راحل

شايان ذكراست اين بيانيه را كانون  بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي، مجمع  دانشجويان حزب اهللا، كانون             
 .اندقرآن وعترت و ستاد برگزاري كنگره  شهداي دانشگاه  علم وصنعت ايران، امضاكرده 

 كيهان
 

 بي نشان تر از اشك
 .نويسنده در مقاله خود، بيستمين سالروز ربوده شدن حاج احمد متوسليان را گرامي داشته است

 رسالت
  ٢٠٠٢ جوالي ١٦ = ٢٥/٤/١٣٨١

 نگاه  متعالي به هنر
شاهرخ سلطان احمدي،  در مقاله اي به مناسبت سالگرداسارت كاظم اخوان، به نقش فعال او در                    

 مقدس وهمچنين حضورش درلبنان اشاره كرده وبه برخي فعاليت ها براي پي گيري مسئله                  دفاع
 .مفقودي او پرداخته است

 ايران
 

 ) ص(محمدرسول اهللا٢٧ديدار هاشمي  رفسنجاني با فرماندهان لشكر
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، حجت االسالم والمسلمين هاشمي رفسنجاني، در ديدار با               

سال ازحادثه ربوده شدن حاج احمد     ٢٠، با اشاره به گذشت      )ص(محمدرسول اهللا٢٧كرفرماندهان لش 
متوسليان و سه تن ديگر از اتباع كشورمان درلبنان كه مصونيت ديپلماتيك داشته اند، خواستار فعال                 

رژيم صهيونيستي «: شدن مجامع  بين المللي وجهاني براي مشخص شدن وضعيت آنان شد وتاكيد كرد          
 هاي جهاني هر روز براي خلباني كه هواپيمايش درحين  بمباران لبنان سقوط كرده است،                و رسانه 

تبليغات مي كنند ولي درمورد چهارايراني كه سرنوشت شان هنوز نامعلوم است و احتمال اسارت آنان             
 ».توسط اسرائيل جدي است، سكوت كرده اند

 رسالت



 ١٦١  روزمشار گروگان گيرى

١٦١ 

  ٢٠٠٢جوالي ٢٠ = ٢٩/٤/١٣٨١
 ستمين سال اسارت متوسليان و يك هزارشهيد شهرستان مريوانبرگزاري يادواره بي

تيرماه، مراسمي به مناسبت سالگرد  اسارت حاج احمد متوسليان فرمانده اسبق سپاه             ٢٧روزپنجشنبه  
 .مريوان، ازسوي همرزمان وي، در اين شهر برگزارگرديد

 كيهان
 ٢٠٠٢ اوت ٥ = ١٤/٥/١٣٨١

صارمي وسرنوشت كاظم    شهادت شهيد  ي موضوع   گير پي رخواستا مسلمان نگاران روزنامه انجمن
 شد اخوان

تبريك فرارسيدن روزخبرنگار، خواستار      ضمن،  ، با صدور بيانيه اي    »مسلمان  نگاران روزنامه انجمن«
دربيانيه  اين انجمن    .كاظم اخوان شد   تشهادت شهيدمحمود صارمي و سرنوش       ي موضوع گير پي

د و اگرچه   نسنگين برعهده دار   وليت بس ئبيدار جامعه، مس   وجدانعنوان   مطبوعات به «: مي خوانيم
 مستقل و در راستاي منافع واقعي      مادي ومعنوي بر جامعه مطبوعات، هزينه  حركت      سنگيني فشارهاي 

ملي از   حرفه اي، بازشناسي منافع    ترمي كند، اما تعهد نسبت به اخالق         جامعه را هر روز سخت       
را درايفاي نقش    متعهد قرمز، خبرنگاران  سيرقانون و رعايت خطوط   خطي وجناحي، حركت در م     منافع

سالي از اسارت خبرنگارمتعهد،كاظم اخوان و نيز            اينك چند  .و وظيفه  خود مصمم مي سازد       
آمريكا وصهيونيسم    دست عمال   اسالمي به   جمهوري صارمي خبرنگارخبرگزاري   محمود شهادت
ديپلماسي كشور مي خواهيم تا موضوع سرنوشت         هملي كشور و دستگا     امنيت شوراي از. مي گذرد

 ».ي قراردهدگير پيوشهادت دوهمكار ارجمند را مجدانه مورد 
  ايسناخبرگزاري

 
 ...واي بر خبرنگاران اگر

درمقاله خود، به وضعيت برخي خبرنگاران كه به جرم هاي مختلف از جمله            » محمدرضا آقابابايي «
اند پرداخته ومقايسه اي نيز با كاظم اخوان خبرنگار اسير         جاسوسي وخيانت به كشور بازداشت شده      

 . درچنگال اسرائيل دارد
 هفته نامه حريم

 
 پرستوي گمگشته

 .به مناسبت روزخبرنگار، شرحي كوتاه از زندگي كاظم اخوان ذكر شده است
 هفته نامه حريم

 ٢٠٠٢ اوت ٨ = ١٧/٥/١٣٨١



  ٨٢کمين جوالى  ١٦٢

١٦٢ 

 در انتظار عكاس اسير كاظم اخوان
روز، به نقل ازخبرگزاري جمهوري اسالمي، با درج اين مقاله، به توضيح وضعيت              روزنامه سياست  

 .گروگان هاي ايراني پرداخته است
 سياست روز

 ٢٠٠٢ اوت ١٠ = ١٩/٥/١٣٨١
 خارجي كشور است منفي در سياست برگي، ايران  ها آزادي گروگان عدم

منفي در    واره يك برگ     ايراني هم   مظلوم هاي آزادي گروگان   عدم«: گفت برادركاظم اخوان  
 ».است خارجي كشو سياست

: را پراكنده و مقطعي دانست و يادآور شد        ها شده براي آزادي گروگان    حسين اخوان، اقدامات انجام   
الن يا نتوانسته   وئمس. جمعي، بجا و منطقي است     رسانه هاي ذيربط حتي  النوئمسانتقاد ما به عملكرد     «

ها روشن   سال از قضيه گذشته وهنوز سرنوشت گروگان       ٢٠ند و كن را حل  ويا نخواسته اند كه مسئله   
 ».است نشده

قبل از آزادي   «: شد ناميد و يادآور   تغافل ايراني را ديپلماسي   هاي ايران درقبال گروگان   اخوان ديپلماسي 
ايراني جايگاه مناسبي در      گروگان موضوع چهار  گاه هيچ،  غربي درلبنان وچه بعد از آن       هاي گروگان
 ».است امورخارجه نداشته ي وزارتديپلماس

توسط خانواده هاي   النوئمسوي در ادامه با اشاره به صدور بيانيه اي در اعتراض به بي توجهي                  
دوره چهارم درخواست   خارجي سياست اسالمي و كميسيون    شوراي ها كه درآن از مجلس       گروگان

 و ارسال آن در      ٧٤ و ٧٣هاي لبود وتكرار اين بيانيه درسا      ها مطرح شده   ي وضعيت گروگان  گير پي
آن بي توجهي كرده و      چهارم نسبت به   تصريح كرد كه مجلس    ،  پنجم مجلس براي نمايندگان  ٧٥سال

جاي حل   خارجه پرداخت و به    وزارت النوئمس باحضور پنجم به بررسي آن در كميسيون و        مجلس
زندانيان دربند   از  حمايت انجمن يسئبعد از آن ر      ماه كرده اند و يك     را پاك   لهئمسصورت  ،  آن

سر مي برند كه البته اسمي از        به يلئاسرامخفي   هاي در زندان  صهيونيستي اعالم كرد چهارايراني    رژيم
 ».نشد آنها مشخص

 براي به  هماهنگي آنها را عاملي    ها و عدم   مكاني خانواده هاي گروگان    پراكندگي،  ايراني گروگان برادر
  هاي مسئله گروگان  شد عواملي كه باعث   يكي از «:  يادآورشد ي ها دانست و  گير پينتيجه  نرسيدن    

خانواده هاي آنان به دولتمردان     بود كه  فشاري،  گيت شود  لبنان منجر به ماجراي ايران      آمريكايي در 
سوم   كشورهاي جهان   جزو  چون ،شرايط ما  .گروهي نيز همراهي مي كردند    مي آوردند و رسانه هاي  

 به تلقي وحساسيت دفاع ازحقوق        ،مسائل طحي و ساده انگارانه با    برخورد س . مي كند هستيم فرق 
 شوراي جمعي و مجلس   خارجي رسانه هاي   دستگاه سياست  ايراني درخارج از كشور نزد دولت        اتباع

 ».اسالمي بازمي گردد 



 ١٦٣  روزمشار گروگان گيرى

١٦٣ 

 ماه  ٦ملي كه پس از گذشت       امنيت كميسيون يسئ و ر  رئيس جمهورينامه اي به    ارسال وي با اشاره به   
  گروگان گر آن است كه موضوع چهار      شواهد وقرائن مختلف بيان   «: دريافت نشد، گفت   پاسخي چهي

 ».الن قرارنداردوئمسطور جدي در دستور كار ه ب ايراني
موسي صدر اظهار    ي سرنوشت امام  گير پيرايزني هاي متعدد براي      اخوان با يادآوري مذاكرات و     

نفر يا   ايراني انجام مي شد وبه يك      ي ها راي گروگان مشابه اين اقدام ب     بود اگر  چه خوب «: داشت
 اما  ، درست است كه ايشان شخصيتي فراكشوري دارند            .ماموريتي واگذارمي شد  كميته اي چنين 

 ».سان است ايراني يك تمام اتباع شهروندي حقوق
 را  جمهوري كه بي پاسخ ماند    يسئاسالمي و ر    شوراي  ي ها و مكاتبات با مجلس    گير پيوي همچنين   

تاجرنيا درخصوص سرنوشت     عمل آمده، دكتر    گيري هاي به  با پي «: عنوان كرد و ادامه داد       
ملي و    امنيت  كرده اند و پيرو سوال ايشان در كميسيون        خارجه سوال  ايراني از وزير    گروگان چهار

ني ايرا  شده ديپلمات وخبرنگار ربوده    ي وضعيت سه  گير پي مجلس كميته اي براي   خارجي  سياست
كار خود را تقديم      كميته با رياست محسن آرمين تشكيل شده وگزارش           است، اين  تشكيل شده 

 ».مجلس خواهدكرد
الزم و   فاقد تحرك  بروكراتيك،  عنوان يك دستگاه    خارجه به   وي ابراز تاسف كرد كه وزارت        

 ٢٠ته حداقل   در دو دهه گذش  « :گو نمي داند و گفت    برنامه ريزي در اين زمينه هاست وخود را پاسخ       
كشورلبنان، پاكستان و افغانستان ناپديد ويا  دنيا خصوصا در سه  تن از اتباع كشور ما در نقاط مختلف       

 قاتلين  اين كهضمن  . خارجي ما مي باشد   آشكار در سياست   گر ضعفي  رسيده اند، اين نشان   به شهادت 
 ».نرسيده اند مجازات آنها به

: انتقاد كرد و گفت    ها گروگان ي وضعيت گير پيصوص  وي همچنين ازعملكردضعيف رسانه ها درخ    
الن وئمسمختلف موضوع را به       مقاطع ما انتظار معجره از مطبوعات نداشتيم، آنها مي توانستند در          «

 ».يادآوري كنند
گروهي  اسالمي و رسانه هاي   شوراي خارجه، مجلس  دولت، وزارت  اين كهاخوان همچنين با اشاره به      

ها همواره سعي مي كنند جهت       غربي«: ها ندارند، گفت   موضوع گروگان   به الزم را نسبت   حساسيت
حتي  كشورشان را درنقاط مختلف دنيا باالببرند، ولي ما         بين المللي خود، احترام اتباع    باالبردن احترام 

 اين حق را     ،دهه ايراني بعد از گذشت دو      عنوان شهروند  من به . نمي كنيم هاي خود دفاع   از بهترين 
 ».شوم كه از سرنوشت عزيزان خود مطلعندارم 

  ايسنا خبرگزاري 
 

 مي گيرد، جدي نيست صورت ايراني ديپلمات له كاظم اخوان و سهئگيري مس تالش هايي كه براي پي
پيرو ،  اسالمي  شوراي  خارجي در مجلس    ملي و سياست    امنيت  عضو كميسيون » علي تاجرنيا  «دكتر

ديپلمات ها  نفر از   ساله  كاظم اخوان و سه    ٢٠پيرامون مفقودشدن   خارجه   امور سواالتي كه از وزير   



  ٨٢کمين جوالى  ١٦٤

١٦٤ 

 سرنوشت گمگشته   ابتدايي هرخانواده اي است كه از       حق«: است، اظهارداشت  درلبنان مطرح شده   
مختلف  كه با توجه به ابعاد     امورخارجه شد  له سواالتي از وزارت   ئپيرو اين مس   .خويش مطلع باشند  

من  .اسالمي شكل گرفت    شوراي مجلس  نفره در   ٣امنيتي، كميته اي له از لحاظ سياسي،       ئاين مس 
له راضي نيستم و احساس مي كنم كه تالش ها و           ئاز اين روند مس    ،  عنوان سوال كننده از وزير      به

 خيلي جدي نيست كه البته من علت اين امر را                ،مي گيرد زمينه صورت  كوشش هايي كه دراين   
مجموعه هايي كه انگيزه اي براي     امورخارجه به  رونده در وزارت  سپردن اين پ   .مي دانم سياسي داليل
است و االن شاهد آن هستيم كه پرونده          نظر من بحث را با مشكل مواجه كرده         به،  گيري ندارند  پي

 ».كنند خبري هستند كه به برگه هاي پرونده اضافه در هيچ مرحله اي براي اجرا نيست و فقط منتظر
طور شفاف در اختيار  دست آمده را به  امورخارجه پيشنهادكرد اطالعات به    زارتتاجرنيا، در پايان به و    

 .اين افراد و مردم قرار دهند خانواده هاي
  ايسناخبرگزاري

 
 نخستين همايش خبرنگاران جنگ درتهران  برگزارشد

اي ، ازجمله كاظم اخوان، در فرهنگ سر     »همايش  خبرنگاران  جنگ  «مردادماه، نخستين ١٧روز پنجشنبه 
 . پايداري تهران برگزارشد

 خراسان
 ٢٠٠٢ اوت ٢٤ = ٢/٦/١٣٨١

  ثانيه وقت داريد٢٠! يجمهور آقاي رئيس
يگانه آويني درمقاله خود، از آقاي خاتمي خواسته است كه نسبت به سرنوشت گروگان هاي  ايراني               

 .توجه بيشتري داشته  باشد
 اسالمي جمهوري

 ٢٠٠٢ سپتامبر ١٧ = ٢٦/٦/١٣٨١
 ي اختصاصي با رئيس جمهوري لبنانگفت وگو

خبرنگار روزنامه  ايران دربيروت، در گفت وگوي اختصاصي با اميل لحود  رئيس             » روزبه بوالهري «
 :جمهوري لبنان، درباره چهارگروگان ايراني هم سوال كرده است

جام  گروگان ايراني ان  ٤ـ دولت لبنان تاكنون چه اقداماتي را براي روشن شدن سرنوشت وآزادي               
 داده است؟
لبناني ها با تاثر و اندوه فراوان، مرحله بغرنج جنگ و رويدادهاي ناشي از اقدامات جنگي              : اميل لحود 

اكثر لبناني ها در آن زمان، دوستان، بستگان وعزيزاني را از               . در كشور خود را به ياد مي آورند       
صي در منطقه معيني به سر       در زمان مشخ    اين كه دست دادند كه بدون هيچ گناهي وفقط به خاطر         

متاسفانه بعضي از دوستان لبنان ازمناطق مختلف دنيا دراين سرزمين،              . مي بردند، جان سپردند   



 ١٦٥  روزمشار گروگان گيرى

١٦٥ 

تاوان سنگيني پرداختند واكنون كه نظم وآرامش در كشور برقرار شده است، دولت سعي مي كند                  
پرونده ها، پرونده   يكي از اين       . به تمام پرونده ها رسيدگي كند و به غايت مطلوب برساند              

چهارديپلمات ايراني است كه درجريان حوادث دردناك دوره جنگ، ربوده شدند وسعي دولت براين            
دولت از هيچ گونه كوششي در اين زمينه به منظور روشن شدن          . است كه سرنوشت آنان روشن شود    

كه از اين ماجرا      اگرچه باتوجه به زمان طوالني        . ابهامات مربوط به اين پرونده دريغ نمي ورزد       
 .گذشته است، مشكالت فراواني در زمينه بررسي و جمع آوري اطالعات در اين مورد وجود دارد

 ايران
 ٢٠٠٢ سپتامبر ٢٣ = ١/٧/١٣٨١

 ...چشم اميد به
يگانه آويني، درنامه اي به مناسبت اول مهرماه، از رئيس جمهوري خواسته است تا نسبت به پي گيري               

 .ايراني، جديت بيشتري به خرج دهدسرنوشت چهارديپلمات 
 جمهوري اسالمي

 ٢٠٠٢ سپتامبر ٣٠ = ٨/٧/١٣٨١
 ياد وخاطره حماسه نگار دفاع  مقدس گرامي باد

شاهرخ سلطان احمدي، درمقاله بلند خود، به حوادث و وقايع پيش آمده پس از اسارت كاظم اخوان                 
 .پرداخته و پي گيري هاي انجام شده  را نيز ذكر كرده است

 جمهوري اسالمي
 ٢٠٠٢ نوامبر ١٦ = ٢٥/٨/١٣٨١ 

  !رئيس جمهوري آسماني تبار
 !اولين آسماني نژاد وهمراهان او را از ياد نبريد

ي سرنوشت اين   گير پييگانه آويني درنامه اي خطاب به رئيس جمهوري، خواستار توجه بيشتر به             
 .چهاراسير شده است

 اطالعات
 ٢٠٠٢ دسامبر ٢٢ = ١/١٠/١٣٨١

 برادر، يكي احمد وديگري محمددو 
درمقاله خود، ضمن نقل خاطراتي از شهيد محمدابراهيم همت و حاج احمد                 » حسين قدياني «

 .متوسليان، به شرح خصوصيات  اخالقي آنان پرداخته  است
 كيهان

 ٢٠٠٣ ژانويه ١١ = ٢١/١٠/١٣٨١
 ناشناسان حق
 :يديبفرما. نشناسی وناسپاسی گويم نمک یآن م گذاريد؟ ولی من به دانم شما اسم اين را چه می نمی



  ٨٢کمين جوالى  ١٦٦

١٦٦ 

نگاران شهيد در مسجدبالل صداوسيما       چندروز پيش مراسمی جهت تجليل ازخبرنگاران و خون         
مين که به فکر اينها هم افتادند البته ببخشيد به فکر معنويت برای خودشان                 ه. درتهران برگزارشد 

 و نه درتلويزيون و نه از همه          ، در مراسم  نشناسی که نه   ولی چقدر حق  . شکر دارد  جای! اند افتاده
اصال . يک کلمه از او نگفتند     ،  ايران که کاظم خبرنگارآنجا بوده      اسالمی جمهوری خبرگزاری،  بدتر

جنگيده و هم عکس       هم می   ،سال ونيم درجبهه    ايرانی که مدت يک     انگارکاظم اخوان خبرنگار   
سياسی وجناحی گم شود     های قدر در بازي   م آن  بگذار همچنان کاظ   .ندارد است؟ عيبی  نبوده،  گرفته می

کدام نه برايش بيانيه      مسلمان هيچ  نگاران روزنامه  نگاران و نه انجمن     روزنامه صنفی  که نه انجمن   
 .فراموشانند ند که خود هستغافل از اين .کنند  ونه مراسم بگذارند واصال او را فراموش،بدهند

 »كاظم اخوان«وبالگ
 ٢٠٠٣نويه  ژا١٨ = ٢٨/١٠/١٣٨١

 بودن کاظم بر زنده خبری مبنی
 gerard jean(» ژرارد ژان فابين باتااوش     « نام  با فردی مالقات داشتم به         پيشچندروز  

fabianbataouche (    ها فاالنژيست در زندان ،  بيروت  در شمال   ١٣٦٩يزساليكند پا   كه ادعا مي ،
او . بزند نداشته با آنها حرف     ي حق شان ديده است ول     انفرادي هاي ايراني را در سلول     چهارگروگان

» رضا باتااوش  «االصل كه درايران به    اين فرد فرانسوي  . باشند شديدا معتقد است كه آنها خودشان مي      
خدا ،  هاي او چقدراست   كه صحت گفته   اين. برد سر مي ه  درايران ب  ١٣٥٧ظاهرا از سال    ،  معروف است 

 و آقاي كاردار ربوده شده   برادر  سيد حسين موسوي     اي با  زمان درجلسه  گويد كه همان   او مي  .داند مي
 ها اعالم كرده   شرايط فاالنژها را براي آزادي گروگان      ،  خارجه  تن ديگر در وزارت    مهتدي و چند   
 .است كه ايران نپذيرفته است 

 »كاظم اخوان«وبالگ 
 ٢٠٠٣ فوريه ١٥ = ٢٦/١١/١٣٨١

 رهبری  معظم  دستور مقام
شرح وقايع و      آن به  رهبری ارسال کرده و در        معظم  ای خدمت مقام    کاظم اخوان نامه    خانواده

  اهللا آيت حضرت «همچنين بالتکليفی خانواده پرداختند که      از اسارت کاظم و     شان پس  هاي گيري پي
 :نمودند  پاسخ زير را بر نامه ايشان مکتوب » ای خامنه

 بسمه تعالی«
راه مسدود تحقيق وهمکاری که الزمه طبع          به بنياد شهيد سفارش شود گفته شود که باوجود              

 . اين موضوع همواره دنبال شده است، هاست های مقابل فاالنژها وصهيونيست طرف
 »۱۳۸۱ / ۱۱ / ۲۶. خارجه هم سفارش شود درعين حال به وزارت

 .عنوان شهيد يا اسير وجود ندارد ذکر است پرونده کاظم وهمراهانش درهيچ ارگانی به الزم به
 »اظم اخوانك«وبالگ



 ١٦٧  روزمشار گروگان گيرى

١٦٧ 

 
 چند كلمه با آقاي رئيس جمهوري

 !آقاي رئيس جمهوري، سالم
 ، پاسخ  چه مي كرديد ٥٧ ، نمي دانم آيا تا به حال به اين سوال كه در روزهاي بهمن سال              آقاي خاتمي
 ، ولي بهمن ماه هرسال، فرصتي است تا ما به خاطر بياوريم براي طلوع خورشيد انقالب،              داده ايد يا نه  

ق ها كه نيفتاده و چه فداكاري ها كه نشد تا ما امروز دراين سرزمين، با افتخار و سربلندي                    چه اتفا 
بهمن ماه هرسال، براي من عرصه دوباره اي است تا به مردان در افق گمشده سرزمينم                . زندگي كنيم

هاي به ميرمحسن موسوي كه مدت ها در زندان ستمشاهي تلخ ترين روزها را دربهترين سال            . فكركنم
عمرش تجربه كرد و سال ها بعد، براي به ثمر رسيدن همه آن تالش ها، هر چه مي توانست انجام داد                  

 از بند   ٥٧به حاج احمد متوسليان كه در آذرماه سال          . تا آن روزهاي افتخارآفرين زودتر فرابرسد      
يد انجام مي داد   زندان رسته بود و ديگر درخانه بند نمي شد، و هرچه درتوان داشت در آن روزهاي سپ             

به كاظم اخوان كه درشهرمقدس    . تا ريشه هرچه ستم و زور است زودتر از سرزمين مان كنده شود            
مشهد، هرجا خبري از فرياد وغوغا بود، حتماً كاظم درآنجا حضوري فعال داشت و درهر موقعيتي،                

به محمدتقي  . ايان برسدبراي انجام دشوارترين كار آماده بود تا روزهاي تلخ سرزمين مان زودتر به پ             
 ، هرچه مي توانست انجام مي داد تا در سربلندي         ، شهر خون وقيام   رستگارمقدم كه در شهرمقدس قم    

به مرداني از جنس سپيده، كه درآن روزهاي فراموش نشدني، در ميان          . سرزمين مان سهمي داشته باشد  
. و روزهاي انتظار را سپري مي كنند   ديگر افراد، خود سپيدترين بودند وحال سال هاست كه رفته اند            

انتظار ديدن سرزميني كه آنان در بهترين سال هاي عمرخود،         . انتظار بازگشت دوباره به سرزمين  خود     
 .فداكارانه و بي ادعا با همه  توان براي حفظ آن كوتاهي نكرده اند

د و اين حرف، يعني     ، مي گويند پرونده اين مردان به امنيت  ملي مربوط مي شو          رئيس جمهوريآقاي  
خط  قرمزي به  دور اين پرونده كشيده  شده كه هر كسي حق  دخالت درآن را ندارد، و شما چند روز                    

خطوط  قرمز را پاره كنيد و از خط  قرمزهاي  مصنوعي عبور             «: پيش به  خبرنگاران گفته بوديد كه      
 ».كنيد ولي خطوط  قرمز امنيت  ملي و عقيدتي را رعايت كنيد

ي دانم خط  قرمز اين پرونده  مصنوعي است يا خير، ولي مطمئن هستم رئيس  جمهوري كه به                من نم 
مي تواند خودش با رعايت خطوط  قرمز امنيت  ملي        » .خطوط  قرمز را پاره كنيد    «: خبرنگاران مي گويد 

مهري . دو عقيدتي، خط  قرمز اين پرونده را پاره كند و مهر اختتاميه بر سكوت اين پرونده  ملي بزن                  
اميدوارم آن روز  چندان    ! رئيس  جمهوري عزيز  . كه باعث پايان روزهاي  انتظار براي همه خواهد بود        

 .دور نباشد
 يگانه آويني

 كيهان
 ٢٠٠٣ مارس ٧ = ١٧/١٢/١٣٨١



  ٨٢کمين جوالى  ١٦٨

١٦٨ 

 جامعه  جهاني، رژيم  صهيونيستي را وادار به پاسخ گويي درمورد سرنوشت ديپلمات هاي  ايراني كند
در نامه اي، از   »  ، اسرا و مفقودين  دانشگاه هاي  جهان  اسالم       برگزاري  بزرگداشت  شهدا  ستاد  مركزي   «

سازمان  صليب  سرخ  جهاني خواست رژيم  صهيونيستي را وادار به پاسخ گويي در مورد سرنوشت                
» رجاكوب كلن  برگ  «در اين نامه خطاب به      . چهار ايراني ربوده  شده به  دست عواملش در لبنان، كند        

رئيس  سازمان  صليب  سرخ  جهاني، كه به  مناسبت بيستمين  سال مفقود  شدن اين چهار ايراني نوشته                
متاسفانه در اين مدت بيست  سالي كه از رنج و اندوه خانواده و دوستان آنان                   «:  شده، آمده است  

 اقدام شايسته اي    ، مراجع ذيصالح  بين المللي، براي كسب اطالعات در مورد سرنوشت آنان،          مي گذرد
در اين نامه به    » . ، اضطراب و نگراني بر خانواده هاي آنان سايه افكنده است         نكرده اند و پيوسته اندوه   

انتظار مي رود سازمان صليب  سرخ  جهاني، بنا به  وظيفه اي كه به  عهده            «: آقاي  برگر تاكيد شده است    
ئيل و عوامل آن رژيم در لبنان، براي پاسخ گويي           ، از امكانات خود به  منظور متقاعد كردن اسرا         دارد

 ».در قبال سرنوشت اين چهار تن استفاده مطلوب كند
در آينده نزديك نتايج اقدامات موثر صليب        «: همچنين در اين نامه اظهار اميدواري شده است كه          

  دوستانه آن  سرخ براي كسب اطالعات از سرنوشت اين افراد و آزادي آنان، در كارنامه اقدامات بشر      
 ».سازمان ثبت شود

 جمهوري  اسالمي



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش ١٣٨٢سال 
  م٢٠٠٣ – ٢٠٠٤

 
 ٢٠٠٣ مه ١١ = ٢١/٢/١٣٨٢

 آقاي رئيس  جمهوري، اسرا منتظر تالش شمايند
، از رئيس  جمهوري خواسته است تا       )ع(يگانه آويني به مناسبت تولد حضرت  امام موسي  بن جعفر          

 .ه گروگان هاي  ايراني داشته باشدتوجه بيشتري به مسئل
 كيهان

 ٢٠٠٣ مه ٢٦ = ٥/٣/١٣٨٢
 شد لرستان برگزار  دانشگاه احمد متوسليان در  مراسم بزرگداشت حاج

احمد متوسليان، به     بزرگداشت حاج  خرمشهر، مراسم   خرداد، روز فتح    رسيدن سوم  مناسبت فرا   به
 دانشگاه  دانشجويي  دانشجوي بسيج   شهداي   كنگره دانشجو و   اسراي شهدا و    كنگره نمايندگي ستاد 

به » سعيد قاسمي  «اين جلسه كه با حضور همرزمان وي تشكيل شد، حاج           در .برگزار شد ،  لرستان 
شناختن و بيان چهره  واقعي       «:خرمشهر پرداخت و گفت      ياد و خاطره  آزادسازان     داشت  گرامي
سنگين بر دوش     ما وظيفه اي بس   .ها عنايتي بكنند  كه خود آن   كسي نيست، مگر اين    كار هر  شهدا،

كه شهيد، امروز به     نحوي كشيدن حاالت و انديشه هاي لطيف شهيدان است به        تصوير داريم و آن به   
 ».كار زندگي كردن مطرح شود عنوان يك الگو و راه

ان پرداخت و احمد متوسلي  االثر حاج  به بررسي شخصيت جاويد   » كاتبيمريم   «ادامه  جلسه، دكتر   در
  كرد  قرائت يلرستان نيز بيانيه ا    دانشگاه دانشجويي  در پايان جلسه، بسيج    .خاطرات وي را مرور كرد    

 .خواستارشد احمد متوسليان را  و طي آن پي گيري وضعيت حاج
   ايسناخبرگزاري

 



  ٨٢کمين جوالى  ١٧٠

١٧٠ 

 ٢٠٠٣ ژوئن ١١ = ٢١/٣/١٣٨٢
 لبنان ايراني در شده فراموش   گروگان٤اي براي  غمنامه

نواده گروگان هاي  ايراني، در نامه اي به سيد محمد خاتمي، از عدم پي گيري مسئله چهار  گروگان،               خا
 . به  لبنان، انتقاد كرده اندرئيس  جمهوريدر سفر 

  )٤٣ضميمه ( 
 جمهوري  اسالمي

 ٢٠٠٣ ژوئن ٢٢ = ١/٤/١٣٨٢
 ويژه کاظم اخوان  اندازي وبالگ بهانه راه  به
همت برخي از     بيروت، به  ايراني در   مظلوم  گروگان ن سالگرد اسارت چهار   کمي ي آستانه بيست و   در

  چه بيشتر درباره وضعيت اين چهار       رساني هر  اطالع کاظم اخوان براي   دوستان، وبالگ اينترنتي  
در اين صفحه که قابل دسترسي و استفاده کليه کاربران است، آخرين اخبار             . اندازي شد  گروگان، راه 
 :شود ها منتشر مي رامون وضعيت نامعلوم اين گروگانپي و اطالعات

 www.kazemakhavan.persianblog.com 
 خبرگزاري  مهر

 ٢٠٠٣جوالي ٢ =  ١١/٤/١٣٨٢
 از بازار سيد  اسماعيل، تا حاجزبرباره

شرح  كامل زندگي و مبارزات حاج  احمد متوسليان،        درمقاله بلند خود، ضمن     » محمد علي دربندي  «
به  سوابق او در پيش از انقالب و همچنين نقش او در مبارزه با ضدانقالبيون در كردستان، اشاره                      

 .كرده و پس از برشمردن فعاليت هايش در دفاع  مقدس، به چگونگي اسارت او پرداخته است
 )ع(هفته نامه يالثارات  الحسين

 ٢٠٠٣ جوالي ٥  =١٤/٤/١٣٨٢
  گروگان ربوده شده  ايراني٤بيانيه خانواده هاي 

 سال،  ٢١ گروگان ربوده شده ايراني، با انتشار بيانيه اي، از اين كه اين موضوع پس از                ٤خانواده هاي  
 .هنوز در دستور كار مسئوالن قرار نگرفته است، ابراز تاسف شديد و انتقاد كرده اند

  )٤٤ضميمه ( 
 رسالت

 
  آغاز بي نشاني٦١ير  ت١٤

در اين مقاله، به  اخبار ضد و نقيض پيرامون سرنوشت گروگان هاي           » گروه  فرهنگي سروش  واليت   «
 . ايراني طي بيست  سال گذشته، پرداخته  است

 جمهوري  اسالمي



 ١٧١  روزمشار گروگان گيرى

١٧١ 

 ٢٠٠٣جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٨٢
 »چهل تن«مردي از كوچه 

ج  احمد متوسليان، مبارزات و فعاليت هاي او       محمدعلي صمدي در مقاله اي بلند، به شرح زندگي حا        
 .پرداخته  است

 كيهان
 ٢٠٠٣ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٨٢

 کند  ايراني تالش  ديپلمات سرخ براي آزادي چهار صليب
خواستار دخالت  ،  اي با صدور اطالعيه  ،  »مسلح  نيروهاي  کل مفقودين ستاد   جوي وجست  کميته«

 .از سوي اسرائيل شد   ،  شده ايراني ربوده   ديپلمات  آزادي چهار  براي سرخ    المللي صليب  بين  کميته
 مفقودين صادر   جوي وجست  فرمانده کميته » باقرزادهميرفيصل   «در اين اطالعيه که با امضاي سردار      

سرخ درخواست شده است ضمن بازديد        صليب  جهاني و کميته    دوستانه  هاي انسان  از سازمان ،  شده
ها را از نگراني     شده، خانواده اين ديپلمات    ربوده   اري ايرانيان نگه دشکوک به   ها و مراکز م    از زندان 
 اسرائيل  رژيم،  ممکن  هاي خواهان درخواست شده تا با همه اهرم       در اين اطالعيه از آزادي     .برهانند

 .دهند گناه تحت فشار قرار هاي بي را جهت آزادي اين گروگان
 مهر  خبرگزاري

 
 دالوري از خطه  خراسانبه ياد كاظم اخوان 

در مقاله اي كوتاه، به  عدم  پي گيري و توجه مراكز خبري  ايران وجهان نسبت به  اسارت               » كياماري. م«
 .كاظم اخوان پرداخته و از عملكرد احزاب و گروه هاي  داخلي انتقاد كرده  است

 كيهان
 ٢٠٠٣ جوالي ٩ = ١٨/٤/١٣٨٢
 لمات  ايراني پذيرفتني نيست سال اهمال نسبت به وضعيت چهار ديپ٢١

با صدور بيانيه اي در آستانه سالروز ربوده  شدن چهار ديپلمات               »  انصارحزب اهللا استان  گلستان   «
 .ايراني، از اهمال وزارت  خارجه در اين زمينه انتقاد كرده است

 )ع(هفته نامه يالثارات  الحسين
 

 چه  كسي پاسخ گوست؟
ز مطالب منتشر شده در نشريات مختلف پيرامون چهار گروگان  ايراني،           نويسنده مقاله با بهره گيري ا    

با استناد به بعضي از آنها، از عدم پي گيري مسئله آنان توسط دست اندركاران امر، انتقاد شديد كرده                  
 . است

 )ع(هفته نامه يالثارات  الحسين



  ٨٢کمين جوالى  ١٧٢

١٧٢ 

 ٢٠٠٣ جوالي ١٣ = ٢٢/٤/١٣٨٢
 اريخ معاصر جهانمرثيه اي بر طوالني ترين گروگان گيري ت

 .در مطلب خود، به  گونه اي احساسي با گروگان هاي مظلوم سخن گفته است» حسين قدياني«
 كيهان

 ٢٠٠٣ جوالي ١٤ = ٢٣/٤/١٣٨٢
 شدن وضع آنان شدند ايراني خواهان روشن  گروگان هاي چهار خانواده
ها را   تند وضع اين ديپلمات   اي از مسئوالن کشور خواس     بياينه ايراني در   ديپلمات هاي چهار  خانواده
  متاسفانه ،مان سال از اسارت عزيزان     ٢١ گذشت پس از  «:اين بيانيه آمده است     در .کنند  روشن

ندارد،  کار مسئولين قرار   ملي انساني در دستور     عنوان يک مسئله    ايراني به   گروگان موضوع چهار 
 نشدن اين موضوع در    طرح وريه و س لبنان و   جمهوري به   رئيس خاتمي  آقاي  پس از سفر   خصوصاً

 که دولتمردان ما نسبت به سرنوشت اين چهار         اين يقين رسيديم    به،  غيررسمي مذاکرات رسمي و  
قبال اين قضيه    در،  گويند شهروندي سخن مي    چرا کساني که دائما از حقوق       .اعتنا هستند  بي تن

شدن   دولت براي روشن    شهروندي اين نيست که      کنند، آيا حداقل استيفاي حقوق       مي سکوت
پس ،  سال پيش  پنج اند تالش کند؟   کشور ديگري به گروگان گرفته شده      اتباع خود که در    سرنوشت

ي موضوع مشخص کند،    گير پيبراي   اي را  نماينده کشورمان شد سوريه قرار   از مذاکره با مسئولين   
اي را   ايران تاکنون نماينده    اسالمي  اما جمهوري  کرد  خود را معرفي   سوريه بالفاصله نماينده    دولت

 ».معرفي نکرده است براي حل اين مسئله
خارجي   سياست ملي و   امنيت  يکي از نمايندگان عضو کميسيون      سوال به اشاره با اين بيانيه  در

تصريح شده  ،  خارجه امور ايراني از وزير     گروگان ٤خصوص سرنوشت    در اسالمي  شوراي  مجلس
اي تشکيل و    خارجي قرار بود کميته     سياست ملي و   امنيت  به کميسيون  پس از ارجاع سوال    «:است

کس حاضر به      چرا هيچ  .خصوص انجام نشد     اقدامي در اين     اما هيچ ،  گيري شود  موضوع پي 
عزيزان ما در    لبنان نيست، آيا سرنوشت     گروگان ايراني در   ٤خصوص سرنوشت    گويي در  پاسخ
رها خواهيم   پيچيده  هم ه از گرفتاري در اين کالف در         چگون ؟است  هاي سياسي گم شده     بازي
 »شد؟

 مهر  خبرگزاري
 ٢٠٠٣ جوالي ١٦ = ٢٥/٤/١٣٨٢

 يادواره ديپلمات هاي ايراني دربند رژيم  صهيونيستي در تهران برگزار مي شود
در ) ع( ثامن االئمه ١٣حوزه  » ستاد شهداي  گمنام  « تير از سوي      ٢٦اين  مراسم عصر روز پنجشنبه       

 .تهران برگزار مي شود) اشراق(» رهنگ سراي  طبيعتف«
 جمهوري  اسالمي



 ١٧٣  روزمشار گروگان گيرى

١٧٣ 

 ٢٠٠٣ اوت ٧ = ١٦/٥/١٣٨٢
 حرمت قلم و جايگاه خبرنگار

روزنامه كيهان به مناسبت روز خبرنگار، با بستگان خبرنگاران شهيد و اسير ايراني از جمله كاظم                   
هي برخي مسئوالن درباره سرنوشت     اخوان گفت وگو كرده است كه حسين اخوان با انتقاد از كم توج          

در حالي كه هر دو عامل گروگان گيري يعني        «: چهار گروگان  ايراني دربند رژيم  صهيونيستي، گفت      
سمير جعجع و ايلي حبيقه، در لبنان به سر مي برند، اما هنوز كميته  بين المللي حقيقت ياب براي                     

 ».پي گيري اين پرونده تشكيل نشده  است
 كيهان

 ٢٠٠٣ اوت ١٠ = ١٩/٥/١٣٨٢
 !، سالميجمهور  آقاي رئيس

يگانه آويني در مقاله خود به مناسبت اسارت سعيد ابوطالب و سهيل كريمي در عراق، از رئيس                      
 .جمهوري درباره گروگان هاي  ايراني در لبنان، سوال كرده است

 كيهان
 ٢٠٠٣ اوت ١٧ = ٢٦/٥/١٣٨٢

 ؟؟ شد چطور اين موضوع فراموش!  آقاي خاتمي جناب
نويسنده مقاله، با اشاره مفصل به اخبار متناقض پيرامون سرنوشت گروگان ها، نسبت به برخورد                   

 . با اين مسئله، انتقاد كرده  استرئيس  جمهوريسرد برخي مسئولين و بويژه 
 وبالگ اتو بسيج

 !كاظم اخوان شايسته اين دستور نبود؟
 بعد از اسارت كاظم اخوان بر خانواده شان رفته           حسين اخوان در مقاله اي مفصل، به  شرح آن چه         

 .است، مي پردازد و پي گيري هاي انجام شده را شرح مي دهد
 كيهان

 ٢٠٠٣ اوت ٢٨ = ٦/٦/١٣٨٢
 اند هاست که کشته شده ايراني مدت  ديپلمات چهار
 ان ربوده لبن در ١٩٨٢ سال ايراني که در    ديپلمات چهار «:غربي امروز پنجشنبه اعالم کردند       منابع

 ».اند شده، كشته شدند 
جنثان  «قلم  گزارشي به  در،  شود اداره مي  آمريکا  که توسط اعراب مقيم    » ايالف «اينترنتي  سايت
 کشته شوند نيز  اري مي نگه داهللا   نزد حزب  ي که يلئاسرا  نظامي سه احتمال زياد   به «:ادعا کرد » براون

 ».اند شده 
آلماني براي خارج    گر ميانجي طريق  از يلئاسرا  اهللا و رژيم    حزب نويسنده، مذاکرات   گفته اين   به

شدن  اين منبع کشته  . غيرمنتظره نبود  م دور مذاکرات طرفين يک اقدا     ي از يلئاسرا  کردن پرونده خلبان  



  ٨٢کمين جوالى  ١٧٤

١٧٤ 

کرده  تالش چندين بار  يلئاسراکه   گيرد صورت مي  حالي در اين اقدام  .را تاييد کرد   ييلئاسرا  خلبان
 امل و   سازمان منشعب از » مومنه  مقاومت «گروه رهبر» ديراني مصطفي « از آزادي   پيش بود تا 

لبنان،   اهللا در جنوب   حزب نفوذ  و از رهبران با     »جبشيت «سابق شهر   جمعه   امام »عبدالکريم عبيد «
 غرب  اعالم منابع خبري   براساس .نشد   اما موفق  ،آورد  دسته   خلبان ب  مورد اين  در اطالعاتي را 

 ديپلمات  چهار مقابل پرونده  ي ران آراد در    يلئاسرا  خلبان لبنان، پرونده   قضيه زندانيان   حل ايبر
 توافقاتي «:غربي اعالم کردند    منابع،  پرونده يات اين ئمورد جز  در .ايراني از دور مذاکرات خارج شد      

 ، اند ت که کشته شده   هاس ايراني مدت   ديپلمات آراد و چهار   که اين امر   کردن طرفين به   قانع براي
مانع ، ايران  ديپلمات  چهار ي ويلئاسرا  خلبان دادن پرونده  قرار جريان در گرفت و ازنظر آنها    صورت

 ».است  شده زمان ديگر به آن نيازدارند، هر بيش از حاضر  حال که در طرفين  انجام مذاکرات از
ه  اهللا ب  درباره حزب  را  اطالعاتي »ت اورالو ارنس «آلماني به رياست    تئهي کردند که  مذکور ادعا   منابع

  در ٢٠٠٠اکتبر سال    اهللا در  ي که نيروهاي حزب    يلئاسرا  دهد سه نظامي   مي  که نشان  دست آورده 
 تئهياين   «:کردند  فاش همين منابع  .ند ه اشد  اند، کشته  کرده بنان دستگير  ل  جنوب در شبعا  مزارع

اعالم ،  ييلئاسرا  امنيتي  افسر »حنان تنينباوم  «در آن  که وردهدست آ ه اي را ب   ضبط شده  آلماني نوار  
بود از   در اين نوار گفته    ييلئاسرا اين افسر  .برد سر مي ه ب کامل  سالمت زنده و در   داشته که هنوز  

 ».وي نرسيده است هيچ آسيبي به شده دستگير زماني که
 غيرلبناني  شامل اسيران  اسرا تبادل  آيا عمليات  «:نکردند اعالم رسما غربي  منابع،  وجود  اين با

 ».رسد تن مي ٥٢آنها به  شمار لبناني است که  اسراي تنها دربرگيرنده يا اينکه باشد و مي
خود در دست     شدن سربازان اسير    ي با اعالم کشته    يلئاسرا  از اين نيز منابع     است پيش  گفتني
 گفتني .اند ات دقيق از اسيران داشته    اطالع جهت اعالم خبر و    اهللا در تحريک حزب   سعي،  اهللا حزب

امنيتي  ت طي يک عمليا  ،  يلئاسرااسبق   وزير نخست  امنيتي و از مشاورين    است، حنان تنينباوم افسر   
لبنان جهت   ورود به  شناسايي و پس از   ،  اين کشور  خارج از  لبنان در   اهللا اطالعاتي ازسوي حزب   و

 لبنان شناسايي و    اهللا امنيتي حزب    سوي تشکيالت  اهللا، از  انجام ماموريت خود براي نفوذ به حزب       
ساقط شد و وي توسط       فلسطيني  هاي هنگام بمباران اردوگاه    هواپيماي آراد نيز به     .شد دستگير

عبدالکريم عبيد و مصطفي ديراني        مدعي است  يلئاسرااسارت درآمد که       نيروهاي فلسطيني به  
 .عاملين ربودن وي هستند

 خبرگزاري  مهر
 ٢٠٠٣ اوت ٣٠ = ٨/٦/١٣٨٢

 ايراني را قبول نداريم  ديپلمات خبر شهادت چهار
  ديپلمات شهادت چهار  بر  ها مبني  برخي رسانه  شده در  اخبار منتشر   حسين اخوان در واکنش به     

خبرها که   خاتمي نوشتيم در مورد اين  آقاي اي به  نامه .خبري را قبول نداريم    ما چنين  «:گفت،  ايراني
 گذشته نيز پس از       سال. اين زمينه دريافت نکرديم      مناسبي در   ولي پاسخ ،  ودش مي منتشر



 ١٧٥  روزمشار گروگان گيرى

١٧٥ 

آنان  يابي سرنوشت  اصطالح براي حقيقت    اي به  ها، کميته  گروگان  هاي هاي مکرر خانواده   درخواست
انتظار   هاي چشم  گونه خبري از اقدامات آنان به ما که خانواده          شد که متاسفانه تاکنون هيچ      تشکيل
 بايستي  .باشد  بايستي مستند   ،اگر بحث شهادت مطرح است       .است  ها هستيم، نرسيده    نگروگا
هاي  تا مشخص شود که جنازه     گيرد   صورت »اي.ان.دي « حتي بايستي آزمايش   .ها را ما ببينيم    جنازه
ليکن  شود و  خبرهايي منتشر مي    همواره چنين  ،لبنان ها در  از زمان تبادل گروگان    .آنان باشد  خود
 ايران در   اسبق آقاي رفيقدوست و آقاي اختري سفير      . طور مستند اعالم نشده است      چيزي به  هنوز

صراحت   اختري به   بودند؛ حتي آقاي    را اعالم کرده   نفر سوريه نيز در گذشته خبر شهادت اين چهار       
مي و  طور رس  اند و ليکن هنوز هيچ چيزي به       شهادت رسيده   به گروگان اند که اين چهار    اعالم کرده 

که فردي   ييلئاسرا لبناني و   حتي درآن زمان مسئول اطالعاتي تبادل اسراي       .مستند انتشار نيافته است   
سيدحسن نصراهللا  . اند شهادت رسيده   اعالم کرده بود که اينها به      ،بود باور   اشميت براند نام ه آلماني ب 

مورد تبادل   متن مذاکرات در   گروگان هم در   که نام اين چهار     بود لبنان قول داده    اهللا رهبرحزب
  سال. است  ليکن گويا اين مورد از متن مذاکرات حذف شده         قرار بگيرد و   ييلئاسرالبناني با     اسراي

 از وزير  نفر بودن اين چهار   مورد زنده  اين زمينه و در    نيز سوالي را در    مشهد  نماينده گذشته تاجرنيا 
 رئيس سال است که به     شش .است  پاسخ مانده   خارجه پرسيده بود که اين سوال هم بدون          امور

 ما  جوابي به   اي را داريم ولي هيچ      دقيقه  تقاضاي يک وقت بيست     و   نويسيم نامه مي  جمهوري 
پاسخ روشني از  برند و هيچ   سر مي   بالتکليفي به  رزخ ب در ها هاي اين گروگان   االن خانواده  دهند؛ نمي

اند با سند و     شهادت رسيده   به ر زنده هستند اعالم کنند و اگر      اگ .شود آنها داده نمي   سوي مسئولين به  
رسد سياست   نظر مي   چند که به    هر .بگذارند کاري را کنار   مدرک اعالم کنند و مالحظات و سياسي      

 و هاي گذشته اخبار ضد     سال طي .باشد نفر مي  راسالمي عدم اعالم شهادت اين چها         جمهوري
نام احمد    اينکه شخصي به   است از جمله    تن منتشر شده   مورد سرنوشت اين چهار     نقيضي در 

ايراني   نفر ٣ اسرائيل، مدعي شد که     هاي بازداشتگاه زندانيان  يگير پي  کميته  عنوان رئيس   اهللا به  حبيب
گونه    هيچ برند ولي ظاهراً    سر مي ه   صهيونيستي ب   عتليت رژيم  شان در زندان    همراه راننده   به
ايران انجام نگرفته     خارجي  مسئله، از سوي مسئولين سياست      شدن اين   شناي جهت رو   يگير پي

ر ي در واکنش به اظهارات روب      ،لبنان  فاالنژيست  نيروهاي  حبيقه فرمانده  پيش از آن نيز ايلي     . است
 بود  ايراني را کشته است، مدعي شده       هاي کبرا، مبني بر اينکه ايلي حبيقه گروگان        به حاتم معروف 

جنايت در   جرم قتل   حاضر به   ولي جعجع که در حال    . اند شده  ان توسط سمير جعجع کشته    آن که
ها به دستور    گروگان هاي حبيقه، اعالم کرد که      برد، ضمن تکذيب گفته     سر مي ه   بيروت ب   زندان

 ساله با  سال گذشته، هر    يک طي بيست و   ايران نيز   امورخارجه  وزارت .اند حبيقه کشته شده   شخص
از هيچ   شدن سرنوشت آنان   ها زنده هستند و براي روشن       کند که گروگان   اي اعالم مي   شار بيانيه انت

 ».کند تالشي فروگذار نمي
 خبرگزاري  مهر



  ٨٢کمين جوالى  ١٧٦

١٧٦ 

 ٢٠٠٣ سپتامبر ٣ = ١٢/٦/١٣٨٢
 ي هنوز زنده استيلئاسرا  خلبان: صهيونيستي اعالم کرد  تلويزيون رژيم

سال  ي که در  يلئاسرا  ران آراد خلبان   «:کرد  گذشته اعالم   شب،  صهيونيستي  يک تلويزيون رژيم    کانال
 ».هنوز زنده است بود،   هواپيماي او هدف قرار گرفته١٩٨٦

، الياهو وينوگراد  «: افزود يلئاسرا  تلويزيون فرانسه،  مهر به نقل از خبرگزاري      گزارش خبرگزاري   به
ارتش   ستاد  يسئ ر »موشه يعالون  «ي را به  گزارش تحقيق  با تشکيل کميته  ،  ييلئاسرابازنشسته    قاضي

 ».در قيد حيات است ي هنوزيلئاسرا  گزارش ادعا شده است خلبان اين  ارائه کرده که دراسرائيل
 ».نيست فروگذار ران آراد آزاد کردن هيچ تالش براي از يلئاسرا «:اين تلويزيون افزود

، ييلئاسرا ٤ فانتوم  اف  جنگنده  ا يک هواپيماي  ب،  ميالدي ١٩٨٦سال    اکتبر ١٦در   ييلئاسرا  اين خلبان 
 .هواپيماي وي سرنگون شد      مقاومت   لبنان کرد که با آتشباري نيروهاي         بمباران جنوب   اقدام به 

ايران تحويل داده شده      صهيونيستي ادعا کرده است ران آراد پس از دستگيري به            م تلويزيون رژي 
در عوض  کرده است و      ي را تکذيب  يلئاسرا  ين خلبان ا تحويل گرفتن  تهران قاطعانه  اما،  است

 .ايراني شده است  ديپلمات چهار خواستار آزادي
 خبرگزاري  مهر

 
 ران آراد کيست و کجاست؟

ايراني را منوط     گروگان شدن سرنوشت چهار    صهيونيستي، مشخص   هاي سال اخير رسانه    طي چند 
کجاست، تاکنون مطلب جامعي     باره که وي کيست و      در اين . اند خبري از ران آراد کرده       به ارائه 

حميد داودآبادي در اين مقاله تحقيقي، ضمن معرفي شخصيت ران آراد، به شرح              .منتشر نشده است  
 .زندگي او پرداخته  است

 )٤٥ضميمه (
 خبرگزاري  مهر

 ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٢ = ٣١/٦/١٣٨٢
 !ران آراد در تهران است؟

نيستي، طي هفته هاي اخير كه بحث بر سر تبادل  اسرا در لبنان و                مطبوعات وابسته به رژيم  صهيو     
اسرائيل باال گرفته است، دست به جوسازي گسترده اي زده اند تا به  اين وسيله در انظار جهانيان اين                   

 هنگام بمباران جنوب  لبنان،      ١٣٦٥ مهر ماه سال      ٢٤گونه مطرح كنند كه خلبان  صهيونيست كه          
. سطيني ها ساقط شد و خود به  اسارت نيروهاي  لبناني درآمد، در ايران مي باشد            هواپيمايش توسط فل  

 .حميد داودآبادي در اين مقاله، به ريشه هاي گروگان گيري ها و وضعيت خلبان  اسرائيلي مي پردازد
 )٤٦ضميمه (

 خبرگزاري  مهر
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١٧٧ 

 ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٦ = ٤/٧/١٣٨٢
برند، شروطي   سر مي   اسرائيل به   هاي خود كه در زندان     ياسرائيلي با اسرا    ما براي مبادله اسيران   

 بوديم  بند ارائه كرده مشتمل بر هفت
اهللا و   حزب   مبادله اسيران  خبري ايالف، اورالو در جريان بحث بررسي در مورد           گزارش پايگاه   به

لبنان نيز    اهللا  حزب  براساس اين گزارش،   .است  هايي انجام داده    انگليس نيز رايزني     اسرائيل با دولت  
شده توسط   اطالعات منتشر   برخي .دارد انگليس اصرار   توسط »پور هادي سليمان   «بر آزادي 
اهللا  اسرا بين حزب     پور يكي از مشموالن مبادله     هادي سليمان   انگليسي نيز حاكي است كه      مطبوعات

 روز اخير اعالم كرده بودند كه      لبناني، طي چند    حالي است كه برخي منابع     اين در  .اسرائيل است  و
جريان اين مبادله آزاد     در،  تقي رستگارمقدم  و   كاظم اخوان ،  احمد متوسليان ،  سيدمحسن موسوي 

وگو با روزنامه    روز پيش در گفت      لبنان نيز سه    اهللا حزب   نصراهللا دبيركل  حسن سيد .شد خواهند
ما براي   :وي تصريح كرد   .يراني زنده هستند  ا  هاي تأكيد كرده بود كه ديپلمات     ،  بيروت  چاپ السفير

برند، شروطي مشتمل بر      مي  سر هاي اسرائيل به    خود كه در زندان      اسرائيلي با اسراي    مبادله اسيران 
 ».شده است ايراني مفقود چهار بوديم كه يكي از اين بندها شامل آزادي  بند ارائه كرده هفت

 يك تلويزيون   وگو با شبكه   اسرائيل، ديروز در گفت       روزي نخست » شارون   يليآر «از سوي ديگر  
من  «:لبنان، گفته بود   اسرائيلي موجود در    اهللا با اسراي   حزب   اسيران   تبادل لهئمساسرائيل، با اشاره به      

 ما  .صحبت كردم ـ   راد   آ  برادر رون  ـ    »راد آ  تامي  «از چشمانم سرازير بود با      در حالي كه اشك    
 ».ايم مهمي نرسيده    حال به نتيجه  به  ولي تا،ايم راد گرفته آيادي براي تبادل با هاي ز گروگان 

  ايران اين ادعا را تكذيب       اسالمي  جمهوري اما،   به ايران انتقال يافته     آراداسرائيل مدعي است كه      
اختيار داريم كه     خوبي در   برنده   هاي البته ما برگ  « :اضافه كرد  وگو شارون در ادامه اين گفت      .كند مي 

  من  آوريم؛ آنچه  ايران فشار مي    اهللا و  وسيله آنها به حزب       نظر خود، به   نتيجه مورد ه   يابي ب  براي دست 
اروپايي است كه     بلكه در يك كشور    ،برنده در نزد ما نيست      توانم بگويم اين است كه اين برگ        مي 

 ».دهد  را تشكيل مي لهئمساين مورد بخشي از كل 
 برنده  هاي اين برگ   «:بدون اشاره به هويت مورد مزبور، گفت        ،   در توضيح حرف خود     ونشار

روند و در    مي  ها موارد مهمي به شمار    ايراني  اهللا و  براي حزب   مشمول بخشي از قضيه تبادل هستند و      
نها را  هستند و من اسامي آ     اختيار ما  چشم آنها از جايگاه مهمي برخوردارند؛ اين افراد همچنان در          

 ».مورد آنها بدانند كنم كه عامه مردم چيز زيادي در دانم ولي فكر نمي  مي 
طور قاطع     به «:داشت اظهار اسرائيل،   تلويزيون ١٠وگوي ديگري با شبكه       وي همچنين در گفت     

هاي بسياري در مورد     تماس . اختيار داريم ر  گوييم كه ما موارد ديگري هم براي تشديد فشارها د          مي 
 ».كند اسرا كمك مي   پيشبرد موضوع مبادله ين زندانيان نيز به انجام رسيده كه بها

 آزادي برخي از افراد موجود در        اين كهاسرائيل نيز با اشاره به         وزيري منابع در دفتر نخست      برخي
  اين كشور  آويو مشغول رايزني با    اهللا است و تل     حزب  نفع ايران و    اروپا بسيار به   هاي يكي از زندان   



  ٨٢کمين جوالى  ١٧٨

١٧٨ 

كشور صورت   آويو از اين   اروپايي براي آزادي اين افراد است كه البته پس از درخواست رسمي تل              
 .راد است آسرنوشت رون    اطالعات در مورد     آزادي اين افراد تنها بستگي به ارائه       ،خواهد پذيرفت 

 اين« :وپايي گفتند  در توضيح چگونگي ارتباط با اين كشور ار         ،شارون اسرائيلي در دفتر   اين منابع 
 ».ها از طريق يك كشور ثالث انجام پذيرفته است تماس 
 . آمريكا است،كشور سوم مورد اشاره شارون اند كه آگاه تصريح كرده   منابع
 اتهام دخالت در انفجار مركز       آرژانتين، به  ايران در   سابق پور سفير  حاضر، هادي سليمان     حال در

قبلي،   بر قرار  برد و بنا   سر مي   لندن به   عالي  در زندان دادگاه  ،  ١٩٨٤ سالر  آيرس د  بوئنوس   يهوديان 
 بيش از   صهيونيست كشته و   ٨٥از    در اين انفجار بيش    .شد ماه ديگر اعالم خواهد    يك حكم وي تا  

ي گير پيول  ئمس آرژانتيني   قاضي »خوزه گاليانو  «اين درحالي است كه    .بودند  نفر زخمي شده    ٣٠٠
لندن،   عالي  قاضي دادگاه  اتهامي براي    صفحه پرونده  ٢٩٠٠ پور، با ارسال بيش از      ليمان پرونده س 

آرژانتيني بر    منابع، اصرار اين قاضي      برخي .آرژانتين شده است   پور به  خواستار استرداد سليمان   
 .دانند ي مي آيرس بر و صهيونيستي بوئنوس   نفوذ البي اين كشور را ناشي از  پور به استرداد سليمان 

 سايت  اينترنتي مهديس
 ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٩ = ٧/٧/١٣٨٢

 شد؟ خواهد جمهوري  اسالمي اسرائيل و پل پيوند پور سليمان آزادی
 اندازی به آخرين حربه ماندن در قدرت دست   يا توسل به،يلئاسرااسرا با   تبادل

. رات اسرائيل مطرح كردند    امروز اخباری را در ارتباط با احتمال مذاك           ،  زبان  مطبوعات عرب 
لبنان را مهم ارزيابی كرده       اهللا حزب  كل گذشته سخنان حسن نصراهللا دبير      ايران در هفته    های روزنامه

ی كه  يلئاسرا  باره اسرای  او در اين مصاحبه با ذكر جمالتی در        . چاپ رساندند   تفصيل به   را به  و آن 
 . استيلئاسراعالقه   اشاره كرد كه بسيار مورداد آرنند، از جمله به را البنان  اهللا حزب نزد
مندی ه  از عالق  ،گذشته طی سخنانی    روز ،يلئاسرا  وزير  شارون نخست  آريل،  پی اظهارات نصراهللا   در

او از آزادی بعضی زندانيان در كشورهای اروپايی كه          . گفت  اسرا سخن   اهللا از تبادل   حزب ايران و 
اشاره او  .  دانست يلئاسرا خوبی ميان ايران و     آلمان را واسطه   ومورد عالقه ايران هستند سخن گفت       

 منظور شارون را از زندانيانی كه در          يلئاسرا  های كافی بود تا روزنامه    ،  عنوان واسطه ه   آلمان ب   به
  جرم ترور رهبران حزب     لبنانی كه به     فاش كرده و از يك ايرانی و سه          ،شوند اری مي نگه داروپا  

آلمان  دادگاهی در، در اين ترور. در برلين نام ببرند» ميكونوس «ايران در رستوران    انكردست  دمكرات
رسد  نظر می   اما بعيد به  . كرد  اين ترور متهم   داشتن در   دست پايه ايرانی را به    برخی از مقامات بلند   
ين زندانی  تر د، چرا كه مهم   ناسرائيل باش  وزير  مورد اشاره نخست   ،ميكونوس زندانيان ماجرای ترور  

 پور مورد توجه اسرائيل بايد     حال محاكمه او نيز در انگلستان جريان دارد، يعنی سليمان            عين كه در 
 های انگلستان و   دولتدر  اسالمی است كه اكنون       جمهوری  امنيتی  ترين مقام  پور ارشد  سليمان. باشد

ضائی است و اين اسرائيل است      پيگرد ق    تحت ،اسنادی كه فراهم آمده    اسرائيل و  آرژانتين زير فشار  
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 دليل اين امر، وقوع انفجار در      . تواند با بايگانی شدن اين پرونده موافقت و يا مخالفت كند             كه می 
رسد درست  نظر میه زنی درست باشد، كه ب اين گمانه اگر. آرژانتين است در» اسرائيل  همياری مركز«

اين امر  . اسالمی تبديل شده است     جمهوری  يل و اسرائ  ارتباطی ميان   پور عمال به پل    است، سليمان 
 .رساند پور را نيز می  اطالعاتی سليمان ـاهميت و موقعيت امنيتی

 سايت  اينترنتي پيك نت
 ٢٠٠٣ اكتبر ١١ = ١٩/٧/١٣٨٢

 ديدار خانواده هاي چهار  ديپلمات ربوده  شده با وزيرخارجه
در اين ديدار كه به      . كتر خرازي ديدار كردند    خانواده هاي گروگان هاي  ايراني روز پنجشنبه با د        

 منظور بررسي آخرين وضعيت اين گروگان ها انجام شد، وزير امورخارجه خانواده ها را در جريان                
دكتر .  هاي مستمر وزارت  امورخارجه در ارتباط با روشن  شدن سرنوشت آنان قرار داد                يگير پي

لي ها در دستگيري و نقل و انتقال آنها دست            طبق شواهد موجود، اسرائي    «: خرازي اظهار داشت  
 داشته اند و در اين رابطه مسئوليت متوجه آنهاست، زيرا كه چهار تن از ديپلمات هاي جمهوري                    
 اسالمي شاغل در سفارت  ايران در بيروت، در مناطقي به  اسارت در آمد ه اند كه در اشغال رژيم                      

 ». صهيونيستي بوده  است
 خانواده هاي چهار ديپلمات  گروگان  ايراني اطمينان داد كه جمهوري  اسالمي              وزير امورخارجه به  

 ايران و وزارت  امورخارجه با جديت  كامل براي روشن  شدن سرنوشت  گروگان ها فعاليت هاي خود              
 .را ادامه  خواهد داد

 كيهان
 ٢٠٠٣ اكتبر ١٦ = ٢٤/٧/١٣٨٢

 همه با هم
 .اع  مقدس از حاج  احمد متوسليان نقل شده  استدر اين مطلب، خاطره اي از دوران دف

 هفته نامه شما
 ٢٠٠٣ اكتبر ٣١ = ٩/٨/١٣٨٢

 کند ميي گير پيآلمان وضعيت ران آراد را 
 آلماني به ايران سفر     يلي است، يک فرستاده   ئآزادي ران آراد خلبان اسرا     آلمان واسطه  دليل اينکه  به

است بتواند   اميدوار فرستاده اين. کند ين زمينه ديدار  ايران در ا    ارشد  کرد تا با مقامات     خواهد
تبادل زندانيان، آراد را     صهيونيستي براي   هاي رژيم  تالش .دست آورد  اطالعاتي درباره ران آراد به     

 ابراز مخالفت خود، سرنوشت چهار      يل نيز در  ئاين مسئله سبب شده است که اسرا       . گيرد نمي ربدر
 گان در  عنوان يک گرو    مصطفي ديراني به  . نمايد آراد خبري از ران    ائهايراني را منوط به ار      گروگان

اشته شده  نگه  د صهيونيستي    ايران است، توسط رژيم     هاي زندان رود در  مي  برابر ران آراد که گمان    
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شده   لبنان ربوده   اهللا كند كه آراد توسط حزب     وانمود همواره تالش دارد تا    صهيونيستي  رژيم .است
 .است گونه ارتباط خود را با اين قضيه رد كرده اهللا هر ولي حزب. ختيار ايران استا در و

 مهر  خبرگزاري
 ٢٠٠٣ نوامبر ٤ = ١٣/٨/١٣٨٢

 نبريم ديپلمات هاي  ايراني را هم از ياد
دادن   ترين مستند براي نشان     ايراني را بزرگ    شده مستندساز آزاده  ، حضور دو  »حسن غفوري فرد «

حاشيه  مراسم   در فرد غفوري .شد تاريخ ثبت خواهد   عراق عنوان كرد كه در     ريكا در آم  جنايت هاي
بيشتر آمريكايي ها و    اري بيشتر اين مستندسازان به افتضاح       نگه د «:استقبال از مستندسازان گفت    

جهاني مجبور   در زير فشار   بشر منجر مي شد و      بزرگ آنها مبني بر دفاع از حقوق          افشاي دروغ 
اين مدت، اين مسئله را زنده       كردند در   خوشبختانه رسانه ها سعي   .ندسازان را آزاد كنند   شدند مست 

ما نبايد از    .مي كردند  البته شايد بيش از اين بايد تالش      ،  زيادي هم موفق بودند    دارند و تا حد     نگه
پي گير بايستي   رسانه هاي ما  شده اند و  هاست كه اسير   تن از ديپلمات هاي ما سال     ببريم كه چهار   ياد

 ».اين افراد نيز باشند
   ايسناخبرگزاري

 ٢٠٠٣ نوامبر ١٠ = ١٩/٨/١٣٨٢
 ...سرانجام اسرائيل پيام را گرفت

  ايراني را بيش   ت    ديپلما ٤، اهللا حزب توقف پشتيباني از نيروهای     طمع ايجاب ايران به     اسرائيل که به  
گيری خلبان   پس حد باز  که اين مطالبه را تا    است    مجبور شده ،   سال است که به اسارت گرفته      ٢١از  

 فارسي راديو   روز گذشته بخش   س،  اين اسا  بر .دهد  اسير خود در چنگ نيروهای فوق تقليل         
شدن  زودي كميته اي را براي روشن      به است اسرائيل اعالم كرد كه كابينه اين كشور تصميم گرفته            

 ٤ خوبي دريافته که مرگ    اسرائيل به  .يل دهد تشك لبنان ربوده شدند،   ايراني كه در    سرنوشت چهار 
 آقای ران آراد   خود  برای خلبان ) يهود  آن در مذهب    يا معادل ( فاتحه  برابر خواندن ،  ايراني  ديپلمات

 ر و يلبنان دستگ   که در  رانیيا  پلماتي د ٤سال از اسارت نامعلوم      ٢١ از  شيکه ب   حالی در. باشد مي
كرد كه كابينه اين      گذشته اعالم  روز اسرائيل گذرد، راديو  دند، می يردگ  لیئياسرا  روهایيل ن يتحو

لبنان  ايراني كه در    شدن سرنوشت چهار   روشن زودي كميته اي را براي     است به   كشور تصميم گرفته  
 .دهد  ربوده شدند، تشكيل

آلماني را   ـ   ليمشترك اسرائي   گرفته است كميته   اسرائيل همچنين تصميم    به گفته اين راديو، كابينه     
اسرائيل مدعي است كه خانواده آراد       .دهد تشكيل،  ران آراد  يابي به اطالعاتي در مورد     باهدف دست 

 سپس وي را    ،سال و نيم آراد را دراسارت داشته        يك،  مصطفي ديراني رباينده او    اطمينان دارند كه  
نيز حاضر   ايران اني است و دولت   ادعا، ران آراد درتهران زند     بنابر اين . است دولت ايران داده   تحويل

دراسارت ،  نظراسرائيل از«: كرد اسرائيل خاطرنشان  راديو .مورد نيست  اطالعاتي در اين    به ارائه 
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رو شارون مصمم است كه       اين از. آراد نمي كند  شدن سرنوشت  داشتن ديراني كمكي به روشن      نگه
 ».گيرد اسيران با حزب اهللا صورت مبادله

 فرشاد اينانلو
 ت اينترنتي مهديسساي

 ٢٠٠٤ ژانويه ٢٥ = ٥/١١/١٣٨٢
 زودي آغاز مي شوده هاي اسير ايراني ب مذاکره براي آزادي ديپلمات

 کنفرانس امروز در، لبنان  اهللا حزب  جنبش  دبيرکلنصراهللا   سيدحسن الجزيره،  خبري  گزارش شبکه   به
يل درسال  ئاسرا وابسته به   که نظاميان  ايراني چهارديپلمات سرنوشت«: کرد بيروت اعالم  مطبوعاتي در  

لبنان  اهللا يل وحزب ئاسرا ميان اسرا   روند تبادل  دوم در مرحله ،  اند اسارت گرفته  آنها را به   ميالدي١٩٨٢
 ».شد مشخص خواهد

روز جمعه اين هفته آغاز      در يلئلبنان واسرا  اهللا حزب اسرا ميان جنبش   براي تبادل  مذاکرات دوم مرحله
ملي است   ا ي لهئهاي ايراني مس    ديپلمات لهئمس«: مطبوعاتي گفت   دراين کنفرانس   نصراهللا .شود مي
موضوع ران آراد نيز با       ،اسرا مرحله از روند تبادل     ن در دومي  .ند ه اشد لبنان ربوده  آنها از خاک   زيرا

 ».بررسي خواهدشد ازسوي دوطرف هايي کميته تشکيل
سيدمحمد  اي و  خامنه اهللا آيت ايران حضرت  هبريبويژه ر  اسالمي جمهوري حمايتازوي همچنين    

رهبران  تالش  از  و تقدير وتشکرکرد   امرمقاومت لبنان در  اهللا ازحزبرئيس جمهوري،   خاتمي
لبنان  اهللا يل وهمکاري بسيارخوب آنها با حزب     ئاسرا مبارزه عليه  براي ادامه  جهادي فلسطين  هاي گروه
صهيونيستي  اهللا دربند رژيم اسيران حزب  روند تبادل  انست در آلمان که تو    گري تشکر و از ميانجي   نيز  
 ٤٠٠اسرا   اول تبادل  مرحله  در  که نصراهللا با بيان اين     سيدحسن .کرد ايفا کند، قدرداني   مهمي نقش

اسيران لبناني وسوري دربند نيز         تمام«: تاکيد کرد  آزاد خواهندشد،  يلئاسيرفلسطيني دربنداسرا 
 ».باشند شده مرتکب جرمي جز کساني که برگردانده خواهندشد به

 خبرگزاري مهر
 

 يلئمستقيم حزب اهللا واسرا پنجشنبه مبادله
لبنان فاش كردند كه سه شنبه آينده، عمليات مبادله اسراي حزب اهللا با              آگاه نزديك به حزب اهللا    منابع
ـ ئاسرا  »الوطن«روزنامه .ـ در دومرحله آغاز مي شود       آلمان صورت مي گيرد    گري كه با ميانجي    يل 

 اسير لبناني   ٤٠٠اول اين مبادله   در مرحله «: نقل از اين منابع نوشت     خبر به  ـ با اعالم اين    عربستان چاپ ـ 
يل براي  ئاسرا .مي شوند مبادله» سمير قنطار «استثناي ـ به  آنان فلسطيني وسوري هستند    كه اغلب ـ  وعرب

كرده، تنها   شرط مي آيد ـ  شمار يل به ئاسرا شتي هاي زندان فقرات بازدا  كه لبناني و از ستون     ـ  آزادي قنطار 
تبع آن، مدت حبس     دوم آزاد مي كند كه آلمان، محاكمه دوباره او و به           در صورتي وي را در مرحله     

يلي ها نيز  ئاسرا . وجودندارد  وي را كاهش دهد زيرا با ميزان محكوميت فعلي او، امكان آزادي اش             



  ٨٢کمين جوالى  ١٨٢

١٨٢ 

ـ تحويل   شبعا اسير شده اند    ـ  كه در مزارع      رخود را درنزد حزب اهللا      سرباز اسي   ٣مبادله   در اين 
لبناني  اني وانور ياسين ازجمله برجسته ترين اسراي     ديرمصطفي  ،  عبيد عبدالكريم شيخ .خواهندگرفت

اسرا  در گفت وگوهاي مبادله  ،  آلماني ارنست اورالو، ميانجي    .مبادله آزاد خواهندشد   هستند كه در اين   
وي  .ايران براي تكميل توافقنامه مبادله اسرا تشكر كرده است           يل از كمك هاي  ئهللا واسرا بين حزب ا 

ايران نيز   كردن را خيلي خوب بلد است، تأكيدكرده كه مقامات           ايران قانع  اين كههمچنين با اشاره به     
 .اسرا بوده اند يكي ازطرف هاي گفت وگو براي مبادله

طوري كه   يل آن ئلبنان واسرا  اسيران ميان حزب اهللا    تبادل«: دحال سيدحسن نصراهللا اعالم كر       دراين
 ».يل اعالم كرده اند، در روزسه شنبه انجام نمي گيردئخبري اسرا رسانه هاي

اسيران ميان   تبادل«: خبري سخن مي گفت، اظهار داشت       سيدحسن نصراهللا كه در يك كنفرانس        
هفته انجام   است، روزپنجشنبه اين    قيد شده طوري كه در توافقنامه          آن ،لبنان اهللا يل وحزب ئاسرا

مبادله  اين اسيران در دومرحله انجام خواهدگرفت        ،  گرفته بر اساس توافقات صورت    .گرفت خواهد
اول مختص   مرحله . طول مي انجامد  اول آن از پنجشنبه آغاز خواهدشد و يك هفته به              كه مرحله  
يل ئلبنان توسط اسرا   اتهام مقاومت در جنوب     كه به سياسي   لبناني خواهدبود وتمام زندانيان     زندانيان

د و در زمان    نمقاومت ندار  ارتباطي به  عادي كه هيچ   لبناني زندانيان. دستگير شده اند، آزاد خواهندشد   
اهللا خارج است و اين      يل دستگير شده اند، از عهده  حزب      ئلبنان توسط اسرا   اشغال درآمدن جنوب   به
ترين مرحله اين تبادل است، شامل برخي از          دوم كه مهم   مرحله .كند باللبنان دن  له را بايد دولت   ئمس

 .دوم بسيار مهم خواهدبود     فلسطيني ها و اعراب و نيز لبناني ها خواهدبود كه بايد گفت مرحله                
فلسطيني خواهد   مبارز تن از اسيران فلسطيني از تمام گروه هاي       ٤٠٠دوم اين تبادل اسرا شامل      مرحله

 در سابق نيز مبادله هايي     ، زيرا اين حزب   ،ترين موفقيت حزب اهللا است    ت اين بزرگ  بود كه بايد گف   
اهللا  بار حزب  ميزان موفقيت امروز و اين      اما موفقيت آنها به    ،يل داشته است  ئدر زمينه  اسيران با اسرا     

خواهندشد، اما بايد گفت       آزاد دوم تعدادي از اسيران اردني وسوري نيز            در مرحله   .نيست
يلي مي باشند واحتمال   ئاسرا عربي هستند كه داراي تابعيت      م ترين قشر اين زندانيان، شهروندان     مظلو

آزادسازي  يل نسبت به  ئصريحي كه موجود است، اسرا      طبق توافقنامه   .است آزادسازي اين افراد كم    
لي راي خود    اما اكنون نمي دانيم به چه دالي       ،است اهللا متعهد شده   حزب سمير قنطار، يكي از زندانيان    

من اينجا اعالم مي كنم، ما همچنان به آزادسازي سمير قنطار متعهد هستيم و در                 .است را تغيير داده  
موجود  كرد كه وي نيز براساس توافقنامه           به ياري خدا تالش خواهيم        ،طي مراحل اين اتفاق     

 مي شود، به مردم و     تكميلي اين توافقنامه را كه پس از دو مرحله رسما منعقد             ما مراحل  .آزادگردد
 برخي از   ،غيراز لبناني ها  اسيران كه به    يعني تبادل  ،ما از اين اقدام    . رسانه هاي خبري ابالغ مي كنيم    

عنوان يك واجب    اعراب را نيز در برمي گيرد، اهداف سياسي را دنبال نمي كرديم بلكه اين كار را به               
 ».انجام داده ايم
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فلسطيني، لبنان   ايران، گروه هاي  گرفته از جانب   هاي صورت  شحسن نصراهللا همچنين از تمام تال     سيد
 مختلف  ياسيران به شيوه ها   آلماني كه در قضيه  تبادل     عربي و ميانجي   و برخي از رهبران كشورهاي    

کاظم   سرنوشت«: اهللا لبنان همچنين اعالم کرد     حزب جنبش دبيرکل. كردند، تشكر و قدرداني كرد     ياري
ايراني که نظاميان     مقدم، چهارديپلمات تقي رستگار موسوي و محسن  ، سيد  متوسليان احمداخوان،  

يل ئاسرا ميان اسرا   دوم روند تبادل   اند، در مرحله   اسارت گرفته   آنها را به   ١٩٨٢يل درسال ئاسرا وابسته به 
 ».اهللا لبنان مشخص خواهدشد وحزب
هفته،  يل در روزجمعه اين     ئلبنان واسرا  اهللا حزب اسرا ميان جنبش    دوم مذاکرات براي تبادل      مرحله
 . شود مي آغاز

 سايت اينترنتي بازتاب
 ٢٠٠٤ ژانويه ٢٦ = ٦/١١/١٣٨٢

 شده ايران  ربودهديپلمات هاي سال بي خبري از سرنوشت ۲۰ پايان
ديروز  .شده ايران درلبنان پايان گرفت      سال سكوت و بي خبري در پرونده چهارديپلمات ربوده         ٢٠

. شدن اين ماجرا خبردادند     مهم برسر گشوده   از وقوع يك توافق    ،  نانخبري رسمي آلمان ولب     منابع
مفقود را روشن خواهد كرد،       تنها رازناگفته چهارايراني   توافق چندجانبه مذكور نه   ،  گفته اين منابع   به

اسرائيلي ران آراد و آزادي اتباع بازداشت شده ايران در                شدن سرنوشت خلبان    بلكه به روشن   
هاي  گري به دنبال ميانجي   «: كرد آلمان با انتشار بيانيه اي اعالم       دولت .شدميكونوس منجر خواهد   

وليت روشن  ئمشترك مس  يك كميته ،  عمل آمده توسط اين كشور با طرف هاي اسرائيلي ولبناني            به
نمودن سرنوشت چهارديپلمات اسيرايراني درلبنان و همچنين ران آراد خلبان مفقوداسرائيلي را                 

  ».مشخص خواهد كرد
درگير اسرائيلي،   آلمان با طرف هاي   گري دولت  براساس مذاكرات و ميانجي   «: آمده است نيه  دراين بيا 

حزب اهللا موظف شده تا       . جاري آزاد خواهندشد     اسراي طرفين در هفته      ،   لبناني وفلسطيني  
 ۴۰۰ ميالدي درلبنان را آزاد كرده ودر مقابل نيز اسرائيل               ۲۰۰۰چهاراسرائيلي اسيرشده در سال      

 ». سوداني ويك ليبيايي را آزاد كند۳ مغربي ۳ تبعه سوري ۵ تبعه لبناني ۲۳اسيرفلسطيني 
موثر ايران   قدرداني از نقش   ضمن،  آلمان كننده امنيتي واطالعاتي صدراعظم      هماهنگ والاور ارنست  
 ».است عمل آمده داشته ايران نقش بسيار مهم وسازنده اي در توافقات به«: اسرا افزود دلادر امر تب
ايران،   كرده دربرابر همكاري   آلمان موافقت  داد كه دولت    گزارش »وله دويچه«خبري حال شبكه  دراين

، لبنان اهللا حزب  ازسويي سيدحسن نصراهللا دبيركل    .ميكونوس را آزادكند   ايران در پرونده   اتباع زنداني 
صراهللا ن. شده خبرداد  ايراني ربوده  شدن سرنوشت چهارديپلمات   از تشكيل يك كميته براي روشن       

آن جمع آوري   دوم توافق با اسرائيل تشكيل خواهدشد و وظيفه         اظهارداشت كه اين كميته در مرحله     
شدن سرنوشت ايرانيان     اطالعات ميداني و مستند، حضوري و غيرحضوري با هدف روشن                
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آلماني نيز براي    نجينست اورالو ميا  را«: اهللا افزود  حزب  دبيركل .نيز ران آراد خواهدبود    شده و  ربوده
 ».است  با دولت اين كشور در ارتباط بوده،ايران شدن وضعيت چهارتبعه روشن

 سايت اينترنتي حماسه   
 

 اسيران خواهدکرد سبز ايران مبادرت به تبادل لبنان با چراغ اهللا حزب
براي تبادل  لبنان   اهللا سبز ايران، حزب    با چراغ «: شد ارونوت مدعي حآ صهيونيستي يديعوت  روزنامه

 ١٩٨٢سرنوشت چهارديپلمات خود را که درسال        کند تا  تهران تالش مي   .نهايي اسيران موافقت کرد   
 ».کند اند، مشخص ربوده شده

 دست ايلي حبيقه رهبر     ايراني به  صهيونيستي مدعي شده است که چهارديپلمات        حال رژيم  تا به 
گذشته سيدحسن نصر اهللا دبيرکل        روزحال   درهمين .ند ه ادرلبنان دفن شد    و کتائب کشته  حزب
 ايراني در   ديپلمات رنوشت چهار س«: کرد بيروت اعالم  مطبوعاتي در  کنفرانس لبنان در   اهللا حزب
  ».لبنان مشخص خواهدشد  اهللا يل و حزبئاسرا ميان اسرا روند تبادل دوم مرحله

 لبناني  ٥٩جنازه آوردن بيرون زامرو صبح«: صهيونيستي اطالع دادند    امنيتي رژيم  منابع،  ازسوي ديگر 
گرفته براي   صورت توافقات چارچوب اشغالي در  فلسطين  در شمال » عميعاد «از مقبره  وفلسطيني

 ».آغازشد، اهللا و اين رژيم اسرا بين حزب  مبادله
پايان  ها را تا  ه اين مقبر  محل ،يليئاسرا مسئوالن نظاميان  .اسرا انجام گيرد   روزجمعه تبادل  راراستق
زندان  قراراست مسئوالن  .کردند نظامي اعالم  بسته ها ولبناني، منطقه    فلسطيني آوردن جنازهاي  رونبي

 اما  ،اينترنتي خود منتشرکنند   روي سايت  امنيتي فلسطين را بر    زندانيان  نفر از  ٤٠٠ ليست ،يلئاسرا رژيم
 .است منتشرنشده فلسطيني دربند اسمي از زندانيان تاکنون هيچ

  خبرگزاري مهر
 
 کرد  استقباليلئاسرا اهللا و رژيم اسرا بين حزب مال خرازي از مبادلهک

 که با   يلئاسرا اهللا و رژيم   شده ميان حزب   با استقبال از توافق انجام     ،  امورخارجه  وزير يکمال خراز 
 اسير فلسطيني، لبناني و      ٤٣٥ ي آزاد يمنعقده برا  توافق«: گفت آلمان صورت گرفت،  ي گر ميانجي

 ».لبنان است  مقاومت، مردم و دولتي بزرگ براييک پيروز،  عربييورهااتباع ديگرکش
 ياسرا«: عربي تصريح کرد  ي  با اشاره به داليل اسارت اتباع لبناني، فلسطيني و ديگر کشورها           يخراز

المدت   طويل يها به زندان  مذکورعموما به اتهام مقاومت عليه اشغال اراضي لبنان و فلسطين               
بودند و    سرزمين خود ربوده شده     اقدامات تروريستي از   م شده ويا طي    صهيونيستي محکو  رژيم
 ».منطقه موفقيتي بزرگ است  مسلمانيها ين، لبنان و ملتسط فلي آنان برايآزاد

 در ارتباط با ضرورت تالش      يو گنجاندن بند   نامه با توجه به مفاد توافق     وزيرامورخارجه کشورمان 
اند، ابراز  شده يل به گروگان گرفتهئاسراي سو لبنان از اشغال در زمانايراني که ي ها  يافتن ديپلمات  يبرا
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 مذکورهرچه زودتر در چارچوب توافق مزبور مشخص شده          يها ديپلمات  کرد سرنوشت  ياميدوار
 براهتمام  يخراز . آنان از انتظار و نگراني خارج شوند         يها خاص خانواده  طور و مردم ايران و به     

 مذکورتاکيد کرد    يها شدن وضعيت ديپلمات    منظور روشن  ايران به  اسالميي بيشترجمهور هرچه
بسيار   ايران اسالميي  جمهور ي برا ،  ايرانيي ها روشن شدن سرنوشت ديپلمات   «: نشان ساخت روخاط
 ». کرده وخواهدکرديگير پيامورخارجه تاکنون با جديت آن را  و وزارت است مهم

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ ژانويه ٢٧ = ١٣٨٢/١١/٧

 يل و آلمانئكالبدشكافي انگيزه هاي حزب اهللا، اسرا
 اسير لبناني، فلسطيني    ٤٣٥لبنان با    صهيونيستي نزد حزب اهللا   اسير رژيم  توافق نهايي مبادله چهار نظامي    

 مختلفي را درباره ابعاد     يهفته اجرا شود، تفسيرها و پرسش ها      و عرب که قراراست روزپنجشنبه اين     
در . است لبنان را مطرح کرده    مهم و نقش کشورها و دولت ها از جمله دولت         اين رويداد    يو پيامدها 

مي توان گفت که با توجه به وضعيت خاص لبنان، ، يابي به اين توافق لبنان در دست مورد نقش دولت
 بزرگي از جنوب، نقش مستقيمي در رويارويي با             يدولت اين کشور از زمان اشغال بخش ها         

.  سياسي و اطالع رساني داشته است       يو نقش آن بيشتر جنبه حمايت ها       صهيونيستي نداشته    رژيم
طور  با اينکه دولت به   «:  تلويزيوني اظهار داشت   يلبنان، در گفت و گو   ، وزيرفرهنگ » عريضي يغاز«

اسيران شرکت نداشته، اما حزب اهللا در اين زمينه هماهنگي کامل با              مبادله يمستقيم در مذاکرات برا   
 ».است دولت داشته

از آنجا که   «: اسيران گفت   مبادله يلبنان درمذاکرات برا    درباره علت مشارکت نداشتن دولت       يو
  ».مستقيم نداشته است يلي در اسارت حزب اهللا هستند، دولت در اين مورد دخالتئنظاميان اسرا

ات آن  يئتاکيد کرده که دولت در مذاکرات حضور و از جز         ،  لبنان رساني وزيراطالع» ميشل سماحه «اما
 . اطالع داشته است

 لبنان و در رأس آنها اميل لحود          دولتيي پس از اعالم توافق نهايي درباره مبادله اسيران، مقام ها            
ورد  آعنوان يک دست   از اين رويداد به   ،  کامل ازحزب اهللا ي ضمن جانبدار ،   اين کشور  ييس جمهورئر

بخش بزرگي از جنوب لبنان از اشغال        يمهم داخلي و خارجي ياد کردند و آن را برابر با آزادساز            
 قرار است روزپنجشنبه از اسيران در          ،در اين ارتباط   .  دانستند ٢٠٠٠صهيونيستي در سال      رژيم

 يجمهور رياست  اميل لحود نيز در مراسمي ويژه در کاخ        عمل آيد و   رسمي به  بيروت استقبال  فرودگاه
صهيونيستي  قنطار قديمي ترين اسيرلبناني، رژيم    سمير   يدر مورد آزاد  . افتخار اهدا کند   به آنان نشان  

يلي ها آغشته است، آزاد    ئ کسي که دستش به خون اسرا       ،اين بهانه که براساس قوانين اين رژيم        به
يل عمليات انجام   ئ را در ليست آزادگان قرار نخواهد داد، بويژه که قنطار دراسرا            يو نمي شود، نام   

حزب اهللا و   ـ   مبادله بقيه اسيران نشود، دوطرف       يع از اجرا   له مان ئ اينکه اين مس    يبرا. داده بود 
ـ صهيونيستي رژيم دوم توافق يعني پس ازگذشت دو        موافقت کرده اند که اين اسير لبناني در مرحله          
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 در واقع تسليم شدن به منطق       ي،امر يلي به چنين  ئالن اسرا وئمستن دادن   . تا حداکثر سه ماه آزاد شود     
حزب اهللا اهرم هاي فشار بر     .  مي کند ي قنطار پافشار   يان بر لزوم آزاد    حزب اهللا است که همچن    

اسارت گرفتن   صهيونيستي را دراختيار دارد تا بتواند قنطار را آزاد کند که يکي از اين عوامل، به                رژيم
ن آراد  اهمچنين اين احتمال وجود دارد که حزب اهللا اطالعاتي درباره ر             . يلي است ئنظاميان اسرا 
له ئيلي قراردهد که اين مس      ئاسرا النوئمس يلي درلبنان دراختيار   ئشده اسرا  نظاميان کشته وهمچنين  
  آزاد نشدن قنطار در مرحله     ،اين بنابر.  قنطار و ديگر اسيران فراهم خواهد آورد       ي آزاد يزمينه را برا  

لکه ب،   يا تغيير موضع حزب اهللا نيست       يپوشي از و     چشم يبه معنا ،  اسيران نخست توافق مبادله    
 .شود او را آزاد کند يل در نهايت ناگزير ميئاسرا

  با نفوذ به شهر     ي ميالد ١٩٧٩ به همراه چند مبارزفلسطيني در سال           ، مذهب يزوسميرقنطار در 
 يصهيونيستي را کشت و سپس به اسارت نيروها        چند نظامي رژيم  ،  اشغالي فلسطين در شمال » نهاريا«

از . داند هر يک از دوطرف خود را در اين معامله برنده مي          نکته مهم اين است که      . اين رژيم درآمد  
 اين حزب است و حزب اهللا الگويي از         ي مهم برا  يورد آاسيران دست  حزب اهللا، مبادله  نظر طرفداران 

سال  حزب اهللا در سه   النوئمسبويژه که   ،   از مذاکرات موفق ارائه داد       يا مقاومت و همچنين نمونه    
به .  خود از صهيونيست ها را تامين کنند       ي توانستند بيشتر خواسته ها    در مذاکراتي پيچيده    ،گذشته

 اسير  ٤٠٠ ي انتفاضه مطرح کند و آزاد     يگفته آنان، حزب اهللا توانست خود را به عنوان الگويي برا          
ي سبب مي شود که مبارزه در سرزمين ها       ،   از دست اندرکاران انتفاضه    يفلسطيني از جمله تعداد    

صهيونيستي  دادن رژيم  همچنين تن . ردم فلسطين به ادامه راه خود اميدوارتر شوند       تر و م   اشغالي فعال  
مبارز و  ي عنوان يک نيرو   به منزله شناسايي غير رسمي اين حزب به         ،  به مبادله اسيران با حزب اهللا     

 ي اسيرانش نيز ازپا   ي آزاد ي بلکه برا  ،قدرت سياسي است که نه تنها از سرزمين خود دفاع مي کند           
، صهيونيستي مبني بر تروريسم بودن حزب اهللا         رژيم يه است و اين امر مي تواند بر ادعا           ننشست
يلي نيز بازگرداندن نظاميان اسير و اجساد         ئاسرا النوئمساين درحالي است که      . بطالن بکشد  خط

 .  خود مي داننديورد برا آ خود را نوعي دستيکشته ها
ن آراد  اموضوع ر ،  رييل شارون برآن انگشت مي گذارند    يلي بويژه آ  ئاسراي  که مقام ها  يموضوع ديگر 

 آراد در    يمي کند که با گذشت نزديک به دو دهه از حادثه سقوط هواپيما                  شارون ادعا . است
. ه اطالعاتي در اين زمينه اقدام کند      ئ ارا ي توانسته است حزب اهللا را وادار کند تا برا        يو،  لبنان جنوب

آن است  ،  موفق بوده  ماجرا صهيونيستي ادعا کند که در اين      يماز ديگر محورهايي که ممکن است رژ      
 يدوستانه آن توانسته است بهانه مهمي از چنگ حزب اهللا برا             اصطالح انسان  که عالوه بر اقدام به     

 کامل  ي تا آزاد   مبارزه را  که اين حزب بارها اعالم کرده است           حال آن . ادامه مبارزه خارج کند    
ال که چرا ارنست اورالو       و ديگر و درپاسخ به اين س          ياز سو  .دادلبنان ادامه خواهد       جنوب
اساس   بي ي و ادعا  يدر اين قضيه از ايران نام برد، مي توان گفت با توجه به پافشار              ،  آلماني ميانجي

آلماني به اين منظور     است، ميانجي  ن آراد در ايران زنداني    اکه ر  صهيونيستي مبني بر اين    الن رژيم وئمس
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 يکي  ،شده درلبنان   موضوع چهار ديپلمات ايراني ربوده      ،افزون بر اين  . ز وارد مذاکره شد   با ايران ني  
اسيران مرتبط و نقش تهران را در           له مبادله ئنوعي به مس    لي است که ايران را به       ئديگر از مسا   

عات بويژه که در اين مرحله بر لزوم کسب اطال        . تر کرده است   اسيران بارزتر و فعال    دوم مبادله  مرحله
 يو کمک ها   ايران اسالميي ارتباط حزب اهللا با جمهور   . است ايراني تاکيد شده   در مورد چهارديپلمات  

 .اسيران است   مبادله ي ايران به اين حزب نيز يکي ديگر از عوامل ربط دهنده ايران با ماجرا                يمعنو
ايران نه تنها    «:در اين مورد گفت   ،  مطبوعاتي دربيروت  سيدحسن نصراهللا يکشنبه گذشته در نشست     

 آنان  ي آزاد ياسيران، زمينه را برا     بلکه ضمن موافقت کامل با مبادله       ،در اين مورد کارشکني نکرده    
   ».نيز فراهم آورده است

در مذاکرات  ،  ايراني شده  ربوده يموضوع آراد و همچنين ديپلمات ها    ،  طور که گفته شد    بنابراين همان 
يلي، لبناني وآلماني با     ئتوافق شده است که سه طرف اسرا        مبادله اسيران مطرح بوده و درنهايت         

بويژه که حزب اهللا تاکيد کرده      ،  عمل آورند   الزم را به   يمشترک در اين مورد اقدام ها      تشکيل کميته 
در مورد  . دست آورد  است آراد در ايران نيست اما تالش مي کند درباره او اطالعاتي به                      

 اسير فلسطيني منتشر نشده است و نمي توان در           ٤٠٠رست  طور رسمي فه  ه فلسطيني هنوز ب   اسيران
صهيونيستي امروز فهرست اين اسيران      مورد کساني که قرار است آزاد شوند، اظهارنظر کرد و رژيم           

 گزارش داده اند ،صهيونيستي درباره علت اين اقدام  رژيميرسانه ها. را در صفحه اينترنت قرارمي دهد
يل ئ برخي از آنها اعتراض و شکايتي هست بتوان به دادگاه اسرا           يزادکه هدف اين است تا اگر به آ       

اسيران انتظار   فتح، در چارچوب مبادله      دبيرجنبش» مروان برغوثي «يدرمورد آزاد . مراجعه کرد 
 . به آساني چشم پوشي کند     ،شمار مي رود ه مهمي ب  يل از برغوثي که برايش برگ       ئنمي رود که اسرا  
 به اسارت درآمد و از      ١٣٨١در فروردين ماه    ،  در پيشبرد انتفاضه داشت    يبرجسته ا برغوثي که نقش  

 .  بارها تمديد شده استيآن زمان تاکنون بازداشت و
طور که گفته شد، اين      همان،  اسيران درمورد واکنش ها، اهميت و تاثير داخلي و خارجي توافق مبادله         

 بلکه شيوه مذاکره غيرمستقيم و        ، کرده مبادله نه تنها جايگاه حزب اهللا را در داخل لبنان تقويت             
صهيونيستي انجام داده اند، مي تواند      الن اين حزب در سه سال گذشته با رژيم           وئمس که   يدشوار

 فلسطين اسالمي دراين زمينه، دو جنبش مقاومت       .  ديگران بويژه فلسطيني ها باشد       يالگويي برا 
ورد  آعنوان الگو و دست     از آن به  ،  سيران کامل از مبادله ا     ي با جانبدار  ،»جهاداسالمي« و» حماس«

اسيران ميان   خودگردان نيز با استقبال از مبادله       نخست وزير حکومت » احمد قريع «. مهمي يادکردند 
قريع روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در       .  مهم خواند  يآن را رويداد  ،  صهيونيستي و حزب اهللا   رژيم

 همه اسيران چنين کوشش هايي     ي آزاد ي ماست و ما برا    اين توافق مورد تأييد   «: رام اهللا اظهارداشت 
 ».خواهيم کرد

 اين بهانه که حزب اهللا درباره مبادله اسيران          حکومت خودگردان فلسطين به     يالبته برخي مقام ها   
صهيونيستي باوجود   همچنين در مورد رژيم   . اعتراض هايي داشته اند ،  فلسطيني با آنها رايزني نکرده      



  ٨٢کمين جوالى  ١٨٨

١٨٨ 

عنوان  يل شارون مي تواند از اين اقدام به        يحزبي دارد، آر   داخلي که بيشتر جنبه    ي برخي مخالفت ها 
حتي برخي منابع، موافقت    .  سياسي کند  ي تقويت جايگاه خود سوءاستفاده و بهره بردار      ي برا يبرگه ا

 بي ارتباط  ي مبادله اسيران را به موضوع رسوايي سياسي و مالي اخير و            يشارون با توافق نهايي برا    
 از.  به توافق با حزب اهللا تن داد      ، سرپوش گذاشتن بر اين رسوايي ها     ي دانند و معتقدند که او برا     نمي
مي توان به نشست آينده    ،  اسيران صهيونيستي در موافقت با مبادله      نخست وزير رژيم  ي انگيزه ها ديگر
 بررسي  يبرا) ماه اسفند چهارم( ماه فوريه آينده    ٢٣الهه اشاره کرد که       ي بين المللي دادگستر  ديوان

شارون که نگران حکم     .  رود اردن تشکيل خواهد شد        يموضوع ديوار حايل در کرانه باختر        
  چهره يبا اين کار خواسته است ضمن بازساز        ،  صهيونيستي است  الهه در محکوميت رژيم     دادگاه

 . ند از صدور حکم دادگاه فراهم کي جلوگيريمخدوش خود در جهان بويژه اروپا، زمينه را برا 
رسد که   به نظرمي ،  صهيونيستي  بين حزب اهللا و رژيم     يگر آلمان از ميانجي   اما درباره انگيزه دولت    

 تاکنون توانسته   ي ميالد ١٩٩٦هدف اين کشور بيشتر جنبه انساني داشته باشد و اين کشور از سال               
آلماني مي دانند در   ي با اينکه مقام ها  . است در اين زمينه کارآيي و کارداني خود را به اثبات برساند             

 ي کشورها يجايي برا ،   آمريکا در منطقه مهم خاورميانه     يرو زمان حاضر و با توجه به سياست تک       
 برلين  ي مناسبي برا  ي سياسي و اقتصاد   يديگر در اين منطقه وجود ندارد، چنين اقداماتي پيامدها          

ين توافق ميان لبنان و      گذشته از انگيزه انسان دوستانه آلمان، در چارچوب پنجم          . خواهد داشت 
نيز که به اتهام بي اساس      » استيفان سميراک «يک آلماني به نام    ،  اسيران  مبادله يصهيونيستي برا  رژيم

همچنين در قالب   . سر مي برد، آزاد خواهد شد     ژيم به ر اين   ي حزب اهللا در زندان ها   يجاسوسي برا 
سه سوداني، يک ليبيايي و      سه مغربي،  ،ي اسير لبناني، پنج سور    ٢٣صهيونيستي   توافق، رژيم  پنجمين

 و  ي ميالد ١٩٩١ در سال    ،اسيران نخستين توافق مبادله  .  اسير فلسطيني را آزاد مي کند      ٤٠٣همچنين  
 ٦٧درچارچوب اين توافق    . لبنان انجام شد   ملل در جنوب   سازمان  پاسدارصلحي   با وساطت نيروها  

در مرحله دوم   . يلي تحويل لبنان شد   ئرباز اسرا  مبارز لبناني در برابر جسد يک س       ٩ ياسير و پيکرها  
 مبارزلبناني در برابر اجساد        ي اسير و پيکرها     ٤٥ ي ميالد ١٩٩٦آلمان درسال    ي گر با ميانجي 
  دولت ي، تحويل مقام ها  »آنتوان لحد  «سرکردگي  مزدور گروه شبه نظاميان به     ١٧يلي و   ئاسرا دونظامي

لبناني،   پيکر مبارز  ٤٠ اسير و    ٦٠ ي ميالد ١٩٩٨نسه درسال   فراي گر سوم با ميانجي   درمرحله. لبنان شد  
 با  ي ميالد ١٩٩٩چهارم در سال     درمرحله. درمقابل جسد سه سربازصهيونيست، تحويل حزب اهللا شد      

 . مبارز اسيرلبناني را آزاد کند١٣صهيونيستي مجبور شد   آلمان، رژيميگر ميانجي
 خبرگزاري ايرنا

 ٢٠٠٤ ژانويه ٢٩ = ٩/١١/١٣٨٢
  هستنديلئاسراران آراد در ايران نيست اما چهارديپلمات ايراني در 

 اما چهارديپلمات ايراني در     ،ران آراد درايران نيست   «: اسالمي امروز گفت   يراشو يک نماينده مجلس  
 ».برند سر مي ها به ييلئاسرابازداشت 



 ١٨٩  روزمشار گروگان گيرى

١٨٩ 

يلي ئاسرا ازخلبان«:  مطلب افزود با بيان اين،لبناني السفير گو با روزنامه وپور درگفت اکبر محتشمي علي
مي توانيم ثابت کنيم که وي       و حتي ازشرايط بازداشت وي هم خبري نداريم       و اطالعي نداريم  هيچ

حاضر در اسارت    درحال  در لبنان ربوده شدند و     ١٩٨٢ايراني درسال    چهارديپلمات. نيست درتهران
 تا  ١٩٨٨هاي   آنها درسال  دهد مي شانيل قراردارند زيرا قرائني در دست است که ن           ئنظاميان اسرا 

 ».ند ه ايل منتقل شدئ به اسرا١٩٨٩
براي شرکت در مراسم     ،  ايراني تئهي در راس     ،روزگذشته ظهر زپور بعد ا   گفتني است محتشمي  

پوردرعين حال    محتشمي .است به لبنان سفرکرده    ،   اهللا شده حزب   آزاد لبناني استقبال از اسيران    
ما اطمينان   دوم حل خواهد شد و       درمرحله زودي ايراني به  ديپلماتچهار موضوع«: اظهارداشت

 ».توانايي آزادکردن آنها را دارد اهللا که حزب داريم
قول داده که اطالعاتي      آلماني  گر ميانجي اهللا به  حزب«: خرداد مجلس گفت   فراکسيون دوم   رئيس

 ».نمايد ايراني را مشخص  پلماتدي سرنوشت چهار يلئمقابل اسرا درباره ران آراد ارائه کند و در
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٤ ژانويه ٣١ = ١١/١١/١٣٨٢
 لبنان ديدار كرد مجلس يسئايران با ر اسالمي شوراي اعزامي مجلس تئهي
رياست  سيدعلي اكبر محتشمي پور نماينده         به   ،ايران  به  بيروت    اسالمي  شوراي  اعزامي  مجلس   تئهي

در اين  ديدار كه  با     . يس مجلس ملي لبنان  ديدار و گفت وگو كرد    ئا نبيه  بري ر    ، روزجمعه  ب  تهران مردم 
» مسعود ادريسي «ديگرنمايندگان  مجلس  و    » اسداهللا  كيان ارثي   «و» سيدهادي  خامنه اي   «حضور آقايان  

لسطين  و   ، درباره  مناسبات  دو جانبه  و اوضاع  ف         سفيرجمهوري اسالمي ايران  دربيروت  انجام  گرفت    
 . خاورميانه  بحث  و تبادل  نظر شد

 حجت االسالم مهدي   در جمع خبرنگاران  گفت  كه  پيام  گرم  ودوستانه       ،  ازديدار با بري    محتشمي  پس  
 تئهي«: وي  افزود . يس  مجلس ملي لبنان  ابالغ  كرد   ئ ايران  را به ر    اسالمي  شوراي يس مجلسئكروبي  ر 
 لبناني  رهاشده  ازبند      استقبال  از آزادگان     ايران  براي  شركت  در آيين         اسالمي  شوراي  مجلس

 » .همچنين  شركت  در جشن  وسرور دولت  و ملت لبنان  به  بيروت  آمده است و، رژيم صهيونيستي 
انساني  وردهاي   آلبناني  مقدمه اي  براي  دست كرد كه  بازگشت  آزادگان  ايراني  ابرازاميدواري   تئهييس ئر

جمله  چهارديپلمات    صهيونيستي  از  بيشتر باشد و به  آزادي  همه  اسيران  از زندان هاي  رژيم                  
   مجلس شوراي اسالمي ايران  كه  از روزچهارشنبه  دربيروت        تئهي .منجرشود،  ربوده شده ايراني  درلبنان  

 ، پيش  از اين  در ديدار با سيدحسن          ضمن  شركت  در مراسم استقبال  از آزادگان لبناني       به سر مي برد، 
  .است  ، آزادي  اسيران  را به  وي  تبريك  گفته حزب اهللا نصراهللا  دبيركل 

 سايت اينترنتي مجلس شوراي اسالمي
 



  ٨٢کمين جوالى  ١٩٠

١٩٠ 

  اسير ايراني در لبنان خبرداد٤ديپلمات غربي از محل دفن 
يلي، اميدواري ها  ئ نظامي اسرا  ٣ناني با فلسطيني ولب   نفر از اسراي   ٤٦٠كه با انجام مبادله بيش از      درحالي

 بر زنده   ،ايراني افزايش يافته و تعدادي از اسراي آزادشده           ديپلمات ٤شدن سرنوشت  براي روشن 
 ديپلمات درلبنان، از محل      ٤غربي با ادعاي اعدام شدن اين         بودن آنان تاکيد داشتند، يك ديپلمات      

الن وئمساظهارات تلويحي    نظر مي رسد واكنشي به    غربي كه به   اين ادعاي ديپلمات  .دفن آنان خبر داد   
ن وسرنوشت ر  ايراني به  ديپلمات٤لبنان، مبني بر وابسته بودن سرنوشت       اسالمي و حزب اهللا   جمهوري

گفتني  .ن آراد تلقي مي شود    واروپايي براي آزادي ر     آراد باشد، در راستاي تالش هاي ميانجي هاي       
يك  .ايراني تأكيد دارند ين ادعا، بر زنده بودن ديپلمات هاياسالمي با تكذيب ا جمهوري است مقامات

غربي مفقود شده    شدن سرنوشت شهروندان   غربي كه طي سال هاي گذشته براي مشخص         ديپلمات
ايراني پس از بازداشت درلبنان، همزمان با جنگ            چهارديپلمات«: كرده است، گفت   درلبنان تالش 

 ». اعدام شدنداحمقانه  در اقدامي، يل با لبنانئاسرا
غربي كه نخواست نامش فاش       ـ چاپ لندن ـ به نقل از اين ديپلمات          ت روزنامه فرامنطقه اي الحيا  

 كننده نيز در اين    شدت پيچيده و سناريوهاي گمراه      در آن سال ها اوضاع در لبنان به       «: شود، نوشت 
 كه با ايران درگيرجنگ بود ـ         مدتي اعتقاد بر اين بود كه اين ديپلمات ها به عراق ـ              باره زياد بود   

پس از   .يل منتقل شده اند  ئتحويل داده شده اند و همچنين عده اي براين باور بودند كه آنها به اسرا               
درلبنان و مفقود شدن وي، اين دو پرونده با يكديگر          » صيدا«سقوط هواپيماي رون آراد بر فراز شهر      

به امري  ،  يليئاسرا ين ديپلمات ها و نيز خلبان    تداخل پيدا كرد، به نحوي كه يافتن حقيقت درباره ا           
 ».پيچيده و غيرممكن تبديل شد

ايران دو روايت وجود دارد؛ اول        درباره ديپلمات هاي «: غربي افزود   به نقل از اين ديپلمات      ت  الحيا
 امنيتي دست عناصر دستگاه    به   در كرنتينا  يلبنان جنگ، وابسته به نيروهاي      آنها در مقرشوراي    اين كه
دست همان گروهي كه آنان را در          احتماال آنها به   اين كهو روايت دوم    ،  بيقه اعدام شده اند  حايلي  

مي شود پس ازگذشت    همچنين گفته  .باشند بيروت بازداشت كرده اند، كشته شده      برباره در شمال  
 اند، اما  جنگ رسيده   ديپلمات، به مقر شوراي    ٤ نفر از اين     ٣چندسال تالش هاي محرمانه واطالعاتي،     

 روزي چند نفر از افسران اين         اين كه تا   ،اسامي آنها در ليست زندانيان يا بازداشتي ها درج نشد           
تازگي تحويل گرفته بودند آزمايش       تصميم مي گيرند جليقه هاي ضدگلوله اي را كه به       ،  امنيتي دستگاه

اما به هنگام تيراندازي به     . داين سه ديپلمات براي آزمايش اين جليقه ها انتخاب مي شون          كنند؛ بنابر 
و فورا كشته    نفر از ناحيه گلو مورد اصابت قرار گرفته             براثر بي دقتي، يكي از سه     ،  سوي آنان 

 فاش نشدن اين رسوايي، دونفر ديگر را نيز كشته و آنان را              رايحال افسران مزبور ب    دراين. مي شود
پس  .جنگ بود، دفن مي كنند    حوطه شوراي كه در خارج از م     »الكينا« در چاله اي در نزديكي درخت    

اين درحالي است كه گفته     . است نفر ناپديد شده   از گذشت مدتي، در جريان نظافت، جنازه اين سه         
 ».لبنان كشته و دفن شده است  مي شود، موسوي نفرچهارم، درمكاني در نزديكي ساحل شمال
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ده، اما آنها بر كذب بودن آن اصرار        وي تصريح كرد كه اين اطالعات به آگاهي مقامات ايراني رسي           
 مشخص شدن سرنوشت      اين كهآمريكا با اعتقاد بر      متحده اين درحالي است كه اياالت      . كرده اند

ـ كليد اصلي گشايش راز افراد غربي مفقودشده درلبنان             ـ چه زنده وچه مرده      ايراني ديپلمات هاي
 .ايراني بوده است يدنبال مشخص شدن سرنوشت ديپلمات ها شدت به مي باشد، به

ايراني،  داستان مفصل سرنوشت ديپلمات هاي   «: غربي ابراز عقيده كرد    نقل از اين ديپلمات     به تالحيا
  ».همزمان با مرگ ايلي جبيقه، وزيرسابق ـ كه دو سال پيش ترورشد ـ دفن شده است

پس «: ي خواند و افزود   غربي درپايان، ماجراي رون آراد را پيچيده ترين پرونده اطالعات         اين ديپلمات 
له به معمايي   ئاز خروج اين خلبان از دست مصطفي ديراني، چه داوطلبانه و چه به اجبار، اين مس                 

يلي ها بر اين   ئ هرچند اسرا  .امنيتي از حل آن عاجز مانده اند      تبديل شده كه موساد و ديگر دستگاه هاي      
 ».شده استمكاني امن منتقل  دست ايران افتاده و به باورند كه او به

لبنان پيش از كشته    » خط سبز  زنداني وبازداشتي داخل   دوستان انجمن «يسئاين درحالي است که ر     
 در يكي از     يايران ، ديپلمات هاي ٩٠ايراني رسانده بود كه در اواخر دهه           شدن، به آگاهي مقامات    

 .يل زنده ديده شده اندئاسرا زندان هاي
سس اين  و م »ابوهشام احمد حبيب اهللا   « نقل از پدر خود     به،  يس اين انجمن  ئ، ر »رائف حبيب اهللا «

انجمن ـ كه تا روز مرگش در يك حادثه مشكوك رانندگي، رياست آن را نيز برعهده داشت ـ                       
ديدن » الجمله«عنوان نماينده اين انجمن از زندان       از طريق يك وكيل مدافع عرب كه به        مپدر«: گفت

از چند اسير   ،  اين وكيل عرب   .دراين زندان شده است    ايران   مي كرد، متوجه حضور ديپلمات هاي    
پدرم پس از شنيدن     . را در اين زندان ديده اند      ايراني دراين زندان شنيده است كه آنها چهارديپلمات      

كرد از رياست زندان اجازه بگيرد تا از آنجا ديدن كند، اما به وي اجازه داده                 اين خبر، بالفاصله سعي   
ايراني به زنداني ديگر منتقل شده اند و         ه بعد مشخص شد كه ديپلمات هاي       دو هفت  اين كهنشد، تا   

 ».پدرم تا آخرين روزهاي حياتش نتوانست آن را كشف كند
ييد و يا تكذيب    اايران در عمان يا كشوري اروپايي را ت        گفتني است، رائف، ديدار پدرش با مقامات      

 .نكرد
 سايت اينترنتي بازتاب

 
 ه رئيس جمهوري لبنان تبريك گفتخاتمي آزادي اسرا را ب

 ، در مكالمه تلفني با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان، آزادي اسراي          سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري  
رئيس جمهوري همچنين از دولت لبنان     . لبناني و غيرلبناني دربند رژيم صهيونيستي را تبريك گفت         

 .مشخص شدن سرنوشت آنها، قدرداني كردبراي پي گيري مسئله ديپلمات هاي مفقود شده ايراني تا 
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تمام تالش هاي خود را براي مشخص شدن سرنوشت ديپلمات هاي            «: رئيس جمهوري لبنان گفت 
مفقود شده ايراني، به كار خواهيم بست و اميدواريم اين تالش ها موجب رفع ابهام و نتيجه بخش                  

 ».باشد
 مردم ساالري

 
 بودنديل ئ اسراهاي زندان از يكي در ٩٠ دهه سطاوا در شده، ربوده ايراني ديپلمات هاي

زندانيان وبازداشت شدگان فلسطيني     دوستي جمعيت  يسئنقل از ر     به ت،روزنامه فرامنطقه اي الحيا   
هاي   در زندان  ٩٠شده دربيروت، دراواسط دهه       ايراني ربوده  چهارديپلمات«: سبز نوشت  خط داخل
 ».صهيونيستي مشاهده شدند رژيم

 گفت  تبه روزنامه الحيا  ،  ناصره در استان » عين ماهل «از منطقه اين جمعيت،   يس  ئاهللا ر  رائف حبيب 
تا پيش از فوتش بر اثر يك حادثه          ،  آن يسئاحمد حبيب اهللا بينانگذار اين جمعيت و ر        كه پدرش،   

ايراني اطالع داده بود كه چهارديپلمات ناپديدشده آنها درلبنان و در             والنئرانندگي مشكوك، به مس   
وي  . زنده مشاهده شدند    ٩٠يلي در اواسط دهه      ئهاي اسرا  در يكي از زندان    ،  يلئاسرا خالل جنگ 

جان ،  پدرم در حادثه رانندگي مشكوك كه درحال تهيه غذا، آب و لباس براي زندانيان بود                «: افزود
مر له از خود به جا نگذاشت و همين ا        ئخود را از دست داد اما هيچ سند و مدركي در مورد اين مس             

 .ايراني دشوار كرده است     ي موضوع ديپلمات هاي   گير پيزندانيان جهت     دوستي كار را بر جمعيت    
 ،عنوان نماينده اين جنبش از زندان الجلمه بازديد كرده بود پدرم از طريق يكي از وكالي عرب كه به      

با زندانيان را   پدرم بالفاصله تالش كرد تا مجوز ديدار          .ايراني زنده هستند   دانست كه ديپلمات هاي  
 » .يل با اين درخواست مخالفت كردئاسرا هاي كسب كند ولي اداره امور زندان

پدرم بعد از يك يا دو هفته متوجه شد كه                 «: تصريح كرد ،  زندانيان يس جمعيت دوستي   ئر
ايراني به زندان ديگري منتقل شدند كه تا آخرين روز حياتش نتوانست از                    ديپلمات هاي اسير 

المللي  پدرم در آن زمان سر وصداي مطبوعاتي در سطح داخلي و بين               . مطلع شود  سرنوشت آنها 
راه انداخت و اطالعات مربوط به اين موضوع را در اختيار آنها قرار داد و سپس در يكي از                          به

دانان ايراني ديدار كرد تا آنها را در جريان اين امر قرار دهد، اما عدم                 پايتخت هاي اروپايي با حقوق   
ي گير پيايراني را به آنجا منتقل كرده بودند، مانع از            نايي وي در رفتن به زنداني كه ديپلمات هاي       توا

  ».اين پرونده توسط وي شد
يد ديدار  ايرائف از رد يا ت     . دانان ايراني و نيز كشورهاي اروپايي اشاره اي نكرد          وي به نام حقوق    

 .خودداري كرد، وپاييوالن ايراني در امان يا يك پايتخت ارئپدرش با مس
 خبرگزاري فارس

 ٢٠٠٤ فوريه ١ = ۱۳۸۲/۱۱/۱۲
 اهللا دو کميته براي بررسي سرنوشت رون آراد و چهارديپلمات ايراني تشکيل داد حزب
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 آراد و   ناز تشکيل دوکميته براي بررسي سرنوشت رو      ،  اهللا نقل از منابعي در حزب     روزنامه القبس به  
در پي توافق با     کميته اهللا اعالم کردند اين دو      منابع حزب  .ر داد ايراني خب  چهارديپلمات مفقودشده 

يلي و  ئاسرا در مورد خلبان   تا دو يا سه ماه      گرآلماني تشکيل شد تا نتايج تحقيقات خود را         ميانجي
وظيفه دارد اطالعاتي را در مورد       اولين کميته  .کنند ايراني و ديگر مفقودين لبناني ارائه       هاي ديپلمات
و  لبناني   تا سرنوشت ديگر مفقودين       کميته نيز مکلف است     و دومين   ،د جمع آوري   رون آرا 

ها در   مطمئن است که اين ديپلمات     اهللا به نوشته القبس، حزب    .ي کند گير پيايراني را     چهارديپلمات
 .يل هستندئهاي اسرا زندان

 مرحل ست ا ها حاکي  بيني اسرا به پايان رسيد، اما پيش         اول تبادل   مرحله هرچند«: القبس افزود 
احتمال سرنگوني   از و گويند سخن مي  حوادث غيرمنتظره  از آگاه منابعي .دشوارتر باشد  مبادله دوم

فساد مالي و تاثير منفي آن بر        له جزاير يوناني و   ئدليل رسوايي در مس    رژيم شارون تا سه ماه آينده به      
 ».کنند روند قرارداد اظهار نگراني مي

 به  ،اسرا يل در عمليات مبادله    ئلبنان نوشت که اسرا     مجلس به نقل از يک نماينده       القبس همچنين 
 .کرد تروريسم است، اعتراف دور از وصله اهللا و به اينکه اين جنبش نمادملي به حزب مشروعيت

 خبرگزاري مهر
 

 ابراز اميدواري نماينده حزب اهللا نسبت به تعيين سرنوشت ديپلمات هاي ايراني
نماينده حزب اهللا لبنان درتهران، ديروز نسبت به تعيين سرنوشت چهار             »  صفي الدين سيدعبداهللا«

وي ابراز اميدواري كرد كه مرحله دوم از مبادله اسرا ميان              . ديپلمات  ايراني، ابراز اميدواري كرد     
حزب اهللا واسرائيل، بسيار وسيع تر و گسترده تر از مرحله اول باشد و عالوه بر تعيين سرنوشت                    

يپلمات هاي ايراني، تعداد بيشتري از فلسطيني ها و برخي شخصيت هاي مهم فلسطيني موجود در               د
 . زندان هاي رژيم صهيونيستي آزاد شوند

 جوان
 

 ديپلمات هاي ايراني كشته شده اند 
چهار ديپلمات  ايراني به دست سرويس  امنيتي گروه موسوم به             «: هفته نامه لبناني الشراع نوشت    

 ». ، به قتل رسيدندبناني كه ايلي حبيقه مسئوليت آن را برعهده داشتنيروهاي ل
بازگشت  «الشراع در تازه ترين شماره خود كه ديروز در بيروت توزيع شد، در گزارشي با عنوان                    

به گفته منابع نزديك به سمير جعجع رئيس گروه نيروهاي لبناني، چهارديپلمات ايراني    «: افزود» حزب اهللا
گروه نيروهاي لبناني .  دستگيري در پست بازرسي اين گروه در شمال بيروت، كشته شدند         درهمان روز 

ميالدي به عنوان شاخه نظامي احزاب و گروه هاي سياسي مسيحي لبنان به رياست بشير            ١٩٨٠درسال  
و سمير  » فادي افرام « ،  »فواد ابوناصر « به ترتيب  ١٩٨٢با مرگ جميل در سال       . جميل تشكيل شد  
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جعجع اكنون به اتهام ارتكاب جنايت در دوران           . وليت اين گروه را به عهده گرفتند       جعجع مسئ 
نخست وزيراسبق اين كشور، در     » رشيد كرامي «جنگ داخلي لبنان، و دست داشتن در حادثه ترور          

منابع مرتبط با ايلي حبيقه، بارها درسال هاي گذشته تأكيد كردند كه                    . زندان به سر مي برد   
 ميالدي كه حبيقه مسئوليت سرويس امنيتي گروه نيروهاي لبناني را         ١٩٨٦يراني تا سال    چهار ديپلمات ا
 ميالدي، ايرانيان را در بازداشت       ١٩٩٠گفته مي شود اين گروه تا سال        .  ، زنده بودند  برعهده داشت 

عا در اين بين منابع اسرائيلي اد      . خود داشت تا اين كه از طريق دريا به فلسطين اشغالي منتقل كرد            
 . كرده اند كه از مكان نگه داري اجساد چهار ايراني درلبنان اطالع دارند

 قدس
 

 ! به ديپلمات براي اسارت و کشته شدن نيازمنديم
 :  در پيامي به بازتاب نوشته است،بازتابسايت اينترنتي يکي از بينندگان 

توانم  مي،  باشد مي با سيدمحسن موسوي كه از بستگان نزديكم           ٤٨و٤٧هاي   من در سال  ،  سالمـ  
بگويم آشنا شدم و نسبت به ايشان شناخت پيدا كردم و نسبت خوني ما تبديل به يك دوستي قوي                    

هاي خدا بيامرز دبير     ييبا راهنما » مروي« خانواده ما مذهبي هست وبعدا در دبيرستان        اين كهبا   .شد
 متاسفانه نامش به خاطرم      مان كه بعد ازانقالب مدتي هم سفيرايران در چين بود كه االن                ادبيات
توانستم بيشتر از قبل با سيدمحسن آشنا و با مفاهيم سياسي و مذهبي آشنا شوم و اين                      ،  آيد نمي

هاي سياسي بود و از حضور بزرگاني چون آقاي شبيري،                  دوران براي من سرآغاز فعاليت       
اصولي را  ،  مد داشتند كه به خانواده پدري رفت و آ      ... اردبيلي و  ائري، موسوي  حزنجاني، شمس  فهري
هاي دولتمردان   دادن سوزم و از باج     اين مطالب را عرض كردم كه بدانيد اگر االن مي              . بياموزم

 .بدانيد چرا، گويم مان مي حكومت
اين پاسپورت متعلق به يك       «: ي را ببينيد كه درون آن نوشته         يآمريكا يد پاسپورت يك   يشما بيا 

آمريكا با آن دولت      اين پاسپورت بدرفتاري كند دولت      هر كشوري با دارنده        .شهروندآمريكاست
 » .برخورد خواهدكرد

كنند  ي مي گير پيچطور  ،  شود ببينيد وقتي كه يك شهروندآلماني در ايران مرتكب اعمال ناصواب مي          
گذارند و چگونه از هر طرف فشار          ها و صداوسيماي خود مي      و چطور روزشمارها در روزنامه     

 از اين خاصه     .ايم زيرپاي آنها بيندازيم      دو دستي اصولي را كه پذيرفته         آورند تا ما خودمان     مي
مان دربوسني،   هاي شهيدمان درافغانستان، عملكردهاي    ايم و شاهد آن ديپلمات     زياد داشته  ها خرجي

گذاران و   متاسفانه ما ومردم ما براي سياست        ... درسوريه و ،  درعراق، باز درافغانستان، درلبنان     
شويم و   مورد حمايت واقع نمي   ،  مورد جا و هيچ    كشور هيچ ارزشي نداريم و در هيچ       مداران سياست

اهللا؟ به اسرائيل؟ به      صهيونستي بايد به كي باج بدهيم؟ به حزب          مان دربند رژيم   االن براي عزيزان  
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بد نيست يك آگهي در روزنامه بزنند كه         .امورخارجه بسيارتوانمندي داريم   آلمان؟ حيف كه وزارت   
 .عنوان ديپلمات استخدام مي كنند كشته شدن به لب اسارت وداوط

 سايت اينترنتي بازتاب 
 ٢٠٠٤ فوريه ٢ = ١٣/١١/١٣٨٢

  ايراني، خانواده آنان به لبنان سفر مي کنند جهت روشن شدن وضعيت چهارگروگان
نجاميد، لبناني ا   تن از اسراي    ٤٣٠آزادي   اهللا لبنان واسرائيل که به       درپي تبادل اخير ميان حزب      

در .باشد لبنان مي  ايراني تشکيل شده و عازم     شدن وضعيت چهارگروگان   اي جهت مشخص   ويژه کميته
خارجه فقط از      به توصيه وزارت      ـها هاي گروگان  جو، نمايندگاني از خانواده      وجست اين کميته 

ورخارجه خرازي وزيرام   حضوردارند و قراراست هفته آينده همراه با کمال          ـيک بستگان مرد درجه  
قراراست در اين سفر     .باشند ماجرا گير پيايران، عازم بيروت شوند تا از نزديک           اسالمي جمهوري

انتظاري   سال از چشم    ٢١ها پس از      هاي گروگان  ها اعالم شود تا خانواده       يگير پينتيجه قطعي    
نوشت آن  المللي اخبار ضدونقيضي از سر       هاي خبري بين   ه  در رسان   ،اخير  در روزهاي  .بدرآيند

 .درستي مشخص کننده وضعيت آنان نيست  کدام به هيچ چهارعزيز منتشرشده است که
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ فوريه ٣ = ۱۳۸۲/۱۱/۱۴
 ، نقش محوري ايفا خواهد کرديلئ اسرااهللا و دوم تبادل اسراي حزب ايران در مرحله

صهيونيستي را   اهللا و رژيم   حزب  ميان اسرا دوم تبادل  ايران در مرحله   نقش،  کويت» العام الراي «روزنامه
 الوقوع کمال خرازي    اين روزنامه با اشاره به سفر قريب           .کرد محوري و مهم توصيف      نقشي

با  که گيرد باهدف انجام مذاکراتي صورت مي     اين سفر  تصريح کرد ،  بيروت ايران به  وزيرامورخارجه
روزنامه، ماموريت خرازي به     ن نوشته اي   به .ديل ارتباط دار  ئاهللا واسرا  اسرا ميان حزب   دوم تبادل  مرحله

بيني  پيش «:العام نوشت   الراي .ايراني مرتبط است     شکل اساسي با سرنوشت چهارديپلمات         
بروز  از پس اسرا ايفا کند، زيرا اين کشور       دوم تبادل  محوري خود را در مرحله     ايران، نقش  شود مي
درحال حاضر   اش هاي ناپديدشده  که ديپلمات هايش، معتقد است     م روشن مربوط به ديپلمات    ئعال

دوم قرارداد خواهيم بود، اما      مرحله ايران در  هرچند شاهد افزايش حضور    .يل زنداني هستند  ئدر اسرا 
آراد درايران است که     مورد ران آراد وارد کرده و مدعي وجود         يل هم اتهاماتي را به ايران در       ئاسرا

 ».اين اتهامات مبرا کرد را از درلبنان، تهران تاکيد بر وجود آراداهللا با  حزب سيدحسن نصر اهللا دبيرکل
اسرا را با يک توافق به هم ربط          موفق شد دومرحله قرارداد تبادل      اهللا به نوشته اين روزنامه، حزب     

گوها براي   وکردن گفت  يل را به کامل   ئتوانست اسرا ،   آلماني وارنست اورال  گري دهد و با ميانجي   
ايراني و   اسيرخود سمير قنطار و روشن شدن سرنوشت ران آراد و چهارديپلمات           نتري آزادي قديمي 

 العام، آژير شروع    به نوشته الراي    .طرفين است، ملزم کند      مسائلي که مرتبط با شروط       ديگر
» اوگست هانينگ «اهللا و  حزب سيدحسن نصراهللا دبيرکل    درپي نشست ،  دوم در روند تبادل     مرحله



  ٨٢کمين جوالى  ١٩٦

١٩٦ 

توافق مستقيم   آن، صدا درآمد که درجريان    هفته گذشته در بيروت به    ،  آلمان کل اطالعات  مديرسازمان
يل از  ئاهللا واسرا  ميان حزب  گو وهاي گفت  ي پرونده گير پي منظور مشترک به  هاي براي تشکيل کميته  

ايراني  براي بررسي سرنوشت چهارديپلمات     ها يکي ازاين کميته   .دست آمد  آلماني به  طريق ميانجي 
اهميت خاصي   از،  لهئدليل مرتبط بودن با اين مس         ه   است که سفر خرازي ب          تشکيل شده  
ايراني همچنان اطالعات     درمورد سرنوشت چهارديپلمات   ،  العام به نوشته الراي    .برخورداراست
پس  نظاميان لبناني دست شبه که برخي شايعات از کشته شدن آنها به درحالي .وجود دارد  ضدونقيضي

آنها در   يل و وجود  ئاطالعات ديگري از انتقال آنها به اسرا        ،  کند کايت مي آنها ح  از ربوده شدن  
 .دهد هاي اين رژيم درحال حاضر خبرمي زندان
يلي ئهاي تشکيل شده بررسي خواهد شد، سرنوشت ران آراد خلبان اسرا           له ديگري که در کميته    ئمس

درلبنان درسال  » الحلوه عين«فلسطيني نظامي نزديک اردوگاه    هاي درگيري است که هواپيمايش در     
هرچند برخي   بود و  مصطفي ديراني چندسال دربازداشت      و در دست حاج      شد  سرنگون ١٩٨٦

اما سيدحسن نصراهللا با    ،  داد شدن وي در دست برخي جريانات ايراني خبرمي          اتهامات از زنداني  
سرنوشت  العام، الرايبه نوشته   .  هرگونه اتهامي را از ايران دور کرد       ،  وجود آراد درلبنان   تاکيد بر 
ايران نخواهد بود و همين      دور از موضع اساسي    رسد، به  اي که به پايان    دوم قرارداد با هرنتيجه    مرحله

روزنامه  .اساسي قرارداده است   جايگاهي  در ،موفقيت يا شکست اين مرحله      امرنقش ايران را در   
ان درتمام مراحل مربوط به دوراول      معتقد است تهر   العام با توجه به تلقي موجود درايران که         الراي
به  ايران وسوريه «: به نقش سوريه نيزاشاره کرد و نوشت        ،  است اسرا نقش اساسي ايفا کرده      تبادل

در  کشور دو نقش اين    در پيروزي اين حزب نقش دارند و         اهللا مثابه دو شريک اساسي حزب     
 ».بود تر خواهد تر و حساس دوم علني مرحله

 خبرگزاري مهر
 

 ري موضوع ديپلمات ها به لبنان مي روديگ زي براي پيخرا
: سخن گوي وزارت  امور خارجه كشورمان در خصوص سرنوشت چهار ديپلمات  ايراني گفت                

به زودي خرازي در همين    . سرنوشت اين افراد همواره در دستوركار وزارت  خارجه بوده وهست          «
ه گونه اي كه اثري از اين عزيزان پيدا كند و          هفته براي پي گيري اين وضعيت به لبنان سفرمي كند، ب         

حزب اهللا هم  . پي گيري وضعيت چهارديپلمات ايراني در دستور كار ماست       . موضوع را بررسي كند   
در سفر آتي خرازي، درباره جزئيات با طرف هاي        . قرار گذاشته در مرحله بعد در اين زمينه كار كند         

 ».لبناني و حزب اهللا گفت وگو خواهد داشت
 ابتكار

 ٢٠٠٤ فوريه ٥ = ١٦/١١/١٣٨٢
  لبنان  يجمهور رئيس خرازي در جمع  خبرنگاران پس از ديدار با مصاحبه دكتر



 ١٩٧  روزمشار گروگان گيرى

١٩٧ 

 يسئر لحود پنجشنبه با اميل    رو،  ايران  اسالمي  خارجه جمهوري  امور دكتركمال خرازي وزير   
 .وگو كرد  گفتبيروت ديدار و      جمهوري اين كشور در شرق      رياست  درمحل كاخ ،  لبنان جمهوري 

لبنان را   جمهوري يسئمذاكرات خود با ر    در جمع خبرنگاران نتايج   ،  دكترخرازي پس از اين ديدار     
، ايراني ي سرنوشت چهارديپلمات  گير پيبه موضوع    دكترخرازي با اشاره   .توصيف كرد  بسيارخوب  

 چهارلبنان درخواست كردم از كوشش براي تعيين سرنوشت               جمهوري يسئاز ر «: داشتراظها
شدند،  صهيونيستي ربوده  شده ايراني كه در منطقه زير نفوذ يك گروه وابسته به رژيم            ربوده ديپلمات

هاي خود ادامه    كوشش تاكيد كرد كه به     ،لحود نيز ضمن حمايت از اين موضوع         .حمايت كند 
 ».خواهد داد

ايراني به   ديپلمات دهد چهار  مي بسياري در دست است كه نشان      اطالعات«: آقاي خرازي اضافه كرد   
 ».شود اين رو اميدواريم سرنوشت آنها روشن  از،اند يل منتقل شدهئاسرا

كه آيا ايران از آلمان درخواست كرده است نقش             يكي از خبرنگاران اين پرسش را مطرح كرد         
و آيا لبنان و    ،  يراني ايفا كند   اشدن سرنوشت چهارديپلمات   يل براي روشن  ئميانجي بين ايران واسرا   

دكترخرازي در پاسخ   ؟  سرنوشت اين چهارايراني شركت خواهند كرد       گيري اهللا در كميته پي    زبح
كه آلمان نقش خود را در          موضوع را با آلمان مطرح كرديم و اميدواريم             اين«: اظهارداشت

گيري نيز در مراحل اوليه است و در مراحل بعدي تركيب اين                 كند، كميته پي   خصوص ايفا  اين
 ».نقش مهمي در اين خصوص خواهد داشت قطع لبنان طوره شود ولي ب يم كميته مشخص

 آيا ايران در مراحل اوليه مذاكرات در مورد              اين كهديگري مبني بر       وي درپاسخ به پرسش     
ما از ابتدا از اين موضوع حمايت كرديم و              «: يل نقش داشت، گفت    ئواسرا اسيران لبنان  مبادله

 ».خواستار ادامه اين روندهستيم كنيم واين زمينه اقدام  خوشحاليم كه در
  ديپلمات موضوع چهار ،  اسيران  تصريح كرد كه در دور دوم مذاكرات مبادله        خارجه ايران  امور وزير

 برخي از كساني كه در به اسارت       «: يكي ازخبرنگاران سوال كرد   . خواهد شد  ايراني نيز مطرح     
موضوع  لبنان مشاركت دارند، آيا اين       نونيدر دولت ك   ،  ايراني دست داشتند    هاي گرفتن ديپلمات 
 »ها خواهد كرد؟ له ديپلماتئكمكي به حل مس

قطعا با افراد ونيروهاي فعلي      ،  اشخاص ونيروهايي كه آن زمان بودند      «: آقاي خرازي اظهارداشت  
يل بودند كه تعدادي از آنها       ئهنگام اين نيروها زيرنفوذ و سيطره اسرا          زيرا در آن    ،بسيارمتفاوتند

و از   دارند پرست ارتباط خوبي با ايران     نيروهاي وطن ،  با اين همه   .برند سر مي ه ب كنون در زندان  ا
دارند در اختيار ما قرار      ايراني هاي خواهيم هرگونه مدرك و اطالعاتي كه در مورد ديپلمات          آنها مي 

 ».دهند تا سرنوشت آنها هر چه زودتر روشن شود
ما از  «: اطالع دارد، گفت   ه آيا ايران از وضعيت ران آراد        در پاسخ به اين پرسش ك       دكترخرازي

اميدواريم كه وضعيت او نيز        با اين همه   ،  در ايران نيست    سرنوشت آراد خبري نداريم و وي       
 ».مشخص شود



  ٨٢کمين جوالى  ١٩٨

١٩٨ 

 ايران اسالمي جمهوريسايت اينترنتي وزارت امورخارجه 
 

  بيروت در يكديگر با ديدار از لبنان پس مطبوعاتي مشترك وزيران خارجه ايران و نشست
، بررسي مناسبات دو كشور    يكديگر و  با پس از ديدار  ،   وي   همتاي لبناني  »ان عبيد ج «دكترخرازي و 

هاي  مطبوعاتي به پرسش     ايراني، در نشست     ديپلمات ي سرنوشت چهار   گير پينيز موضوع     و
پاسخ ،  ن به بيروت  ايرا  خارجه امور و موضوع اصلي سفر وزير      خبرنگاران درباره روابط دوجانبه   

است در   ايران اميدوار «: شدن اسيران خاطرنشان كرد    ابراز خرسندي از آزاد    دكترخرازي با  .دادند
اسارت  يل درلبنان بهئسرنوشت چهارديپلمات كه در منطقه تحت اشغال اسرا، اسيران مبادله دوم مرحله

اين  تگان اين چهارايراني در   از بس  شماري .درآمدند و به فلسطين اشغالي منتقل شدند، روشن شود         
 ».شان را مطرح كنند هاي خواسته  شركت و وگوها يافت كه در اين گفت سفر فرصت خواهند

جمهوري و وزيرامورخارجه لبنان قول همكاري و مساعدت          سئيايران تاكيد كرد كه ر      وزيرخارجه
ان درباره ميزان اطالعات    پاسخ به پرسش يكي از خبرنگار      آقاي خرازي در   .اند در اين زمينه را داده    

دست  ما تاكنون اطالعاتي در اين مورد به         «: اظهارداشت،  ايراني رايران ازآخرين وضعيت چها     
كسب اطالعات جديد و     اند اما در پي    يل منتقل شده  ئاست كه آنان به اسرا     ايم و معلوم شده    آورده
ي شود تا   گير پيين موضوع   لبنان نيز بر اين نظر بودند كه ا            جمهوري يسئر تري هستيم و   دقيق
 ».را آزاد كند يل آنهائاسرا

يا كشورهاي ديگر به      از طريق لبنان و     ،وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اطالعات در دسترس            
يل ئهاي ما به اسرا    ديپلمات ما اطالعاتي از ديگر كشورها داريم كه      «: دست ايران رسيده است، گفت    

يل ارتباطي  ئكه با اسرا   ما به دليل اين    .است آمدن آنها مشخص   درند اما زمان به اسارت       ه امنتقل شد 
 ».آوريم دست مي آلمان به اطالعات در اين زمينه را از طريق دولت هرگونه ، نداريم

 ايران اسالمي جمهوريسايت اينترنتي وزارت امورخارجه 
 

  لبنان مجلس رئيس با مصاحبه دكترخرازي در جمع  خبرنگاران  پس از ديدار
 درجمع،  لبنان دربيروت  ملي مجلس يسئر روزپنجشنبه پس از ديدار با نبيه بري        ،سيدكمال خرازي 
ايراني حاكي از آن      ديپلمات دست آمده درخصوص چهار     همه اطالعات به  «: كرد خبرنگاران اعالم 

 هاست كه  يليئاسرا اند و از اين رو اين وظيفه         يل برده شده  ئاست كه آنها از طريق دريا به اسرا         
 ».وضعيت اسيران ايراني را روشن كنند

بري بتوانيم شاهد حضور     آوري اطالعات از سوي نبيه     كرد كه با جمع    دكترخرازي ابراز اميدواري  
 ايران در پاسخ به پرسش يكي از        خارجه امور وزير .هاي اسيرايراني در جمع خود باشيم      ديپلمات

: گفت،  اند داده شده به وي   ايراني ربوده  مورد چهار هاي لبناني اطالعاتي را در     خبرنگاران كه آيا مقام   
و اين اراده     باشد خصوص مي  والن لبناني مبني بر همكاري در اين         ئاراده مس ،  آنچه مهم است   «



 ١٩٩  روزمشار گروگان گيرى

١٩٩ 

وليت آن متوجه دولت ئايراني ربوده شدند كه مس ديپلمات ر چها ١٩٨٢در سال  .است گرانه بوده  روشن
ما را در    ،  ارائه اطالعاتي در اين زمينه       تواند با  يكشور م   اما دولت اين     ،كنوني لبنان نيست   

 ».دهد يل ياريئمان از اسرا مطالبات
از سال   آوري شده  دكترخرازي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري در مورد اهميت اطالعات جمع            

اهميت دارد و حتي     اطالعات به هر زماني كه تعلق داشته باشد براي ما         «: اظهارداشت،   تاكنون ١٩٨٢
اند نيز براي ما     منطقه بوده  ايراني در  هاي شدن ديپلمات  هدات و معلومات افرادي كه هنگام ربوده      مشا

 ».مهم است
 سايت اينترنتي وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران

 ٢٠٠٤ فوريه ٦ = ١٧/١١/١٣٨٢
 ايراني دراختيار داريم هاي ما اطالعات حساسي در مورد سرنوشت ديپلمات

و  ايراني دراختيار داريم      تصريح کرد اطالعات حساسي از سرنوشت چهارديپلمات       يک وزير لبناني  
فاش ،   لبنان اداري دولت   وزيرتوسعه» دونياکريم بقر  «.ها ارائه خواهيم کرد       آنها را به ايراني      

و آن را در اختيار       ايراني دارند    هاي ديپلمات اطالعات حساسي در مورد سرنوشت        ها لبناني کرد
بسنده  وي ازافشاي ماهيت اين اطالعات خودداري کرد و تنها به اين نکته             .خواهند داد قرار خرازي

 يلئاسرااهللا و    گوها ميان حزب   ودوم گفت  العاده محرمانه است و به مرحله      کرد که اين اطالعات فوق    
دوم  دور اما ابراز اميدواري کرد     ،مورد زنده بودن آنها توضيحي نداد        دوني در ابقر .مرتبط است 

 .اسرا به روشن شدن سرنوشت آنها منجرشود  تباد در مذاکرات
ايراني به بيروت    هاي براي مشخص شدن سرنوشت ديپلمات     ايران که  کمال خرازي وزيرامورخارجه  

 منتقل  يلئاسراايراني به    هاي کرد که اطالعات فراواني تاکيد مي کند ديپلمات        تاکيد سفر کرده است،  
 ناپديد شدن ران آراد ندارد و وي         لهئمستهران هيچ نقشي در      ح کرد حال تصري  وي درعين  .اند شده

ي در ايران نيست و تهران را يلئاسراخلبان  سيدحسن نصراهللا هم تاکيد کرده است که .درايران نيست 
 يلئاسرا  وزيردفاع سابق  »موشه آرنز «.ران آراد مبرا کرد     ناپديد شدن  لهئمس دست داشتن در      از اتهام 

 اولين،   به گفته وي   . را با شکست تلخي آشنا کرد      يلئاسرااهللا براي دومين بار      حزب کرد هم تاکيد 
  و دومين شکست هم مربوط     ٢٠٠٠لبنان در سال      از جنوب  يلئاسرا نشيني متفضحانه  شکست عقب 

تهديدهاي  اهللا با علم به پوشالي بودن         حزب«: وي تاکيدکرد  .اسرا است  به اولين مرحله تبادل     
با صدها اسير زنده     ي را يلئاسرا و يک افسر زنده       نظامي سه اجساد،  د در قراردادي  موفق ش  ،يلئاسرا

 .دنلبناني و عرب مبادله ک
 خبرگزاري مهر

 
  نخواهيم داشتيلئاسرا هيچ تماس مستقيمي با، هاي خود براي تعيين سرنوشت ديپلمات
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وجود ندارد   اسرا   دوم تبادل   در مرحله  يلئاسراايران تاکيد کرد هيچ تماسي ميان ما و        وزيرامورخارجه
االوسط از توافق ايران     روزنامه الشرق  .آلماني رد وبدل خواهد شد     و تمام اطالعات از طريق ميانجي     

 .هاي ايراني خبر داد    له ديپلمات ئبراي هماهنگي ميان آنها در مورد مس        سازوکاري ولبنان بر ايجاد  
نامه مذکور بر لزوم تنگاتنگ بودن اين         ه توافق ک نوشت نقل از منابع رسمي لبناني     االوسط به  الشرق

کند، زيرا افشاي    که هيچ اطالعاتي به بيرون درز نکند، تاکيد مي         اي گونه کار و محرمانه بودن آن به      راه
به گفته يک منبع     .گوها تاثير منفي خواهد گذاشت      وبر روند گفت  ،  هرگونه اطالعات دراين زمينه   

نوشته  به .شد يل انجام خواهد  ئآلمان ميان لبنان واسرا    گري ق ميانجي طري له از ئلبناني، اين مس   رسمي
نماينده خود در      عمومي خود را     امنيت مديرکل» جميل السيد  «االوسط، لبنان سرلشکر     الشرق
 به نوشته اين روزنامه، .خواهد کرد سازوکار تعيين کرده و ايران هم نماينده خود را متعاقبا اعالم       اين

سره کردن سرنوشت      بر جدي بودن لبنان در يک          ،   ار با کمال خرازي      اميل لحود در ديد      
هاي ايراني توسط    ديپلمات خرازي هم تاکيد کرد    .آن تاکيد کرد   حل و فصل   ايراني و  هاي ديپلمات

 .اند يل منتقل شدهئاسرا ربوده و با يک کشتي به لبناني نظاميان شبه
له ئ است که رهبران ايران به شخص وي در مس          لحود اعالم کرده   به گفته اين منبع، خرازي به اميل      

کامال اعتماد دارند و اميدوارهستند که لبنان نيز تحقيقات           ،  ايراني شده هاي ربوده  گيري ديپلمات  پي
 له بويژه کساني که در زمان ربوده شدن        ئاز طريق افراد مربوطه در اين مس        زمينه خود را در اين   

، همراه تئهيخرازي و اعضاي     . داشتند، جمع آوري کند    وليتئها در منطقه مورد نظر مس      لماتپدي
وزيرايراني از اشاره مستقيم      حتي. به نام ران آراد نکردند      اي در جريان مذاکرات خود هيچ اشاره      

اميل  .در ايران نيست   کرد که شخص مذکور    نام ران آراد خودداري کرد و تنها به اين جمله بسنده           به
گيري  لبنان بر پي    ايران تاکيد کرد که دولت         وزيرامورخارجه  هلبنان نيز ب   رئيس جمهوري لحود  

ايراني عزم   هاي براي کمک به روشن شدن سرنوشت ديپلمات       آوري اطالعات الزم   تحقيقات و جمع  
له که مورد توجه گسترده لبنان است، راه ئکرد که به زودي براي اين مس راسخ دارد و ابراز اميدواري 

 يابي به   تاکيد کرد که کشورش اهميت فراواني به اين موضوع براي دست           خرازي نيز  .کند حلي پيدا 
هاي  ديپلمات هاي داليل قاطع و قانع کننده که ابهامات موجود را براي اطمينان دادن به خانواده                  

يل ئکه انتقال آنها به اسرا     خرازي با تاکيد بر وجود اطالعات فراوان      .دهد مي شده برطرف کند،   ربوده
شدن سرنوشت   براي روشن   کند، فاش کرد که کشورش ازآلمان خواسته است             يد مي يرا تا 

اين موضوع را با آلمان درميان        ما«: گفت خرازي .گري کند  يل ميانجي ئبا اسرا ،  ايراني هاي ديپلمات
ايران از موضع    .کارگيرند  به   ما  هاي ديپلمات براي آزادي  گذاشتيم و اميدواريم آنها نقش خود را         

کند، حمايت خواهد کرد و هرگز در اين          در مذاکراتي که طرف آلماني اداره مي        اهللا زبح لبنان و 
ايراني  هاي خواهد براي افشاي سرنوشت ديپلمات     لبنان مي  نخواهد کرد و از دولت     دخالت    پرونده

 ».کمک کند
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 تبادل  اول که آيا ايران نقش مستقيمي در مرحله        در پاسخ به اين سوال      به گزارش السفير، خرازي   
 لبنان چنين    شده حمايت کرديم و خرسنديم که       گوهاي انجام  وما از گفت  «: اسرا داشت، گفت  

دوم نيز   هاي مربوطه نيز تماس خواهيم داشت تا مرحله         طرف دست آورد و طبعا ما با      پيروزي را به  
م روشن  دو ايراني نيز در مرحله     هاي اميدواريم که سرنوشت ديپلمات     با موفقيت به انجام برسد و      

 ».شود
وي ،  تاکيد کرد  يليئتکذيب قاطع هرگونه نقش ايران درتعيين سرنوشت خلبان اسرا             خرازي با 
 رنيست اما اميدواريم سرنوشت وي هم روشن شود، زيرا در تعيين سرنوشت ديگران تاثي                درايران

 هاي تديپلما شدن ايران از برخي وزراي لبناني که در زمان ربودن          «: خرازي گفت  .خواهد داشت 
دارند، ارائه کنند زيرا اين امر       انتظار دارد که اطالعاتي را در اين مورد اگر         ،  وليت داشتند ئايراني مس  

 ».کرد شدن سرنوشت آنها خواهد کمک فراواني به روشن
آنچه «: عبيد گفت  .کرد گو ولبنان نيز ديدار و گفت      وزيرامورخارجه »ان عبيد ج «با خرازي همچنين 

باعث دغدغه ما   ،  ايراني است  شده ربوده هاي له ديپلمات ئدر مس  ايران امورخارجهوزير  باعث دغدغه 
 ».نيزهست

 ».به اطالعات بيشتري دراين مورد دست پيدا کنيم اميدواريم«: خرازي نيز اظهار داشت
در محل  ،  يل آزادشدند ئهاي اسرا  لبنان که اخيرا از زندان       خرازي همچنين با اسراي آزاد شده        

  .کرد دربيروت ديدارايران  سفارت
 خبرگزاري مهر 

 
  ديداردكترخرازي با دبيركل  حزب اهللا  لبنان 

بعدازظهر ،  لبنان  اهللا دبيركل حزب  سيدحسن نصراهللا   و  ايرانخارجه   امور دكترسيدكمال خرازي وزير  
 تردك .وگو كردند  گفت،  ايراني  شده هاي ربوده  ديپلمات درباره موضوع  روزجمعه در بيروت ديدار و    

آلمان  گري يل با ميانجي  ئاهللا واسرا  ديدار با اشاره به توافق مبادله اسيران ميان حزب           خرازي در اين  
موجب ،  صهيونيستي هاي رژيم  اسيران از زندان    ابتكارعمل رهبري لبنان در آزادي       «: اظهارداشت

 ».خشنودي كشورهاي اسالمي و مسلمانان منطقه شد
اين پيروزي  «: اهللا لبنان افزود   ان لبناني به دولت، ملت و حزب      بازگشت آزادگ  وي با تبريك پيروزي   

را به   اهللا يلي حزب ئهاي معنوي وانساني خواهدداشت والگوي موضع ضداسرا       فراواني در زمينه   آثار
 ».ه خواهد كردئمسلمانان ارا

 شاهد آزادي    ،لبنان اهللا همكاري دولت و حزب      آقاي خرازي ابرازاميدواري كرد كه ايران با           
هاي آنان اخبار     باشد و خانواده    اسيران توافق مبادله  دوم شده خود در مرحله     چهارديپلمات ربوده 

دوم مذاكره غيرمستقيم با      اهللا خواست كه در مرحله       از حزب  وي .اي را بشنوند    كننده خوشحال
ق مطاب«: ايران تاكيد كرد    وزيرامورخارجه .ايراني را روشن كند      هاي وضعيت ديپلمات ،  يلئاسرا
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اميدوارم كه   .اند شده يل منتقل ئايراني ازلبنان به اسرا    هاي ديپلمات،  اختيار تهران است   اطالعاتي كه در  
 ».كه آنان را به ايران تحويل دهد يل بخواهندئلبنان از اسرا نمايندگان دولت

 سايت اينترنتي وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران
 

  ايفا خواهد کرديلئاسرااهللا و   اسرا ميان حزبايران نقش مهمي در مرحله دوم تبادل
اسرا ميان   دوم تبادل   لبنان گفتند نقش ايران در مرحله         »المستقبل «هاي غربي به روزنامه     ديپلمات
 منابع ديپلماتيک اروپايي تاکيد     . از اهميت بااليي برخودار خواهد بود        يلئاسرا  و رژيم  اهللا حزب
اي راهبردي   لهئمس دوم، يک  اسرا بعد از تکميل مرحله      براي مبادله اي   يابي به توافقنامه   دست کردند

با توجه  ،  ها اين ديپلمات  به گفته  .است در آينده  اي خواهد بود زيرا داراي پيامدهاي سياسي و منطقه       
ها اعالم   اين ديپلمات  .خواهد گرفت  اي به خود   بعد منطقه  دوم موفقيت مرحله  به نقش مهم ايران،   

هايي دريافت کرده است که به         دارد و حتي توصيه     له با آمريکا ارتباط    ئاين مس آلمان در  کردند
بيني کردند که اين تحول استراتژيک       منابع ديپلماتيک پيش   .کند له اشاره مي  ئالمللي کردن اين مس    بين

 که وزيرامور » فواد بطرس  «دراين حال .و وضعيت آن درلبنان منجر شود       به تعيين نقش مقاومت    
 اي عنوان  ايراني بود، به تازگي در مصاحبه       چهارديپلمات لبنان به هنگام ربوده شدن      قاسب  خارجه

دليل  به اما،  کرد شان تالش  شدن سرنوشت آنها پس از ربودن       کرده بود که در آن زمان براي روشن         
يراني ا هاي ديپلمات درمورد،  گفته وي  به .نتيجه بود  ها بي  اين تالش   دشوارامنيتي  ها و شرايط   ناآرامي

يل تحويل داده   ئايراني به اسرا   هاي که ديپلمات  دو ديدگاه وجود دارد، اولين ديدگاه اين است          
وي از اينکه نتوانسته است ابهامات اين         .برند سر مي  اند و دوم اينکه آنها همچنان در لبنان به           شده
 . روشن شوداما ابراز اميدواري کرد که سرنوشت آنها له را برطرف کند ابراز تاسف کردئمس

اهللا و   اسرا ميان حزب   دوم تبادل  مرحله روزنامه المستقبل با بيان اينکه سفر خرازي تاکيدي براي آغاز         
» رودولف کنز  «.نقل از سفيرآلمان دربيروت خبر داد      دوم به   محرمانه بودن مرحله    به،  يل است ئاسرا

محرمانه بودن و    تاکيد کرد ،  نانلب ديدار با جان عبيد وزيرامورخارجه      بعد از ،  سفيرآلمان دربيروت 
دوم نيز به    تبادل اسرا بود و اين دو عامل بايد در مرحله           اول  اصلي موفقيت مرحله    ازعوامل ،احتياط
 .شود رعايت  دقت

  خبرگزاري مهر
 

  دكترخرازي در هتل  كومودور بيروت  خبري  نشست 
 بيروت كه   »هتل كومودور  «خبري در  يك نشست  جمعه با شركت در    شامگاه،  دكترسيدكمال خرازي 

 بودن چهارديپلمات  داشتند، بار ديگر بر زنده     خبرنگاران خارجي وداخلي شركت    جمعي از  در آن 
 حاكي دست آمده  اطالعات به «: وي همچنين گفت   .كيد كرد ي تا صهيونيست هاي رژيم  زندان ايراني در  

 ».اند اشغالي منتقل شده  به فلسطينقايق با، يل از لبنانئاسرا است كه اين چهارتن از منطقه زيرسلطه



 ٢٠٣  روزمشار گروگان گيرى

٢٠٣ 

، ايراني و ران آراد وجود ندارد        هاي ارتباطي ميان ديپلمات   گونه كه هيچ  دكترخرازي با اشاره به اين    
كه ما تنها    حال آن ،  له ايجاد كند  ئكوشد ارتباطي ميان اين دو مس       يل است كه مي   ئاين اسرا «: افزود

 ». اطالعاتي نداريم نيزهيچ  هستيم و درباره آرادخواستار پيداشدن شهروندان ناپديدشده خود
اين لبنان با وي و      كتائب يس حزب ئبقرادوني ر  درباره ديدار روزجمعه كريم   ،  ايران  خارجه روزيرامو

هاي بسيار   ايشان كمك «: اظهار داشت ،  ايراني به او داده است     هاي  اطالعات مهمي درباره ديپلمات    كه
، است  با گذشته تغيير كرده   كتائبكه سياست حزب   با اين  .باشند شتهدا خصوص توانند دراين  مهمي مي 

آنجا كه آقاي بقرادوني     و از ،  ايراني را ربودند   هاي لبناني بودند كه ديپلمات    اما اين حزب و نيروهاي    
نهايت جديت و صميميت      توانند كمك كنند وايشان با      مي،   آن زمان هستند     كتائبوارث حزب 

توانيم آنچه بقرادوني در اختيار      شرايطي هستيم كه نمي    ما در  .را دنبال كنند  له  ئخواهند اين مس   مي
. تا از آن استفاده كنيم      تر برسيم  خواهيم به اطالعات جامع     مي دارد براي خبرنگاران فاش كنيم و      

را نشان داد و     اسيران، توانايي خود   مبادله اهللا در مرحله نخست توافق     كانال ارتباطي آلمان و حزب    
يل را وادار به     ئبگذارند واسرا  مذاكرات نيز بتوانند تاثير الزم را        دوم آنها در مرحله   دواريم كه امي

 ».شود شده روشن ربوده همكاري كنند تا سرنوشت چهارايراني
با سيدحسن نصراهللا، وي مصمم بود كه نهايت كوشش           در ديدار «: ايران تاكيد كرد   وزيرامورخارجه

دست  آثاري بگيرد و ما نيز اگر اطالعاتي در اين مورد به             و ان آراد، اثر   دهد تا از ر     انجام خود را 
 ».زنيم كنيم و در اين مورد به مبادله اطالعات دست مي مي به طرف لبناني ابالغ آوريم 

ايراني را مهم خواند و گفت كه اين          هاي اهللا در مورد ديپلمات    اطالعات احمد حبيب  ،  آقاي خرازي 
خرازي  دكتر .مان ياري دهد   به هدف  تواند ما را براي رسيدن      و مسلما مي   شده است  اطالعات ضبط 

 اطالعاتي را دراختيار ما     ايراني ديپلمات توانند درمورد چهار    مردم لبنان نيز مي    «: گفت همچنين
 يا انتقال آنها در اختيار ما      ،  زندان نحوه دستگيري، مورد  گر اطالعاتي در    ل ا طور مثا  به،  بگذارند
ايران از هر    رو يل استفاده كنيم، از اين     ئمان از اسرا   توانيم از آنها در طرح مطالبات       مي،  بگذارند

 .ما بدهد  به، آن را     اطمينان خاطر با  خواهد بدون نگراني و       كه اطالعاتي دارد مي     شهروندلبناني
ار كند تا دراختي   جوايزي تعيين مي   آگهي، زودي با صدور بيانيه و      سفارت ايران دربيروت نيز به     

 ».اطالعاتي موثق دارند قرار دهد كساني كه
 لبنان تعيين دولت اهللا و دوم مذاكرات گفت كه چارچوب اين مرحله توسط حزب در مورد مرحله وي

نيز  شود و در ايران    آلمان تشكيل مي   گيري نيز از سوي اين حزب و دولت        شده است و دو كميته پي     
خواند و ابراز     دوم مذاكرات را بسيارمهم     رحلهآقاي خرازي م    .ملي تشكيل شده است     اي كميته

 .يل آزاد كرد   ئاسرا هاي اميدواري كرد كه همه كمك كنند تا بتوان اسيران بسياري را از زندان                  
 با سميرجعجع فرمانده شبه     آيا حاضر است   ،  ايران در پاسخ به اين پرسش كه          وزيرامورخارجه

ديدار با وي را ندارم اما جعجع منبع           قصد من«: اظهار داشت ،  لبناني ديدار كند   نظاميان نيروهاي 
 ».ياري دهد تواند ما را   و مي است ايراني اطالعاتي خوبي در موضوع چهارديپلمات



  ٨٢کمين جوالى  ٢٠٤

٢٠٤ 

مذاكرات از آنها    در اين «: آميز خواند و گفت    موفقيت لبناني هاي دكترخرازي ديدارهايش را با مقام     
دادند كه   انجام دهند و آنها قول         رايرانيسرنوشت چها  توانند براي تعيين   خواستم كه آنچه مي    

 ».ايران قراردهند هاي در اختيارمقام اطالعاتي كه در دست دارند هرگونه
زودي  ايراني نيز به   هاي اميدواري كرد كه ديپلمات    لبناني را تبريك گفت و ابراز      وي آزادي اسيران  

اين  براي مردم ايران از نتايج    پرسش خبرنگاري كه چه جوابي       دكترخرازي در پاسخ به    .آزاد شوند 
 سال از   ٢٢اي كه    له پيچيده ئتواند با يك سفر دو روزه، مس       كس نمي  هيچ«: سفر داريد، اظهار داشت   
ايراني اكنون در دستوركار      هاي كند، مهم اين است كه موضوع ديپلمات         آن گذشته است را حل     

كمك  موضوع   گيري اين  پي  به بديهي است كه اين سفر       و  لبنان قرار گرفته   والن و احزاب  ئمس
 ».له خواهد بودئگير اين مس خود پي مذاكرات اهللا در كند و حزب مي

 سايت اينترنتي وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران
 ٢٠٠٤ فوريه ٧ = ١٨/١١/١٣٨٢
 ها قرار گرفت ها در دستور کار لبناني  ديپلماتلهئمس

در زندان   لبناني که اکنون      رئيس نيروهاي  سميرجعجع علت توصيف کردن   درموردکمال خرازي   
ما اطالعاتي داريم و اگر به       «: گفت،  لهئمهم براي حل اين مس     منبع اطالعات  لبنان است، به عنوان   

 ».تر خواهد بود تر و مستحکم  قوي ما اين امر براي برنامه  دست يابيم، اطالعات بيشتري
 لبنان قول داده است که      رئيس جمهوري لحود  که اميل     فاش کرد  تخرازي در پاسخ به سوال الحيا     

وي ابرازعقيده کرد    .جمع آوري کند  ،  سميرجعجع در زندان   جواب از  اطالعاتي را از طريق سوال و     
يل ئ، ادعاي کافي نيست واگر اسرا     نديل نيست ئ در اسرا  ايرانچهارديپلمات   يل به اينکه  ئکه ادعاي اسرا  

اين ،  آنچه در اين سفر اهميت دارد     «: وي افزود  .ائه کند و محکمي دارد، بايد ار     دليل يا جواب قاطع   
 ».و احزاب لبناني قرار گرفت ها در دستورکار مسئوالن  له ديپلماتئمس است که

اطالعات «: کرده، گفت اداري لبنان ارائه  وي در مورد اهميت اطالعاتي که کريم بقرادوني وزيرتوسعه        
 ».گذاريم مي شد، در اختيار شمانياز به تکميل شدن دارد و هنگامي که تکميل 

عمليات تبادل نشان داد و ما       اول کانال آلماني قدرت خود را در مرحله      «: ايران گفت  وزيرامورخارجه
يل را به   ئمبذول دارند و در اين مورد اسرا         خود را   ها تالش  دوم نيز آلماني   انتظار داريم که مرحله   
 ».همکاري متقاعد کنند

 نصراهللا نيز برانجام  «: گفت،  اهللا دارش با سيدحسن نصراهللا دبيرکل حزب      نتايج دي  خرازي درمورد 
 ».له ران آراد تاکيد کرده استئهاي خود در مس حداکثر تالش

درعين حال اعالم کرد در       لبناني وايراني درحال حاضر را تکذيب کرد و          خرازي تشکيل کميته  
اظهار  خرازي .دل صورت خواهد گرفتلبناني به اطالعاتي در اين مورد، تبا طرف يابي دست صورت
شدگان  بازداشت دوستي زندانيان و     جمعيت اهللا رئيس   ايراني با احمد حبيب       نمايندگان«: داشت
اطالعاتي را از وي به دست         ديدار کرده بودند و     )١٩٤٨اشغالي   حائل مناطق  خط(سبز  خط داخل



 ٢٠٥  روزمشار گروگان گيرى

٢٠٥ 

کند و بدون    يلي تاکيد مي  ئاسرا هاي زندان ايراني در   شده هاي ربوده  آوردند که بر زنده بودن ديپلمات     
 ».خواهد بود له مفيدئهيچ شکي اين اطالعات در اين مس

خود را از دست     جان،  اشغاليشمال فلسطين رانندگي در الناصره در       مشکوک اهللا در يک حادثه    حبيب
مشکوک  آنکه در يک حادثه     گفته بود که پدرش پيش از      تفرزند وي نيز چندي پيش به الحيا       .داد

يلي ئاسرا هاي ايراني در يکي از زندان هاي رانندگي جان خود را از دست بدهد، از زنده بودن ديپلمات
 .قرار داد ها دراختيار ايراني آن را خبر مطلع شده بود و 

 تاکيد کرد ،  اداري لبنان نيز پس از ديدار با خرازي در سفارت ايران دربيروت             وزيرتوسعه ،بقرادوني
ي گير پي بعد کامالسري و محرمانه    حاال به   از ،ايراني که آماده شده است      هاي يپلماتکه پرونده د  
سرنوشت  از داشتن اطالعات مهم و حساس درمورد          ،  تر وي درحالي که پيش      .خواهد شد 

 هاي ديپلمات تواند درمورد سرنوشت    هنوز نمي  ايراني خبر داده بود، اظهار داشت         هاي ديپلمات
 .ي دهدين آنها جواب نهاو زنده بود ايراني  

  خبرگزاري مهر
 

١٩/١١/١٣٨٢ 
 چهارديپلمات زنده و در اسرائيل هستند: خرازي
 !از سرنوشت چهارايراني بي اطالعم: شارون

 ، درحالي كه وزيرخارجه كشورمان كه براي پي گيري موضوع چهارديپلمات ايراني درلبنان به سرمي  برد         
 ». ايراني زنده و دراسرائيل هستندبه نظر ما چهارديپلمات«: تأكيد كرد

 ، نخست وزير رژيم صهيونيستي گفته است     آرييل شارون «: نوشت»اورشليم پست«روزنامه صهيونيستي
 ».اطالعي از سرنوشت چهارديپلمات ايراني ندارد

ما نمي توانيم دراين خصوص كاري انجام دهيم؛ اين مسئله مربوط به امور داخلي               «: وي ادامه داد  
 » .ستلبنان ا

 ، سخن گوي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي نيز درخصوص اظهارات سيدكمال خرازي                   
 » .چهارديپلمات ايراني دراسرائيل نيستند«:  ، مدعي شدوزيرامورخارجه كشورمان دربيروت

سياست تل آويو  :داوود سارانگا، درخصوص ادامه روند تبادل اسرا گفت      «: روزنامه الجزيره گزارش داد  
 ».ص هيچ تغييري نكرده استدراين خصو

 ، كمال خرازي براي روشن شدن سرنوشت       درهمين حال به نوشته روزنامه  لبناني ـ  سعودي الحيات       
 ، كمال خرازي را در     بنابراين گزارش . چهارديپلمات ايراني با رهبر فاالنژهاي لبنان در زندان ديداركرد      

كمال . مفقودشده ايراني همراهي مي كردند  سفر روزپنجشنبه اش به بيروت، وابستگان چهارديپلمات        
خرازي دربيروت اظهاراطمينان كرد كه چهارديپلمات مذكور با يك ناوچه اسرائيلي به اسرائيل منتقل             

 ، رئيس جمهوري  به نوشته الحيات، خرازي با اميل لحود      . اسرائيل اين موضوع را تكذيب كرده است      . شدند



  ٨٢کمين جوالى  ٢٠٦
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اره سرنوشت چهارديپلمات ايراني گفت وگوكرده است، اما آنان           و پاره اي ديگر از مسئوالن لبنان درب          
 .اطالعات دقيقي دراين زمينه نداشتند كه دراختيار وزيرامورخارجه جمهوري اسالمي قرار دهند

تالش براي روشن شدن سرنوشت چهارديپلمات، زماني در جريان است كه اسرائيل و حزب اهللا                  
 ، اسرائيل خواستار روشن شدن    دراين مرحله . ود نزديك شده اند  لبنان، به مرحله دوم تبادل اسيران خ      

حزب اهللا لبنان نيز با دنبال كردن خواست دولت ايران، خواهان توضيح         . سرنوشت رون آراد شده است   
الحيات به نقل از پاره اي منابع در        . اسرائيل درباره سرنوشت چهارديپلمات ايراني مذكور شده است       

 ، نيز ديدار كرده و درباره      ل خرازي با سمير جعجع كه در زندان به سرمي برد         كما«: بيروت مي نويسد 
 ».سرنوشت ديپلمات هاي مفقود شده ايراني به پرس وجوهايي پرداخته است

برخي از گزارش هاي منتشرشده    . اين خبر تاكنون از سوي منابع ديگري تأييد يا تكذيب نشده است           
ات مذكور پس از بازداشت توسط نيروهاي ملي لبنان، بالفاصله       پيشين، حاكي از آن بود كه چهارديپلم      

 ، همچنين روزنامه االتحاد، به نقل ازمقامات رژيم صهيونيستي كه نامي از آنها نبرد            . به قتل رسيده اند  
اين . نوشت كه مسئله تعيين سرنوشت چهارديپلمات ايراني را نيروهاي لبناني  دنبال خواهند كرد               

براساس اخبار منتشره قراراست از     «: ت متحده عربي، به نقل از اين مقامات افزود      روزنامه چاپ امارا  
 ، رهبرسابق فاالنژيست هاي لبنان كه در زندان هاي اين كشور به سرمي برد، درباره تعيين            سمير جعجع 

 ».سرنوشت ديپلمات هاي ايراني بازجويي به عمل آورده شود
 ، ميانجي گر آلماني و مسئول اصلي مذاكرات بين        ت اورالو روزنامه ياد شده درادامه افزود كه ارنس       

 ، و آزادي سمير     ، ران آراد  حزب اهللا و اسرائيل فعاليت اصلي اش تعيين سرنوشت ديپلمات هاي ايراني        
 . ، اسير لبناني استقنطار

 فجر
 لبنان متعهد به تعيين سرنوشت ديپلمات هاي ايراني شد

تمام رهبران لبنان با جديت     «: ، پس از ورود به تهران گفت      كمال خرازي وزيرامورخارجه كشورمان   
كامل متعهد شدند كه موضوع تعيين سرنوشت چهارديپلمات ربوده شده را پي گيري كنند و                      

 ».اطالعات شان را در اختيارمان بگذارند
 ارائه  خرازي كه پس از بازگشت از لبنان با بيان اين كه هر كس اطالعاتي درباره ديپلمات هاي ايراني               

كند پاداش مي گيرد، درپاسخ به اين سوال كه ايران چه پاسخي براي ادعاي رژيم صهيونيستي كه                   
اگر  «: مي گويد چهارديپلمات ايراني در همان مقر نيروهاي لبناني مدفون شده اند، دارد؟ تصريح كرد            

 » . نيستصرف ادعا كافي. آنها چنين ادعايي دارند بايد به صورت مستدل آن را ثابت كنند
وي با تاكيد بر اين كه سفرش به بيروت اختصاصاً به پي گيري وضعيت چهارديپلمات ربوده شده                  

بر اساس اطالعات فعلي مان اين افراد در همان سال ها به اسرائيل             «: انجام شده است، تصريح كرد    
 ».منتقل شده اند
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مان ربوده شدن چهار ديپلمات ايراني،   وي با اشاره به اين كه با سمير جعجع رهبر نيروهاي فاالنژ در ز            
با توجه به اين كه وي هم اكنون در زندان به سرمي برد،               «: ديداري نداشته است، اظهار داشت       

 » .بگذاردرئيس جمهوري لبنان وعده داده است كه اطالعات وي را در اختيارمان 
 جوان

 
 ٢٠٠٤ فوريه ١٤ = ۱۳۸۲/۱۱/۲۵

  آغاز شديلئاسرااهللا و  ه دوم تبادل اسرا ميان حزبمذاکرات مرحل گري آلمان با ميانجي
اسرا  دوم تبادل  صهيونيستي، مذاکرات مرحله   اسرا با رژيم   اول تبادل  اهللا در مرحله   پس از پيروزي حزب   

، سفيرآلمان دربيروت» رودولف كنز«االوسط، به گزارش روزنامه الشرق .آلمان آغاز شد  گري با ميانجي 
مرحله، سري بودن و حفظ اطالعات و         موفقيت اين  ترين عوامل  کرد از مهم  با بيان اين خبر تاکيد      
 .عدم افشاي آن است

  خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ فوريه ٢٥ = ٦/١٢/١٣٨٢

 اند شده ايراني ساعتي پس از ربوده شدن کشته شده هاي ربوده ديپلمات
با ادعاي اينکه   ،  ه الوسط  با نشري  گو وگفتدر  ،  لبنان هاي سابق فاالنژيست از فرماندهان   » راجي عبدو «

به تشريح اين ماجرا    ،  اند شدن کشته شده    پس از ربوده   ١٩٨٢ايراني دربيروت درسال     چهارديپلمات
 .پرداخته است

يل ئ در بيروت به هنگام تجاوز اسرا       ١٩٨٢ که درتابستان  ايراني هاي ديپلمات«: راجي عبدو تاکيدکرد  
 ».شت کشته شدندساعاتي پس از بازدا بازداشت شدند، به لبنان،

 کرنتينا در بيروت نظارت      جنگ در   به شوراي  ايراني  هاي ديپلمات انتقال برنحوه  گويد مي او
سمير جعجع  «: است  همچنين گفته  وي .از رسيدن آنها مطمئن شده است     ،  تماسي حتي در  و داشته

 وي در آن   ر کرد که    هاي ايراني ديدا   تئهي با   ١٩٨٦نويه  ا ژ ١٥در  ،   فاالنژيست  نيروهاي  فرمانده 
  ».جلسات هم حضور داشته است

وي در   ،  ايران با نگهبانان بازداشتگاه    کاردارسفارت درپي بروز مشاجره ميان      ادعاي راجي عبدو،   به
عبدو  .دست نگهبانان کشته شدند    ديپلمات ديگر هم به    سه متعاقب آن  جنگ به قتل رسيد و     شوراي

ي از ايران به لبنان آمد و من آنها را به مکاني که به                 تئهي،  هاين حادث  پس از «: درادامه گفته است  
 ولي ناگاه از ديدن يک کارگاه آهن آالت در مکان          ايراني بود، بردم     هاي ديپلمات دفن اعتقادم مکان 

 » .يکه خوردم، دفن
ت از هنگام تشکيل آن فعالي      فاالنژيست امنيتي در نيروهاي   به نوشته مجله الوسط، عبدو در دستگاه       

 .وقوع پيوست   رئيس آن بود، به    حبيقهايراني هم درهنگامي که ايلي       هاي  و حادثه قتل ديپلمات     کرد
 به دريافت   ١٩٩٤فاالنژيست شد و در سال       نيروهاي» نظامي امنيت دستگاه «ولئ وي مس  ١٩٨٦سال   در



  ٨٢کمين جوالى  ٢٠٨
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» ميشل المر «ترورلبناني وي را به اتهام دست داشتن در           گاه يک دادگاه   آن ل آمد و  ئنا» کاپيتان«درجه
 . سال حبس محکوم کرد٢٠به ، لبناني وزيرسابق

: چنين تعريف کرد   ايراني را اين   هاي کشته شدن ديپلمات   جريان،  گو با مجله الوسط    وعبدو در گفت  
 ٤ در ساعت     . بود جوالي به اعتقاد من ماه       . آغاز شد  ١٩٨٢ايراني از تابستان      هاي قصه ديپلمات «

 .شد نظامي گرفته   با من تماس   ،برباره در راه بيروت به طرابلس       بازرسي تاز ايس ،  يکشنبه رظهازبعد
هم  و نقش من   شمال بودم    امنيت واطالعات منطقه   ول دستگاه ئبود و من مس   »عمشيت«دفتر من در  

حوادث گذشته، ماموريت     دليل برباره به  با توجه به حساسيت ايستگاه       .آوري اطالعات بود    جمع
نظامي مستقر در منطقه هم به من        اهنگي ميان دستگاه اطالعات و نيروهاي     امنيتي با هدف هم    نظارت

نوع  اطالع دادند که يک خودروي سياسي از          در يک تماس تلفني نظامي به من          .واگذار شد 
کند، وارد   امنيتي هم آنها را اسکورت مي           يک خودروي  که ايراني  مرسدس که حامل چهار     

 من به آنها    . خواستار دستور من در اين مورد شدند       بازرسي  توالن ايس ئمس. اند شده بازرسي   ايست
با  . مرکزي در کرنتينا دربيروت تماس بگيرم      امنيت تا با افسرکشيک در دستگاه     پشت خط باشيد  :گفتم

ايراني را   از من خواست خودروي    کردم، افسرکشيک  تماس گرفته و جريان را تعريف      افسر مربوطه 
 کيلومتر  ٤که تنها    برباره رفتم  شخصا به ايست   .امنيتي دربيروت منتقل کنم    آنها را به دستگاه    توقيف و 

مجددا از آنجا با افسرکشيک تماس   سياسي آنها را رويت کردم و      هاي  گذرنامه .با دفترم فاصله داشت   
مرکزي  امنيتي من خواست فورا آنها را به دستگاه        وي از  . ها را به وي دادم     گرفتم و اسامي ديپلمات   

ايراني را با    هاي فورا ديپلمات  .تا خارج شود   را اجازه دادم     امنيتي کنم و خودروي   روت منتقل دربي
امنيتي دربيروت   به مقر دستگاه   ،  امنيتي وابسته به خودم      اسکورت نيروهاي  با خودروي خودم    

را به  له  ئاين مس ،  شمال ولئعنوان مس  من به . شناسايي همراه آنها منتقل کردم      مدارک تمام همراه به
و به   تحقيقات تماس گرفتم   شعبه و تلفني با   امنيتي ارجاع دادم   بازرسي وتحقيقات در دستگاه    شعبه

ايراني را برايش    هاي گفتم که من به دستور افسرکشيک، ديپلمات        » ابوايمن«کشيک به نام   بازپرس
تر از يک     از کم   اوهم بعد  .دهيد  به من اطالع   ،اعزام خواهم کرد، لطفا بالفاصله پس از رسيدن آنها         

 ».ساعت به من زنگ زد و از رسيدن آنها خبرداد
: پاسخ داد  که وي » ؟شود جا منتهي مي   آيا نقش شما به همين    «: مجله الوسط از راجي عبدو پرسيد      

 ».آري«
شمال بازداشت شدند، آيا      ايراني چند روز در منطقه       هاي ديپلمات شايعه شده «: الوسط سوال کرد  

  »؟صحت دارد
برباره بازداشت شدند و دقايقي بعد به         بازرسي اين هرگزصحت ندارد، آنها در ايست      «: گفتعبدو  

امنيتي مرکزي دو ساعت بعد آنها را          کنم که دستگاه   مي بيروت منتقل شدند و همچنان يادآوري       
 ».تحويل گرفت
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 هاي اتخبربازداشت ديپلم ،  شمال درآن زمان    ول نيروهاي ئآيا به سمير جعجع مس     «: الوسط پرسيد 
زيرا هرکس  ،  شد امنيتي مربوط مي   له به دستگاه  ئزيرا اين مس  ،  نه«: عبدوگفت  »؟اطالع دادي  ايراني را  

 ».شد امنيتي ارجاع داده مي شد فورا به دستگاه در آن ايست به داليل امنيتي بازداشت مي
» ؟را فراگرفت  يايران  هاي از چه زماني ابهام سرنوشت ديپلمات      «: عبدو در پاسخ به اين سوال که       

دربيروت براي انتقال     امنيتي يک روز بعدازظهر درحال رفتن به دفترم در دستگاه            «: اظهارداشت
ايراني در دومين روز        هاي ديپلمات هاي اطالعاتي، از برخي دوستانم باخبرشدم که              گزارش
 ».اند کشته شده بازداشت

اي در داخل ساختمان     گفتند، مشاجره طوري که به من      اين«: گفت وي درمورد نحوه کشته شدن آنها     
 دليلش اين بود که نگهبانان سرگرم          .ها ونگهبانان آنجا درگرفت     ايراني تحقيقات ميان يکي از    

سفارت که گفته شده به زبان       ها بودند، که احتماال کاردار     احتمال کشتن ديپلمات   گو درمورد  وگفت
 به ضرب گلوله  ،  رجريان مشاجره و دعوا   مسلط بود، تالش کرد با نگهبانان درگير شود و د           عربي

امنيتي واطالعات در    رئيس دستگاه . ايراني ديگر هم کشته شدند     نگهبانان کشته شد و پس از آن سه        
 ».معاون وي بود» اسعد شفتري«آن زمان ايلي حبيقه بود و

است دستور ري  ايراني بنا به    هاي آيا اعتقاد داريد که ديپلمات       «: اين سوال که    عبدو در مورد   
حبيقه آن  ،  براساس اطالعات خودم  . کنم گمان نمي «: گفت» ؟ کشته شدند   ـ   حبيقه ـ   امنيتي دستگاه

تاييد  امنيتي نبود و اطالعات هم کشته شدن آنها را در شامگاه يکشنبه                در ساختمان دستگاه   روز
 ت و صورت گرف  هايي در سطح فرماندهان    تماس،  ها چند ساعت پس از بازداشت ديپلمات     . کند مي

امنيتي را براي سوال درمورد         دستگاه ايلي حبيقه رئيس   ،  لبناني نيروهاي  فرمانده» بشير جميل «
ها  کشته شدن ديپلمات با جواب غيرمنتظره يعني هاي ايراني به حضور خود فراخواند، وقتي  ديپلمات

صر وليت نشناسي و ديوانگي عنا      ئخاطر مس  به رو شد، به شدت خشمگين شد و حبيقه را            ه روب
تماسي ـ  لبنان   مديراطالعات ارتش  ـ    » جوني عبده  «سرهنگازجميل   .توبيخ کرد ،  امنيتي دستگاه

جميل، حبيقه را توبيخ کرد، اما وي آن         . احضار حبيقه شد   دريافت کرده بود و همين عامل باعث       
 بر  ها يل بود و نگاه    ئاسرا خطرناک تلقي نکرد، زيرا لبنان هدف تجاوز         موقع زياد اين حادثه را     

  هاي اما موضوع ديپلمات  . بيروت متمرکز بود   فلسطين در   بخش آزادي  سازمان سرنوشت نيروهاي 
 به مخمصه و مشکلي براي ما تبديل شد و روزدوشنبه به نظرم نشستي به رياست بشير                   ،  ايراني

مورد فرمانده ديگر در      امنيتي و دو    با حضور ايلي حبيقه رئيس دستگاه        ،  لبناني فرمانده نيروهاي 
 دو  ، ساعت ٤٨درخالل   و اينکه چه تصميمي گرفته شود، برگزارشد و           ،  ايراني  هاي ديپلمات
لبناني منتشرشود که تصريح کند        نيروهاي بيانيه ها که از طريق رسانه     يکي اين . اتخاذ شد  تصميم

ي که آمدند، به سمت طرابلس      يشدند، سپس از همان جا     ايراني چند ساعت بازداشت    هاي ديپلمات
ها و مدارک و اسناد آنها به شهر طرابلس          پيش ازصدور بيانيه، خودروي ديپلمات    . بازگردانده شدند 

عراق برآن سيطره داشتند، متوقف       بعث اي که حزب   در منطقه » الرمل باب «در منطقه  فرستاده شد و  
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داشته  تباطعراق بر ضدايران ار    ايراني با جنگ   هاي وانمود شود که حادثه کشته شدن ديپلمات       شد، تا 
 در    را جسد او  ايران نبش شد و     قبر کاردار سفارت   ، من فهميدم که پس از دو روز يا سه روز          .است
 .دفن کردند شمال و مشخصا نزديک شهر طرابلس منطقه

 متري شعبه   ٢٠٠اجساد آنها در  «: گويد  درجواب مي   وي» ؟دقيقا کجا دفن شدند   «: پرسد الوسط مي 
 ».نا در بيروت دفن شدندتحقيقات وبازپرسي در کرنتي

» ؟يل تحويل داده نشدند    ئاسرا ايراني به  هاي که ديپلمات   شما يقين داريد     آيا«: وي در مورد اينکه    
 .ها نشدند و چند ساعت پس از بازداشت کشته شدند          يليئتحويل اسرا  من يقين دارم که آنها    «: گفت

 ».ماندند  ميشدند تا همچنان زنده ها تحويل داده مي يليئاي کاش به اسرا
کنند،  يل را نقل مي   ئاز راه دريا به اسرا      ها انتقال ديپلمات  ها بحث  ايراني وي درمورد اينکه چگونه    

بنا  اي که بعدا روي داد،     اطالعات خود را براساس حادثه    ،  ها و ديگران   اعتقاد من ايراني   به«: گفت
دراين . آزادشدند اده شدند و بعد   يل تحويل د  ئاهللا به اسرا   عنصر حزب  اند، که درآن حادثه سه      کرده
ايراني را برگردن سمير     هاي وليت ناپديد شدن ديپلمات   ئايلي حبيقه خيلي تمايل داشت تا مس       ،  قصه

 نيروها  يفرمانده  او را از سمت     زماني که جعجع  تا  ها   ديپلمات«بيندازد و اين جمله را گفت       جعجع
 ».بودند  اخراج کرد، زنده١٩٨٦ ژانويه ١٥در، و منطقه

 اعزامي  تئهياز   شخصا«: وي درمورد اينکه ازکجا متوجه شدي که حبيقه چنين حرفي زده، گفت             
 ».داده است ها گفتند که حبيقه اين اطالعات را به ما ايراني دريافتم، ايراني

 هاي بعد از آغاز بحران گروگان     ها بويژه  ها هم به موضوع ايراني     آيا آمريکايي «: عبدو درمورد اينکه  
له اهتمام  ئاز هر کشورغربي به اين مس       معتقدم که آنها بيش   «: گفت» ؟دادند توجه نشان ،  کاييآمري 

 ».داشتند
گمانم اين   به ١٩٩١  درسال ،بله«: ها با سمير جعجع تماس گرفتند، گفت       درمورد اينکه آيا ايراني   وي  

ن ازکارکنان  ايراني از دوت   تئهي. گرفت  لبنان صورت  رئيس جمهوريالياس هراوي    تماس از طريق  
، تشكيل شده بود  ايراني   هاي ماتپلهاي دي  ايران وخانواده  امورخارجه ايران دربيروت و وزارت    سفارت

 وآمادگي خود را براي حداکثر       پذيرفت به حضور » کسروان « در منطقه  »غدراس« جعجع آنها را در   
 ولئمس) من( زيرا وي  را آورده است،  ،  يعني من  راجي عبدو  او به آنها گفت که      . همکاري نشان داد  

تمام ،   و جعجع  تئهيمن هم در مقابل      . داند را مي  امنيت در منطقه بوده است و جزئيات حادثه          
 ».مطلع کردم هاي خود تمام داده ها را از و ايراني جزئيات را گفتم 

آن بله بيش از پنج بار در       «: وي گفت » ؟داشتند ها آيا آنها جلسات ديگري با ايراني     «: الوسط پرسيد 
 دو تئهي ايران بود،  خارجه امور اعزامي وزارت تئهيسه بار با . داشتم ها ديدار با ايراني ) ١٩٩١(سال 

 مطرح شد،  هاي قبلي  ها سواالتي از من درخصوص گفته      در اين نشست  . من ديدار کرد   يا سه بار با   
آنها اين بود    ند و نيت  اند، ديدن کرد   ها در آن دفن شده     شد ديپلمات  اي را که تصور مي     منطقه  آنها

تغيير جغرافيايي  اما از ديدن آيد، عمل برداري و آزمايش به که نبش قبر شود تا از استخوان آنها نمونه    
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روي مکاني که آنها دفن شده بودند، احداث          آالت بر  زيرا يک کارخانه آهن   ،  منطقه غافلگير شديم  
ها در آن    ها اطالع دادم که ديپلمات      يبه ايران  داشتم  براساس اطالعات روشني که      من. شده بود 

ها واقعا در زمان      اند که ديپلمات   کردم که آنها تقريبا متقاعد شده       احساس من. اند منطقه دفن شده  
خواستند  وليتي دراين حادثه ندارد، اما آنها مي       ئاند و جعجع هيچ مس      کشته شده   امنيتي سابق  دستگاه

 ».ببندند  پرونده را و آزمايش آن، هاي آنها نکه به دليل قاطعي مثال پيداکردن استخوا
لبناني که با آنها     نيروهاي  برخي  از سوي  احتمالي خطرات  نگران  آيا«: كه در پاسخ به اين سوال     وي

وليت مستقيم در اين    ئزيرا من هيچ مس    نگراني نداشتم،   درآغاز هيچ «: گفت» ؟د، نبوديد يرابطه داشت 
برخي دوستانم اين نگراني زياد شد، به اينکه           ميالدي از طريق   ١٩٩٢حادثه نداشتم، اما در سال       

است، اين   پرسند، من فهميدم چه جرياني از من پرسيده         برخي از مقر اقامت من و تحرکات من مي         
سال   آن جواليلبنان را موقتا در      ،  موقعي که احساس خطرکردم   ،  گردد  برمي ١٩٩٢له به ژوئن    ئمس

 با» الفيل سن« در »ثابت رجج«درمنطقه»بطرس خوند « شدن دوستم  هوداز رب . ترک کردم وبه قبرس رفتم    
ايراني ارتباط دارد، و به اعتقادم       هاي ربوده شدن وي با کشته شدن ديپلمات       خبر شدم و معتقدم که    

من به آن   . بود  کتائب  امنيت  رئيس شوراي  ١٩٨٢رخ داده، اين است که خوند درسال          اشتباهي که 
است، و بعيد    هاي ايراني مطلع   که از سرنوشت ديپلمات    ، ظنين شدم    جرياني که دوستم را ربود     

 ».داد ها از دست نيست که حبيقه هم زندگي خود را به بهاي قصه ديپلمات
 دردناکي روي داد     حوادث،  لبنان  در جنگ «: آخرين جمله خود را به مجله الوسط چنين گفت         عبدو

خواهم از اشتباهات خود      هاي لبناني مي   مه جريان  از ه   شماري کشته شدند،   گناه بي  که افراد بي   
 ».ها جايگزين کنيم جاي منطق انتقام و تصفيه حساب عبرت گرفته تا منطق تسامح و همزيستي را به

 مديرسابق اطالعات ـ  جوني عبده    از سرهنگ ،  ٢٥/٤/١٩٩٤مورخه    در ١١٧مجله الوسط درشماره    
خواستار  ١٩٨٢ايران ازسال     «: راني پرسيده بود    اي هاي سرنوشت ديپلمات   درمورد ـ   لبنان ارتش 

 شدند، لبناني ربوده بازرسي نيروهاي هاي خود شده است که در ايست سرنوشت ديپلمات شدن روشن
بود که  اين، يزي که من در آن زمان فهميدم   چ«: که وي پاسخ داده بود    » ؟باره چيست  نظر شما در اين   

 ».کشتند ت بيشتر زنده نماندند و آنها راايراني چندساعت پس ازبازداش هاي ديپلمات
در  بعدها حبيقه.منتشرکردرا   مصاحبه خود با ايلي حبيقه       ٢٩٢ در شماره    ١/٩/١٩٩٧تاريخ   الوسط در 

له ئ درمورد مس    سال الوسط در آن    .گذاري شده، کشته شد      يک حادثه انفجار خودروي بمب      
 .به منطقه تحت اداره من نرسيدند      آنها«: ادايراني از حبيقه پرسيده بود که وي پاسخ د          هاي ديپلمات

 شدند و بشير   غربي به سمت طرابلس خارج مي      ازمردم از بيروت   برخي،  لبنان يل به ئاسراحمله  هنگام  
 مسلح خواست به افراد عادي به استثناي        در فرماني از نيروهاي   ،  لبنان مسلح جميل فرمانده نيروهاي  

 درآن زمان جوني عبده مدير          . بورداده شود  اجازه ع  ،مسلح فلسطينيان اعضاي احزاب و     
ايراني   هاي ديپلمات  تماس گرفت و اطالع داد که       ـها فاالنژيست فرماندهـ با بشير ،  لبنان ارتش اطالعات

شرقي   کنند، آنها وارد منطقه گم اند وممکن است راه را     سمت طرابلس درپيش گرفته    راه بيروت را به   
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بشير با  . بازرسي وابسته به سميرجعجع    ايست ـ   شدند اره ناپديد برب  شدند و پس از عبور از ايست       
که من پاسخ   » ؟داني هاي بازداشت شده مي    چيزي از ايراني   آيا«: به من گفت   من تماس گرفت و   

بازرسي  ول ايست ئشمال و مس    همان روز با افسرامنيتي در جبهه       ».پرسيد دراين باره خواهم  «: دادم
، ايراني از وي سوال کنم هاي تماس گرفتم تا درمورد موضوع ديپلمات ،به سمير جعجع   برباره وابسته 

 به بشير » .شديم ها تالش کردند از اين ايست عبور کنند که ما مانع            بله ايراني «: به من گفت   که او 
بعدا اخباري از    .لبنان ابالغ کرد  رئيس جمهوري  »سرکيس الياس«ماجرا را گفتم و او هم جريان را به         

ول نيروهاي  ئو اين اخبار زماني شايع شد که من مس          ،  ها نقل شد   ايراني شدن ا کشته ناپديدشدن ي 
  ».اند دانم که آيا آمده نمي«: از جعجع در مورد آنها سوال کردم که وي جواب داد. شرقي بودم منطقه
مربوط  هاي خاص  شمالي از نظرعملياتي به دليل حساسيت        جبهه .اي داشت  هاي ويژه  زندان جعجع
گرفتن اموالي از    امنيتي ويژه ومالي خاص برغم      آنها دستگاه . کرد مستقل عمل مي  ،  شمال عبه وض 

ها را   خارج شوم، تماس   که از منطقه شرقي     پيش از اين  .  دراختيار داشتند  ،مسلح صندوق نيروهاي 
هايي که شماري از      و از زندان   الملل آمدند  عفوبين  سرخ و سازمان   ي از صليب  تئهي  .آغاز کرديم 

سرخ  ها را با صليب    ما آن زمان تماس    .کردند امنيتي يا نظامي معارض بازداشت بودند، بازديد       تهمانم
  پس از خارج شدن من از منطقه        .شان انجام داديم   هاي خانواده هاي آنها به   براي نحوه ارسال نامه   

يکي از  «: من گفت  به   ،امل بود   که آن روز رئيس جنبش     ـلبنان   فعلي پارلمان  رئيسـ  شرقي، نبيه بري    
او   به. شده صحبت کند هاي ربوده در مورد ايراني ايراني در نزد من است و مي خواهد با تو  والنئمس

 ».گفتم که چيزي براي گفتن ندارم
ول ئ مس . ايراني ديدار کردم   ولئاصرار کرد و من با مس       ايراني ولئنبيه بري برانجام ديدار من با مس       

 هاي گزارشي دريافت کرديم که تصريح مي کند آنها ديپلمات          رجعجعاز سمي «: ايراني به من گفت   
اين اطالعات مغرضانه است،     «: گفتم» .دادند و در نزد شما کشته شدند         ايراني را به شما تحويل      

ايراني را اصال نديدم و آنها به          هاي  ديپلمات  دشمني وجود دارد،   خصومت و  جعجع  من و   ميان
از جعجع بخواهيد الاقل اجساد     ،   اگر آنها در آن منطقه هستند       .رسيدندفرماندهي من ن   ت منطقه تح 

 ».را به شما تحويل دهند آنها
ايراني به   هاي شده بود که ديپلمات    شايع«: گفته بود ،  گو با الوسط درآن سال     وحبيقه در ادامه گفت   

جنگ و   ک شوراي گفته شد که آنها نزدي     .دانم اند و من ميزان صحت آن را نمي         يل منتقل شده  ئاسرا
در زمان سمير جعجع      لبناني  اين اخبار را نيروهاي    . اند شمالي دفن شده    يکي از آنها در سواحل      

 ».اند منتشرکرده
 خبرگزاري مهر



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش ١٣٨٣سال 
  م٢٠٠٤ – ٢٠٠٥

 

 ٢٠٠٤ آوريل ١٩ = ٣٠/١/١٣٨٣
 کند ايراني ديدار مي هاي کروبي با خانواده گروگان

ايراني براي   هاي هاي گروگان  اسراي لبناني و فلسطيني، خانواده       دور تبادل  ام دومين در آستانه انج   
 پس از سفر کمال خرازي      .کنند اسالمي ديدارمي  شوراي مجلس با رئيس ،  سرنوشت آنان ي  گير پي

هاي  خانواده ،ايراني به لبنان انجام شد     هاي وزيرامورخارجه که چندي پيش به همراه خانواده گروگان       
کروبي  والمسلمين االسالم امروز با حجت    ،   خود ي سرنوشت عزيزان    گير پيبراي    ها گروگان اين

به پيشنهاد    در اين ديدار که      .وگو خواهند داشت    ديدار و گفت   ،  اسالمي شوراي مجلس رئيس
از آخرين اخبار و      ،  ايراني درلبنان  شد، خانواده چهارگروگان    خواهد امورخارجه برگزار  وزارت

، گذشته با درخواست برخي نمايندگان      سال .سرنوشت آنان با خبر خواهندشد      اموناطالعات پير 
ي سرنوشت اين      گير پيسرپرستي محسن آرمين براي            اي به   اسالمي کميته   شوراي مجلس

اي با بستگان آنان برگزارشد و نه خبري از           وجه نه جلسه   به هيچ  ايراني تشکيل داد که    چهارشهروند
لبنان، برخي   در سفر خرازي به    .منتشر شد که نشان از ناکارايي آن داشت          کميته اين هاي يگير پي

ايراني در   اطالعات مهم و جديدي از وضعيت چهارگروگان         مقامات آن کشور مدعي شدند که       
ايران نيز اظهار داشت که اطالعاتي در دست هست که از زنده بودن                وزيرامورخارجه. اختيار دارند 

تبادل  مرحله در حالي که دومين    .کند هاي اسرائيل حکايت مي    در زندان اسارت آنان    چهارگروگان و 
در شرف انجام است، متاسفانه تاکنون هيچ خبرموثقي از               فلسطيني و اسرائيلي     ـاسراي لبناني 

اند و برخي اطالعات و اعترافات        اسرائيل ربوده شده    مزدوران دست سرنوشت اين چهارتن که به     
سيدحسن  .، منتشر نشده است   است انتقال اين چهار نفر به اسرائيل      حاکي از  ها فاالنژيست فرماندهان



  ٨٢کمين جوالى  ٢١٤

٢١٤ 

وعده داد که روشن    ،  آزاد شده از چنگال اسرائيل     لبنان در استقبال از اسراي     اهللا حزب نصراهللا دبيرکل 
 .اهللا براي تبادل اسرا قرار دارد دستورکار حزب شدن وضعيت اين چهارايراني نيز در

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ آوريل ٢٤ = ٤/٢/١٣٨٣

 ي تشکيل داديمگير پيخودمان کميته ، مسئوالن نااميدمان کردند
وضع ي  گير پيروند  «: گفت،  شده ربوده هاي هاي ديپلمات  گوي خانواده  سيدرائد موسوي سخن   

 ».کاري مسئوالن دارد ها کند است و نشان از کم ديپلمات
گوهاي وي با مقامات     وگفت و،  مي به لبنان  اسال شوراي مجلس وي که همزمان با سفر کروبي رئيس       

: افزود،   کرد گو مي   وگفت مهرگزاري خبر با ،ايراني شده ربوده هاي لبناني درباره وضع ديپلمات       
 وقتي که خبرنگاري در عراق      .نيستند خود ارزشي قائل    متاسفانه مسئوالن کشورمان براي جان اتباع     «
دستگاه سياسي آن کشور     رهاي آنان هستيم و تمام      از سوي کشو   العمل عکس شاهد،  شود ربوده مي  

  اگر به روندرسيدگي به وضع      .شود ال نمي بگاه در ايران دن    روند هيچ  ولي اين ،  افتد به تکاپو مي  
ايرانياني که در     و يا  ،ايران دربغداد  سفارت شدن دبيراول   و يا کشته   ، در مزارشريف   شهداي ديپلمات 
انگاري مسئولين در    رسند توجه شود، همه ناشي از سهل        يدر عراق به شهادت م      شهرهاي مقدس 

نه تنها  ،  شوند لهستاني کشته مي   چندين ايراني در عراق توسط نيروهاي       . قبال جان ايرانيان است    
اي  اشاره رود و در مذاکرات خود هيچ      کشور مي  بلکه وزيردفاع به آن    شود،   اعتراضي به لهستان نمي   

 ».کند به اين مسئله نمي
 اي با کمک   کميته پس از نااميدي از تالش مسئولين،خودمان اقدام به تاسيس           «:  افزود موسوي

 افکارعمومي را درجريان      ايم تا بتوانيم      کرده NGO دانشجويان و تاسيس مرکزي       
 ».مان قراردهيم عزيزان وضعيت

تا  شود مي که با اين کميته تماس گرفته       هروقت«: ي گفت گير پي کاري کميته  وي درخصوص نتايج  
تا زمان رسيدن به نتايج     :گويند مي دانند و  را امنيتي مي   آنها مسئله ،  چگونگي کار قرار گيريم    درجريان

ايشان  بارها از ،  خاتمي جمهوري آقاي  در تمام مدت رياست     .کنيم نمي نظريرگونه اظها  هيچ،کامل
که تاکنون   ايم حضوري شده  خواستار مالقات ،  ايراني شده ربوده هاي شدن وضع ديپلمات   براي مشخص 

آنها  دهد که تالشي براي روشن شدن وضعيت            مي است و اين نشان      اين اقدام عملي نشده     
 ».گيرد نمي صورت

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٤ آوريل ٢٨ = ٨/٢/١٣٨٣

 ايراني هاي موسي صدر و گروگان بررسي وضعيت امام
اي در     طي جلسه    موسي صدر،   ايراني و امام     هاي گروگان جمعي از هنرمندان و نيز خانواده          

 گروهي از هنرمندان از     . پردازند فلسطين، به بررسي وضعيت آنان مي         از ملت  حمايت جمعيت



 ٢١٥  روزمشار گروگان گيرى

٢١٥ 

مستندي  که درحال ساخت، »ادواردو آنيلي«شهيد مستند زندگي کارگردان فيلم»سرمديسياوش «جمله
 هاي انگروگ شدن وضعيت  ، و همچنين بستگان و مشتاقان روشن         باشد موسي صدر مي   درباره امام 

 .پردازند ويژه به اين امر مي اي ني، در جلسهااير 
شدن  ادعاي آنان درباره روشن    ليبي و  اخير شاهد اظهارنظرهاي جديدي از سوي مقامات       در روزهاي 

 با سفرکمال خرازي وزيرامورخارجه و مهدي         ،حال در همين . ايم موسي صدر بوده   سرنوشت امام 
بر مشخص   هاي بسياري مبني    دولتمردان لبناني وعده    بنان،ل اسالمي به  شوراي مجلس کروبي رئيس 

  ـاسرائيل سال پيش در بيروت توسط مزدوران           ٢٢ ايراني که   نمودن سرنوشت چهارگروگان    
ت تازگي نداشته و از فرداي اسارت اين چهارتن در          ااظهار دادند که اين  ،   ربوده شدند   ـها فاالنژيست

 .استتکرار شده   تاکنون،٦١سال   تيرماه١٤
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ مه ٣ = ١٣/٢/١٣٨٣
 ايراني تشکيل شد هاي سرنوشت گروگان يگير پيملي   سال کميته٢٢پس از 
علي «را رياست اين کميته   .شد  ساله تشکيل  ٢٢اي   ايراني، با وقفه   چهار  سرنوشت گيري ملي پي  کميته
 ٤سرنوشت   يگير پي زودي براي ه  که ب  عهده دارد ه ب ـ  ملي امنيت عالي شوراي  دبيرخانه ولئمس ـ  »ربيعي

گفته سيدرائد موسوي، سرانجام با دستور         به .به کشور سوريه سفر خواهد کرد       ،  گروگان ايراني 
، علي ربيعي  .ايراني تشکيل شد   گروگان چهار  ملي براي بررسي وضعيت     کميته،  سيدمحمد خاتمي 

 »بشار اسد « مالقات با داشت و در       راستا سفري به کشور سوريه       چندي پيش نيز در همين      
 ، سوري ،ايراني «اي اي جهت تشکيل کميته    نماينده قرار شد تا سوريه نيز    ،  جمهوري آن کشور   رئيس
بنابر اظهار سيدرائد موسوي، بخشي       .معرفي کند  ايراني  ها براي بررسي وضعيت گروگان    » لبناني

 سال  ٧دري اضافه کرد که      موسو .پيرامون مسئله ران آراد بوده است       بحث ربيعي با بشار اسد      از
 خاتمي درخواست مالقات    نامه از آقاي    ايراني طي چندين    هاي گروگان هاي گذشته، ما خانواده   

گونه پاسخ   اهميتي به اين درخواست مهم داده نشده و تا امروز هيچ             حضوري داشتيم که متاسفانه    
اسالمي در خارج از مرزها  البانق  هاي چهارشهروندايراني که براي حفظ ارزش هاي مثبتي به خانواده

اسالمي نيز خبر تشکيل       شوراي هاي اخير، در مجلس      در سال  .نشد داده،  اند درآمده به اسارت 
ها به رياست محسن آرمين منتشر شد که آن نيز هيچ نبود جز                   گروگان سرنوشت  يگير پي کميته

 و تا امروز هيچ خبري از      شود   ساله در سالگرد اسارت آنها در تبليغات اعالم مي           همه خبري که 
 .هاي اين کميته نشده است فعاليت

 مهر خبرگزاري
 



  ٨٢کمين جوالى  ٢١٦

٢١٦ 

 شود مبادله انجام مي ،  آراد مطمئن شودسالمتاگر اسرائيل از 
اعالم كرده  ،  اسرا آلماني پرونده مبادله   ارنست اورالو، ميانجي  «: نوشت» هاآرتص«صهيونيستي روزنامه

  ».شود اطمينان حاصل كند، مبادله انجام مي ، ن آراداست كه در صورتي كه اسرائيل از سالمت رو
اسرائيل حداكثر دو    لبنان به رژيم   اهللا حزب «: ديروز اعالم كرده بود    ،  »العربي الكفاح  «لبناني  نامه هفته 

اهللا كه دربند اين رژيم هستند، مبادله        هفته مهلت داده است تا رون آراد را با اسراي مورد نظر حزب             
اسرائيل با اين مبادله، به        اهللا تهديد كرده است كه در صورت عدم موافقت رژيم                حزب  .كنند
 ».هاي ديگري متوسل خواهد شد حل   راه 

اسرائيل به   پيش از اين اعالم كرده بود در صورتي كه رژيم          ،  لبنان اهللا حزب   دبيركل سيدحسن نصراهللا 
 اسارت خواهد گرفت تا ازآنها در مبادله         هاي جديدي را به    مرحله دوم مبادله تن درندهد، گروگان      

  در نبرد   ١٩٨٢يلي كه در سال       ئاسرا اهللا اجساد سه    حزب «: افزايد العربي مي  الكفاح  .استفاده كند 
 ».در اختيار دارد، مفقود شدندواقع در دره بقاع  لبنان  » يعقوب سلطان «

اعالم كرده است كه    ،   اين مبادله  آلماني ارنست اورالو، ميانجي  «: اين گزارش در ادامه آورده است      
اند كه آراد در اختيار ايران است و حل              اسرائيلي در مذاكرات خود با وي ادعا كرده             نيروهاي

ايران  ريشه در ايران دارد و اين درحالي است كه مقامات دولت             ،  اختالفات مربوط به اين مبادله     
 ».كنند ي هرگونه ادعايي را در مورد دراختيار داشتن رون آراد ردم

ييد يا  اوگو با خبرنگار ايلنا، از هرگونه ت         در گفت  ،  لبنان درتهران  اهللا ل در دفترحزب   وئمسمقامات  
آلماني  هاست كه از طريق ارنست اورالو، ميانجي       اهللا مدت   حزب  .خودداري كردند ،  تكذيب اين خبر  

اسرا كه   حله نخست مبادله  در مر  .تالش كرده تا سرنوشت آراد را روشن كند         ،  اسرا پرونده مبادله 
هاي   لبناني و يك آلماني در مقابل تسليم جنازه         ٢٣ عرب   ٣٠ فلسطيني   ٤٠٠ژانويه گذشته انجام شد     

  سيدحسن نصراهللا دبيركل    .آزاد شدند ،  جاسوس اين رژيم    نباوميسرباز اسرائيلي و حنان تن       سه
دوم  يكي از بندهاي مرحله    «: بود كرده  لبنان، ژانويه گذشته در جشن آزادي اسرا اعالم            اهللا حزب 
رون آراد است و اين در صورتي است كه             ايراني با    اسرا، مربوط به مبادله چهارديپلمات      مبادله

 ».اسرائيل سرنوشت اين چهارتن را مشخص كند
شدن   كرده بود موضوع ربوده        پيش از اين اعالم      ،   لبنان نيز   اهللا حزب   مركزي رساني اطالع  لوئمس

وگو با   در گفت  »حسن عزالدين «.اسرا روشن خواهد شد     در مرحله دوم مبادله    ،  ايراني پلماتدي چهار
 »  .له هستندئگيري اين مس الن ذيربط مشغول پي وئمس«: قطر، گفت  الجزيره خبري شبكه

اسرائيل نيز هفته گذشته از پيشرفت در جريان مرحله           ارتش رژيم  مشترك ستاد ، رئيس »موشه يعالون «
پيش از اين به نقل از يك منبع آگاه در                 ،  فرانسه خبرگزاري .اسرا خبر داده بود      دلهدوم مبا 

  اقدام به تشكيل دو كميته     ،  آلماني بود كه اين حزب با همكاري ميانجي         لبنان اعالم كرده   اهللا حزب 
آوري   جمع  ١٩٨٦ياب كرده است كه كميته اول اطالعات درخصوص رون آراد را از سال                 حقيقت 



 ٢١٧  روزمشار گروگان گيرى

٢١٧ 

 ١٩٨٢ايراني از سال       آوري اطالعات در مورد چهارديپلمات        وكميته دوم نيز به جمع        ،  ندك مي 
 ».ما اطمينان داريم كه اين چهارتن در اختيار اسرائيل هستند«: وي تأكيد كرد .پردازد مي 

 سايت اينترنتي حماسه
 ٢٠٠٤ مه ٦ = ١٦/٢/١٣٨٣

 ايراني  چهارديپلماتايراني دربند آلمان و مشخص شدن پرونده آزادي زندانيان
اهللا و    اسرا ميان حزب     کرد که پيشرفت مهمي در مرحله دوم تبادل               لبناني فاش   يک روزنامه  

 يلئاسرا هاي از زندان ،  لبناني زودي سميرقنطار مبارز برجسته    و به ،  صهيونيستي حاصل شده است    رژيم
يراني نيز وارد مراحل جدي خود    ا ايراني در آلمان آزاد خواهند شد و پرونده چهارديپلمات         و زندانيان 
اروپايي نيز وارد موضوع       کشورهاي«:  گفتند »المستقبل«ديپلماتيک به روزنامه    منابع .خواهدشد

آلماني در کنار     گر اورالو ميانجي  ارنست اهللا و خط حمايتي از        يل وحزب ئاسرا ميان اسرا    تبادل
چنان به نقش موثر خود در اين          هم که) است که يکي از آنها ايران      (اند اي شده  دوکشور منطقه 

يل ئاسرا هاي اهللا در زندان   اسير حزب  ترين شامل آزادي قديمي   اين مرحله    .دهند عمليات ادامه مي  
از  ايراني و لبناني    فرانسه و آزادي اسراي      هاي سمير قنطار، آزادي جرج عبداهللا از زندان           يعني
و وضعيت   ،   نوشت رون آراد      در مقابل افشاي اطالعاتي درمورد سر               ،آلمان هاي زندان

بقاع لبنان کشته شدند،       در دره   ١٩٨٢درگيري سلطان يعقوب در سال         يلي که در   ئاسراسه نظامي 
 ».شود مي
که در   اي گونه  به ،نوبه خود به دو مرحله تفکيک شود        به،  دوم بيني کردند که مرحله    منابع پيش  اين

ساز در مورد رون آراد، سمير قنطار          در مقابل اطالعات دقيق و حساس و سرنوشت         ،  مرحله اول 
يلي در مقابل آزادي اسراي لبناني درفرانسه         ئاسرا اجساد سه نظامي  ،  دوم آن  آزادشود و در مرحله    

 اطالعاتي در مورد      و مبادله شده ،  يليئهاي اسرا  فلسطيني و سوري در زندان        و اسراي   ،وآلمان
 ها و  اهللا از طريق تماس     الم کردند حزب  اين منابع اع   .مفقودشده ايراني افشا شود     هاي ديپلمات

 هاي خود موفق شده است اطالعات حساس و سرنوشت سازي در مورد رون آراد و سه                 يگير پي
نکته اشاره   اين منابع به اين    .دست آورد ه هاي لبناني و فلسطيني ب     يل با همکاري طرف   ئنظامي اسرا 

اي که   لهئشده بود، مس   واستار سمير قنطار  خ،  يلئاهللا پيش از دادن اطالعات به اسرا        کردند که حزب  
هاي خود عمل    يل هم بايد به وعده    ئاسرا اول تاکيد کرده بود و     نامه مرحله  آلماني در توافق   گر ميانجي

 .که آزادي سمير قنطار نبايد به رون آراد مرتبط شود          اهللا تاکيد کرده بود    اول حزب  زيرا درمرحله ،  کند
گو با   وروز سه شنبه در گفت       ،  يلئوزير اسرا  ون نخست شار يلياين در حالي است که آر         

هاي مختلفي   ها و شيوه   له رون آراد است و با گرايش      ئگير مس  پي يل گفته بود شخصا   ئاسرا تلويزيون
سري ماندن   شارون، بهترين شيوه را        .کند در اين مسير حرکت مي      ،  بود که قبال تجربه نکرده    

من مجبور هستم بگويم ما به نتايج بيشتري دست            «: حال گفت  ولي درعين  جزئيات آن دانست  
 ».دست نيامده استه  ب،نه نتايج مثبت و نه منفي تاکنون. ايم نيافته



  ٨٢کمين جوالى  ٢١٨

٢١٨ 

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ مه ٧ = ١٧/٢/١٣٨٣

  سال ابهام٢٢سرنوشت چهارديپلمات ايراني و 
است  شر شده ايراني منت  هاي  سال گذشته، در مطبوعات اخبار ضدونقيضي درباره گروگان         ٢٢در طي 

حميد داودآبادي، در   . دهد بشري را به دست مي    ضدجنايت   که نگاهي به آنها، فهرستي از عاملين اين       
اين مقاله مفصل، ضمن معرفي اكثر افرادي كه در گروگان گيري چهارديپلمات ايراني نقش داشته اند،              

 اجراشود؟از مسئولين امر پرسيده است كه چرا كسي سراغ آنان نمي رود تا پي گير م
  )٤٧ضميمه ( 

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ مه ٩ = ١٩/٢/١٣٨٣

  است کاري تبليغاتي شده گيري پرونده چهارديپلمات ربوده تشکيل کميته پي
و  سوزي ندارد  دل  و گير  متولي پي    موسي صدر درايران    پرونده امام «: دکترمحسن کماليان گفت   

ترين ه  ترين وکم توج   که از بدبين   است ردهگيري اين مسئله ک     مامور پي   افرادي را  رئيس جمهوري
 ».افراد نسبت به ابعاد اين قضيه هستند

تبليغاتي ياد کرد    عنوان کاري  نيز به  شده گيري پرونده چهارديپلمات ربوده     وي ازتشکيل کميته پي    
 ».نباشد، کميته نيز راه به جايي نخواهدبرد براين قضيه حاکم تا اراده جدي«: وگفت

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ مه ١٣ = ٢٣/٢/١٣٨٣

 شده ايراني تهيه طوماري براي پي گيري وضعيت چهارديپلمات ربوده
از تهيه  ،  ها ي وضع ديپلمات  گير پيهاي صورت گرفته براي       با تشريح فعاليت  ،  سيدرائد موسوي 

اين طومار براي   «: وي افزود . طوماري براي جمع آوري يک ميليون امضا در اين رابطه خبرداد              
 دانشجويي هاي متحد ارسال خواهدشد و تشکل      ملل   و سازمان  رئيس جمهوريرهبري،   ظممع مقام

آوري   از هفته آينده کار جمع        ،گيري دانشجويي  پي با تشکيل کميته   ،  هاي سراسرتهران  دانشگاه
 ».امضاهاي اين طومار را آغاز خواهندکرد

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ مه ١٩ = ٢٩/٢/١٣٨٣
 شده درلبنان كشته شده اند ديپلمات ايراني ربوده ٤

ديپلمات ايراني ربوده شده درلبنان كشته شده اند وجسد آنها         ٤يك روزنامه  صهيونيستي مدعي شد      
اكنون روي اين گودال يك       «: روزنامه هاآرتص نوشت   . دريك گودال آهكي دفن شده است        

 ».ساختمان بلند ساخته شده است



 ٢١٩  روزمشار گروگان گيرى

٢١٩ 

ديپلمات ايراني دراختيار  ٤طالعاتي را كه درخصوص    طرف اسرائيلي همه ا  «: اين روزنامه اعالم كرد  
داشته است، به طرف مذاكره كننده آلماني ولبناني كه مسئوليت پي گيري سرنوشت ران آراد را به                   

 ».عهده دارند، داده است
 تن به دست فاالنژيست هاي مسيحي به رهبري ٤اين«: به نوشته اين روزنامه، اسرائيل اعالم كرده است

 ». كه فلسطينيان را دراردوگاه هاي صبرا و شتيال قتل عام كرد، به قتل رسيده اندايلي حبيقه
 جام جم

 ٢٠٠٤ مه ٢٠ = ٣٠/٢/١٣٨٣
  سر مي برند يل بهئاسرا ديپلمات ايراني در زندان هايچهار
برخي مدارك را در دست      ايران دولت«: نقل از كاردارسفارت ايران درلبنان نوشت       االوسط به  الشرق
 ».سر مي برند  بهيلئاسراهاي  ايراني در زندان  چهارديپلماتدارد كه

اخيرا با خانواده    ،  سفارت ايران درلبنان   رحميدرضا دهقاني، كاردا  «: اين روزنامه  چاپ لندن نوشت    
ديداركرده است وخانواده  اين اسير لبناني استقبال گسترده اي       ارطيكي از اسيران لبناني به نام سمير قن       

 »  همراهش كردندتئهي ران واز كارداراي
اسالمي مديون قهرماناني چون     عربي و  هاي لبنان و ملت   نقل از دهقاني نوشت كه ملت      اين روزنامه به  

ما بين يهود و صهيونيست ها تفاوت قائليم و        «: اظهارداشت دهقاني در اين ديدار    .ار هستند طسمير قن 
ان يك پديده بسيار خطرناك تلقي مي شود و        عنو براي تمامي بشريت به    بايد گفت پديده  صهيونيسم   

 ».اعتقادات موجود يهوديت است صهيونيسم ضد تمام
ما به واسطه  وجود     «: ايراني گفت  هاي ديپلمات دهقاني درباره  ارتباطات موجود جهت آزادسازي       

ند دست آورديم كه اين مدارك تاكيدمي ك      مدارك را به   برخي از ،  يلئاسراهاي  ن ار در زندا  طسمير قن 
سر مي برند و ما هميشه بر آزادسازي اين            به يلئاسراهاي   زندان در،  ايراني ما  چهاربرادر ديپلمات 

 ».ي ها تاكيد داريميلئاسراتوسط  ايراني هاي ديپلمات
 خبرگزاري ايسنا

 ٢٠٠٤ ژوئن ٦ = ١٦/٣/١٣٨٣ 
 دانيم ما بحث شهادت چهارديپلمات را کامال منتفي مي

: هستند، گفت  کشورهاي خارجي براي اتباع خود قائل        ه اهميتي که    با اشاره ب    سيدرائدموسوي
کشور اتفاقي افتاده    هاي ما درخارج از    ديپلمات هاي گذشته موردي سراغ نداريم که براي        درسال«

هاي  کشتار ديپلمات  .باشد آن موضوع موفق عمل کرده     خارجي کشورمان در   باشد ودستگاه سياست  
از جمله  ،   ديپلمات دربنداسرائيل  ٤ وهمين جريان ،  درعراق  ما ما در مزارشريف، ترور ديپلمات     

 ».مواجه شده است ذلت وخواري دستگاه ديپلماسي کشورمان با مواردي است که متاسفانه
کارهاي بسياري  «: کرد خاطرنشان وي با اشاره به اقداماتي که تاکنون دراين جريان صورت گرفته،            

نفر درپيش  ٤اين سرنوشتي  گير پيبراي   هاي متعددي   راه خارجه داد و هنوز وزارت     انجام توان مي



  ٨٢کمين جوالى  ٢٢٠

٢٢٠ 

دهد و براي     فقط تحرکاتي مقطعي انجام مي       اما متاسفانه دستگاه ديپلماسي کشورمان      ،  رودارد
 ».رمق است حوصله و بي بي حال، ها، بي گونه تالش و استمرار ايني گير پي

: دانيم، افزود   منتفي مي   کامال نفر را  ٤اين ضمن بيان اين نکته که ما بحث شهادت               موسوي
 نفر  ٤هر ازچندگاهي خبرهايي از رويت اين       اند، ي اسرائيل اسير بوده    ها نفلسطينياني که در زندا    «

 ».اند شان داده نفر خبراز زنده بودن١٠داده باشند، خبر شهادت آنها را  نفر٢اند و اگر داده
ها را در لبنان  فاالنژها که ديپلمات ماندهسمير جعجع فر   «:ايراني اظهارداشت   شده ربوده فرزند ديپلمات 

 برد و  سر مي  ي لبنان به  ها ناند و سپس به اسرائيل تحويل دادند، اکنون در زندا            اسارت درآورده  به
ي گير پيو لزوم    اما با توجه به ارتباط بسيار خوب ايران ولبنان         .اطالعات بسيارخوبي دراختيار دارد   

 ».است سراغ او نرفته کس تاکنون به هيچ، لهئمس جدي اين
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٤ ژوئن ١٣ = ٢٣/٣/١٣٨٣
 كند هاي ايراني ديدار مي هاي گروگان  با خانوادهيجمهور رئيس
با ،  ايراني  گروگان٤اسارت سالگرد  ودومين ، در آستانه بيست    رئيس جمهوريمحمد خاتمي     سيد

، هاي ايراني  هاي گروگان  نوادههاي مكرر خا    درخواست پس از  .كند مي هاي آنان ديدار    خانواده
هاي سيدمحسن موسوي، احمد متوسليان، تقي رستگار و          خانواده  با رئيس جمهوريسرانجام امروز   

اسرا   و همچنين تبادل   ،با توجه به تحوالت اخير اسرائيل      .خواهدكرد گو وگفتكاظم اخوان ديدار و     
ودومين سالگرداسارت اين     تانه بيست اين ديدار كه در آس      ،  اسرائيلي هاي و كشته  لبناني شهداي و

 .بسزايي برخورداراست از اهميت، گيرد مي چهارايراني صورت
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ ژوئن ١٤ = ٢٤/٣/١٣٨٣
 شده ايراني درلبنان بايد روشن شود هاي ربوده سرنوشت ديپلمات

. كردند ديدارجمهوري   سيدمحمد خاتمي رئيس   ايراني، با  شده اعضاي خانواده چهارديپلمات ربوده   
هاي  جمهوري از ديپلمات     رئيس دراين ديدار،  «: اعالم كرد   جمهوري، هاي رياست   رسانه اداره
گيري  پي  و كرد هاي ارزنده انقالب ياد    چهره و فداكار اعتماد، هايي مورد  عنوان انسان  شده به  ربوده

 ».وظيفه دولت ايران دانست آخرين وضعيت آنان را
تصريح  خارجي كشور برشمرد و    هاي سياست  از اولويت   خارج ازكشور را     خاتمي دفاع از ايرانيان   

 هاي ربودن ديپلمات  زمان اشغال لبنان واقدام اين رژيم در         صهيونيستي در  مسئوليت رژيم «: كرد
 ».گو باشد اين رژيم بايد نسبت به آن پاسخ و جنايتي بزرگ وآشكار بود، ايراني 

هاي ايراني   فصل موضوع ديپلمات     براي حل و    ،مهوريج عنوان رئيس  به«: جمهوري گفت  رئيس
 ».ام  تقاضاي كمك كرده از آنها وگو كرده و گفت ترين مقامات سياسي منطقه ي باعال، شده ربوده



 ٢٢١  روزمشار گروگان گيرى

٢٢١ 

 ملي براي شفاف شدن اين موضوع، اظهار اميدواري كرد          اشاره به اقدامات كميته    همچنين با  خاتمي
 .تر روشن شود سريعچه  شده هر هاي ربوده سرنوشت ديپلمات
ملي  عنوان مسئول كميته    علي ربيعي به    جمهوري، سخنان رئيس  پيش از  است، اين گزارش حاكي   

ه ئاين زمينه ارا   در اقدامات صورت گرفته     گزارشي از  شده، هاي ربوده  گيري وضعيت ديپلمات   پي
 صورت گرفته،    اقدامات  در عتسري خواستار شده، هاي ربوده  پلماتيهاي د  همچنين خانواده  .داد

 .شدند ها  براي روشن شدن وضعيت ديپلمات اقدامات عملي  شفاف شدن موضوع و
 اسالمي جمهوري

 ٢٠٠٤ ژوئن ١٥ = ٢٥/٣/١٣٨٣
 اطالعات مهمي از زنده بودن آنان ارائه خواهيم كرد، در سالگرد اسارت چهارديپلمات ايراني

هاي چهارديپلمات ايراني     اه با خانواده   مطبوعاتي همر  در كنفرانسي «: اعالم كرد   سيدرائد موسوي 
 ».خبرهاي جديد واطالعات محكمي از زنده بودن آنان اعالم خواهيم كرد، شده ربوده
 هاي خانواده دل درد به صدر سعه با وي داشتيم، رئيس جمهوري با كه ديداري طي«: گفت  وي

. داد مساعدي هاي قول ها ديپلمات سرنوشتي  گير پي براي و كرد گوش شده ربوده هاي ديپلمات
 هاي فعاليت است، شده تشكيل دولت سوي از كه ايراني چهارديپلمات سرنوشت گيري پي ملي كميته
 ».يابد استمرار تر جدي صورت به ها گيري پي اين كه واميدواريم داشته خوبي
: تگف،  ايراني  ديپلمات چهار سرنوشت گيري پي مردمي ستاد گيري شكل مراحل به اشاره با وي

 ».است اسرائيل و آمريكا بر تبليغاتي فشار تحميل ستادمردمي، اين تشكيل از هدف«
 وي گير پي همچنين و ها خانواده خاطر اطمينان براي«: كرد تصريح،  شده ربوده ايراني ديپلمات فرزند

 عضويت به نيز ديپلمات چها هاي خانواده كه خواستيم خاتمي آقاي از كارها، بهتر هماهنگي
 ».قرارگرفت جمهور يسئر موافقت مورد كه درآيند ايراني هاي ديپلمات سرنوشت گيري پي ملي هكميت

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٤ ژوئن ٢١ = ٣١/٣/١٣٨٣

فعاليت خود را    مجموعه عكس هاي كاظم اخوان    ايسنا با  خبرگزاري» نمايشگاه عكس «بخش  
  آغاز كرد

نخستين سري   .فعاليت خود را آغاز كرد     سمي امروز به طور ر    ايسنا،عكس خبرگزاري  بخش نمايشگاه 
 .اخوان از شهيد مصطفي چمران است از عكس هاي منعكس شده، مربوط به مجموعه عكس هاي كاظم

   ايسناخبرگزاري
 ٢٠٠٤ جوالي ١ = ١٠/٤/١٣٨٣

 پايان دهيد طوالني ترين گروگان گيري دانشجويي را
سرنوشت ي  گير پيكميته دانشجويي  «ن ايراني،درآستانه بيست ودومين سالگرد ربوده شدن چهارگروگا    

 .با صدور بيانيه اي خواستار پايان بخشيدن به اين عمل ضدبشري شد» چهارديپلمات ربوده شده



  ٨٢کمين جوالى  ٢٢٢

٢٢٢ 

 )ع(هفته نامه يالثارات الحسين
 

 است كه مي تواند ما را نجات دهد) ص(فقط لشكر محمد
نيروهاي اعزامي ايران به سوريه و       دورو از خاطرات خود را   دو نفراز ياران حاج احمد متوسليان،      

 .لبنان ذكر كرده اند
 )ع(هفته نامه يالثارات الحسين

 ٢٠٠٤ جوالي ٢ =  ١١/٤/١٣٨٣
  ديپلمات ايراني ٤يادواره بيست ودومين سالگرد ربوده  شدن 

با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد كه اين          » ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسالم   «روابط عمومي
با حضور خانواده هاي اسراي ياد شده و با           ) ع(تيرماه درتاالر سيدالشهدا   ١٣اره روز شنبه      يادو

نماينده مردم تهران وسفيرسابق ايران درسوريه، سرتيپ سعيد قاسمي        » حسين شيخ االسالم «سخنراني
از ياران حاج احمد متوسليان،  حميد داودآبادي محقق وپژوهشگرو  سيد رائد موسوي  فرزند                     

 .االثر سيدمحسن موسوي، برگزارخواهد شدجاويد
 كيهان

 ٢٠٠٤ جوالي ٣ = ١٢/٤/١٣٨٣
  الشهداي شهرريهشرح فراق  در مقبر

هاي نكوداشت چهارگروگان    ويژه برنامه » فراق شرح«فراموشي و  ه چهارجوانمرد خفته در كهف    اريادو
گمنام شهرري  ه شهداياروياد .شود  تيرماه برگزارمي١٤ و ١٣روزهاي  صهيونيستي، ايراني دربند رژيم

مقدس، شير در    اي دفاع  صهيونيستي و فرمانده اسطوره    ايراني دربند رژيم   يها نبزرگداشت گروگا  و
اين مراسم كه برگزاري آن به همت       . شود فراق  برگزارمي   احمد متوسليان، با عنوان شرح     زنجير، حاج 

) ص( اهللارسولمحمد٢٧ركشورا، لش عا فرهنگي مقدس، موسسه  هاي دفاع  آثار ونشر ارزش    حفظ بنياد
 تيرماه در شهرري، ميدان      ١٤ روزيكشنبه   ٢١است، ساعت    تهران هنري شهرداري  فرهنگي وسازمان

 .بود الشهدا خواهد نماز، مقبره
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ جوالي ٤ = ١٣/٤/١٣٨٣
 شد تكليف آراد هم مشخص نخواهد، تا زماني كه تكليف چهارديپلمات ايراني مشخص نشود

ايراني درآلمان در قبال       خبر روزنامه المستقبل درخصوص آزادي زندانيان           موسوي سيدرائد
پرونده «: سيدرائد موسوي گفت    .رواني خواند   را جنگ    شدن وضعيت پرونده رون آراد       روشن 

دوم  قرار است در مرحله    .بحثي بين ايران وآلمان است و ربطي به اسرائيل ندارد           ،  زندانيان ايراني 
ايراني  آلمان، تكليف آراد و چهارديپلمات      گري  اسرائيل با ميانجي    اهللا و رژيم    اسرا بين حزب     تبادل

تكليف آراد هم مشخص    ،  مشخص شود و تا زماني كه تكليف چهارديپلمات ايراني مشخص نشود           



 ٢٢٣  روزمشار گروگان گيرى

٢٢٣ 

دست آورند    را طوري مطرح كنند كه اطالعاتي از آراد به          لهئمسآنها دوست دارند اين      .نخواهدشد
 ».شده ايراني به ما بدهند   ديپلمات ربوده  اطالعاتي در مورد چهاراين كهدون ب

موضوع «: اي از آلمان ندارد، گفت         برگه اسرائيلي قابليت تبادل با برگه            اين كهوي با بيان      
 ».اهللا است اي بين ايران واسرائيل وحزب  لهئمسايراني درآلمان ربطي به اسرائيل ندارد اما آراد  زندانيان

: ، گفت »شدن، اطالعاتي به ايران فرستاده است       آيا پدرتان پس از ربوده     «: ال كه وموسوي در پاسخ به اين س     
اين شرح   روي يك قطعه كوچك از آستركُت خود، اطالعاتي را به          بله؛ اين موضوع درست است؛ ايشان بر      «

 ».كه اول اسم مادرم و من استبود »ر. م« و امضاي اين نامه هم ».ام من زنده ! برادرم«: نوشته بود
هاي ديگري نيز با اين امضا قبل از انقالب نوشته             پدرش نامه   اين كهپسرسيدمحسن موسوي با بيان     

خط و اين امضا      اما دست ،  اگر نامه به اسم خود ايشان بود ممكن بود جعلي باشد              «: بود، گفت 
 ».است داد كه اين نامه را شخص پدرم نوشته مي  نشان

آلماني پرونده مبادله     كنوني ارنست اورالو، ميانجي     اطالعي از وضعيت مذاكرات     ظهار بي  وي با ا   
هستند كه   نماينده ايران دراين پرونده آقاي علي ربيعي        «:  گفت ،اسرائيل اهللا و رژيم   اسراي حزب  

  هاي ديگر براي    چند از اعضاي وزارتخانه       و با حضور تني       يجمهور را زيرنظر رئيس     اي كميته 
 ».اند گيري اين موضوع تشكيل داده  پي 

 خبرگزاري ايلنا
 

 اي و شير در زنجير حاج احمد متوسليان ؛ فرمانده اسطوره
دست مزدوران  ه ايران ب  شدن چهارديپلمات  سالگرد به گروگان گرفته     به مناسبت   خبرگزاري مهر

 .، به شرح زندگي حاج احمد متوسليان پرداخته استصهيونيستي رژيم
 ري مهرخبرگزا

 ٢٠٠٤ جوالي ٥ = ١٤/٤/١٣٨٣
 ديپلمات هاي ايراني دربند رژيم صهيونيستي

شواهد به دست آمده حاكي است كه ديپلمات هاي ربوده شده ابراني              «: سيدرائد موسوي گفت   
 ».درزندان هاي اسرائيل به سر مي برند

نيستي آزاد شده، حاكي    اظهارات يكي اززندانياني كه اخيرا از زندان هاي رژيم صهيو        «: موسوي افزود 
ازاين است كه چهارديپلمات ربوده شده ايراني، درزندان هاي اسرائيل هستند و اين زنداني آزادشده،              

 ».سيدمحسن موسوي را از ميان عكس هايي كه به او نشان داده شد، شناسايي كرده است
 جمهوري اسالمي

 سرنوشت عزيزان ما را روشن كنيد
لگرد ربوده شدن چهارديپلمات ايراني درلبنان، خانواده اين ربوده شدگان        همزمان با بيست ودومين سا   

دربيانيه خانواده ديپلمات هاي ربوده شده . با صدور بيانيه اي خواستار روشن شدن وضعيت آنان شدند



  ٨٢کمين جوالى  ٢٢٤

٢٢٤ 

متاسفانه بعد ازگذشت اين مدت طوالني، كليه تالش هاي صورت گرفته براي روشن              «: آمده است 
طوالني شدن اين مسئله، قبل از هرچيز، از         . ي اين افراد، بي نتيجه مانده است     شدن سرنوشت وآزاد  

دوگانگي معيارها در روابط بين المللي حكايت دارد و باوجود آن كه ما خانواده اين چهار مسلمان                  
ايراني، مستقيما و از طريق دستگاه هاي مسئول كشورمان، به همه محافل بين المللي متوسل شده ايم،               

 ».هرگز شاهداقدام موثري ازسوي آنها براي بازگشت اين عزيزان نبوده ايماما 
دربيانيه خانواده چهارديپلمات ربوده شده، درعين حال ازتالش هاي انجام شده توسط مسئوالن                
. جمهوري  اسالمي و مسئوالن دولت لبنان براي روشن شدن وضعيت اين عزيزان، قدرداني شده است            

عبداهللا «ربوده شده، روز گذشته با حضور درخبرگزاري جمهوري اسالمي، با           خانواده ديپلمات هاي   
 .مديرعامل ايرنا ديداركردند» ناصري

 جمهوري اسالمي
 

 رژيم صهيونيستي مسئول سرنوشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني است
ي، با تجليل   هاشمي رفسنجاني، ديروز در ديدار تعدادي ازخانواده هاي ديپلمات هاي ربوده شده ايران         

مسئله ديپلمات هاي  ايراني ازجمله مسائل حساس       «: ازصبر ومقاومت اين خانواده ها اظهارداشت      
واصلي نظام جمهوري اسالمي ايران است وما نمي توانيم نسبت به سرنوشت اين عزيزان بي تفاوت               

 ».باشيم
هاي بين المللي  رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با انتقاد از سكوت وعدم پي گيري سازمان               

رژيم اشغالگر قدس مسئول سرنوشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني است و        «: دراين خصوص، گفت 
 ».بايد در قبال اين اقدام تروريستي خود پاسخ گو باشد

شواهدي در دست   «: دراين ديدار آقاي سيدحسين موسوي برادرديپلمات ربوده شده ايراني، گفت          
مات هاي ايراني دراسرائيل دارد و ما انتظار داريم تا قطعي شدن اين            است كه حكايت ازاسارت ديپل    

 ».موضوع ، مجامع بين المللي ومسئوالن، مراتب را پي گيري كنند
 جمهوري اسالمي

 
  برگزارشد صهيونيستي  ديپلمات ايراني دربند رژيم٤مراسم ويژه  پاسداشت 

گذشته در مركز       زصهيونيستي، رو   ايراني دربند رژيم      ويژه  پاسداشت چهارديپلمات      مراسم
 .هنري سيدالشهداء تهران برگزارشد فرهنگي

ها رخ داده    چه كه براي ديپلمات    هايي از آن   جنگ، ضمن مرور بخش    داودآبادي، نويسنده  و محقق   
كه با   اين ماجرا مي نماييم، حال آن      ي  گير پيرا محكوم به عدم        النوئمسبرخي از ما      «: گفت

 ».دنها كرده ومي كن گيري نظام پي، آورده ام، متوجه شدم در بسياري از ابعاد لعم بررسي هايي كه به



 ٢٢٥  روزمشار گروگان گيرى

٢٢٥ 

اميدوارم «: داشت ر، دبير ستادپاسداشت ياد وخاطره  چهارديپلمات دربند اظها       »فر رجايي« خانم سپس
 ».طلبي ادامه يابد با تداوم چنين برنامه هايي فرهنگ شهادت

 ، به قرائت قطعاتي از اشعارش و مداحي          )ع(بيت ، شاعر ومداح اهل    »اسيقمحمد آ «آن پس از 
برادرم  زتصوير ا  احمد متوسليان، تحت عنوان سه     سپس سردارسعيد قاسمي، همرزم حاج     .پرداخت
االسالم، نماينده    شيخ سخنران بعدي اين مراسم،    .به بيان خاطراتي از احمد متوسليان پرداخت      ،  احمد

اين  بق ايران درسوريه بود؛ وي در سخنانش به تبيين         اسالمي و سفيراس   شوراي دوره  مجلس  هفتمين
پيروزي «:  پرداخت وافزود  ،شد اسالمي چه   كه لبنان چه بود،  فلسطين چه بود و پس از انقالب           لهئمس

 ».گرديد عنوان پيروزي شيعيان درلبنان هم تلقيه اسالمي ايران ب ما در انقالب
اين «: يراني درلبنان پرداخت واظهار داشت     عملكرد تشكيالتي چهارديپلمات ا    تشريح وي سپس به  

 ي ها را نابود   يلئاسراطيبه اي كه با خون اين برادران بارور شده، بدون شك در فلسطين                    شجره
 ».خواهدكرد

ي ها، گير پي ه  گزارشي با عنوان گزارش     ئضمن ارا  د موسوي ئاالسالم، سيدرا  پس ازسخنراني شيخ   
چون اين   مان است و  د از خو  ،شدن اين عزيزان   دهي ماجراي ربو  گير پيضعف اصلي در     «: گفت
 ».ي خاص را هم ايجاب مي كندگير پيخاص مي باشد، طبعا   ماجرايي،ماجرا

 خبرگزاري ايسنا
 

 کنيم ايراني را دنبال مي  گروگان٤سرنوشت 
امورخارجه ايران،    وزارت«: ايراني گفت  هاي وزيرامورخارجه کشورمان در ديدار با خانواده گروگان      

 ».دهد ها، ادامه مي هاي خود را با جديت کامل براي روشن شدن سرنوشت گروگان عاليتف
هاي خود هستند،     وضعيت گروگان  گير پي ١٣٦١ها که ازسال     کمال خرازي خطاب به اين خانواده      

اند و دراين    ها در دستگيري ونقل وانتقال آنها دست داشته          طبق شواهد موجود، اسرائيلي    «: گفت
 اسالمي شاغل در سفارت    هاي جمهوري   تن از ديپلمات   ٤ليت متوجه آنهاست؛ زيرا که      وئرابطه مس 

 ».صهيونيستي بوده است درآمدند که در اشغال رژيم اسارت  در مناطقي به، ايران دربيروت
 جام جم

 
 بدرقه  مسافرگندمگون

ات پيرامون وي   درمقاله اي در رثاي حاج احمد متوسليان، به بازگويي برخي خاطر         » سميه عبديايي «
 .پرداخته است

 جمهوري اسالمي
 



  ٨٢کمين جوالى  ٢٢٦

٢٢٦ 

  روز مظلوميت٨٠٣٠
آنها مي تواند به روشن شدن سرنوشت چهارديپلمات       ي  گير پيدراين مقاله كوتاه، به برخي موارد كه        

 .كمك كند، اشاره شده است
 كيهان

 ٢٠٠٤ جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٨٣
 و اين چهارنفر

 آنچه تا كنون درباره سرنوشت چهارگروگان ايراني از          دريادداشتي، به شرح » محمدعلي آقاميرزايي «
 .منابع مختلف اظهارشده، پرداخته و خواستار رسيدگي بيشتر به اين مسئله شده است

 جوان
 

  ديپلمات ايراني  مي كند٤كردن  دولت لبنان نهايت تالش را براي پيدا
دولت لبنان طي   «: ، اظهارداشت »انباشگاه خبرنگاران جو«وزيرخارجه لبنان، در گفت وگو با   » جان عبيد «

اطالعاتي كه دراين زمينه وجود دارد،  درصدد پي گيري موضوع است و يكي از كشورها هم  دراين                  
 ».ميان به عنوان ميانجي درحال جست وجو و تحقيق است

 اميدواريم  به نتيجه اي عملي كه هم براي دولت لبنان و هم براي دولت ايران مفيد              «: وي تصريح كرد  
 ».باشد، دست يابيم تا بدين طريق روابط دوكشور را بيش ازپيش مستحكم كنيم

 كيهان
 

  ديپلمات ايراني تالش هاي مان ادامه دارد٤براي آزادي 
وزارت «: حميدرضا آصفي  سخن گوي وزارت  امورخارجه،  روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت             

 ديپلمات ادامه مي دهد و با مقامات       ٤ت اين  امور خارجه همچنان به تالش خود براي تعيين سرنوش        
ستادي نيز براي پي گيري    .  لبناني و طرف هاي ديگر در منطقه هم گفت وگوهاي متعددي داشته ايم           

ايران همچنان  . اين موضوع تشكيل شده است تا از تمام  كانال هاي ممكن، اين مسئله را دنبال كنند               
 ». اين پرونده  را  به عهده  رژيم صهيونيستي مي داندبا دولت لبنان درحال مشورت است و مسئوليت

 جام جم
 ٢٠٠٤ جوالي ٧ = ١٦/٤/١٣٨٣

 شده درلبنان هاي ايراني ربوده بزرگداشت ديپلمات
جمع زيادي از اقشار مختلف مردم       مراسم بزرگداشت ديپلمات هاي ربوده شده ايراني، با حضور          

درمورد خصوصيات ، كاردارايران درلبنان وسويفرزندسيدمحسن م، ينيدر اين آ .شهرري برگزار شد 
 . پدر خود و احمد متوسليان سخناني ايرادكرد

 همشهری



 ٢٢٧  روزمشار گروگان گيرى

٢٢٧ 

  
 تقويت احتمال زنده بودن ديپلمات هاي ايران

: بيروت نوشت  ايران در   مطبوعاتي سفارت  به نقل از دبير     روزنامه چاپ  سعودي،      » عكاظ«
 ». هستنديلئاسراان شده ايران، زنده و در زند ديپلمات هاي ربوده «
: ايران درلبنان، در مصاحبه با اين روزنامه عربستاني گفت           ، دبيرمطبوعاتي سفارت  »ابراهيم حرشي «
 اشاره  يلئاسرا خبرهاي متداول درباره چهارديپلمات ايراني كه به زنده بودن و وجود آنان در زندان              «

 ».دارد الي، همخوانيدست آمده از سرزمين هاي اشغ دارد، با بسياري از اطالعات به
، نقل كرده اند كه چند ايراني نيز در          يلئاسرابرخي از زندانيان آزادشده از زندان هاي         «: وي افزود 

 برخي از اين زندانيان، نيز تأكيد كرده اند كه            اين كهسلول هاي همجوار آنان زنداني بوده اند، كما         
 ». ديده انديلئاسراديپلمات هاي ايراني را با چشم خود در زندان هاي 

دفاع ازحقوق اسراي فلسطيني،     سابق جمعيت  يسئر  اهللاحمد حبيب «: نقل از حرشي افزود    به عكاظ
، يكي از مقامات زندان به او گفته است كه             يلئاسرادر اثناي بازديد از زندان هاي        گفته بود كه     

يك هفته پس از     اهللا  بحبي .اري مي شوند نگه دديپلمات هاي ايران در يكي از سلول هاي اين زندان          
 ».فاش ساختن اين خبر، كشته شد

شدن پدرش   ـ درباره كشته   اكنون رياست جمعيت مذكور را بر عهده دارد         ـ كه هم   اهللا  حبيب فرزند
قتل پدرم، طرحي برنامه ريزي شده بود و با خبري كه او درباره ديپلمات هاي ايران فاش                   «: گفت
 ».بود، ارتباط مستقيم داشت كرده
فرزندان ما زنده اند و در     «: عكاظ، همچنين به نقل از خانواده هاي ديپلمات هاي ايراني نوشت         زنامهرو

 ».،  آزاد خواهندشديلئاسرااسرا بين حزب اهللا و دوم مبادله مرحله
ازاي اين اخبار سكوت كرده و موضعي نمي گيرد،  اين روزنامه ضمن بيان اين مطلب كه حزب اهللا در 

موضوع ديپلمات هاي ايراني،     «:، عضو دفترسياسي حزب اهللا نوشت       »نورالدينخضر  «به نقل از   
ل وئمسپيچيده است و اين حزب، نسبت به اخباري كه در اين باره فاش مي شود،                  بسيارحساس و 

 ».نيست
 سايت اينترنتي بازتاب

 ٢٠٠٤ جوالي ١٢ = ٢١/٤/١٣٨٣
 پدرم زنده است

تيرماه ١٣د اسارت چهارديپلمات ايراني كه روزشنبه        سيدرائدموسوي در مراسم بيست ودومين سالگر   
آخرين خبري كه طبق تحقيقات برادران حزب اهللا        «: در سالن سيدالشهداي تهران برگزارشد، گفت      

 لبنان مسجل شده و به دست ما رسيده و بسيار اميدوار كننده است، اين است كه در مبادله                           
 يك قاچاقچي موادمخدر بوده كه ازلبنان به اسرائيل           اخيرحزب اهللا با اسرائيل، يكي از آزادشده ها،       

.  در حيفا زندان بودم     ١٩٨٩درسال  :موادمخدر قاچاق مي كرده، اين فرد بعد از آزادي اش مي گويد          



  ٨٢کمين جوالى  ٢٢٨

٢٢٨ 

 نفريم وتوسط فاالنژها دستگير و به اسرائيل         ١٨درآن زندان يك همسلولي داشتيم كه مي گفت ما          
بعدها اين شخص درزندان اسرائيل       . ني هم حضور داشتند    منتقل شده ايم و درميان مان چهارايرا      

وي مي گفت دريكي ازبندها  شخصي كه مي آمد غذا راتحويل بگيرد يك            . مسئول پخش غذا مي شود  
 قطعه عكس را مي گذارند جلوي اين راوي ومي            ٣٠. ايراني بود كه اندكي زبان عربي مي دانست       

 »...رمن را انتخاب مي كندپرسند كدام يك ازاينها بود، او درست عكس پد
 كيهان

 ٢٠٠٤ جوالي ٢١ = ٣٠/٤/١٣٨٣
 سرگذشتي سراسرايثار و حماسه

نوشته حسين بهزاد كه به زندگي حاج احمد متوسليان پرداخته است،                  » آذرخش مهاجر«كتاب
تهران، مورد  ) ع(تيرماه با حضور برخي منتقدين و اهالي مطبوعات، در تاالرسيدالشهدا         ٢٢روزدوشنبه

 .بررسي قرارگرفتنقد و
 ايران

 ٢٠٠٤ اوت ٧ = ١٦/٥/١٣٨٣
 کاری مسئولين سرگرمی رايجی شده است اظهارنظر درباره کم
 در آستانه روز  ،  اسالم جهانی مفقودين ستادپاسداشت شهدای نهضت    مسئول کميته  محمدعلی صمدی، 

های  ديپلماتی سرنوشت خبرنگار و     گير پيکاری مسئولين در رابطه با       همه از کم  «: گفتخبرنگار  
متاسفانه با تفکر حزبی که       .است گويند و اين تبديل به سرگرمی شده         شده ايرانی سخن می     ربوده

کنند خبرنگار   های حزبی کار می     که در روزنامه  را  حاکم است، فقط کسانی       درعرصه مطبوعات 
 ».آقايان چندان مهم نيست برای کاظم اخوان دانند و سرنوشت کسانی همچون می

که از دست ما     تنها کاری « : گفت،  پاسداشت مفقودين ستاد  های کميته  شاره به برخی فعاليت   وی با ا  
برای روشن شدن سرنوشت     اعمال فشار بر مسئولين   ،  آيد های مشابه برمی   در اين کميته و ساير گروه     

 ».اين افراداست
 مهر خبرگزاري

 ای برای يک خبرنگار رنجنامه
 سال از ربوده    ٢٢برادرم  «: ای به برادرش نوشته است     در قالب نامه  ای را    رنجنامه،  برادرکاظم اخوان 

به اسرائيل درلبنان سپری شده است و اين اولين نامه              شدن تو توسط نيروهای مزدور وابسته به        
 راستش را بخواهی    .نويسم  می   روز نامه   ٨٠٦٩چرا پس از      شايد از من گله کنی که      .ستوعنوان ت 

ای  ايم و اين نامه    دست نياورده  خط و خبر ونشانی از تو به      هيچ  هنوز   ،  پس از گذشت اين همه سال     
 .  شکرخدا خوبيم و جز دوری بيست ودوساله تو ماللی نيست          .احوال ما جويا باشی    است که اگر از   

 ٢٢درست است که    . انتظارند  وهمچنان چشم   رسانند  وفاطمه نيز به تو سالم می        راضيه حسن و 
 .مير ما ماندگار و پايداراستضره حزين اين غم جانکاه در لوح اما هنوزخاط، سال گذشته



 ٢٢٩  روزمشار گروگان گيرى

٢٢٩ 

ها  آری سنگ صبورمان، سال     .که او اينک در قيد حيات نيست           چرا ،از پدرمان چيزی نگفتم    
 ،دريغ وافسوس که بدون يافتن خبری از سرنوشت تو          گشته خود بود، اما    گم پيراهن يوسف  منتظر

 .نمی دانم چگونه از اندوه يعقوب بگويم       ،  يوسف ما  .برد سرد خاک  اين آرزو را با خود به سينه        
درد دل اصلی   . است گذشته  برما چه  ، سال ٢٢دهم دراين    ی تو شرح  افرصت نيست که بر   ! کاظم جان 

 .گذاريم برای وقتی که تو بيايی را می
ت گويند در اسار    گاهی می  .است برما چه گذشته  ،  ها درتمام طول اين سال     دانی نمی  !برادرعزيزم
شايد . است  بدانيم سرنوشت تو چه شده       که اند بری و سندی هم ارائه نکرده       سر می  ها به  اسرائيلی

ترسازد و در    تو را در صحيفه روزگار جاودانه       عمر،های اين دوران   مهری تقدير چنين بوده که بی     
  وردخ  روز است ورق می    ٨٠٦٩کتابی که   . نيز حکمتی داشته باشد    ماندن سرنوشت غريب تو    پرده

  .کاهد نمی،  اند گير سرنوشت توباشند و قصور داشته       ما و کسانی که بايد پی       والبته اين از سياست   
 عنوان يک خبرنگار دفاع حقه تو به از حقوق، بايد ای و اخالقی وقانونی که به لحاظ حرفه حتی آنانی

افل ناشی  غت اين. اند  از توجهی درخور وشايسته نسبت به سرنوشت همکار خود کوتاهی کرده           ،کنند
درباره شخصيت و   ،  ها شده که پس از اعالم مرگ يا شهادت           رسم ما ايرانی  . دانم نمی،  از چيست 

 .ها سخن بگوييم فضايل و خدمات انسان
،  مرداد ١٧کردم، امروز يعنی      دانی چرا من اين روز را برای نامه نوشتن انتخاب             راستی تو نمی  

روز ،  ای کوردل در افغانستان     دست عده ه ب،  خبرگزاریمناسبت شهادت يکی از همکارانت در        به
. امروز روزتوست  .باد  روزت مبارک     روزه ما،   ٨٠٦٩خبر   نگار بی  اي .خبرنگار نام گرفته است    

گيرند تا خبرهايی درست و واقعی را به             دست می  شان را برکف    روزهمه خبرنگارانی که جان    
  .برسانند مردم
جنايات رژيم اشغالگرقدس  تصوير کشيدن به   برای   ١٣٦١ درسال   امروز روز توست، تويی که    ،  کاظم

 با اختيار و داوطلبانه .خانه بازنگشتی به آن سرزمين رفتی و هرگز به، فلسطين ولبنان و مقاومت مردم
 . خيلی زود از ما جداشدی     .یيهرکجا باشی با ما    و در راستای رسالت خبرنگاری به آن کشور رفتی،        

های نبرد حق    سرحلقه عشاق جبهه   آن. وهری به نام عشق را به تو هديه داد        شهيدبزرگوار چمران، گ  
 همباهات هم  و کارنامه او مايه فخر و       گويم که نامش و راهش هميشه با ماست          باطل را می   عليه

تو عاشق   .بال و پر سوزاندی   ،  در راه عشق به معبود     آسا   شدی و پروانه  عاشق  تو نيز    .عاشقان است 
ايران يا لبنان   . نداشت فالک و رهايی از تنگنای خاک شدی و پرواز برای تو مکان             پرواز به عالم ا   

حصار  ها در  سال. ايم با راهی طوالنی که پايانش مشخص نيست           امروز ما مانده   .کرد فرقی نمی 
 . توکل هميشه بازاستهايم اما، پنجر ها بوده اعتنايی بی

دليل برخی از اغراض     به مسلم ، اما اين حق   اين حق ماست که از سرنوشت تو آگاه شويم          ! برادرم
آيا سرنوشت تو در تاريکی     ،  کنيم مخدوش شد وهمچنان در بيم واميد زندگی می       ،  سياسی وشخصی 

 ؟است شده سياسی گم های بازي



  ٨٢کمين جوالى  ٢٣٠
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که به عنوان خادم در خدمت       ايم هر سه اين توفيق را داشته     ،  از آنجا که پدرمان و تو و من        ،  کاظم
به آن حضرت نوشتم و درخواست کردم که         ای نامه،  باشيم) ع(الرضا موسی بن لیمان ع  زائرين موالي 

 :چراکه. شکر خدا با لطف آقا چنين شد بست فرساينده خارج شود و  تو از اين بن پرونده
گو باشند و از     ولين پاسخ ئمس تراست که  انتظار برای ما اميدوارکننده   ،  گويی امسال در سال پاسخ    ـ   ١

 .ن طفره نرونددادن پاسخی روش
 مالقات داشته باشيم و     رئيس جمهوريخاتمی   آقای  موفق شديم با     ، سال انتظار  ٧باالخره پس از   ـ   ٢

 .کنند خود روشن جمهوری ايشان قول دادند که اين موضوع را تا پايان رياست
ت آنها  جريان اقداما  در البته ما  کند که  شده و موضوع را دنبال می      ياب تشکيل  ای حقيقت  کميته ـ   ٣

 .نيستيم
کسان  خارج شد و به   ،  داده بودند  ای از ابهام قرار    پرونده از دست کسانی که تعمدا آن را در هاله          ـ   ٤

 .است ديگری سپرده شده
 !خالصه کنم کاظم

نشان  مادر دنيا آن بانوی بی      ترين انبگويی و در روزخبرنگار که با تولد مهر         امسال و درسال پاسخ   
 .چنين باد. هايی ازتو بگيريم مان را با يافتن نشانه اريم پاسخاميدو، است همراه شده

 برادرت حسين
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ اوت ٩ =  ١٨/٥/١٣٨٣
 خانواده كاظم اخوان خواستار روشن  شدن وضعيت  وي شدند

 .           حسين اخوان درگفت وگو با ايرنا، خواستار اقدام قاطع تر درباره سرنوشت برادرخود شد
 نكيها

 ٢٠٠٤ سپتامبر ١٩ = ٢٨/٦/١٣٨٣
 سرنوشت پدرش شد شده خواستار روشن شدن  ربودهيايران فرزند ديپلمات

سرنوشت  شدن روشن ايران درلبنان، خواستار    کاردارپيشين سفارت  ي فرزندمحسن موسو  يرائدموسو
 در بيروت به    پنجشنبهز که رو   تالحياي  ا  در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه        يموسو .شد پدرش
به او اطالع دادند     ،  سرنوشت پدرش  شدن  پرونده روشن  گير پي يوالن ايران ئمس«: گفت،  رسيد چاپ

. است  اين رژيم ديده   يها در زندان   پدرش را  يصهيونيست  رژيم يها ن آزادشده از زندا   يکه يک لبنان  
او نشان داده  که به ي عکس۳۰از ميان   اين است کهي،آزاده لبنان   اظهارات اين  يبهترين دليل بر درست   

  ». کنديرا شناساي عکس پدرم توانست او  با مشاهدهي و،شد
بازگوکردن نام اين    مطمئن نيستم که  «: اظهارداشتي،  لبنان  بدون اشاره به هويت اين فرد       يموسو

  ».حل اين معضل کند  بهي کمکيآزاده لبنان
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٢٣١ 

 يبر کشته شدن چهارايران   ي  مبنلبنان   يجمع  ارتباط يها  مطالب انتشاريافته در رسانه    ي با رد برخ   يو
 . دفن آنان مشخص باشد     بايد مکان ،  باشد درست اگر اين ادعا  «: گفت،  ربوده شده در اين کشور    

  در يآنان تاکيد کردند حت   ،  گذاشتم  در ميان  ي پزشکان ايران  يموضوع را با برخ     که اين  يهنگام
 از ،ر حاتميروب .ها وجود دارد   هويت پيکر  يشناساي  امکان ،که اجساد با آهک پوشانده شوند      صورتي
 به ترور، پرداخته  لبنانيداخل  جنگيدر کتاب خود که به بررسي، لبناني گروه نيروها پيشين ياعضا

لبنان نيز   امنيت ول پيشين سازمان   ئمس  عبدو يراج  اشاره نکرده است و         يچهارديپلمات ايران 
 ».است  نپرداختهشدن آنان  به کشته الوسط نامه  پيش با هفتهيدرمصاحبه چند
 ي درجريان تجاوزهواي  يصهيونيست دنبال ناپديدشدن ران آراد کمک خلبان رژيم        ، به يبه گفته موسو  

 که يل برده شدند، حال آن    ئاسرا  به يشدن او، چهارديپلمات ايران    ناپديد و۱۹۸۶لبنان درسال  به جنوب 
 به اين پرسش که آيا ايران       در پاسخ     يو .است  کرده ياطالعي وجود آراد اظهار ب     ايران بارها از  
اين موضوع را از     ايران«:  کند، گفت  ي را دنبال م   يچهارديپلمات ايران   موضوع يآلماني ازطريق ميانج 

  ».است دست نيافته يا  کرده اما تاکنون به مورد و اطالعات تازهيگير طريق پي اين
 کوشش خواهد کرد    ،لبناناقامت در   درمدت يموسو«: نوشت  در ادامه اين مصاحبه    ت،روزنامه الحيا 

 که در زندان وزارت دفاع         ي  لبناني نيروها تندروي پيشين گروه مسيح    با سمير جعجع فرمانده     
 ».برد، ديدارکندي سرمه ب

ي،  ميالد ۲۰۰۰با جعجع درسال   يدر ديدار چهارخانواده ايران   «: کرد  در اين ارتباط خاطرنشان    يموسو
  ».شد   او ديدهيها  در گفتهيمطالب متناقض
 با هدف   يشده ايران  ربوده  سرنوشت چهارديپلمات  يگير پي دوماه پيش انجمن  ي،  ايران چهارخانواده

 .سرخ تشکيل دادند صليبي جهان سازمان بشر و  مدافع حقوقيالملل  بينيها تماس با سازمان
 خبرگزاري ايرنا

 ٢٠٠٤ سپتامبر ٢٧ = ٥/٧/١٣٨٣
 پلمات ايران در عراق نكرده اندخارجه هيچ كمكي براي آزادي دي والن وزارتئمس

 »فريدون جهاني  «با خانواده  ،   شده حمايت ازديپلمات هاي ربوده      گذشته اعضاي انجمن      شب
پدر فريدون جهاني با    ،  دراين ديدار . گو كردند  وديدار و گفت  ،  شده كشورمان در عراق    ربوده ديپلمات

مگر مي شود  «: فرزندش، گفت خارجه براي رهايي     امور والن وزارت ئاعتراض به چگونگي تالش مس    
والن آن كشور، اطالعي از وضعيت نماينده       ئكنسول كشوري را در يك كشور ديگر بربايند ولي مس          

  »خود نداشته باشند؟
اگر سرنوشت فريدون جهاني نيز به       «: گفتهمسرفريدون جهاني نيز در اين ديدار      » سعيده توسي «

جمهوري و   يسئركس به غير از         ود، هيچ شده درلبنان تبديل ش      هاي ربوده  سرنوشت ديپلمات 
 ».وزيرامورخارجه كه در اين راه كوتاهي مي كنند، مقصر نيست



  ٨٢کمين جوالى  ٢٣٢

٢٣٢ 

 را  هاآن،  امورخارجه والن وزارت ئوي از تمامي خبرنگاران خواست تا در ديدارهاي خود با مس               
. شده ايراني به چالش بكشند      گيري وضعيت ديپلمات هاي ربوده    شان براي پي   درخصوص اقدامات 

شده ايراني نيز در اين ديدار ضمن همدردي با خانواده           از ديپلمات هاي ربوده   دبيركل انجمن حمايت  
والن ئكاري ها و سياست بازي هاي مس     ربودن فريدون جهاني نتيجه اهمال     «: فريدون جهاني، گفت  

 ».شده درلبنان است هاي ربوده گيري وضعيت ديپلمات امورخارجه در پي وزارت
خارجه تالش جدي تري براي      والن وزارت ئاگر درآن روز مس    «:  خاطرنشان كرد  سيدرائد موسوي 

اطالع از سرنوشت ديپلمات هاي خود به خرج مي دادند،  امروز هيچ قدرتي به خود اجازه تعرض به                
  ».ماموران ايران در خارج از مرزها را نمي  داد

 والن وزارت ئاگر بي خيالي مس  «: كرد تاكيد،  لبنان شده در  ايراني ربوده  فرزندمحسن موسوي ديپلمات  
امورخارجه به همين صورت ادامه يابد،  روزي فراخواهد رسيد كه هيچ ايراني اي در خارج از مرزها                 

 ».امنيت نداشته باشد
 خبرگزاري فارس

 ٢٠٠٤ اكتبر ٢٤ = ٢/٨/١٣٨٣
 در چند سايت و وبالگ اينترنتي هاي ايراني درلبنان سرنوشت ديپلماتي گير پي
صفحات ويژه اندازي  ايراني، خانواده و دوستان آنان اقدام به راه هاي گروگان گيري وضعيت ت پيجه

و هم صداي مظلوميت     هم ازاخبار و نظرات ديگران آگاه شوند      ،  اند تا به اين طريق     کردهدر اينترنت   
سن موسوي  به همين منظور، خانواده سيدمح    . گوش جهانيان برسانند   خانواده اين چهارگروگان را به    

 ٤irani.org.wwwبه اين نشاني     اندازي سايتي     راه سفارت ايران دربيروت، اقدام به       سرپرست
 زندگي نامه   ـ خانواده   ـداليل زنده بودن     «: اند که در آن اين مطالب به چشم مي خورد              نموده

 »... ارتباط با ما وـبراي کمک  اعالم آمادگي ـها  گروگان
 او  وضعيتگيري   ايراني، جهت پي   ان کاظم اخوان خبرنگار وعکاس     از سوي بستگ   يهمچنين وبالگ 

اندازي شده     راه  www.kazemakhavan.persianblog.comبه اين نشاني      ،همراهش وسه
چشم  به در آن ،  اطالعات و نظرات درباره وضعيت چهارايراني اسير         است که جديدترين اخبار،    

 .خورد مي
 براي انتشار   blogspot.com.www.thewall١نشاني  به اين  وبالگي  ،  ازسوي گروهي ديگرنيز  

 .اندازي شده است هاي ايراني راه گروگان اخبار و اطالعات
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ نوامبر ٢ = ١١/٨/١٣٨٣
 ستی ادامه دارديونيصه ميان لبنانی دربند رژيمذاکرات درخصوص سرنوشت زندان



 ٢٣٣  روزمشار گروگان گيرى

٢٣٣ 

درادامه با اصرار    ،  گفت روت سخن می  ي درب شماری ازمردم لبنان   اهللا لبنان که درجمع    رکل حزب يدب
ران يمذاکرات درمورد پرونده اس«: ادآورشد، يستیيونيصه ميان دربند رژيزندان د برای آزادی تماميشد

 ».آلمانی همچنان ادامه دارد گري انجيق ميطر از ، لئيبا اسرا
ران را  ياس مرحله ازمبادله ن  يه گذشته اول   يل ژانو ئياسرا ميو رژ  لبنان اهللا حزببه گزارش الجزيره،     

از دوتن   ل صدها لبنانی دربند عرب و        ئياسرا،  ن مرحله يطوری که درا     به ،سر گذاشتند  پشت
، سرباز لی وجنازه سه  ئيداراسرا هيک سرما ياهللا لبنان را در ازای آزادی          ه حزب يهای بلندپا  تيشخص
تالفی تداوم تجاوزات    لبنان به  اهللا روهای حزب يدست ن ه  ب ٢٠٠٠لی سال ئينظامی اسرا  ن سه يا .کرد آزاد
، ل ولبنان ئياسرا انيران م ياس دوم مبادله  درمرحله .ر شدند يدستگ،  ن کشور يستی به خاک ا   يونيصه ميرژ
لبنانی دربند    رانين اس  يتري ميکی ازقد  يقنطار    ريرانی وسم  يا پلماتيد سرنوشت چهارد     يبا
، حکمی با صدور  ل  ئياسرا مي رژ ياه دادگاه کی از  ي .و ران آراد مشخص شود     ،  ستیيونيصه ميرژ
 . سال زندان محکوم کرد٥٤٢ به ١٩٧٩سال  رلی دئير قنطار را به بهانه کشتن چهاراسرايسم

اما » .اهللا است  ز نزد حزب  ياش ن  آراد مرده است و جنازه     ران«: می گذشته گفتند  ، ماه   روتيمنابعی درب 
وی  ر نکرده و  ياهللا هرگز آراد را دستگ     زبح«: لم مستندآلمانی گفت  يف دحسن نصراهللا به کارگردان   يس

 ».ده استيدگرديرشد، ناپديامل دستگ ان جنبشينظام دست شبهه نکه بيپس ازا
 آورده است که     »دی.ان.بی«آلمان تياطالعات وامن  سيکند که سرو    لم به اسنادی اشاره می      ين ف يا

رلبنان داده شود، چهارسال    رانی د يا ل مسئوالن ي تحو ١٩٩٦نکه درسال   يش ازا يپ ران آراد «: ديگو می
 ».است ران منتقل شدهيه به ايق سوريلبنان را ترک کرده وسرانجام ازطر قبل خاک

شود ران آراد زنده است      تصورمی«: بود ترمدعی شده  شيپي،  ستيونيصه ميجنگ رژ  وزارت ک مسئول ي
 ».دريبرعهده بگ، است که برای وی رخ دادهرا ت حوادثی يد مسئوليبا رانيوا

 مهر زاریخبرگ
 ٢٠٠٤ نوامبر ١٤ = ٢٣/٨/١٣٨٣

 براي آزادي چهارگروگان ايراني دربند اسرائيل بيشتر از اين بايد تالش كرد
گفت، با اشاره     سخن مي  »طباطبايي عالمه دانشگاه«در  » المقدس بيت«سيدرائد موسوي كه درهمايش   

د خود اهميت زيادي قائل      ها براي افرا   اسرائيلي«:  اظهارداشت ،به نحوه اسارت پدر خود درلبنان      
 پنج هزار عرب را     ،در قبال گرفتن يك اسرائيلي    ،  طوري كه آنها در جنگ اعراب واسرائيل       هستند به 
 ».گيرد تر مورد توجه قرارمي له درکشور ما كمئكه متأسفانه اين مس  در حالي،آزادکردند

 شبکه خبر دانشجو
 ٢٠٠٤ نوامبر ٢٣ = ٢/٩/١٣٨٣

  ديپلمات ايرانی آغاز به کار کرد٤ی سرنوشت گير پايگاه اينترنتی پي
اينترنتی برای انعکاس اخبار وآخرين اطالعات وهمچنين معرفی         اين پايگاه «: سيدرائد موسوی گفت  

ايرانی  ديپلمات ٤  سال که از ربوده شدن      ٢٣وگزارشی از تحوالت و جريانات پيش آمده در طول           



  ٨٢کمين جوالى  ٢٣٤
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وی آدرس اين پايگاه     .است کار کرده  ، آغاز به  ذرد مي گ ها درلبنان و اسارت آنان دربند صهيونيست      
ايرانی، اخبارمربوط به آنها،      ديپلمات ٤معرفی  « :کرد وگفت  اعالم www.asikd.com اينترنتی را 

های اين   از جمله بخش   ،  و تماس با اعضای انجمن      ،  با اين موضوع    شواهد موجود در ارتباط    
 ».تر خواهدشد  مرور زمان فعاليت آن گستردهبه باشد که ينترنتی میا سايت
: عضويت آن درآيند، افزود      توانند به  کنندگان به اين سايت می        که مراجعه  اين با اشاره به   وي  

  ی جهانی ها نسازما مقامات و  ما از کليه اشخاص و    :اينترنتی آمده است   نخست اين سايت   درصفحه«
خواستاريم کمک  ،  توانند برای آزادی عزيزان ما تالش کنند        يا می  و،  ارندد که دراين مورد اطالعی   

 ».رسد دريغ نکنند؛ شايد اين انتظار طوالنی به پايان خود را از ما
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٤ دسامبر ١١ = ٢٠/٩/١٣٨٣
 قانع کننده نيست شده  ديپلمات ربوده٤امورخارجه درباره سرنوشت  های وزارت گزارش

تاکنون «: گفت ،مجلس ملی امنيت کميسيون وعضو» بهاروکبودرآهنگ«نماينده»نيک رضا طاليی  «
امورخارجه و چگونگی استفاده از همه ابزارهای ديپلماسی          های ارائه شده از سوی وزارت       گزارش

امنيت نظاميان  . قانع کننده نبوده است   ،  شده ايرانی  های ربوده  وسياسی برای تعيين وضعيت ديپلمات    
پذيری  است و با توجه به تداوم انتفاضه وآسيب           صهيونيستی به مخاطره افتاده    م ن رژي و کارگزارا 

مورد  دالری برای هرکسی که خبری در       ميليون صهيونيستی، اسرائيل با تعيين جايزه ده       رژيم امنيتی
 با مقاومت مستحکم و مستمر .است و کارگزاران خود دنبال تقويت روحيه نظاميان به  بدهد، ران آراد

اسرائيل نسبت به ضعف روحی و روانی ارتش ودولت خود           ،  صهيونيستی فلسطينيان در برابر رژيم   
برای ،  اهميت دادن به آزادی و کسب اطالع از وضعيت مفقودان صهيونيستی              بيمناک است و لذا   

 ».است روانی نظاميان و کارگزاران صهيونيستی تقويت روحی و
ايرانی، متاسفانه   شده های ربوده  ديپلمات  سرنوشت شدن برای روشن «: نيک تصريح کرد    طاليی

 از همه  امورخارجه بايد  انجام شده تاکنون کارساز نبوده و به همين علت دولت و وزارت             اقدامات
 ».کند استفاده شده ايرانی های ربوده های مناسب ديپلماسی برای تعيين وضعيت ديپلمات ظرفيت

پذيری بيشتر   موجب آسيب  ها  روند بالتکليفی ديپلمات   شدن با اشاره به اين مطلب که طوالنی      وي  
ملی در چند نوبت تاکنون با حضور            امنيت کميسيون«: عزيزان خواهد بود، گفت      وضعيت اين 

 شده را بررسی کرده است و در مواضع دائمی مجلس          های ربوده  موضوع ديپلمات ،  ذيربط مسئوالن
اما با  ،  شدگان ايرانی مطرح بود    ری وضعيت ربوده  گي لزوم پي ،  های گذشته   از دوره  ،ملت ونمايندگان

 های شفاف شدن وضعيت ديپلمات     ،  های منطقه   دربين دولت    سياسی توجه برخی مشکالت   
 ».است مواجه بوده شده با مشکالت خاصی ربوده

های  از همه ظرفيت    های منطقه واستفاده    وی با بيان اين مطلب که همکاری برخی از دولت               
ايران با داشتن   «: افزود ايرانی کمک خواهدکرد،   های ه تعيين وضعيت ديپلمات    ديپلماتيک ب  مناسب



 ٢٣٥  روزمشار گروگان گيرى
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بايد از همه    ،  های منطقه  ملت  ومردمی مستحکم درلبنان وسوريه وفلسطين و           سياسی پشتوانه
و ،  موثر داشته باشد   اقدام شده ربوده های های ديپلماسی برای شناسايی و آزادی ديپلمات         ظرفيت

گيری از دستگاه ديپلماسی      ها، برای تاکيد و پي      ديپلمات های انند خانواده طور حتم مجلس هم     به
اقدامات تداومی خود    طور مستمر  امورخارجه بايد به   وزارت .موثرتری را بردارد   های بايد قدم ،  کشور

شده را   های ربوده  ديپلمات های سياسی واطالعاتی نسبت به وضعيت      در سطح ديپلماتيک و فعاليت    
 ».دهد ها، مجلس و ملت گزارش به خانواده

 خبرگزاري مهر
 

 اند ديپلمات ايرانی زنده دهد چهار می  شواهد کاملی وجود دارد که نشان
 سال است که خبری از آنان       ٢٣شده ايرانی که اکنون    ربوده   ديپلمات ٤يکی از  سيدرائد موسوی فرزند  

 . است، تشريح کردنانآدر دست نيست، سير تحوالت وآخرين شواهدی که دال بر زنده بودن 
 خبرگزاري مهر

 
 کنيم ملی دنبال می امنيت شده را با اولويت در کميسيون های ربوده ديپلمات لهئمس

های زيادی در    بحث«: گفت،  خارجی مجلس  ملی وسياست  امنيت عضو کميسيون » نياي حسين سبحان «
اساس شواهد و قرائنی      ما بر  است و  ايرانی انجام گرفته    ديپلمات ٤شدن ربوده های گذشته درباره   سال
 های رژيم  زندان  و در   ها هنوز زنده هستند     ادعا را داشته باشيم که اين ديپلمات         توانيم اين  می

امورخارجه  وزارتي ازسوي   های زياد  گيری که واقعا پي   عليرغم آن . شوند اری می نگه داشغالگرقدس  
 ٤ را درمورد   تبليغات ما   ،ای خارجی ه رسانه اما،  صورت گرفته است   ها و سايرمسئولين و رسانه   

که بتواند   قدس برای اين   رکه امروز رژيم اشغالگ    اين درحالی است   .کنند بايکوت می  ايرانی ديپلمات
عملکرد ،  المللی فضاسازی در محيط بين     با   و دست آورده  از ران آراد به     ،ولو جعلی   هايی سرنخ

جيه کند، کارهای تبليغاتی زيادی به وسيله          و مناطق ديگر تو      لبنان جنوب ناصحيح خود را در    
و ازکاه   زنند له دامن می  ئرسانه ها نيز به اين مس      دهد و  فراوانی که دراختيار دارد انجام می      های رسانه

نقش ،  ايرانی  ديپلمات ٤شدن سرنوشت    روشن برای امورخارجه  وزارت ازآنجا که  .سازند کوه می 
له برخوردکند و   ئتر با اين مس    ي بايد قو ،  کند ايفا اندتو می را از طريق رسمی و سياسی        اصلی  

 ،بايد توجيه درستی داشته باشند که در يک اقدام هماهنگ           ما درخارج از کشور     سياسی نمايندگان
که   اين دال بر  تری داريم  های قوی  چرا که ما سرنخ   ،  نتيجه برسانند  اين موضوع را مطرح کرده و به       

خواهيم کرد   مطرح   ملی امنيت له را با اولويت در کميسيون      ئا اين مس  قطع. اند های ما زنده   ديپلمات
گيری  امورخارجه پي  وزارت از طريق ،  کارهای مناسبی را که به نظر برسد موثرخواهد بود             راه و

له به نحودرستی   ئکه اين مس   اين امورخارجه برای  وزارت را به  های الزم    خواهيم کرد و توصيه    
 ».و کارهای اوليه کميسيون درهفته آينده خواهدبودجز، گيری شود بررسی و پي



  ٨٢کمين جوالى  ٢٣٦

٢٣٦ 

 خبرگزاري مهر
 

 نرفته را خواهيم پيمود های ايرانی قطعا همه راه  ديپلمات٤برای روشن شدن سرنوشت 
مسئوالن کشورمان  «: گفت ملی امنيت بافت درمجلس وعضو کميسيون    نماينده مردم » بين احمد پيش «

اند واگر   های زيادی کرده   شده تالش  لمات ايرانی ربوده   ديپ ٤تاکنون برای روشن شدن سرنوشت       
قطعا احتمال   .پيمود را خواهيم    ها   تاکنون راهی باقی مانده باشد که نرفته باشند، قطعا ما آن راه              

که از دست ما ساخته باشد       وقطعا هرکاری    تزياد اس  درجلسات آينده کميسيون   لهئشدن مس  مطرح
و وقت بيشتری    گيرد   يابد، تالش بيشتری صورت     ها شدت بيشتری   گيری بايد پي  .دهيم انجام می 
 برای ما ارزشمند هستند     ها چراکه اين ديپلمات  ،  گيری و روشن شدن اين جريان شود         صرف پي 

و مطمئنا اگر ازتمام ظرفيت       کنيم   بررسی بايد به هرطريق ممکن اخبار و اطالعات موجود را           و
 .خواهيم داشت  بيشتری در پيش روی    عملی بهتر و   های راه ممکن خود در اين زمينه استفاده کنيم،       

نظر   و بر روی آن بحث و تبادل   شده ملی مطرح  امنيت در کميسيون  درآينده نزديک ،  ها مسئله ديپلمات 
نوبه خود تالش    کنيم و من نيز به     مي هايی پيدا    راه حل ،  از کارشناسان  صورت گرفته و با دعوت     

 ». قراربگيرد ودتر در دستور کار کميسيونز هرچه  موضوع کنم تا اين می
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ دسامبر ١٢ = ٢١/٩/١٣٨٣
 دهيم ملی قرار می امنيت دراولين فرصت موضوع چهارديپلمات ايرانی را در دستورکار کميسيون

 ديپلمات  ٤گيری سرنوشت     درباره پي ،  ملی مجلس  امنيت رئيس کميسيون » بروجردی عالءالدين«
بود در دستورکار      داده  شان قول   هاي مجلس در ديدار خانواده        رئيس انی که  شده اير   ربوده

موسوی صحبت شده و قرار براين شد که         با برادرسيد محسن  «: قرارگيرد، گفت  ملی امنيت کميسيون
 شان اند، نظرات  ای انجام داده   که تحقيقات گسترده   ملی، با توجه به اين      امنيت کميسيون درجلسه با 

 ».اتخاذکند را گير اين موضوع شود وتصميمات مقتضی صورت جدی پي  کميسيون بهتشريح شود تا
ساله ٢٢موضوع اسارت    داريم که  ملی آمادگی  امنيت که قطعا ما به عنوان کميسيون       وی با بيان اين    

دنبال کنيم،   را با جديت    رستگارمقدم سيدمحسن موسوی، احمد متوسليان، کاظم اخوان وتقی         
گيری  کنيم در اولين فرصت جريان پي       سعی می  و مان اين جلسه مشخص نشده    هنوز ز «: تاکيدکرد
 ».قراردهيم ايرانی را در دستورکار  ديپلمات٤پرونده 

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٤ دسامبر ١٣ = ٢٢/٩/١٣٨٣

 های کشورمان برای روشن شدن سرنوشت چهارديپلمات ايرانی خاموشند؟ چرا رسانه
ها درتسريع روشن    پايداری با اشاره به نقش مهم رسانه        ایسر رئيس فرهنگ » حسنیمحمداحسان  «

خيلی از دانشجويان، جوانان و مردم ما اصال خبر ندارند           «: گفت،  ايرانی  ديپلمات ٤شدن سرنوشت   



 ٢٣٧  روزمشار گروگان گيرى

٢٣٧ 

براي رهايي  ای   اند تا بخواهند مطالبه     سال پيش درلبنان ربوده شده     ٢٢هايی داريم که     تاکه ما ديپلم  
 .های ما دراين زمينه خاموشند ها وخبرگزاری سازمان صداوسيما و روزنامهچراکه  ،  بدهند صورتآنها  

تر  سريع شدن هرچه  کشورمان برای روشن   از سوی مقامات مسئول     های گذشته  متاسفانه طی سال  
 ،است وکارهايی که تاکنون انجام شده        انجام نشده  خاصی حرکت ،شده ديپلمات ربوده ٤سرنوشت  

،  تيرماه ١٤ساله در  فقط همه  .است های مردمی صورت گرفته    شکل وتوسط ت   بيشتر خودجوش بوده  
ها  ای درمحکوميت اين جنايت صهيونيست      نهايتا بيانيه ،  امر های تحت  دستگاه امورخارجه   وزارت

، تاثير وخنثی است   ها بسيار مقطعی، بی    که به نظر من اين حرکت     ،  کنند فاالنژيست صادرمی  ونيروهای
اند  داده کارهای بزرگی انجام  ،  داشتن ياد ران آراد     ها برای زنده نگه     که مثال صهيونيست   در حالی 

 چندسال است   .دارد ييهود های اسرائيلی و   وکارهای آنها بيشتر جنبه تبليغی روانی در بين خانواده         
ران آراد خالی     ياد سرميز غذا معموال يک صندلی را به           ها صهيونيستكه در فلسطين اشغالي،      

و ،  و اسرائيلی خالی است    های يهودی   معنا که جای ران آراد در بين همه خانواده         به اين ،  گذارند می
ها و   آراد، برگزاری مراسم    تولد ران  ازسويی کارهای بزرگ روانی و تبليغی ديگر مانند جشن             

کارهای تبليغاتی و    خواهند با  هرترتيب می  و به  کنند او برگزارمی  های مختلف با نام و ياد       برنامه
 .اشغالگر اسرائيلی تالش کنند   خلبان ارتش  داشتن ياد اين     برای زنده نگه  ،   وعمليات روانی  ای رسانه

باالخره ،  اند ای رسيده  انجام شده و به چه نتيجه      مسئوالن بايد گزارش دهند که تاکنون چه کارهايی        
 .رام کند تواند حداقل مردم را قدری آ      که همين گزارش می   ،  اسيرند و يا  اند شده  نفر يا شهيد   ٤اين  

برای اين قضيه نياز است تا بتوانيم به نتيجه برسيم و آنهايی             رسانی وعملی  تبليغی، اطالع  يک نهضت 
متعدد های   بايد بسيج شوند وتشکل     ،  توانند نقشی ايفاکنند    رسانی می  اطالع که در امرتبليغ و     

ی ها ن و سازما  بيکار باشند و شروع به حرکت، بازخواست و مطالبه کنند             نبايد ي كشور دانشجوي
 ». در اين نهضت سهيم شوند،وحرکت کنند و از هر طريق که شده دولتی اقدام

بزرگی  کارهای کنيم پايداری سعی می    سرای ما در فرهنگ   «: حسنی خاطرنشان کرد   احسان محمد 
دانشجويی و   های های فرهنگی، تشکل    در اين زمينه تدبير کنيم و با همکاری مراکز، گروه               را

 ».کنيم بتوانيم اين کارها را رفته رفته اجرايی، های خبری مجموعه  بهرسانی اطالع
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٤ دسامبر ١٤ = ٢٣/٩/١٣٨٣
 ايرانی  ساله چهارديپلمات٢٢دادن به اسارت برای پايان اسالم اينترنتی امت پيشنهاد بسيج

هايی که برای طرح و      يکی از راه  «: گفت،  استراتژيک کارشناس مديريت ،  »ابيانه محمدحسن قديری «
گيری ماجرای اين چهارديپلمات وجود دارد، استفاده ازاينترنت است، يعنی هرکسی که با                     پي

گيری  می تواند از اين امکان برای پي        ،  اينترنت در ارتباط است و امکان دسترسی به آن را دارد             
های  ها، سازمان  ، رسانه بشر ی حقوق ها نسرنوشت اين چهارنفر استفاده کند و با ايميل زدن به سازما          

ها را انجام داد و خواستار روشن شدن          گيری توان بهترين پي   می،  جهانی های المللی و شخصيت   بين



  ٨٢کمين جوالى  ٢٣٨

٢٣٨ 

 ديپلمات  ٤گيری سرنوشت    پي ما آن فعاليت الزم را برای      ،  در بعد تبليغاتی   .سرنوشت آنان شد  
های دولتی مسئول هستند و هم        اههم دستگ ،  شده ايرانی درلبنان، انجام نداديم و دراين زمينه         ربوده

بايد گفت که   ،  ای در رابطه با کار رسانه     .غيردولتی های ها و سازمان   های غيردولتی و رسانه    دستگاه
ها دراين زمينه يک ابرقدرت واقعی هستند که درساير کشورها نيز نفوذ دارند و اداره                   صهيونيست

ايران از نظر    اند و درمقابل، ما در     رعهده گرفته غربی را هم با اين تبليغات خود ب        از کشورهای  خيلی
اين زمينه به خوبی استفاده      تبليغاتی خيلی ضعيف عمل کرديم و از امکاناتی که در اختيار داشتيم در            

ها منتظرند که فقط دولت همه       باشد که خيلی   لياين دل  کاری شايد به   يکی از داليل اين کم     .نکرديم
رابطه اين تصور که دفاع در مقابل تهاجم دشمن و يا                اگر دراين  ولی،  تبليغات را برعهده بگيرد   
 راه  گاه   های اداری و دولتی است، برچيده شود، آن         دستگاه فقط برعهده ،  حمله تبليغاتی به دشمن   
 ».برای ابتکار بازخواهدبود

ی خيل،  ايرانی ديپلمات ٤تر سرنوشت    شدن هرچه سريع   وی با اشاره به اين مطلب که برای روشن          
 ٤ما بر زنده بودن      «: داشت، گفت   ياد آنان را زنده نگاه      ،گيری توان انجام داد و با پي       کارها می 
گو باشد،   قطعا اين اسرائيل است که بايد پاسخ       صهيونيستی تاکيد داريم و    ايرانی دربند رژيم   ديپلمات

 ».فروگذارکنيم و ما از هيچ کوششی در اين زمينه نبايد
جای  به،  کرد استفاده توان امروز از امکانات زيادی می     «: ستراتژيک گفت  ااين کارشناس مديريت   

برخوردار بود و در     تهاجمی در تبليغات از يک موضع     عمل كنيم، بايد    انفعالی   اينکه از يک موضع   
يرانی پيشنهاد   ا ديپلمات ٤گيری آزادی     اسالمی را برای پي      همين راستا من بسيج اينترنتی امت        

دفاع در مقابل تهاجم دشمن واتخاذ        ها و برای   مسائل و ديدگاه   روزه برای طرح  چراکه ام ،  دهم می
، نيست حتما در خارج از مرزها حضور پيداکنيم الزم،  موضع تهاجمی درمقابل دشمنان ايران واسالم     

 ».دهد که ازطريق آن درهمه جا حضور داشته باشيم ما می بلکه اينترنت و رسانه اين امکان را به
ما مرتب بايد از    «: افزود،  ايرانی  ديپلمات ٤گيری سرنوشت    لبنان در پي   ره به وظيفه دولت   وی با اشا  

های  خانواده. دنبال آن باشند   نکرده و به   لبنان و مقامات آن بخواهيم که اين موضوع رافراموش         دولت
  موضوعتوانند محور ومرکزی باشند که هرگز نگذارند اين           می ، ديپلمات دربند رژيم اشغالگرقدس    ٤

 ».زمينه بايد همواره فعال باشند فراموش شود و در اين
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٤ دسامبر ٢٢=  ١/١٠/١٣٨٣
 پوشی کرد شده چشم  ديپلمات ربوده٤لبنان در مورد سرنوشت  نبايد از مسئوليت دولت

طی «: ، گفت ايرانی شده های ربوده  از ديپلمات  سيدرائد موسوی با اشاره به تاسيس انجمن حمايت        
 از عنوان انجمن حمايت    تحت تشكلي ها های اين ديپلمات    عنوان خانواده  ما به ،  چندماه گذشته 

هايی که    به حرکت    است که  اين ما که اساس کار    ايرانی تشکيل داديم    شده های ربوده  ديپلمات
ازطرف ،  مداشتي درمالقاتی که با مسئوالن کشور    ،  درکنار آن . دهند انسجام بدهيم   ها انجام می   خانواده



 ٢٣٩  روزمشار گروگان گيرى

٢٣٩ 

تا آخر دوره     بود که  قولی هم داده    ملی دراين زمينه تشکيل شد و          خاتمی يک کميته    آقای
و  انجام اقداماتی است   اين کميته درحال   کند که البته   جمهوری تکليف اين موضوع را روشن      رياست

با نيز  ی  ديدارهاي .کند است  خيلی های آنان  گيری اما پي ،  انصافی است اگر بگوييم کاری نکردند       بی
، دست نياورد  اما چيزی به  ،  ها مراجعه کرد   به اسرائيلی  سرخ   صليب سرخ داشتيم که   مسئوالن صليب 

 گيری توانيم آن را پي    بدهيد، ما می   نتيجه به ما گفتند که اگر شما به ما اطالعات خاصی             رولی د 
در دستورکار  موضوع رابود که قرارشد اين »حداد عادل«وآخرين مالقات ما نيز با آقای، ومنتقل کنيم 

درآن  .جريان را آغازکنند   گيری منسجم اين   ملی مجلس پي   امنيت هفتم قرارداده و از کميسيون     مجلس
بوده و   درگيری وجنگ  های منسجمی انجام شد، صحنه لبنان صحنه            گيری پي سال اول که    ده

 رلبنان امنيت حاکم است   د اما اکنون ،  انجام نشد  درستی دليل تحقيقات  همين نداشته، به  وجود امنيت
دارند و   خوبی و اطالعات  به نوعی در اين پرونده دخيل هستند        افراد مختلفی درلبنان هستند که      و

کميته  بگيرد که افرادی که دراين     ای شکل  الزم است کميته  . تر به سراغ آنان رفت     بايد هرچه سريع  
 جوی قوی  و کميته جست  به صورت منسجم فقط روی اين موضوع کارکنند و واقعا يک             هستند،

پيش که   سال٢٠درلبنان وجود دارد که در       منابع اطالعاتی  چراکه اکنون برخی  ،  درلبنان شکل بگيرد  
توجه به منابع     های اوليه شروع شد، آن منابع اطالعاتی وجود نداشته است و بايد با                   گيری پي

در کارهايی که اکنون انجام     . کرد بررسی،  که دقيقا درآن صحنه افتاده     اطالعاتی جديد، آن اتفاقاتی را    
سراغ کسانی که    ولی واقعا دراين مورد بايد به       ،  کنند را انتخاب می   درشت های مهره شود، فقط  می

نبايد از آن    وجه رفت و به هيچ   ،   يا سرنخی داشته باشند     احتمال دارد که اطالع    يک درصد هم   حتی
کاری  ن که اين اتفاق افتاده، بايد يک گروه       الزمه اين کار اين است که درهمان صحنه لبنا         و،  گذشت

ها و   گروه بگيرد که رياست آن با ايران باشد و           ياب شکل  حضورداشته باشد و گروهی حقيقت     
مسئوليت  ما نبايد از  . کنند نوعی دخيل هستند با ايران همکاری        کشورهايی که در اين پرونده به       

دراين  ها درلبنان بودند و     خره اين ديپلمات  چون باال ،  پوشی کنيم  اين پرونده چشم   لبنان در  دولت
 يا  ،لبنان است  دولت مستقيم اين جريان با     ماموريت داشتند و ازلحاظ حقوقی مسئوليت         کشور
اند واگر فرضا بخواهد بحث شهادت را         بايد رسما اعالم کند که آنان به اسرائيل منتقل شده            لبنان

کند و   نبايد از زير اين موضوع هم شانه خالی         نانلب بايد با دليل ومدرک باشد و دولت       ،  مطرح کند 
ايرانی کرده و     ديپلمات ٤کمک شايانی به آزادی      ،   صتواند با تشکيل يک گروه تحقيق وتفح        می

ديپلمات انجام  ٤گيری سرنوشت اين     که ما برای پي    هايی هرکدام از حرکت  . کند تکليف ما را روشن   
هايی که اخيرا    حرکت توان گفت  د تحوالت دارد وحتی می    رون تاثير بسيار زياد وموثری بر    ،  دهيم می

است، پس   های جديد ما بوده    گيری در واکنش به پي     انجام داده است،   اسرائيل در مورد ران آراد    
 ». بسيار با اهميت است،چند کوچک ما هرحرکت هر

ژاک « با   »ادیشيرين عب  «مالقاترد«: گفت،  ها وی در تشريح ميزان اهميت ران آراد برای اسرائيلی         
بود که   اين،   از شيرين عبادی   ،فرانسه يجمهور  تنها درخواست ژاک شيراک به عنوان رئيس        ،»شيراک



  ٨٢کمين جوالى  ٢٤٠

٢٤٠ 

گيری کند وحتی خانواده ران آراد نيز با شيرين عبادی ديدار کردند و               جريان آزادی ران آراد را پي     
 ».ها دارد که ران آراد برای صهيونيست دهنده اهميتی است اين نشان

شود  ايرانی انجام نمی   ديپلمات ٤گيری سرنوشت    ای برای پي   سوزانه که کار دل   سوی با بيان اين    مو
های بسيار   سرنخ«: سرنخی گذشت، گفت    ترين از کوچک  کار نبايد حتی    نتيجه رسيدن  وبرای به 

له را  ئمستوانيم اين    عنوان خانواده نمی   دارد که ما به    گيری و امکانات   زيادی وجود دارد که نياز به پي      
نفر درد داشته باشد تا       يعنی بايد يک  ،  سوزی دارد  آن نياز به دل    گيری گيری کنيم و پي    مستقيما پي 

 ٤ های اين   دادن به فعاليت خانواده        برای سامان  . جريان باشد   گير صورت مستمر پي     به
که  تیکرديم و اولين حرک      را تاسيس  شده ايرانی  های ربوده  از ديپلمات  انجمن حمايت  ديپلمات،

راهپيمايی روزقدس بود که     ، حضورفعال اعضاي انجمن در         داديم درچارچوب کارانجمن انجام   
آزادی  شد که برای   هايی بين مردم توزيع    دفتريادبود و فرم   و درآن برنامه   داشت بسيارخوبی بازتاب

کنند،  لرا منتق  مردم از آنجا که نهادهای مردمی کارشان اين است که حرف           .  نفر چه بايدکرد   ٤اين  
شايد تا چندسال   . بودند مثل را پيشنهاد کرده     به مقابله شده، های ربوده  ديپلمات اکثريت برای آزادی  

چنينی را   مسائلی اين ،  به عنوان يک نهادمردمی    فراهم نبود که بتوانيم    چنان اجتماعی آن  گذشته شرايط 
٤گيری سرنوشت     يان پي ای از جر    ها استقبال گسترده    که حتی درشهرستان    جايی تا،  مطرح کنيم 

 گير اين  پي شدت ها هستند که در شهرهای مختلف به       وجود دارد وخيلی   شده ايرانی  ربوده ديپلمات
٤همين،  خوردند مستقيم از اسرائيل   سری ايرانی لطمه   توان گفت يک   ای که می   تنها نقطه . له هستند ئمس

آراد را علم     ران ،ايران را بکوبند  ها هرجا که بخواهند        اسرائيلی ،کنيد ديپلمات هستند واگر توجه    
های  انقالب ما حرکت   يکی از اصول   آنجايی که  از،    پس .کنند تا ايران را مورد تهديد قراردهند        می
در مسئولين و مردم کشورمان، جادارد          اسرائيلی ضد های باتوجه به انگيزه    اسرائيلی بوده و    ضد

اسرائيلی ما   عنوان خط اول حرکات ضد        هب دربند اسرائيل  شده ايرانی   ديپلمات ربوده   ٤موضوع
 ».قراربگيرد

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٤ دسامبر ٢٣ = ٢/١٠/١٣٨٣

 ديپلمات آغاز کنند شدن سرنوشت چهار ملی ومطالبه جدی خودرا برای روشن کشورمان بايد عزم های رسانه
» اي سراسركشور اتحاديه  انجمن هاي اسالمي  دانشجويان مستقل دانشگاه ه   «سخن گوي  » پرويز امينی «

چندان مهم، بسيار پرطمطراق و پرسر و صدا وارد ميدان           ها در برابر بعضی ازمسائل نه      رسانه«: گفت
ايرانی دربند اسرائيل،    ديپلمات٤ساله  ٢٢ای همچون بحث اسارت    شوند، درحالی که دربرابر مسئله     می

اين  دانشجويی بايد  های شکلت .جدی خود را آغاز کنند      ملی و مطالبه   های کشورمان بايد عزم    رسانه
واجتماعی  عمومی   ها واعتماد حوزه   ظرفيت له را در دستورکار و اولويت اوليه خودقراردهند و         ئمس

 ».گيری کنند مطالبه پي گيری اين را برای پي جامعه
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نداريم و هرچه داريم از اين        ما از خودمان چيزی   «: امينی با اعالم آمادگی تشکل خود، تاکيد کرد        
برای ،  داشته باشيم  انرژی که درمجموعه   قطعا هرظرفيت    و،  است های استقامت وپايداری   بلمس

 ».خواهيم بست کار اسرائيل به ايرانی دربند  ديپلمات٤ رهايی
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٤ دسامبر ٢٦ = ٥/١٠/١٣٨٣
 ملی مطرح شد امنيت رئيسه کميسيون تئايرانی در هي ديپلمات٤ لهئمس

٤ لهئمسگيری    با اشاره به پي      س،ملی مجل  امنيت مخبر کميسيون شاهرود و     نماينده»کاظم جاللی «
تصميم ،  ملی مجلس  امنيت رئيسه کميسيون  تئهيگذشته   در جلسه هفته   «: گفت،  ايرانی ديپلمات
 لهئمسچراکه اين ،  داشته باشيم  گسترده ودقيقی    ايرانی بررسی  ديپلمات٤ لهئمسشد که نسبت به      گرفته

ای در   زودی جلسه  مقررشد که به    در اين جلسه    .الن ما بسيارمهم است     برای مجموعه مسئو   
 مسئول خواسته شود که از آخرين اطالعات واخباری که ملی تشکيل شود و از مراجع امنيت کميسيون

خود راسا   گزارشی ارائه کنند واز برخی از نزديکان اين عزيزان که          ،  له وجود دارد  ئدر مورد اين مس   
باشيم و   داشته  بخواهيم که درکميسيون با آنان نيز جلسه             ،شان هستند  زانگير پرونده عزي    پي

گيری بيشتر اين     پي له برساند که برای    ئ ما را به اين مس        ،آوری اطالعات  جمع نهايت اميدواريم
ما بسيارمهم   برای مجموعه مسئوالن    ديپلمات ٤پرونده اين . چگونه بايد مسير را هموارکنيم     ،لهئمس

  بسزايی دارای اهميت   ،ملی امنيت نمايندگان و کميسيون     اسالمی، شورای مجلس برای است وقطعا  
اين جلسات در دستورکار      ،  وجود داشت  ملی امنيت دليل تراکمی که در کار کميسيون         به. است
های آينده اين کار را در جلسه کميسيون           بتوانيم در هفته   اما اميدواريم که   ،هفته قرار نگرفت   اين

 ».انجام دهيم
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٤ دسامبر ٢٨ = ٧/١٠/١٣٨٣
 گيری شود المللی پي ی بينئقضا سرنوشت چهارديپلمات بايد از طريق مجامع

ضمن بااهميت   ،   اسالمی شورای راميان وآزادشهر در مجلس        نماينده» رضی مرادعلی منصوری  «
ست که تمام     ا دنبال اين   هفتم به   مجلس«:  گفت  ،ايرانی ديپلمات ٤گيری سرنوشت   خواندن پي  

گير جدی اين جريان      پي ،صورت متمرکز  توانند دراين جريان تاثيرگذارباشند، به     هايی که می   دستگاه
داشته باشد واز طريق        ی بايد جديت بيشتری دراين امرمهم           ئقضا دستگاه باالخص و شوند
ديگر  فتهآنجايی که قرار است دوه     از .گيری شود  المللی اين موضوع مطرح و پي      ی بين ئقضا مجامع
های  گيری لبنان نيز پي   بايد از سوی دولت    صهيونيستی انجام شود،   اهللا و رژيم   حزب اسرا ميان  مبادله
نبايد از   ايران ولبنان نيز    دوستی پارلمانی  تری دراين جهت صورت گيرد وهمچنين گروه           جدی
 ».شود جريان غافل گيری اين پي

 مهر خبرگزاري
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 ٢٠٠٤ دسامبر ٢٩ = ٨/١٠/١٣٨٣
 کنيم می الهه شکايت  المللی بين گيری سرنوشت چهارديپلمات دربند به دادگاه ی پيبرا
گيری مسئوالن   بايد پي «: گفت مجلس،   ی وحقوقی ئقضا رئيس کميسيون  نائب»مال اهللا يوسفيان  عزت«

ی ئقضا يابد واز طريق کميسيون      شده ايرانی تسريع     ديپلمات ربوده   ٤شدن سرنوشت  برای روشن 
انتظار ما اين بود که ازهمان          .کنيم المللی الهه شکايت می      بين به دادگاه المي،  مجلس شوراي اس

ی ئملی وقضا  امنيت هاي  بشر و کميسيون    امورخارجه، دفتر حقوق    از وزارت  جمعی مرکب     ابتدا
 ٤برای رهايی اين   نتيجه نهايی قراردهند و    دائمی تا رسيدن به    را در دستورکار   لهئاين مس مجلس،  
شوند  که اين فرزندان ايران به فراموشی سپرده       نه اين ،  باشند هميشگی داشته  دائمی و  شتال ديپلمات،
 توان تمامبا  بايد مسئوالن به اقدامات خود تسريع بخشيده ومطبوعات نيز            .آن فرابرسد  تا سالگرد 

های مجلس که مرتبط با      دهند و کميسيون    تبعه ايرانی را پوشش مناسب     ٤خود اخبار مربوط به اين    
ما . جدی وعملی خود قراردهند گيری سرنوشت آنان را در دستورکار اين موضوع هستند نيز بايد پي 

لمللی  ابين به مجامع   وقطعا گيری خواهيم کرد     له را پي    ئ اين مس    ،یئقضا نيز در کميسيون    
مللی ال بين همچنين ما بايد تاکنون به دادگاه      و،  داد له خواهيم ئگيری اين مس   برای پي  هايی دادخواست

کار را انجام     در اسرع وقت اين     ،کار انجام نشده باشد     اين کرديم که اگر تاکنون     الهه شکايت می  
 ».داد خواهيم

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٤ دسامبر ٣٠ = ٩/١٠/١٣٨٣

  ايرانی وجود ندارد  ديپلمات٤دليلی مبنی بر شهادت
 ديپلمات  ٤بر شهادت  ی مبنی دليل که هيچ  تاکيد بر اين    با ،رئيس جمهوريمشاور  » محمدعلی ابطحی «

المللی  بين يک از قوانين    صهيونيستی خود را به هيچ       متاسفانه رژيم «: گفت،  ندارد شده وجود  ربوده
 تمام تالش خود را      ،های مسئول بايد برای آزادی چهارديپلمات       اما همه دستگاه  ،  داند متعهد نمی 

های کل نظام و دولت       ی از ضرورت  يک،  ايرانی نسبت به شهروندان   داشتن حساسيت  .کار گيرند  به
 که سيدمحسن  خصوص اين  جا حساس باشد، به    ايرانی در همه   سرنوشت شهروندان  که بايد به   است

ديپلماتيک  رسمی و  دريک ماموريت   موسوی، کاظم اخوان، احمد متوسليان و تقی رستگارمقدم         
بيشتر  خاصی انجام دهند و     فعاليت توانند تر می  های آنان کم   شدند و خانواده   بردند که ربوده   سر می  به

 ها شدن اين ديپلمات    سال از ربوده    ٢٢متاسفانه. گير ماجرا باشند   توانند پي  های رسمی می   از کانال 
صورت اوليه   کدام از آنها موثق نيست و به       اما هيچ ،  شود می گذرد وخبرهای متفاوتی از آنان شنيده      می

اند،  شده زنده ربوده   واز آنجا که آنان      ،ارائه نشده  بر شهادت آنان    دليلی مبنی ،  هم از نظرحقوقی   
شدن سرنوشت  وسيع برای مشخص   تالشی بر شهادت آنان نداريم ولذا     اند و ما دليلی مبنی     زنده قطعا

صهيونيستی در   رژيم. اسالمی است  جمهوری رسمی نظام  وظيفه،  صهيونيستی  ديپلمات دربند رژيم    ٤
 جهانی از های نداده ومتاسفانه حمايت تن المللی وانين و قواعدبينبه توافقات، ق حال وضعيتی تا به هيچ
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٢٤٣ 

برود و در    بين صهيونيستی از  در رژيم ،  دنيا جهانی ومورد قبول   قوانين که عمل به   شده  باعث ،اين رژيم 
رژيم درمقابله با     روی اين  تک صهيونيستی و  المللی از رژيم    بين های دليل حمايت  اين ماجرا نيز به    

بايد  .است مشکل مواجه ساخته   ديپلمات را با   ٤سرنوشت  گيری وتعيين  المللی، کار پي   نبي قوانين
ايرانی  تبعه٤کار گيرند تا وضعيت اين        به خود را   تمام تالش  ،های مسئول دراين زمينه    تمام دستگاه 

 ».شود هرچه زودتر مشخص
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٥ ژانويه ١ = ١١/١٠/١٣٨٣
ايرانی به افکارعمومی    ديپلمات ٤گيری پرونده  بايد ماهانه درمورد پي   ديپلماسی کشورمان    دستگاه
 دهد گزارش

 تالش دستگاه «: گفت،  خارجی مجلس   ملی و سياست    امنيت  عضو کميسيون » جواد جهانگيرزاده «
ايران، خروجی و محصول      ديپلمات ٤رابطه با سرنوشت   خارجی کشورمان در   ديپلماسی و سياست   

امورخارجه از اسارت آنها     وزارت، مقامات   انی که مورد بحث قرارگرفته     نداشته وهر زم   مشخصی
  انتها هيچ  راما د ،  جايی برسد  های آنها به   گيری کردند و ابراز اميدواری کردند که با پي         نگرانی اعالم
  نفر را  ٤خواهند اين  می ايرانيان  مانند همه  ،امورخارجه وزارت مسئوالن البته .است ای عايد نشده   نتيجه
شود و جديت    زمان می  گذشت مان ببينند، ولی بعضی از موضوعات متاسفانه مشمول        اسالمي ميهن در

 .رود به مرور از دست می       باشد، له بايد وجود داشته     ئگيری اين مس    و اهتمامی که برای پي      
عملکرد  خارجه کشورمان بايد ماهانه گزارش     ديپلماسی و وزارت   دستگاه که ضرورت اين است   اولين
 شده را به افکارعمومی دهند که کار تاچه             ديپلمات ربوده   ٤گيری سرنوشت  پي د درمورد خو

دومين  .کنند شدن اين موضوع جلوگيری     مشمول زمان  اين وسيله از   و به  رفته است  ای پيش  مرحله
و  خارجی خود دراين زمينه استفاده کنيم      سياسی وارتباطات  های ابزار  ما بايد از همه   ،  که موضوع اين 

گير سرنوشت آنها هستيم و      نفر برای ما بسيار مهم هستند و ما همچنان پي         ٤اين   نها بايد بدانند که   آ
شود و برای ما خيلی مهم است که اين موضوع به نتيجه        از حيثيت يک ملت محسوب می      اين جزئی 

 و است ملی مطرح شده    امنيت درکميسيون،  صهيونيستی دربند رژيم   ديپلمات ٤موضوع .برسد کامل
موردپرسش قرارگيرند و درکميسيون دراين          ،هستند است کسانی که دراين زمينه مطلع           قرار
دنبال احيای اين موضوع بسيارمهم        صورت جدی به    ملی به  امنيت صحبت کنند و کميسيون     مورد
 ».است

 مهر خبرگزاري
 

 ی جهان سرخ صليب  اسالم به رئيس سازمان های جهان شهدا واسرای دانشگاه نامه کنگره



  ٨٢کمين جوالى  ٢٤٤

٢٤٤ 

، »برگر جاکوب کلن «ای به   درنامه ،اسالم های جهان  شهدا، اسراء ومفقودين دانشگاه    دانشجويان کنگره 
گيری  سرخ را برای پي صليب  خواستند که تمام توان سازمان از وی،  جهانی سرخ صليب  رئيس سازمان 

 .کار گيرد شده ايرانی و آزادی آنان به ديپلمات ربوده٤سرنوشت 
 مهر خبرگزاري

 
 شده ايرانی دراختيار فردی درفرانسه است ديپلمات ربوده نوار بازجويی چهار

ديپلمات  چهار های لبنان، نواری از بازجويی      فاالنژيست نيروهای  سابق ايلی حبيقه فرمانده      معاون
 دراختيار دارد که حاضراست آن را دراختيار ايران           آنان،   شدن شده ايرانی درعصر روز ربوده     ربوده

 .قراردهد
 ـ حاتم   ] روبرت[ريروب«:  گفت ،مطلب ضمن بيان اين  خبرگزاري مهر،  گو با    وآگاه در گفت   يک منبع 

ـ ملقب به کبرا   فرانسه متواری شده    بعدها به  وفاالنژيست بوده    نيروهای رئيس حبيقه  معاون ايلی   
را در آن   جنايات و اقدامات ايلی حبيقه       آنجا کتابی ازخاطرات خود منتشرکرده و تمام        است و در  
 ».است شرح داده
 ،شده درلبنان  ايرانی ربوده   ديپلمات ٤صدای   دراختيار دارد که درآن    گويد نواری  کبرا می «: وی افزود 

درقبال  را   ضبط شده است وحاضر است اين نوار        ،  شدن درهنگام بازجويی   درعصر روز ربوده  
پردازی دانسته   خيال،  ر حاتم را  يروبمسئولين کشورمان ادعاهای     اما،  در اختيار ايران قراردهد   ،  مبلغی

 ».اند دنبال اين نوار نرفته هنوز به و
گيری  روند پي  مهم وموثری را برای ادامه      تواند مطالب  اين نوار می  «: آگاه خاطرنشان کرد   اين منبع 

 ».دهد رايرانی دراختيار ايران قرا  ديپلمات٤سرنوشت 
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٥ ژانويه ٢ = ۱۳۸۳/۱۰/۱۲
 ايرانی راضی نيستيم  ديپلمات٤گيری سرنوشت  لبنان در پي ملکرد دولتاز ع

روند  باتوجه به «:  گفت ،ملی امنيت مجلس و کميسيون    رئيسه تئهيعضو  »بابايی حميدرضا حاجی «
ايرانی در    ديپلمات ٤ای برای     ويژه بايد جايگاه ،  صهيونيستی لبنان و رژيم    اهللا اسرا ميان حزب    مبادله
محورهای بسياراساسی بحث در مذاکرات با         ظر گرفته شود واين مقوله يکی از         ن ررابطه د  اين

له ئبايد اين مس     المللی نيز   بين ازطريق مجامع  . لبنان باشد   اهللا از سوی حزب     صهيونيستی رژيم
با  فازجديد و   ديپلماسی کشورمان بايد دريک        يعنی دستگاه  ،   کنيم دنبال صورت جدی   به را

 ».کند گيری ورود پيداکند و قضايا را پي  اين جريانديپلماسی، بيشتر در قدرت
قطعا تمامی موارد   «: ملی، افزود  امنيت کميسيون  ديپلمات در  ٤جدی پرونده    گيری وی با تاکيد بر پي    

 امور  کرد و دولت و وزارت خواهيم گيری پي ملی مجلس امنيت  موجود دراين پرونده را در کميسيون     
لبنان  چرا که دولت  ،  موضوع بيشترکنند  گيری اين  پي ارها را برای    فش کنيم که  خارجه را موظف می   



 ٢٤٥  روزمشار گروگان گيرى

٢٤٥ 

 گيری اين  لبنان در پي   اهللا هايی که حزب   غير از فعاليت   به دراين زمينه کارموثری انجام نداده و قطعا       
امنيتی او   پوشش هايی را که در تحت      ديپلمات نيز بايد سرنوشت   لبنان دولت ،  دهد له انجام می  ئمس

 ».کند گيری پي، ديپلماتيک بودند رزمين او مشغول فعاليتبودند و درس
 مهر خبرگزاري

 
  است شده موثر وکافی نبوده  ديپلمات ربوده٤ديپلماسی درمورد  اقدامات دستگاه

 در دستور ،   ديپلمات ٤گيری پرونده  پي«: ملی مجلس گفت   امنيت عضو کميسيون » سلمان خدادادی «
امورخارجه  مصمم است که مسئولين مربوطه خصوصا وزارت      کميسيون   کار کميسيون قرار گرفته و    

. گيری کند  له را پي  ئنهايی اين مس   پرونده را جوياشده و تا حصول نتيجه       گيری روند پي  و را احضار 
اما ،   کند تر از اينها عمل       بايد خيلی فعال     ديپلماسی کشورمان   نه تنها مجلس، بلکه دستگاه        

تحرکاتی از سوی مسئوالن انجام      ، ديپلمات ٤شدن اين  ربوده دبينيم که درسالگر   هرسال می  متاسفانه
له ديگر  ئآيد و پس از سالگرد، اين مس         عمل می  هايی به  مالقات نيز ها و از طرف خانواده     شود می

شده  ای دروصف اين چهارديپلمات فراموش      ای مقاله  روزنامه سالگرد بعدی که   شود تا  فراموش می 
 گيری طوری که عدم پي به، يابد له ادامه میئفراموشی اين مس ،ن روالو بازهم طبق هما، کند منتشرمی

 ».است  ديپلمات نيز بوده٤های اين   همواره موجب نارضايتی خانواده،لهئجدی اين مس
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٥ ژانويه ٣ = ١٣/١٠/١٣٨٣
 ندارد درلبنان ايراني ديپلمات هاي بازجويي از نواري هيچ حاتم ريروب
بازجويي  نوار  موضوع داشتن  لبنان،نيروهاي فاالنژسابق   سابق ايلي حبيقه فرمانده      محافظ ر حاتم يروب

ر حاتم  يروب . وي فروش آن را به ايران پيشنهاد كرده باشد، تكذيب كرد            اين كه و   يايران هاي ديپلمات
خبر كامال   اين«: كرد االوسط تاكيد  اي الشرق  تلفني با شماره امروز روزنامه فرامنطقه       گوي ودر گفت 

 ».ايران بفروشم اساس است و من چنين نواري دراختيار ندارم تا آن را به بي
 ».ام ها است كه كارسياسي را كنارگذاشته من سال«: وي درادامه خاطرنشان كرد

نقل ازمنابعي رسمي كه نام آن را ذكرنكرده بود،           روزگذشته به ] خبرگزاري مهر[ ايران يك خبرگزاري 
شده است،    معروف »دمشق يل به ئازاسرا«عنوان دليل چاپ كتابي تحت      اخيرا به   حاتم كه «: نوشت

شده درلبنان را كه درهمان روز ربودن آنان تهيه شده، در             ايراني ربوده  هاي نواربازجويي از ديپلمات  
 ».فروشدبايران  اختياردارد وحاضر است آن را به

 فارس خبرگزاري
 ٢٠٠٥ ژانويه ٥ = ۱۳۸۳/۱۰/۱۵

 داد ايرانی واکنش نشان ديپلمات٤ايرانی ازسرنوشت مجدانه منابع گيری هاآرتص به پي  روزنامه



  ٨٢کمين جوالى  ٢٤٦

٢٤٦ 

سابق فاالنژ   قبل اعالم داشت که منابع      مدتی،  هاآرتصروزنامه صهيونيستي  خبرنگار  »يوسی ملمان «
نقل از   مهر به  گزارش خبرگزاری  به .دارند ايرانی در دست   های گويند نواری از بازجويی ديپلمات      می

گيری مصرانه منابع مختلف ايرانی         پيش در واکنش به پي        چندی روزنامه هاآرتص، اين  روزنامه
منبع که نخواست    يک«: در مطلبی ادعا کرد    ،  صهيونيستی درخصوص چهار اسيرايرانی دربند رژيم     

ر يکار کشور است، گفت روب     عناصر محافظه  ايرانی که وابسته به    به يک خبرگزاری   نامش فاش شود،  
بازجويی  ويیئويد بخشی از نوار    ادعا کرد که   ،فاالنژ درلبنان  سابق تشکيالت اطالعاتی   معاون حاتم

  ».دارد را در دست شدند،  ربوده وکشته١٩٨٢لبنان درسال  ايرانی که درطول جنگ چهارديپلمات
اصلی جر وبحث در        ايرانی يکی ازنکات     های سرنوشت ديپلمات  «: هاآرتص درادامه نوشت    

يل درباره ران آراد بوده است که تاکنون خبر موثقی درباره او              ئاهللا واسرا   ميان حزب  گوهای وگفت
  ».منتشرنشده است

 خود در  اهللا نماينده  حزب ها ازطريق  گو وايران درچارچوب گفت  «: صهيونيستی ادعاکرد  اين روزنامه 
 هرگونه پيشرفت در    شرط برای  عنوان پيش  ها به  خواستار اطالعاتی درباره سرنوشت ديپلمات    ،  لبنان 

 ».است گوها شده وگفت
مستندی ازبازجويی   ويی گزارش ئويد که نوار  اظهارداشته که روزشنبه منتشرشد، حاتم    طبق گزارشی 

با اين همه،     .دهد دست می  آنها به  چهارديپلمات است و اطالعات مهمی درباره سرنوشت           
 » است ودداری کردهدليل جعلی بودن خ شده است که ايران از خريد نوار به گزارش
بازرسی  های ايست يکی ازمراکز رکنندکه چهارديپلمات د    ها استدالل می    ايرانی«: افزايد می هاآرتص

 ».يلی منتقل شدندئاسران يل دستگيرشدند وبعدا به يک زندائاسرا نيروهای دفاعی
های  تفاالنژيس توسط   گويد که چهار ديپلمات      می ،يل درتوجيه اقدامات تروريستی خود      ئاسرا

پناهندگان صبرا وشتيال را     اردوگاه شد وقتل عام در     رهبری می   مسيحی که اخيرا توسط ايلی حبيقه     
ی اين رژيم   ها نبرخی خبرها به زندا    که بنا به   شان ولی ازاعالم سرنوشت  ،  دستگيرشدند انجام داد، 
 .زند سرباز می اند، منتقل شده

 مهر خبرگزاري
 

 ي گيرند؟چه كساني از آب گل آلود ماهي م
 سال پيش درلبنان، براي خانواده هاي شان سختي و مرارت             ٢٢شايد مفقود شدن چهارعزيز ايراني   

شايد ! بسياري به همراه داشت، ولي متاسفانه اين مسئله مهم، براي بعضي ها نان بسياري داشته است              
فانه تر بنگريد،  ولي كمي تامل كنيد و منص    » چه وقت اين حرف هاست؟  «امروز تعجب كنيد و بگوييد كه   

از يك طرف دعا مي كنم كه ان شااهللا اين چهارعزيز زنده باشند و          . تا به حقيقت آنچه مي گويم پي ببريد     
به سالمت به آغوش خانواده هاي محترم ومعززشان برگردند، از طرف ديگر بيشتر دعا مي كنم كه اگر               



 ٢٤٧  روزمشار گروگان گيرى

٢٤٧ 

اي وحشيانه  صهيونيست ها قرار     سال دوري وفراق، اين عزيزان زير شكنجه ه       ٢٢قراراست در اين     
 . داشته باشند، خدا كند كه همان اول به شهادت رسيده باشند

ـ  ...يكي از مهم ترين آنها، اين است كه بعضي    .  سال، شاهد ماجراهاي بسياري بوده ايم    ٢٢در طي اين      
اي شان سودي  نمي دانم چه خطابشان كنم ـ با انتشار اخبار غيرموثق وساختگي، كه شايد در ظاهر بر              

هم نداشته باشد، به خيال خودشان تالش مي كنند تا مثال مسئله چهارگروگان ايراني به فراموشي                  
اين كه مسئله به فراموشي سپرده نشود، حرف درستي است، ولي اين كه به چه قيمت                ! سپرده نشود

شما، اخبار  متاسفانه خانواده اين چهارعزيز، درست مثل من و          . اين كار صورت گيرد، مهم است    
يعني اين گونه نيست كه خانواده ها از مسئله           . واطالعاتي را دارند كه درمطبوعات مي خوانيم        

اين اخبار، خيلي    . مطمئن باشند واصال توجهي به آنچه رسانه هاي خبري منتشر مي كنند نداشته باشند         
ظاري آنان اثر مثبت يا      بيشتر و پيش تر از اين كه روي من وشما تاثيربگذارد، بر روحيه و چشم انت               

 .منفي خود را مي گذارد
متن خبر . خبرگزاري مهر، خبري منتشركرد كه بسيار جاي تامل وتوجه داشت       ١٢/١٠/١٣٨٣القصه، روز 

 :اين بود
 شده ايرانی دراختيار فردی درفرانسه است ديپلمات ربوده نوار بازجويی چهار«

ديپلمات  چهار های لبنان، نواری از بازجويی      ستفاالنژي نيروهای  سابق ايلی حبيقه فرمانده      معاون
 دراختيار دارد که حاضراست آن را دراختيار ايران           آنان،   شدن شده ايرانی درعصر روز ربوده     ربوده

  .قراردهد
 ـ حاتم   ] روبرت[ريروب«:  گفت ،مطلب ضمن بيان اين  خبرگزاري مهر،  گو با    وآگاه در گفت   يک منبع 

ـ ملقب به کبرا   فرانسه متواری شده    بعدها به  وفاالنژيست بوده    نيروهای رئيس حبيقه  معاون ايلی   
جنايات و اقدامات ايلی حبيقه را در آن          آنجا کتابی ازخاطرات خود منتشرکرده و تمام        است و در  
 ».است شرح داده
 ،شده درلبنان  ايرانی ربوده   ديپلمات ٤صدای   دراختيار دارد که درآن    گويد نواری  کبرا می «: وی افزود 

درقبال  را   ضبط شده است وحاضر است اين نوار        ،  شدن درهنگام بازجويی   درعصر روز ربوده  
 پردازی دانسته و خيال، ر حاتم رايمسئولين کشورمان ادعاهای روب اما، دراختيار ايران قراردهد، مبلغی

 ».اند دنبال اين نوار نرفته هنوز به
گيری  روند پي  مهم وموثری را برای ادامه      د مطالب توان اين نوار می  «: آگاه خاطرنشان کرد   اين منبع 

 » .دهد رايرانی دراختيار ايران قرا  ديپلمات٤سرنوشت 
 :حاال چرا اين خبر، تعجب مرا برانگيخت

» يك منبع آگاه«منبع خبر اصال مشخص نيست و درست مثل شايعه سازي هاي سياسي، به ذكر               : اول
 .كهنه و نخ نما شده استبسنده شده است كه اين روش ديگر درايران 

 .او» معاون«ايلي حبيقه بوده است، نه آن گونه كه در متن خبر آمده» محافظ«روبير حاتم فقط: دوم



  ٨٢کمين جوالى  ٢٤٨

٢٤٨ 

منبع آگاه نگفته است كه روبير حاتم در تماس تلفني خصوصي با ايشان و يا درگفت وگو با                  : سوم
 ؟»بلغی دراختيار ايران قراردهدرا درقبال م نوار حاضراست اين«خبرگزاري ها اعالم كرده است كه

اين منبع آگاه كه حتي خانواده هاي چهارگروگان  ايراني حق  شناختن آن راندارند، از كجا                  : چهارم
مهم وموثری را    تواند مطالب  نوار می  اين«مي داند كه محتواي نوار ادعايي چيست كه قاطعانه مي گويد        

 ؟ ».دهد ررانی دراختيار ايران قرااي  ديپلمات٤گيری سرنوشت  برای ادامه روند پي
اين منبع آگاه، پيش ازانتشار خبر وجود اين نوار، با كداميك از مقامات نظام ومسئوليني كه                  : پنجم

مسئله گروگان ها به آنان مربوط مي شود، مذاكره كرده كه اين گونه نظام را محكوم كرده ومدعي                   
نوار  دنبال اين  هنوز به  وپردازی دانسته    ا خيال ر حاتم ر  يمسئولين کشورمان ادعاهای روب    «: مي شود
چون بعد ازانتشار اين خبر ازسوي خبرگزاري مهر بود كه وزارت امور خارجه عكس العمل           » .اند نرفته

 .نشان داد، نه قبل ازآن
خبرگزاري «١٣/١٠/١٣٨٣باتوجه به نكاتي كه ذكرشد، كافي است تا نگاهي به خبري كه روزبعد يعني            

 :ركرد، بيندازيدمنتش»  فارس
 ندارد درلبنان ايراني ديپلمات هاي بازجويي از نواري هيچ حاتم ريروب«

بازجويي  نوار  لبنان، موضوع داشتن  نيروهاي فاالنژسابق   سابق ايلي حبيقه فرمانده     ر حاتم محافظ  يروب
ر حاتم  يروب . وي فروش آن را به ايران پيشنهاد كرده باشد، تكذيب كرد            اين كه و   يايران هاي ديپلمات
خبر كامال   اين«: كرد االوسط تاكيد  اي الشرق  تلفني با شماره امروز روزنامه فرامنطقه       گوي ودر گفت 

 ».ايران بفروشم اساس است و من چنين نواري دراختيار ندارم تا آن را به بي
 ».ام ها است كه كارسياسي را كنارگذاشته من سال«: وي درادامه خاطرنشان كرد

نقل ازمنابعي رسمي كه نام آن را ذكرنكرده بود،           روزگذشته به ] خبرگزاري مهر[ ايران يك خبرگزاري 
شده است،    معروف »دمشق يل به ئازاسرا«عنوان دليل چاپ كتابي تحت     حاتم كه اخيرا به    «: نوشت

شده درلبنان را كه درهمان روز ربودن آنان تهيه شده، در             ايراني ربوده  هاي نواربازجويي از ديپلمات  
 ».فروشدبايران  تياردارد وحاضر است آن را بهاخ

حاال شما قضاوت  كنيد كه اين اخبارنسنجيده، چه مي كند با دل پدران ومادران چشم انتظار اين                    
 !چهارعزيز ، وفرزند دل سوخته و همسرمنتظر سيدمحسن موسوي

 حميد داودآبادي
 وبالگ كاظم اخوان

 ٢٠٠٥ ژانويه ٦ = ۱۳۸۳/۱۰/۱۶
 ديپلماتيک جديدی آغازشود  بايد حرکت،ايرانی ديپلمات ٤ سرنوشتشدن برای روشن

: ، گفت خارجی اين کميسيون    سياست  ملی ورئيس کميته    امنيت  عضو کميسيون » منوچهر متکی «
ايرانی، به روزشدن اطالعات در        ديپلمات ٤گيری پرونده  ملی برای پي    امنيت  کار کميسيون  مکانيزم«

مشترک و بررسی      جلسات خارجه، برگزاری  امور  سئوالن وزارت تماس وارتباط مستمر با م      



 ٢٤٩  روزمشار گروگان گيرى

٢٤٩ 

المللی است   های بين  ها، کشورها وسازمان   کارهايی برای سلسله اقداماتی جديد در رابطه با دولت         راه
ها  آخرين وضعيت اين ديپلمات     اول نسبت به    ديپلماتيک جديد، بتوانيم در گام       تا دريک حرکت   

عملی برای   بتوانيم گامی ،  سياسی های مختلف  گيری از اهرم   يم وبا بهره  آوری کن  مان را جمع   اطالعات
خارجی، اين   راستای وظايف خود در ارتباط با روابط         ملی در  امنيت کميسيون .برداريم آزادی آنان 

درتماس نزديک با مسئوالن ديپلماسی کشور و               له را در دستورکار خود دارد و             ئمس
دست  ايرانی اطالعی را به    های آخرين وضعيت ديپلمات   بتواند از گير است که     پي،  امورخارجه وزارت

 ».عمل آورد جدی به اقدام، آنان تر سرنوشت سريع شدن هرچه بياورد و درجهت روشن
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٥ ژانويه ٨ = ۱۳۸۳/۱۰/۱۸
 ها شده، دانشجويان و رسانه های ربوده تشکيل مثلث خانواده ديپلمات

کاری  با اشاره به کم، اسالم های جهان شهدا واسرای دانشگاه  مرکزی کنگره اددبير ست» محمد آقارضی«
باتشکيل مثلث  «:  گفت ،شده ايرانی   ديپلمات ربوده   ٤گيری سرنوشت  امورخارجه در پي    وزارت
 .دهيم ترين اسارت دانشجويی پايان می      طوالنی به،  ها رسانه  ديپلمات، دانشجويان و    ٤های   خانواده
تهران آغازشد که کارهايی فرهنگی با          دانشگاه علم وصنعت    از يل اين کنگره   اوليه تشک  حرکت

متوجه شديم احمد متوسليان يکی      در اين دانشگاه انجام شود که      محوريت موضوع شهدای دانشجو   
اين  آن زمان  دانشجوی دانشگاه علم وصنعت بوده است و تا          ،  ايرانی شده  ديپلمات ربوده   ٤از  

باتوجه  رسيديم که  اين نتيجه   به ،داديم هايی که انجام   گيری در پي  .بود فتهموضوع مورد غفلت قرارگر   
 نفر از آنها      ٢ ديپلمات ايرانی که       ٤گيری وضعيت     امورخارجه در پي    های وزارت  کاری به کم 

تواند بسيار تاثيرگذار باشد و       خارجی می  دانشجويی با ابعادگسترده داخلی       دانشجوهستند، حرکتی 
گونه مسائل وهمچنين زنده     گيری اين  اسالم برای پي   جهان های گره پلی ميان دانشگاه   کن وسيله اين  به

گير درسطح داخلی      اقدامات قاطع، منسجم و پي        . کنيم ايجاد ،دانشجو داشتن ياد شهدای     نگاه
کشورمان يعنی احمد    شدن وضعيت دوتن از دانشجويان     المللی درخصوص آزادسازی و روشن     وبين

برند و   سر می  صهيونيستی به  شان که دراسارت رژيم      ن موسوی وهمراهان   متوسليان وسيدمحس 
  .است اين ستاد  اهداف ترين شود، از جمله مهم     محسوب می   تاريخ دانشجويی ترين اسارت  طوالنی

تاکنون مشکالتی  ،  ايم درپيش گرفته  مالی و امکانات دراين راهی که          علت نداشتن پشتوانه    به
را  دانشجويی و چاپ نشرياتی      ها، اردوهای  ن وضعيت تاکنون يادواره     اما با همي   ،  ايم نيزداشته

منسجم  های ها و برنامه   ريزی برای برگزاری يادواره     برنامه ايم که  ها داشته  تهران وشهرستان  سطح در
 ».ای آينده ما خواهدبود هبرنامه ازجمله شهرهای مختلف کشور ديگر در

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ ژانويه ٩ = ۱۳۸۳/۱۰/۱۹
 ميکن ری نکند خودمان اقدام میيگي امورخارجه پ اگر وزارت



  ٨٢کمين جوالى  ٢٥٠

٢٥٠ 

 دست آوردن نوار    خارجه برای به    امور ری وزارت يگي پ عاشورا با اشاره به عدم        فرهنگی  موسسه
ن نوار که سندی يآوردن ا دست ای اعالم کرد، برای به هيانيدر ب، رانیيشده ا پلمات ربودهي د٤ی يبازجو 

 امور  که وزارت  ستی است، در صورتی   يونيصه ميهای دربند رژ   پلماتيرونده د ری پ يگي مهم برای پ  
خبر  به ه با اشاره   يانين ب يدرا .کرد مياورد، خودمان اقدام خواه    يعمل ن  خارجه اقدام مقتضی را به      

شدن در دست    ربوده رانی درعصر روز  يا پلماتي د ٤ی  يوجود نواربازجو  د مبنی بر  يمنتشرشده در جرا  
ن يارائه ا براي   و آمادگی وی   برد سر می  که درفرانسه به   ستيفاالنژ روهایيالن سابق ن  مسئو کی از ي

ن يامورخارجه ا  آصفی اعالم کرد که وزارت     آقای،  خبر نيپس از انتشار ا   «: آمده است ،  رانيا نوار به 
 ن نوار همانند   يدست آوردن ا    ری برای به   يگي ا پ يگو اما متاسفانه ،  ری خواهدکرد يگي له را پ   ئمس
شده  دست فراموشی سپرده   پلمات به ي د ٤ن  يسرنوشت ا  شدن خارجه برای روشن   ری وزارت يگي پ

ان يآقا ديست وشا ين موضوع قائل ن   يتی برای ا  ياهم پلماسی کشورمان چندان  يد د دستگاه يشا. است
 همچنان  ،زبگذردين گري سال د  ٢٢ده است و اگر     ين اسارت به درازا کش    ياند که ا   نکرده احساس هنوز
 »!خواهندکرد ه های نادرست و ابراز تاسف بسند زمان به دادن وعدهيعز ئوالنمس

صراحت اعالم   به،  ريکب نیيخم ما فرزندان «: دکرده است يه خود تاک  يانيعاشورا درب   فرهنگی موسسه
ن يش از ا  يخود ادامه داده وبخواهد ب      انگاری خارجه همچنان به سهل     امور م که اگر وزارت    يکن می
دست آوردن نوار مذکور را مورد        زنی برای به  يکشورمان ورا   تبعه ٤ن  يری سرنوشت ا  يگي له پ ئمس

اهللا، خود راسا    روح افتگان مکتب حضرت   يمرزو بوم و پرورش    نيانقالبی ا  غفلت قراردهد، فرزندان  
 هر اقدامی که در داخل وخارج       ،شااهللا آزادی آنان   شدن سرنوشت و ان     شده وبرای روش   وارد عمل 
 ».آورد ميعمل خواه به ،ازباشديناز کشور 

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ ژانويه ١١=  ٢١/١٠/١٣٨٣

 رانی هرگز درلبنان مختومه نخواهدشد يشده ا پلمات ربودهيپرونده چهارد
های  شهدا واسرای دانشگاه   ان عضو کنگره  يدار بادانشجو يدر د ،  رلبنان درتهران يسف» منصور عدنان«

شدن سرنوشت   روشن«:  گفت ،رانیيشده ا  پلمات ربوده ي د ٤وشتری سرن يگي درباره پ ،  اسالم جهان
پرونده ازنظر دولت و       نيهرگز ا  . دولت وملت لبنان است      يدغدغه اصل ي،  رانياي ها پلماتيد

ن يم که ا  يادی دار يز ديشد و ام  د مختومه نخواه  ،پلمات ما يسرنوشت برادران د   نييلبنان تا تع   ملت
کوشش دولت وملت لبنان و وسائل           واهتمام   . برسد سرانجام ک به  يای نزد   ندهيله در آ    ئمس
تر از اهتمام    وقت کم  چيه،  رانیيا  برادران سرنوشت نييلبنان نسبت به تع     جمعی و مطبوعات   باطتار

داخلی گسترده برای    دوره دشوار جنگ    کيلبنان شاهد   . است ه نبوده ينسبت به قض   وکوشش شما 
 نيا قت ربودن يو درحق ،  شدند طی ربوده ين شرا ي درچن ،ما  پلماتيسال بوده است وبرادران د     ين چند
ای  اول فاجعه  ران، بلکه در درجه   يزاياسالمی وملت عز   ای برای جمهوری   تنها فاجعه  نه،  پلماتيد ٤

ای در قلب    ژهيار و يبس گاهين برادران جا  يکه ا  نيبخصوص ا ،  است برای دولت وملت لبنان بوده     



 ٢٥١  روزمشار گروگان گيرى

٢٥١ 

موضوع  .است نی به هر دوکشور بوده     يارسنگي اقدام ضربه بس   نيقت ا يداشتند و درحق   ها لبنانی تمام
لبنان قراردارد و    ژه دولت و ملت   يارگسترده و و  يمورداهتمام بس ،  رانی ما درلبنان  يا برادران شدن ربوده
  همواره  ن موضوع يگرفته، ا  صورت ه دو دولت  يان مسئوالن بلندپا  يدارهای رسمی که م   يد درتمام

 ن موضوع را موضوع اساسی در روابط دو کشور قلمداد           يته و ما ا   قرارداش گوها   ودرصدر گفت 
به  افتن يا دست يو پلماتي د ٤ن  يا سرنوشت نييکوششی جهت تع    چيلبنان از ه    م و دولت   يکن می

استفاده از تمام    ها با  و درتمام مناسبت   غ نکرده   ي در ،سرنوشت آنان شود   نيياطالعاتی که موجب تع   
 ».دينما نه اقدام نموده و میين زميدرا، کارهای موجود راه
 ردگاه شما د  يد«: ر جعجع گفت  يسم ق از يدق یيبازجو بر ان مبنی يرلبنان درمقابل خواسته دانشجو   يسف

لبنان   دولت ربط در يدگاه را حتما به مسئوالن ذ      ين د ياست وما ا   توجه قابل اريله بس ئن مس يمورد ا 
 نيرامون ا ي پ ياندک اري اطالعات بس   لبنان .کرد  ميمطرح خواه  را های شما  خواسته منتقل و 

دارهای يواقع د  در،  رانيلبنان وا  له در ئن مس ين ا يربط ومسئول يذ  های دستگاه که دارد موضوع 
 اند و ما   ه داشته يقض نيرامون ا يشتری پ يدست آوردن اطالعات ب     کی جهت به  يارمستمر و نزد  يبس

ن يرا ا يز ،ار دشوارتر است  ي ما بس  طيکه شرا  نيبخصوص ا ،  ميشتر از شما دردمند هست    يقت ب يدرحق
را ما صدها   يز م  يکني درک م  انسان را کامال   کيشدن   ق وابعاد ربوده  يبرادران مهمان ما بودند وما حقا     

 ».ميا شده داشته فرد ربوده
ن کشور اقدامات    يداخلی درا  ان جنگ يپس از پا    لبنان  که چرا دولت    يسوال رلبنان درپاسخ به   يسف

: است، گفت  رانی انجام نداده  يا شده پلمات ربوده ي د ٤ع سرنوشت   يشدن سر  قاطعی را برای روشن    
ی لبنان قرارگرفت و    ئقضا اهتمام دستگاه  لبنان در صدر   ل دولت ياز تشک  ن موضوع بالفاصله پس   يا«

افت يازمند در  ي ن  ئيقضا نش شدند و دستگاه       يگز نهيزم نيای درا   کارآگاهان وقضات خبره    
های کاملی را    قات وبازرسی ينه تحق ين زم يکه بتواند درا   نيا است تا  وعن موض يدرباره ا  کافی اطالعات

 ».بدهد انجام
رانی برای  يشده ا  پلمات ربوده يد ٤ موضوع روشن شدن سرنوشت       ن نکته که  يان ا يعدنان منصور باب   

های موجود جهت      تيکارها وظرف   لبنان ازتمام راه     دولت«: ت است، افزود    يار حائزاهم  يما بس  
هرگز ازپا    ن راه  ياستفاده خواهدکرد و درا         رانیيا شده پلمات ربوده  ي د  ٤ شتسرنو نييتع

برای . کند روشن مانت بودند را   ازان که درکشور ما       ين عز يا که سرنوشت  نينشست تا ا    نخواهد
های دوکشور   ان سران دولت   ياطالعات وتماس م    مبادله رانی،يا پلماتي د ٤شدن سرنوشت     روشن

ار يران بس يپلمات درا ي د ٤ن  يسرنوشت ا  زان که يهمان م  و به  دارد ادامه حظهل طور مستمر ولحظه به    به
 ».دارد تي برای ما اهم،شتريزان بلکه بين ميهم ت است بهيحائزاهم

 مهر خبرگزاري
 

 رانیيا پلماتيری سرنوشت چهارديگي رلبنان برای پي از سفيرانيا انيمطالبات دانشجو



  ٨٢کمين جوالى  ٢٥٢
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ن ير ا يدار با سف  ي در د  ،رانی درلبنان يشده ا  های ربوده  لماتپير سرنوشت د  يگي ان پ يجمعی از دانشجو  
ن مطالبات به    ينه مطرح کردند وخواستار انتقال ا       ين زم ي مطالبات خود را در ا       ،کشور درتهران 

، اسالم های جهان  شهدا و اسرای دانشگاه     مرکزی کنگره  ر ستاد يمحمد آقارضی دب   .لبنان شدند  دولت
ری سرنوشت  يگي پ،  رانیيا انيعنوان دانشجو  انی دانشجو بودند وما به    ريا پلماتي د ٤نفر از    ٢«: گفت

 .ميدان شرعی، عقلی و انسانی خود می      فهيرانی را وظ  يشده ا  پلمات ربوده ي د ٤طور کلی    ن دونفر و به   يا
 حفاظت ازجان آنان    يت حقوق ياند و مسئول   شده لبنان ربوده  در خاک  پلماتي د ٤  نيی که ا  يازآنجا

صورت شفاف    مطالبات خود را به       ،رلبنانيسف دار با يما در د   ،  بنان بوده است   ل برعهده دولت 
 ».دهد لبنان انتقال به دولت مان را مطالبات ميخواست لبنان ريکرده و از سف مطرح
ن يا رانی در يشده ا  پلمات ربوده ي د ٤  ری سرنوشت يگي لبنان در پ   ان از دولت  يدانشجو مطالباتوي  

   :ردک انيگونه ب نيکشور را ا
صورت رسمی چه    به،  ها پلماتيد نيسرنوشت ا  ریيگي لبنان در پ   م که دولت  يم بدان يخواه ما می  ـ   ١

 .نده داردي نفر درآ٤  نيسرنوشت ا شدن برای روشن ای اقداماتی انجام داده و چه برنامه
ج ايدهد ونت  انجام لبنان ی جدی در خاک     يجو وق وتفحص و جست     يد تحق يلبنان با  دولت ـ    ٢

 . جوی خود را رسما اعالم کند وجست
 ٤اقدام به ربودن     شيروهاين٦١ ست که درسال  يفاالنژ روهایيکی از سرکردگان ن    ي ر جعجع يسم ـ   ٣
از  رانیيپلمات ا  ي اما درمورد چهارد      ،راستيلبنان اس   اند، اکنون در زندان       رانی کرده  يا پلماتيد

 ر جعجع ي از سم   ،ا حضور درلبنان   رانی ب ياي گروه م که ياست و ما خواستارآن      ی نشده ياوبازجو
 .شود ی روشنيربا ن آدمينی ايع شاهدان کی از يتوسط ماجرا قيکنند تا حقا ای حرفه یيبازجو

ن يهای ا  ریيگي ج پ يدهد و نتا   ليتشک ن پرونده يری ا يگي ژه برای پ  يای و  تهيد کم يلبنان با  دولت ـ   ٤
ن يا های خانواده ران و يا وص دولت الخص افکارعمومی وعلی    به ،زمانی مشخص  در مقاطع  تهيکم
 .شود زان گزارشيعز
شده  پلمات ربوده ي د ٤له  ئمس لبنان برای طرح   اهللا وقفه حزب  حضورفعال وتالش بی   همزمان با  ـ   ٥
له ئمس ني ا يريگي تواند با پ   لبنان می  دولت ستی،يونيصه مياهللا و رژ   ان حزب ياسرا م  رانی در مبادله  يا

 .کند صورت جدی مطرح له را بهئن مسياست، ا ن تبادليطه اآلمان که واس ازجانب دولت
 مهر خبرگزاري

 کنند ری میيگي  را پيرانيشده ا پلمات ربودهيهای مجلس موضوع چهارد ونيسيکم
ای متشکل   تهيل کم يد بر تشک   ي با تاک   ،نود اصل ونيسيعضو کم  و تهران ندهينما»اضيدعلی ر يس«

های مرتبط با    ونيسياعالم کرد کم  ،  شده پلمات ربوده ي د ٤ری سرنوشت   يگي ازنهادهای مسئول برای پ   
بارها «: گفتوي   .دهند ن موضوع را در دستورکار جدی خود قرارمی         ين موضوع در مجلس، ا     يا

ا ي رئيس جمهوريی از سوی     يها تهيکم ،رانیيا پلماتي د ٤ری سرنوشت   يگي پبراي  م که   يشاهدبود
ولی متوقف  ،  خورد ن خبر تلنگری می    يا گاه  بی شود و گاه و     ل می يتشک ربطيی ذ ها نر ارگا يسا
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رسد  نظر می  به .است ی نداشته ياي روندپو ،رانیيا پلماتيد ٤ری سرنوشت    يگي شود ومتاسفانه پ    می
امورخارجه وشورای   ملی مجلس، وزارت    تيامن ونيسيکم از مرکب مشترک وفعال  ای تهيل کم يتشک
ری يگي و مستمر مورد پ           جدی   صورت موضوع را به       نيتواند ا     می   ،ملی تيامن عالی

ن يت خود از ا     ي شکا ي،قانون کارهای راه د از همه   يز با ين پلماتي د ٤نيهای ا  وخانواده قراردهد
 ».دنالمللی ارجاع ده نيربط بيذ بشر و مراجع حقوق يها ن را به سازماييربا آدم

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ ژانويه ١٢ = ۱۳۸۳/۱۰/۲۲

 ری کنديگي اظم اخوان را پک خبر سرنوشت شهدای عرصه کنگره
، »خبر شهدای عرصه  ستاد کنگره «ليدانستن تشک   ضمن مغتنم  ،ای هيانيباصدور ب ،  داریيپا سرای فرهنگ

رانی دربند   ي ا  ٤کی از      ي  ت کاظم اخوان    يری وضع  يگي کنگره خواست که پ       نيازمسئوالن ا  
اد وخاطره شهدای    ي داشتي ضمن گرام  ،داریيپا سرای ه فرهنگ يانيدر ب .باشند،  ستیيونيصه ميرژ

 در  ،رنايا کاظم اخوان خبرنگاروعکاس خبرگزاری     طوالنی است که   های سال«: است آمده،  خبر عرصه
و  متعارف واصول انسانی، خانواده     نيبرخالف همه قوان   ستی است و  يونيصه م ددمنش ياسارت رژ 

 ٢٢ رستگارمقدم دمحسن موسوی و تقی    يان، س ياحمد متوسل  حاج با ز که همراه  يعز نيبازماندگان ا 
. خبرهستند ت آنها بیيست درآمدند، از سرنوشت و وضعيفاالنژ روهایياسارت ن  درلبنان به،شيسال پ 
کنگره  نيداند که ا    می خبر را فرصت مغتنمی      شهدای عرصه  برگزاری کنگره  ،داریيپا سرای فرهنگ
امسال ، دکرده بوديوان تاککاظم اخ تيوضع ریيگي بر پ ه خوديانين بياول رگذشته د گونه که سال همان

ن يت ا يوضع،  اسالمی خارجه جمهوری  ژه وزارت ي مسئول بو  ي از نهادها  ،گذشته رتر از سال  يگي پ
د يری نما يگي بودن آنهاست را پ     روزها نشان از زنده     نيری کند وشواهدی که ا     يگي پ خبرنگار را 

 ».دينما نگاران اعالم ژه خبرنگاران و روزنامهيران بويملت ا جه را بهينتو
  مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٥ ژانويه ١٥ = ۱۳۸۳/۱۰/۲۵
 ميری کنيگي پلمات را پي د٤ لهئمسم تا يملی هست تيامن ونيسيها به کم منتظر ارائه گزارش

ون منتظر است يسيکم«: گفتمجلس شوراي اسالمي، ملی  تيامن ونيسيس کميرئ»ن بروجردیيعالءالد«
رانی يشده ا  پلمات ربوده ي د ٤ری سرنوشت   يگي مورد پ ی که تاکنون در    يها بندی تاگزارشات و جمع  

قات يکه تحق  از افرادی  .کند ریيگي  را پ  لهئمسن  ي ارائه شود تا بر همان مبنا ا          ،انجام شده است   
ابند يون حضور    يسيم تا درکم   يا اند دعوت کرده    موضوع انجام داده    نيرامون ا يای را پ    گسترده

م يون قرارخواه يسيله را در دستورکار هفتگی کم      ئن مس يما ا  ،ن افراد يا آمادگی وبالفاصله با اعالم  
 ».داد

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ ژانويه ٢٠ = ۱۳۸۳/۱۰/۳۰
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  ديآ ملی می تيامن  عالی رانی به شورایيا پلماتي د٤ری سرنوشت يگي های پ گزارش
ه ن مطلب ک   يبا اشاره به ا    ،  ملی تيامن عالی خارجی شورای  استيس تهيس کم يرئ»انين موسو يحس«

د، بر استمرار   يآ ملی می  تيامن عالی شده به شورای   پلمات ربوده ي د ٤ری سرنوشت   يگي  پ يها گزارش
امورخارجه   وزارت« :گفتوي   .دکردي تاک ، تبعه کشورمان  ٤ن  يشدن سرنوشت ا   ها تا روشن   ریيگي پ

ه شد پلمات ربوده ي د ٤ری سرنوشت   يگي صورت فعال درحال پ    بهز،  های گذشته وحتی امرو    درسال
ن يا .کنند ری می يگي ان را پ  ين جر يز ا ينحوی با مسائل لبنان مرتبط هستند ن       که به  یيها است ودستگاه 

ی آن  يف نها يشود تا تکل   صورت اساسی وجدی دنبال می     است و به   نظام مربوط به مجموعه   لهئمس
ز توسط  ين د و ازآنجا  يآي شورای م  اين  به  ها،پلماتيد سرنوشت ریيگي های پ  گزارش .شود روشن
 صورت له به ئن مس يا مرتبط، فعال هستند و    های شود و همه دستگاه    ری می يگي ربط پ يهای ذ  دستگاه

 شود وگاهی خبری    ها خبری می    ریيگي ن پ ياما گاهی ا    ری است يگي مستمر در دستورکار پ     
 ».شود نمی

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ ژانويه ٢٢=  ٢/١١/١٣٨٣
 است کشورمان مهجور مانده ازسوی مسئوالن هشد پلمات ربودهيری سرنوشت چهارديگي پ
با اشاره به   ،  اسالم جهان های شهدا واسرای دانشگاه   رکزی کنگره  م عضو شورای » دمهدی موسوی يس«

از سوی  ،  پلماتيری سرنوشت چهارد  يگي پ«:  گفت ،المللی نيکشورمان ونهادهای ب   کاری مسئوالن  کم
تکار و درحال    يجنا کيکه   برای خلبانش  تیسيونيصه ميرژ .مسئوالن کشورمان مهجورمانده است    

مثال در سالروزتولد ران     . است انجام داده  اریيلبنان بوده که مفقودشده است، اقدامات بس         بمباران
کسانی که    به ، درسالگرد ازدواجش  .شود آراد داده می   ه ران ي هد ،نديآ ا می يدن کودکانی که  به،  آراد

دارد، طوماری   هودیيون  يلي م ٤ستی که   يونيصه ميشود و در رژ    داده می  ه ران آراد  يهد کنند ازدواج می 
 و  ،ندگانيق سفرا و نما   ياز طر  ،مين رژ يخارجه ا  شد و وزارت   برای ران آراد جمع    ون امضا يليم کيبا  
 ریيگي جه پ يرد که نت   يگ رفشار قرار می   يزي،  ستيونيصه های ق البی يازطر،  ميرژ نيا سيرئ زين

 ».است دهيسرنوشت ران آراد به کجا رس
 مهر خبرگزاري

 ٢٠٠٥ فوريه ١ = ١٢/١١/١٣٨٣
 کنم گيری می ايرانی را پي  ديپلمات٤المللی، پرونده  های بين با استفاده از رايزنی

المللی  های بين  ظرفيت استفاده ازامکانات و    بر ،نظام مصلحت تشخيص  دبير مجمع » محسن رضايی «
: جمهوری، گفت   احتمالی رياست   کانديدای .کرد شده تاکيد   ديپلمات ربوده  ٤گيری سرنوشت    بر پي 

  المللی خيلی  ما امکانات بين    .کنم گيری می  را پي  شده  ديپلمات ربوده   ٤طور جدی پرونده      ه ب«
  از  روی اين پرونده،  ه های روب   طرف ،روی آن امکانات   گذاشتن  توانيم با دست   داريم که می   خوبی
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روشن ومشخصی را برای مردم و        های تا جواب   بخواهيم ،ديگر لبنان گرفته تا کشورهای    فاالنژهای
 ».دهند شان ارائهي ها خانواده

به  ها ازپاسخ دادن   يلیئگيری اين پرونده، فرارکردن اسرا     ريزی منسجم برای پي    وی با تاکيد بر برنامه    
 .دانست  يکی از عوامل مهم مبهم ماندن اين پرونده،را اين قضيه

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ فوريه ٣ = ١٤/١١/١٣٨٣

 براي پي گيري وضعيت چهارديپلمات ايراني به لبنان مي روم 
، به پرسش هاي   »دفتر مطالعات  سياسي و بين المللي وزارت  امور خارجه        «وزير امور خارجه كه در       

اميدواريم كه در   «: خبرنگاران پاسخ مي گفت، درمورد سرنوشت چهار ديپلمات ايراني اظهارداشت         
اراست كميته اي تشكيل شود، اين موضوع بررسي شده و وضعيت اين ديپلمات ها            مرحله دوم كه قر   

من براي پي گيري موقعيت چهارعزيزمان به زودي به لبنان سفركرده و اين مسئله را از                . روشن شود
 ».نزديك پي گيري مي كنم

 جمهوري اسالمي
 ٢٠٠٥ فوريه ١٧ = ٢٨/١١/١٣٨٣

 رانی؟يا پلماتي د٤ری سرنوشت يگي كوتاهي  در پ
 ،ن سال ها يفاالنژ مي گذرد و درا     روهایيدست ن  رانی درلبنان به  يا پلماتي د ٤شدن    سال از ربوده    ٢٢
گرفته است، اما     صورت چهارتن    نيقول های فراوان والبته گاه متناقضی درمورد سرنوشت ا            نقل

ن يدرا . دارد ستیيونيصه مي نفر به زندان های رژ     ٤ن  يت ازانتقال ا  يموجود حكا   شواهد ،درهرحال
ز عملكرد  يشده و ن   پلمات ربوده ي د ٤ن  يری سرنوشت ا  يگي حاصله درمورد پ   جي نگاهی به نتا   ،انيم

ذهن متبادر    نكاتی را به   ،آنان شدن سرنوشت  نهادهای كشورمان برای روشن    ريپلماسی وسا يد دستگاه
 :ستينهم دوراز انتظار پلماسی كشورمان چندانيد سازد كه البته درمورد دستگاه می
شدن سرنوشت   كار دولت خود، قول روشن      ل آغاز به  ي دراوا رئيس جمهوري، يدمحمد خاتم يسـ  ١
ل يی همچون تشكيها ن راستا گامي كه درا،است جمهوری خود را داده بوديان دوره ري نفر تا پا   ٤ن  يا

ن يخاتمی اكنون واپس    گرفت، اما درهرحال جناب آقای       ری از سوی دولت صورت      يگي ته پ يكم
بلكه ،  افتهيري ها استمرار ن  يگي ن مدت پ  يتنها در ا   كند و نه   جمهوری خودرا سپری می    استيهای ر  هما

ان و كاظم   يدمحسن موسوی، تقی رستگارمقدم، احمد متوسل     يس دی از سرنوشت  يخبر جد  چيهنوز ه 
 .است امدهيدست ن اخوان به

موثری انجام    اقدامات چندان  ،لهئن مس يری ا يگي ته دولت برای پ   ينظر مي رسد كم   كه به  باوجود آن ـ  ٢
زان ين عز يانتظار ا  های چشم  ز خانواده يد به افكارعمومی كشورمان و ن      يته با ين كم ياما ا ،  است نداده

 پلماتي د ٤ن  يشدن سرنوشت ا    چه اقداماتی برای روشن    ،ن سال ها يقا در طول ا   يدهد كه دق    گزارش
 .است ده شدهيشيی اندينها جهيري ها تا حصول نتيگي داتی برای ادامه پيرانی صورت گرفته وچه تمهيا 
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ادی برای  يارزي بس يرسد نكات و سرنخ ها    ي نظر م  ها، به  با توجه به اخبار منتشرشده در رسانه        ـ  ٣
ن سرنخ ها از   يد تاكنون ا  ي وشا ،سراغ آنهانرفته  كس به  چيله وجود دارد كه تاكنون ه     ئن مس يری ا يگي پ
ن سرنخ ها و عدم    يهی بودن آنها، وجود چندمورد از ا      ي باتوجه به بد   باشد، اما  ان مخفی مانده  يد آقا يد
مسئوالن كشور نمي تواند      دين موارد از د      يماندن ا   ه مخفی  يری مسئوالن كشورمان، نظر      يگي پ

شدن  فاالنژ در زمان ربوده    ر جعجع ازسركردگان حزب   يموارد مي توان به سم    نيازجمله ا  .باشد درست
، ران ولبنان يراست و باتوجه به روابط برادرانه ا       يلبنان اس   اكنون در زندان   كرد كه  اشاره،  پلماتي د ٤

ا يو  . است امدهيعمل ن  بهاز وي   پلمات  ي د ٤ن  يای درمورد ا   ی درست وحرفه  يك بازجو يهنوز حتی   
مي شود نزد فردی درفرانسه است، عليرغم قول مساعد            پلمات كه گفته  ي د ٤ی  يكشف نواربازجو 

ای را   ریيگي چ پ يز ه يله ن ئن مس يا ا يری آن، گو  يگي  برای پ  ،خارجه امور گوی وزارت  آصفی سخن 
 .دربر نداشت

ن يری ا يگي ربط برای پ  يدولتی ونهادهای ذ   ی كه از سوی دستگاه های    يها و گروه ها   تهيدر تمام كم  ـ  ٤
د و   مي ش ،ر مسئوالن امر  يراحتی و باتدب   ضعف مشتركی وجود دارد كه به      اند، نقطه  له گمارده شده  ئمس

له ئن مس يری ا يگي كه برای پ   است كه همه افرادی    نيله ا ئمس .كرد  آن را مرتفع   ،ز مي توان يهمچنان ن 
ذهنی متعدد هستند وفقط مي توانند قسمتی از وقت          اتيت ها ومشغول يگمارده شده اند، دارای مسئول   

مدن آ  وجود   باعث به   ،ن نقص يدهند وهم  له مهم اختصاص   ئن مس يری ا يگي خود را برای پ     
ده يپلمات گرد ي د ٤شدن سرنوشت    ري های مقطعی وعدم استمرار حركت ها در جهت روشن        يگي پ

 .است نشده لي تشك،موضوع نيری ايگي كاری خاص فقط برای پ ك گروهيد تاكنون ياست وشا
شدن  ی را برای روشن    يري هايگي حركت ها و پ   گروگان ها،   خانواده های    ،ريطی سال های اخ   ـ  ٥

ار نداشتن ابزارهای الزم    يل دراخت يدل ز به يري ها ن يگي ن پ يشان صورت داده اند، اما ا     نزايعز سرنوشت
 .است تاكنون ناكام مانده، تين حجم واهميای با ا لهئری مسيگي برای پ

پلمات ي د ٤ری سرنوشت    يگي جه در پ   يری وحصول نت   يگي ز برای پ   يها ن  ان و رسانه   يدانشجوـ  ٦
 مجالی مفصل تر   ،گاهيجا نيح ا يی هستند كه البته تشر     يونقش بسزا خاص   گاهي دارای جا  ،شده ربوده

 .مي طلبد
 ،مهمی لهئن مس يری چن يگي گر برای پ  يجانبه، د  كيمقطعی و    نظر مي رسد حركت های    به ،درهرحال

ن يتوانند درا  سئول وكسانی كه می     م ری درجهت ائتالف همه نهادهای     يد تدب يست وبا يگو ن  پاسخ
 ٤متعال شاهد آزادی     خداوند فضل  به ،سال٢٢از   رد تا پس  يجام دهند، صورت گ   عملی ان  نه اقدامی يزم
 .ميشده باش پلمات ربودهيد

 سايت اينترنتي حماسه
 ٢٠٠٥ مارس ٢ = ۱۳۸۳/۱۲/۱۲

 دانم ايرانی را جزو وظايف اوليه خود می  ديپلمات٤شدن سرنوشت  تالش برای روشن



 ٢٥٧  روزمشار گروگان گيرى

٢٥٧ 

  احتمالی انتخابات رياست    کانديدای والملل   ور بين رهبری درام  معظم  مشاور مقام   ،اکبر واليتی  علی
اوليه خود    جزو وظايف  راشده    ديپلمات ربوده  ٤شدن سرنوشت    تالش برای روشن   ،جمهوری آينده 

  ترين ترين و مهم    از طوالنی  يکی شده، سرنوشت چهارديپلمات ربوده    لهئمس«: گفت وي .دانست
گيری اين   پي کارهايی که برای   ا استفاده از راه   ب .خارجی کشورمان است   های عرصه سياست   پرونده
 .کرد گيری خواهيم  پي ايرانی را   ديپلمات ٤شدن سرنوشت    له روشن ئحتما مس ،  وجود دارد  پرونده

باشد، ما جزو وظايف اوليه      مشکلی برای او پيش آمده      ويا ،هرجای جهان اسيرباشد   هرايرانی که در  
 ».مانند اين چهارعزيز را برهانيم ه و اسرايیبرطرف کرد دانيم که مشکل آنها را خود می

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ مارس ٥ = ۱۳۸۳/۱۲/۱۵

 کردم احمد متوسليان تيراندازی سوی  خودم به.شدند ايرانی قطعا کشته های ديپلمات
فاالنژيست  محافظان ايلی حبيقه رهبر نيروهای         نقل از فرمانده      به  ،ارونوتحآ روزنامه يديعوت  

ای در کوه    اند واجساد آنها در دره     شده شده ايرانی کشته   های ربوده  تمام ديپلمات «: عاکرداد،  لبنان سابق
 ».شود می هم گفته» ها جمجمه  دره«آن  شدند که به پرت» بسکنتا«

 ملقب به   »ر حاتم يروب« استخدام اقدام به  ،جاسوسی اسرائيل موساد   سازمان«: کردند اسرائيلی فاش  منابع
فرماندهی ايلی حبيقه    لبنان به  سابق فاالنژيست اطالعاتی نيروهای  نيتی در دستگاه   که يک افسرام   ،کبرا

يابی  اسرائيل دست  له رون آراد استفاده کند که      ئبرای کمک به حل مس       وی است تا از   بود، کرده 
 زيرا کبرا از     ،اهللا قرارداد  اسرا با حزب    دوم تبادل  اطالعاتی درباره وی را شرط اجرای مرحله           به

 .اند شده آنها کشته ايرانی اطالع دارد وتاکيدکرده است همه های شت ديپلماتسرنو
: داد، نوشت  ای که با وی درپاريس انجام        نقل از کبرا در مصاحبه      ارونوت به حآ روزنامه يديعوت 

گفت که   شدند وشايد بتوان   کشته قطعا،  شدند  دربيروت ربوده  ١٩٨٢ديپلمات ايرانی که درسال      چهار«
 ».کردم خواندنش، تيراندازی می احمد متوسليان ها که يکی ازاين ديپلماتسوی  من به

اند و دراختيار     شده ايرانی کشته  های ديپلمات که  اين مبني برها   ازادعای اسرائيلی  ،اظهارات حاتم 
را ميان اس دوم تبادل کنند ايران تاکنون با اتمام مرحله می اسرائيلی ادعاع مناب. کند می دفاع، آويو نيستند تل

 های شده در بازداشتگاه    های ربوده  وجود ديپلمات  خاطر اعتقاد تهران به      به،  اهللا حزبواسرائيل  
گو يا   وانجام اين گفت   زمان ای به  اشاره  هيچ ارونوتحآ روزنامه يديعوت  .کند مخالفت می ،  اسرائيلی

 نيروهای گارد  وان فرمانده عن به روزنامه وی  نوشته اين  موساد که به    استخدام حاتم در سازمان      زمان
 .است کرد، نکرده شخصی ايلی حبيقه عمل می

يک   اين .نيستند درهرحال اين چهارديپلمات زنده     «: گو با اين روزنامه گفت        وکبرا در گفت   
نيروهاي فاالنژ جنگ   شورایساختمان آهک مجاور     های ما اجساد آنها را درچاه      . قطعی است  لهئمس

ها را   آورد که بايد اين چاه      يکی از محافظانم از حبيقه دستوری برايم         ،از يک ماه   انداختيم و پس  
ايرانی نيز   ديپلمات چهار ها را که اجساد      محتويات اين چاه    ،چهارکاميون .کنيم سرعت پاکسازی  به



  ٨٢کمين جوالى  ٢٥٨

٢٥٨ 

 دره پرپيچ وخم    کردند ومحموله را در     لبنان منتقل   به کوه بسکنتا در شمال       ،درآن وجود داشت  
 ».ها گفتيم جمجمه  درهجا به آن،ن زمان تاکنونکرديم که ازآ خالی

است ازجمله قتل و اعمال شکنجه و         داده کثيف زيادی برای حبيقه انجام      اقدامات،  خود کبرا به گفته  
 کبرا در کارکثيف ربودن   ،  نوشته اين روزنامه   به .خواهی وسرقت وغيره   منفجره و باج   جاسازی مواد 

کردند که اظهارات کبرا دراين       اين اشاره  اسرائيلی به  منابع .کرد هم فعاليت می   زيبا برای حبيقه   زنان 
له رون  ئمس هايی که اسرائيل برای حل     العاده مهم درتالش   مرکزی و فوق    به يک گزارش   ،گو وگفت

درقتل چهارديپلمات و پنهان     است که کبرا    زيرا مشخص شده   ،شده است  دهد، تبديل  آراد انجام می  
 .بود کرده مشارکت ،کردن اجسادآنها

ادعای   به ،سرنوشت رون آراد    با پيشبرد مذاکرات مربوط به     ،نود ايران ازآغاز دهه  « اسرائيلی گفتند  منابع
مخالفت  های خود اسيرکرده است،      در زندان   ١٩٨٢ايرانی را ازسال      اسرائيل چهارديپلمات  اينکه
 ».کند می

است  اسرائيل داده  سازمان جاسوسی  هحاتم دوگزارش را ب   «: کرد رونوت يادآوری اآح روزنامه يديعوت 
است که دراين     ميالدی تقديم کرده    ٢٠٠٠دومی را درسال        ميالدی و   ١٩٩٤که اولی درسال      

 ،احمد متوسليان بود    ها که نامش    ديپلمات يکی از  گفت که به    شايد بتوان «: است دوگزارش گفته 
 ».بودم تيراندازی کرده

که اکنون   سواالت متعددی را درسايه آنچه      ،  آن بهمصاحبه واطالعات مربوط       زمان انتشار اين   
 . است وجود آورده  به، عالوه بر افشای مکان حضورحاتم،لبنان شاهد آن است صحنه

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ مارس ١١ = ۱۳۸۳/۱۲/۲۱
 کند خود را تبرئه، فاالنژها دست ايرانی به ديپلمات٤شدن  خواهد با ادعای کشته اسرائيل می

صهيونيستی  رژيم تالش  بااشاره به  ،اسالمی شورای رئيسه مجلس  تئهيعضو  ،  بابايی حميد رضا حاجی  
اخبار «: اند، گفت  شده  کشته ١٣٦١شده ايرانی درسال     چهارديپلمات ربوده  له که ئمس برای القای اين  

بند رزنده و د   شده ايرانی  ديپلمات ربوده  حاکی ازاين است که چهار     ،دست مارسيده  که به  ومستنداتی
المللی قرارگرفته،   صهيونيستی در يک فشار بين      که رژيم  صهيونيستی هستند وبا توجه به اين        يمرژ
اسرائيل  .اند شده اين چهارنفر کشته   که کند گونه القاء   اين ،ای خواهد با استفاده از ابزارهای رسانه      می
دست  مات به ديپل٤شدن    با ادعای کشته    ،را المللی موجود بر روی خود      خواهد فشارهای بين   می

گيری سرنوشت ران آراد     بودن و پي   واهی زنده  ادعای  به دهد تابتواند آزادانه    کاهش ،فاالنژ نيروهای
 ».کند می فاالنژيست استفاده های مختلفی همچون نيروهای دراين راه از مهره بپردازد و

 مهر خبرگزاري
 ٢٠٠٥ مارس ١٢ = ۱۳۸۳/۱۲/۲۲

 تبه چهارفرزند رشيدايران ظلم شده اس



 ٢٥٩  روزمشار گروگان گيرى

٢٥٩ 

  احتمالی نهمين   ي   ملی وکانديدا  امنيت عالی رهبری در شورای    معظم  مقام  نماينده» علی الريجانی «دکتر
شده، بايد روی     ديپلمات ربوده  ٤گيری سرنوشت    برای پي «: گفت،  جمهوری دوره انتخابات رياست  

 کردم، خدمت می در زمانی که بنده درسازمان صداوسيما        .تاثيربگذاريم افکارعمومی خارج ازکشور  
 ٤ لهئمس به کرات راجع به      ،کردند می ايرانی که درخارج ازکشور برنامه پخش          های در رسانه 
است واين نشان ازاهميت اين موضوع نزد مسئوالن             ايرانی برنامه ساخته وپخش شده       ديپلمات
 ٢٢از   پس شده  ديپلمات ربوده  ٤مبهم   سرنوشت شدن روشن .ايران دارد  اسالمی ملی جمهوری  رسانه

حل   قابل  ايرسانه تنها با کار   نتيجه برسيم واين مشکل      به  دارد تا  فعال يک ديپلماسی  سال، نياز به  
 رشيد ايران  فرزندان نفر٤ چون اين     ،دانم می عزيز را الزم     ٤گيری سرنوشت اين      پي اصل .نيست

ابزارها اين    همه و بايد با    است عزيزان ظلم شده     به اين   ،لبنان شدن در  هستند و درجريان ربوده    
 ».شود روشن تر آنان هرچه سريع گيری کرد تا سرنوشت موضوع را پي

 مهر خبرگزاري



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هـ ش١٣٨٤سال 
  م٢٠٠٥ – ٢٠٠٦

 ٢٠٠٥ مه ١١ = ٢١/٢/١٣٨٤
 باشد نده مفتوحيآي جمهور سيز رئيبرروی م ديرانی بايا پلماتيسرنوشت چهارد ریيگي موضوع پ

: گفت،  بهتر یيبرای فردا  نهم گوی ائتالف  کل حزب اعتدال وتوسعه و سخن     ريدب» محمدباقر نوبخت «
موضوع ،   گذشته های ک از دولت    يت هر  يران در مقاطع فعال      يا اسالمی گاه نظام جمهوری     چيه«
ی وجود  يها تالش نکرده و همواره   خارج شده را از دستورکار    پلمات ربوده يسرنوشت چهارد  ریيگي پ

 ».است داشته
 نفر  ٤ن  يسرنوشت ا  های مختلفی درمورد    زنی گمانه،  ن مدت يکه درطی ا    نين ا اينوبخت با ب   

گرم ملت و    آغوش  مسئوالن به  روزی باتالش  زانيعز نيم که ا  يدواريام«: ح کرد يگرفته، تصر  صورت
است که موضوع    نيا ندهيآ  رئيس جمهوري کی از انتظارات ما از    يشان بازگردند وطبعا    ي ها خانواده

  هر تماس  باشد و در    داشته زخود مفتوح يبر روی م   رانی را همچنان  يا پلماتي د ٤ده  ری پرون يگي پ
 ».کند مطرح رانيا  ک خواسته مهم ملتيعنوان   را به لهئن مسيای ا منطقه المللی و نيب

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٥ مه ١٥ = ٢٥/٢/١٣٨٤

 چشم انتظار حاج احمد و ياران اسيرش نشسته ايم
، به مناسبت سالگرد عمليات الي بيت المقدس،    »دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي «جمعي از دانشجويان   

 .در مقاله اي كوتاه، به تجليل از نقش حاج احمد متوسليان درآن عمليات پرداخته اند
 كيهان

 ٢٠٠٥ مه ٢٤ = ٣/٣/١٣٨٤
 ديکنشده ما را آگاه  پلمات ربودهيی چهاردينها مانده، از سرنوشت خاتمی درفرصت باقی آقای



 ٢٦١  روزمشار گروگان گيرى

٢٦١ 

، رئيس جمهوريای به    اسالمی، درنامه  جمهوری ن اخوان برادرکاظم اخوان عکاس خبرگزاری       يحس
دوره  انيشدن سرنوشت آنان تا پا      ن چهارنفر برای روشن   يهای ا  خانواده ادآوری قول وی به   يضمن  

ن مدت را    يعملکرد خود درا    جي خواست که نتا     يجمهور سيجمهوری خاتمی، از رئ      استير
 :است ليشرح ذ جمهوری به سئيدمحمد خاتمی ريس ن اخوان بهيمتن نامه حس .کند اعالم

خاصی دارد و    گاهيکشور جا  خيدرتار،  روزیيثار وپ ي ا ،مقاومت خرمشهر روزملی  سالروز آزادسازی «
ن يري تلخ و ش    يهاي روزيها وپ  شکست ها، ات ملت يح خيتار. است روزیيمقاومت وپ  راستی نماد  به
تنها  شک نه  بدون. بالند خود می  ها به ي روزيپ رند واز يگ ها درس می     شکست ها از  ملت. سازد می
اد خواهندکرد  ي وسربلندی    فتخارخرداد باا  سوم ز ازحماسه ينده ن يآ های بلکه نسل ،  حاضر نسل

 بخشی  ،ن روز باشکوه  يا. کردند روزی را خلق  يپ پل،  خود زندگی رمردان عاشقی که با   ين از دل  يوهمچن
 .است انيرانياز غرورملی ما ا

از  ماه پس  کي خرداد بودند که   مردان سوم ،  گارمقدمتان و تقی رس    ياحمد متوسل  کاظم، حاج  برادرم
توسط عوامل  ،  موسوی دمحسنيروت س يران درب يا همراه کاردارسفارت  خرمشهر، درلبنان به    فتح
 .شدند اشغالگرقدس ربوده ميرژ

، رانیياگروگان هاي  های   لی با خانواده  عا  جناب ٢٤/٣/٨٣درمالقات حضوری مورخ     ،  خاتمی آقای
ا يکنم و  را روشن  زانيعز نيجمهوری سرنوشت ا   استيدوره ر  انيدهم تا پا   من قول می  «: ديفرمود

 » .روشنی برسد ک نقطه يحداقل پرونده به
سال که   کياز   پس. شد ليعی تشک يرب  آقای يتاب بامسئول  يقتيحق  تهيکم ری شما، يگي بادستور و پ  

 امری مطلوب   ،ما برای شما ونه برای      نه ،امری نيچن. ميا دهي نشن يهنوزجوابيم،  ديرس ماحضور ش  به
دانم االن   درستی نمی ه نک ب يا. سمينو شما می  ای است که برای     ن غمنامه ين آخر يا. ديآ شمار می  به
ا يو   ،ميکن م سپری می  ياضافه را دار    که وقت  نيا ا ، ي است بازی  ٩٠قه  يدق. زمانی ازدولت شماست   چه

 يدهاياستقبال وعده وع   د به يا با ي. م وانتظار يا شده وما مانده   اند و بازی تمام    ان بازی را زده   يپا سوت
ا يآ. گريدانم چندسال د     و نمی  ،   گريد سال ٤گر و  يد م وآغاز بازی    يبعدی برو  ي جمهور سيرئ

کس  چيا ه ي آ نکه برسرانجام برسد؟  يکرد تا ا   خواهد ریيگي جدی پ   بعدی پرونده را   رئيس جمهوري
 ؟بداند نه مسئولين زميشده درا های داده وعده خواهد خود را نسبت به نمی

د يشود وما با   مختومه کسی دست چه  د به يپرونده با  نيست ا ين ی مشخص يگورئيس جمهوري،  آقای  
ف درخانه  يتحل در مراسم ،  ساله ٤اول   وقتی درابتدای دوره  . ميکن صبوری دعوت  همچنان خودرا به  

 و. ای دارد  ژهيت و يتی اهم يسراسر گ ررانی د يا  حراست ازحقوق اتباع  ،  دولت برای: ديمودفر،  ملت
م مردان  يکرد ما فکر می   ،  ديکرد ديتاک سازی د وبر شفاف   يديگو نام  پاسخ خود را دولت    دولت
بسته آنان    خواهندکرد وگره ازکار فرو     ي کار ،خرداد ساز سوم   برای دالورمردان حماسه   دي،خردا دوم
جمهوی شما   استيدوم ر   سال ٤خوش به    د وما دل  يان رس يپا  ساله شما به    ٤اول   دوره. ندياگش می
 .ميماند



  ٨٢کمين جوالى  ٢٦٢

٢٦٢ 

م که  يکرد بود وفکر می   ه  شما در دلمان شکوفا شد       دی که در زمان انتخاب      يام جوانه،  خاتمی آقای
گر يد  سال ٨ ، سال صبوری  ٨ ،انتظار  سال ٨ . نک روبه پژمردگی نهاده   يا،  ندينش بار می  شده و به   نهالی

  فرقی باخاتمی  امروز چه  خاتمی:ديازشما پرس  خبرنگاری که  درپاسخ به . گذشت انتظاری تحمل چشم 
د اگر ازمن بپرسند    ي راستش رابخواه  .رترشدهيسال پ ت هش:د که يشماپاسخ داد ؟  دارد شيپ  سال  هشت

 سال بر   ٨ :گفت واهمخ؟  است شرفتی داشته يپ رانی درلبنان چه  يا گروگان ٤پرونده  ،  شما درزمان دولت 
گر  د که نشان  يبده را نشان  د مدارکی يشما شا . گري روزد ٢٩٢٢عنی  ي. شده است   آنان افزوده  رتاسا

بوده است   چه  آن جهيم نت يخواهم بگو  اما من می  ،  باشد شما در بازکردن دوباره پرونده     های دولت  تالش
 سال برای   ٨ن  يری درا يتداب چه. چيواقع ه  ها دربرداشته که به    ای برای خانواده   کننده  قانع  پاسخ چه و

  ؟است شده  دهيشي ساله اند٢٣پرونده  نيکردن ا مختومه
 ! رئيس جمهوريآقای  جناب

  خ دفاع يهای تار  ن شهره يتر ن و پاک  يتر ن، مخلص يتر ارزنده آنان. دينکن خرداد را فراموش   مردان سوم 
. را پاک ومصفا کرده بود      آنان،  جبهه. دنکردن خی خود غفلت  يتار فهيوظ ای از  لحظه. مقدس هستند 

،  داشتند يپاک ومقدس  آنها آرزوهای . رفتند به لبنان ،  یيخودنما طلبی و  شهرت ها،ي دوراز خودخواه 
 مطلق یيرها  بودند وبه  ز خود گذشته   يچ بودند واز همه    پروا درپی شهادت     بی .یيخدا آرزوهای

از . دادند نشان فداکاری وپرستش را عمال        جلین ت يتر عالی،  عشق آنان در قربانگاه   . بودند دهيرس
تی يها درسراسر گ    انسان همه. آمدند رونيسربلند ب ،  بود شی که خداوند برآنان مقدر کرده        يآزما
نجات  هستم که آنان به ساحل   مطمئن من،  دهند شان را نشان می    چهره واقعی ،  ت سختی ورنج  حظادرل
های  نکردند و درشادی   تالشی فروگذار  چيماندگار از ه   های دن حماسه يبرآفر،  آن چهارنفر  .اند دهيرس

  .است آنان ز ازين خرمشهر سهمی ما از آزادی
، مانده در فرصت باقی  ،  است آنان و ما مقدر کرده     سرنوشت به  ی که يها خاطر همه رنج   به،  خاتمی آقای

اند؟  ها زنده  نيرتريآن دل ،  ا آنان يآ ميم بدان يخواه می. ديکن از سرنوشت آن دالورمردان مارا آگاه        
افقی دوراز   نيا چن يآ ؟اند دهي رس ،شهادت عنیيآرزوی خود    راستی به  ا آنکه به  ينند،  يب پرتوآفتاب را می  

 ست؟ين دوراز دسترس ،  خسته ازانتظار ما    افقی درمنظر چشمان    نينکه بازشدن چن   يا ا ، ي انتظاراست
. ديانجام طول نمی  سال به  ن همه يا آن لح،  شد می تين پرونده رعا  يانسانی وعاطفی درا   داگر مسائل يشا

غ ياما در ،  اورديراهن آنان را باخودش ب      يپ بوی،  ميم که نس   يدواربوديام،  ها سال نيطول ا  درتمام
کس آن   چيراکه ه يز،  است زار کرده يرا ازخواب و بزم ب     ما،  ميدار  نگرانی ومهری که با آنان     .وافسوس

، خواست ن می ياسرنوشت چن يآ. است دهينکش،  اند وردهبرآن تاب آ   اند   دهيرنجی راکه آنان کش     همه
  ؟ما جاودانی برای غيآنان و در رنج برای

ما درباره آنان،     که دعای  ان بخواهند يداست که آسمان   ي ام .شود دهيما شن  م که دعای   يدواريما ام 
 .روا شود، است دهيز رسيپهناور ن انم که سرفرازی آنها به آسيرمردانيدل



 ٢٦٣  روزمشار گروگان گيرى

٢٦٣ 

های  از رنج ،  آنان وما  برساند که  روزی را ،  است ها نگاهبان   آنان را درهمه رنج     کهيي داست خدا يام
شدن سرنوشت   باشد که روشن    شده داست روزی درسرنوشت ما مقدر       يام. ميباش خود رسته  

م وخود را   يم وناله کن  ييشدگان بگر  گم شد برای آن   کاش می  ای .ميباش نژاد را شاهد   دالورمردان آسمانی 
 .ميبر سر می اما همچنان دربرزخ به، ميکن رابيناله س از

ست که  ين مهم. ميدار زندگی مسئلت  شتر شما را درتمام مراحل      يب قيان از خداوندمتعال توف     يدرپا
 .ميدار ی گام برمیياست که درچه راستا نيمهم ا، م يا ستادهيجهان ا نيجای اكدر

                الحال مشتاقی د گفت وصفيبه صددفتر نشا
  است باقی ت همچنانيدفتر حکا نيآمد ا انياپ  به

 حسين اخوان
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٥ جوالي ٣ = ١٢/٤/١٣٨٤
 دهيد  ساله پايان٢٤به سکوت 

 ديپلمات و   ٣ سال از زمان ربوده شدن       ٢٤سالگرد وگذشت    سيدرائد موسوی با اشاره به فرارسيدن     
موضوع توسط   رسانی مطلوب اين   طالعصهيونيستی، خواستار ا   خبرنگارايرانی توسط عوامل رژيم     يک

 شدن پدرم و سه      سال از ربوده   ٢٤حدود  . مسال ای دوستان مطبوعاتي و رسانه    «: ها شد  رسانه
 دست  به ١٣٦١ تير ماه    ١٤ در   ،ايران بودند   اسالمی  خبرنگار جمهوری  ها و  ديپلمات  که،  همراهش 

آمده، که بارها     دست اعتماد به   ر قابل اخبا طبق آخرين  .گذرد صهيونيستی درلبنان می     عوامل رژيم 
سر  اسرائيل به  های رژيم  اند ودر زندان   گرديده، اين چهارنفر زنده    ها اعالم  توسط مسئولين از رسانه   

سالگرد  شدن ملی، انسانی ودينی، و نزديک     ای عنوان مسئله  باالی موضوع به   باتوجه به اهميت   .برند می
است، دربعد   اهميت چنان که شايسته موضوعي با اين       آن مشمندشدن اين عزيزان، از شما خواه      ربوده
کاری که   سال، شايد کل   ٢٤دراين   .نماييد  تالش ،افکارعمومی و مسئوالن     رسانی وتحريک  اطالع

غربی در   های روز رسانه  اندازه فعاليت يک   به،  اند های ما دراين موضوع انجام داده      مطبوعات و رسانه  
همکاری و دراختيار قراردادن اطالعات دراين زمينه        نيزآماده هرگونه  ها نوادهما خا . مشابه نباشد  موارد
 تحليلی است، خدمتتان عرض    صورت تيتروار نکاتی را که درمورد اين مسئله قابل طرح          به .باشيم می
  :کنم می

اند و    شده رو اسرائيل روبه  اند که مستقيم با رژيم       اولين ويا شايد تنها ايرانيانی بوده       ،ـ اين چهارنفر  
 .اند کشيده  سال اسارت٢٤دراين راه تاکنون 

. فرسا شده  طاقت العاده سخت و   فوق،  عزيزان های اين  ـ انتظارمبهم ونامشخص طوالنی برای خانواده     
 .باشند می  مسن و شکسته راند و والدين بقيه هم بسيا کرده اخوان فوت ومادر آقای تاکنون پدر

خبرنگار  دوستان  بسيارجا دارد که،صنفی عنوان يک حرکت ر بوده و بهـ يکی از اين چهارنفر، خبرنگا
 .باشند نسبت به اين مسئله اهتمام ويژه داشته



  ٨٢کمين جوالى  ٢٦٤

٢٦٤ 

سر برند  نامعلوم به  سال دراسارت و سرنوشتی٢٤شوند و   ظالمانه ربوده،کشور  ديپلمات اين٤ـ اينکه 
باعث  ای است که   د، نکته نگير وکار جدی ازسوی مسئولين واعتراضی رسا از سوی مردم صورت            

تکرار مواردمشابه در مورد       المللی ايران شده وموجب      دارشدن غرورملی و پرستيژبين      جريحه
نوع  موارد ديگر شاهد اين و )آرژانتين پرونده(سطور که درافغانستان، عراق، انگلي  است، همان ايرانيان

  .ايم ها بوده حرمتي بي
. مطلع شوند  بخش طور اطمينان  فرزندان، همسر وپدرشان به   هاست که ازوضعيت     ـ اين حق خانواده   

جدی و    اقدام  ولی ،داد  توان انجام  عزيزان می  گيری وضعيت اين   زيادي جهت پي    اکنون کارهاي 
 .گيرد نمی  ای دراين زمينه صورت سوزانه دل

ـ ران   يستیصهيون مسئله باسرنوشت خلبان ناپديدشده رژيم      نامشخص و بعضا واهی، اين       داليل ـ به 
  .است خورده گره، ودولت آلمان  آراد ـ

 .اند نداده المللی دراين موضوع اقدام جدی وموثری صورت بين ـ مجامع
اند و درآنجا    بوده لبنان ديپلمات  اين افراد در  . لبنان است  افراد برعهده دولت   حقوقی اين  ـ مسئوليت 
نبايد ازاين   دارد که  موضوع نمودن  روشن کارهای بسياری برای    لبنان راه  اند و دولت    ناپديد شده 

 .کند خالی مسئوليت شانه
 .نيست  مجال شرح آنها،وبسياری موارد ديگر که دراين اجمال

ها  رفتن فرصت  دست ها، از  سال شاهدکوتاهی ٢٤که   است ازطرف فرزندی   ای عنوان گاليه  نوشته به  اين
دوستانه، شايد   است  خواهشی ،همچنين.  استماندن پدرش دراسارت و شکنجه بوده          و باقی 

ـ ٢٤سکوت   اين ـ  شود می مورد شکسته  کاری بی  احتياط ومحافظه  بار با کلی   که بعضا سالی يک     ساله 
  .برسد پايان به

هرچه  خود دربازگشت   به سهم ،  ای شما  های حرفه  شما، اميدوارم تالش    سالمتی برای  با آرزوی 
 .باشد يرگذارشان تاث آغوش خانواده عزيزان به  تر اين سريع

 مهر خبرگزاری
 ٢٠٠٥ جوالي ٤ = ١٣/٤/١٣٨٤

 شود درتاالر سيدالشهدا برگزارمی»  اسرا درغربت«همايش 
 ايرانی، عصر روز    ديپلمات٤شدن    سالگرد ربوده   وسومين مناسبت بيست  به »اسرا درغربت « همايش

: گفت» مرتضی پورعلی « .شود می  سيدالشهدای تهران برگزار     در سالن ،  تيرماه شنبه چهاردهم  سه
 مقدس و  های دفاع  آثار ونشر ارزش    همت بنيادحفظ    عصر به   ٧ تا    ٥همايش از ساعت       اين«

  همايش داريم که اين   سعی .شود اسالم برگزار می   های جهان  شهدا واسرای دانشگاه   ستادمرکزی کنگره 
ی ربيعی  نظام، عل  مصلحت تشخيص دبير مجمع  دکترمحسن رضايی  صورت ميزگردی باحضور    به

، سيدرائد موسوی      يجمهور ديپلمات ازسوی رئيس     ٤سرنوشت    گيری پي ويژه مسئول کميته  



 ٢٦٥  روزمشار گروگان گيرى

٢٦٥ 

حميد  ايرانی و   شده های ربوده  ديپلمات حمايت از  و دبيرکل انجمن   شده  ايرانی ربوده  ٤از   يکی فرزند
 ».شود، برگزارققداود آبادی مح

 مهر خبرگزاری
 كنيد بنان را روشنل شده ايران در هاي ربوده ديپلمات سرنوشت

هاي ايراني   شدن ديپلمات  سالروز ربوده  تهران، درآستانه فرارسيدن   هاي جمعي ازدانشجويان دانشگاه  
عزيزان را   ساله خود رابشكنند وسرنوشت اين     ٢٣شدند كه دولتمردان سكوت       درلبنان، خواستار آن  

  . سازند روشن
 اسالمي جمهوري

 ٢٠٠٥ جوالي ٥ = ١٤/٤/١٣٨٤
 صهيونيستی است شده برعهده رژيم ن چهارديپلمات ربودهمسئوليت جا

توسط گروهی ربوده     نفر ٤اين   از آنجايی که  «: گفتملی،   امنيت عالی دکترحسن روحانی دبير شورای   
ديدگاه ما مسئوليت    از عوامل اسرائيل درلبنان بودند،    و ها اسرائيلی  سيطره نفوذ و  ند که تحت  ه اشد

 چه  نفر درکجا و در٤اکنون اين  که اين .است ايرانی برعهده اسرائيل اتچهارديپلم ناپديدشدن و جان
صهيونيستی  امر را برعهده رژيم    آمده، ما مسئوليت اين    وضعيتی هستند وچه مشکالتی برای آنها پيش      

  ايرانی مطرح٤اسرائيلی واسرا بود، موضوع اين   اجساد سربازان قبل که تبادلی بين دانيم ودر دوره می
 مجددا مسئله اين ،بعدی مبادله  مراحل اما در ،  معاوضه نرفت   اما متاسفانه اسرائيل زيربار اين      ،بود 

 ».است  مطرح
 مهر خبرگزاری

 
 !پايان  انتظار بي

شدن  سالگرد ربوده  وسومين مناسبت بيست  ايراني به   ديپلمات ٤هاي   اختصاصي با خانواده   وگوي گفت
 آنان 
ايران در   ديپلماسي دولت  حسن موسوي، ضمن انتقاد از ضعف       سيدرائد موسوي فرزند سيدم     آقاي
، اعتماد طبق اخبار قابل  . است نگارش و شعارختم شده    گيري ها فقط به    پي«:  گفت ،گيري موضوع  پي

گيري جدي، شواهدمناسبي    صهيونيستي هستند ويقينا با پي     اند و دربند رژيم    هاي ايراني زنده   ديپلمات
 ».شود پيدامي
 المللي دربرابر آزادي چهار    بين مجامع «: داشت ده همسر سيدمحسن موسوي نيز اظهار     مجتهدزا خانم

شدن وضعيت آنان  اقدامي كه منجربه روشن  هيچ،  اند سياسي بوده   ديپلمات ايراني كه داراي مصونيت    
وظيفه دولت درقبال اين عزيزان بسيارسنگين است وبايد براي دفاع از                 . اند  انجام نداده   ،باشد

ملت ايران، وارد     بلكه براي دفاع از حقوق       ،عنوان يك شخصيت   ، نه به  يهاي ايران  ديپلمات حقوق
پارچه  المللي يك  بين شدند، جامعه  هاي غربي درلبنان گروگان گرفته      هنگامي كه ديپلمات  . شود عمل



  ٨٢کمين جوالى  ٢٦٦
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ايران و   ملل مستقيما با سفر به        شد وحتي دبيركل سازمان      براي آزادي اين افراد وارد عمل         
، اثنا در همين . غربي درلبنان شد    هاي آزادي گروگان  گير موضوع بود تا منجر به        پي،  ركشورهاساي

 شده  هاي ربوده  داد كه براي آزادي ديپلمات      ما وعده  ملل، به  وقت سازمان  خاويرپرز دكوئيار دبيركل  
باالتر از  چه انتقادي   .نشد  ماند و عملي   خواهد كرد ولي وعده وي درحد حرف باقي         تالش،  ايراني 

گذرد و دولتمردان ما صرفا با شعار و تشكيل هيئت و            اسارت اين عزيزان مي     سال از واقعه   ٢٣ اين كه
 ».اند كميته، خود را قانع ساخته

رود براي   از مقامات انتظار مي   «: برادرتقي رستگارمقدم، گفت  » غالمرضا رستگارمقدم «همچنين آقاي 
 هاي وزارت گيري پي. قاطع وموثري را صورت دهند قداماتشده ا هاي ربوده سرنوشت ديپلمات تعيين

با ،  به گفته وي   ».شود شتاب بيشتري انجام   اقدامات دولتمردان بايد با جديت و       وخارجه درلبنان    
فرمايشي ونمايشي ، ظاهري  ها بيشتر جنبه گيري موثقي وجودندارد و پي    هنوز اطالع  ،سال٢٣گذشت  

 . دارد
 به اين ، سال ٢٣اريم پس از      د ما از دولت توقع    «: ركاظم اخوان نيز گفت    فاطمه اخوان خواه   خانم

شده، مواضع قاطع و     هاي ربوده  مسئله اهميت بيشتري دهد و براي روشن شدن سرنوشت ديپلمات          
ما به عنوان خانواده اين عزيزان ، حق داريم بدانيم چه سرنوشتي براي              . عملي خود را به كار گيرد     

 ».آنان رقم خورده است
لذا از دولتمردان   ، المللي اميدي داشت   متاسفانه نمي توان به مجامع بين     «: خانم اخوان اظهار داشت   

بسيار ،   سال گذشته  ٢٣نوع عملكرد مسئوالن ظرف     . انتظار مي رود جديت بيشتري به خرج دهند        
ب هاي مقطعي، باعث شده تا اين قضيه در مجامع جهاني بازتا             گيري ضعيف بوده و اين شيوه پي      

لذا دولتمردان براي احقاق حقوق ملت ايران بويژه اين عزيزان ، بايد اقدام جدي  . جدي نداشته باشد  
 ».انجام دهند

ايران درلبنان   اسالمي همچنين سيدرائد موسوي فرزند سيدمحسن موسوي كاردارسفارت جمهوري         
 .  را ارائه كرد گيري شرح مختصري از روند پي

 اسالمي جمهوري
 

 وسليان، فرمانده اسطوره ا ي حاج احمد مت
 .درمقاله خود، به شرح زندگي حاج احمد متوسليان پرداخته است» محسن برآسود«

 جوان
 

 كاظم اخوان، خبرنگار دراسارت 
 .درمقاله خود، به شرح زندگي كاظم اخوان پرداخته است» احمد معماري«

 جوان
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  روز گذشت، جهان همچنان خاموش است٨٣٩٥

در نوشته خود به مناسبت بيست وسومين سال اسارت چهارديپلمات ايراني، به               » مهدي گيوه كي «
 .انتقاد از اهمال و كوتاهي ها در پي گيري سرنوشت آنان پرداخته است

 جوان
 

 پي گيري سرنوشت ديپلمات هاي ايراني
 . ديپلمات، در اينجا ذكر شده است٤نشاني سايت ها و وبالگ هاي پي گير ماجراي 

 جوان
 

 ئد موسوي از زنده بودن چهارديپلمات ايراني مي گويدسيدرا
 .مصاحبه رائد موسوي با خبرگزاري مهر، در اين نشريه منتشر شده است

 جوان
 

 چه كساني از آب گل آلود ماهي مي گيرند ؟
 .حميد داودآبادي درمقاله خود، به انتقاد از برخي اخبار نادرست مي پردازد

 جوان
 

  شود ؟چرا پاسخ روشني داده نمي
ديپلمات ايراني    است كه ازماجراي اسارت چهار      درمقاله خود، پي گير افرادي شده     » حامد طالبي «

 .مطلع هستند
 جوان 

 ٢٠٠٥ جوالي ٦ = ١٥/٤/١٣٨٤
 اند کاری کرده ايرانی کم  ديپلمات٤گيری سرنوشت  اطالعات وخارجه در پي وزارت

که در زمان ربوده ، نظام مصلحت تشخيص عدرمراسم همايش اسرا درغربت، محسن رضايی دبير مجم
 ١٣٦١شدن سيدمحسن موسوی، احمد متوسليان، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان درسال                      

 متاسفانه«: اسالمی را برعهده داشت، طی سخنانی گفت         انقالب پاسداران فرماندهی سپاه  مسئوليت
بشر درآن وجود    کراسی و حقوق  است و دونوع آزادی، دمو     کنونی تبديل به جهانی دوگانه شده      جهان

سايرکشورها تفاوت   المللی با دوگانگی و تبعيضی آشکار بين اتباع خود و            های بين  دارد و سازمان  
بودند، بسياری از کشورها برای       اسير شده  ي هادست لبنان  ياد دارم زمانی تعدادی آمريکايی به      به. قائلند

های مسلمان و    اما از گروگان  ،  کردند می ريبان چاک کار گرفته و گ    آزادی آنها تمام تالش خود را به       
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گيرد و همه     دفاعی صورت نمی    گذرد، هيچ  می ها سال از اسارت آنان       سومی که اکنون ده     جهان
 ».اند کرده سکوت

وزارتخانه  دو مسئوالن اين «: افزود،  های اطالعات وامورخارجه   تخانهروی با مخاطب قراردادن وزا    
گويند وسوال من ازاين       ساله پاسخ   ٢٣مردم درمورد اين پرونده         سواالت ابهامات و  بايد دقيقا به   

های خود ارائه    شفاف و روشنی ازفعاليت     اند گزارش  است که چراتاکنون نتوانسته     ها اين  وزارتخانه
معتقدم . است اين اسارت انجام شده      دادن به  هايی برای پايان    دهند که چه اقدامات و فعاليت         

ها سند    ده ،ها سال طی اين  .اند کاری کرده  کم پرونده امورخارجه درمورد اين   ارتاطالعات و وز   وزارت
سندها و    اين  ازاهای و يا اسنادارزشمند با اروپا امضاشده ومعتقدم که حداقل يکی از مابه             ای هسته

 ».مظلوم باشند توانست اين چهارايرانی قراردادها، می
موسوی و    احمد متوسليان، تقی رستگارمقدم، محسن      اهميت وارزش افرادی مانند    وی با اشاره به   

گذشته  های طی سال  گونه که  نشود، همان  ها حل  اگر مسئله پرونده اين ديپلمات    «:  افزود ،کاظم اخوان 
متعدد ديگر در ربودن       ايرانی در مزارشريف و ياحرکات        های نيز درجريان شهادت ديپلمات     

است  شود و هرروز ممکن    رويه می   مسائل تبديل به يک    گونه ايم، اين  های ايرانی شاهدبوده   ديپلمات
لبنان است، هيچ    چراتاکنون از فردی که متهم به کشتن اين چهارنفر در زندان            . بيفتد چنين اتفاقاتی 

سر  فرد در زندان آن کشور به      لبنان که اين   ايران ازدولت  بازجويی صورت نگرفته و چراتاکنون دولت     
 ».شود و در مورد سرنوشت چهارديپلمات ايرانی بازجويیبرد، نخواسته است که از ا می

نيز بايد باپرونده سرنوشت اين      رتبه ما  که دولتمردان عالي   نظام بابيان اين   مصلحت تشخيص دبير مجمع 
عالی نظام اراده کنند که      مسئوالن مطمئن باشيد اگر  «: باشند، گفت  چهارايرانی برخوردی جدی داشته   

 ».انجام خواهدشد  برسانند، قطعا اين کارسرانجام اين موضوع را به
: تاکيدکرد و افزود   وی بر ارائه اطالعات و تبليغات به افکارعمومی جهان درمورد اين چهارايراني             

المللی، بايد دست دردست     بين های متعدد داخلی و    های ذيربط و گروه    ها، دستگاه  همه مردم، رسانه  «
زودتر  هرچه،  سال ابهام٢٣وشت اين چهارديپلمات پس از      کار گيرند تا سرن    تالش خود را به    هم همه 
 ».شود روشن

گرفته برای   های صورت  گيري گزارش، سيدرائد موسوی نيز در اين همايش درسخنانی پي           بنا براين 
دراين مراسم همچنين نامه حسين اخوان       .کرد تشريح شده را  ديپلمات ربوده  ٤ شدن سرنوشت  روشن

آثار ونشر   وسط يکی ازدانشجويان قرائت شد واز سوی بنيادحفظ           برادرکاظم اخوان به وی، ت      
شده ايرانی   ديپلمات ربوده  های چهار  رسم يادبود به خانواده       هدايايی به   ،مقدس های دفاع  ارزش
 .شد تقديم

لبنان، سيدمحمد    آثار، کاردارسفارت   سردارباقرزاده مسئول بنيادحفظ    ،   درهمايش اسرا درغربت    
 ٤های   نويسنده ومحقق، و خانواده     سهيل کريمی مستندساز، حميد داودآبادی     قم، ميرمحمدی نماينده 

ملی  امنيت عالی دبيرخانه شورای  است علی ربيعی مسئول    گفتنی .شده نيز حضورداشتند   ديپلمات ربوده 
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ايرانی   ديپلمات ٤گيری سرنوشت      برای پي   يجمهور که از سوی رئيس      ای ويژه ومسئول کميته 
برنامه، وی عليرغم    ربود دراين مراسم حضوريابد که به گفته مسئوالن اين           شده است، قرا   تشکيل

و  ديپلمات    ٤های اين     قبل، از شرکت دراين مراسم خودداری کرد که مورد انتقاد خانواده                قول
 .برنامه قرارگرفت مسئوالن اين

 مهر خبرگزاری
 

 گو باشد ی پاسخشده ايران  ديپلمات ربوده٤ملل بايد درباره سرنوشت  دبيرکل سازمان
اسرادرغربت، درجمع خبرنگاران     آثار، درحاشيه همايش    بنيادحفظ رئيس سردارميرفيصل باقرزاده 

مجامع  اطالعات وهم در    وزارت امورخارجه و  در وزارت  دولت ما در بنياد حفظ آثار، و        « :گفت
که بيش از    هموطن عزيزمان    ٤  وضعيت شدن خاج از کشور، درقبال روشن     دوستانه درداخل و   انسان
 ».داريم وظيفه گذرد، می  سال از ربوده شدن آنان٢٣

دوسال است  «: نشود، افزود  کنيم اين موضوع فراموش    است که تالش   ما اين  که وظيفه  وی با بيان اين   
اين  گيری سرنوشت  درهمين زمينه برای پي    و عمل آورده  آثار دراين رابطه اقداماتی را به      که بنيادحفظ 

مسلح  کل نيروهای  پيش در ستاد     سال ٤حدودا   که کرده بوديم  طرحی را تهيه   ،  ايرانی  ديپلمات ٤
 گفتندکه درسطوح ديگر از جمله در       ،اجرا بگذاريم  به را که خواستيم اين طرح    هنگامی ولی شد مطرح
بود که منجر     گيری است واين طرح همان طرحی         در حال پي    موضوع امورخارجه اين  وزارت

اهللا لبنان شد، اما متاسفانه دراين بخش، موضوع بازگره خورد             حزب اسرای آزادسازی تعدادی از   به
 ».شد ومتوقف

 اسرا و   برای سازمانی که  عنوان  به که اين کميته   با بيان اين  ،  مفقودين  جوي وجست  مسئول کميته 
له مسئ اين«: گفت و گيری کند  موضوع را پي   کرد که اين    د، اعالم آمادگی  نک می  مفقودين جنگ تالش  
 دبيرخانه مسئول» عباد«آقای. شود از آنجا حمايت    ملی تصويب  امنيت عالی بايد ازجانب شورای   

موضوع  گيری اين  پي که مسئول  سال است  حدودا يک  يجمهور رئيس ملی، ازجانب  امنيت عالی شورای
 که،  ندقبلی نيامد  که متاسفانه عليرغم قول    گو باشند  کنند و پاسخ   دراين مراسم شرکت   است وبنا بود  

. نيست ای آيد، امر ساده می زبان ساده روز اسارت که به ٨٤٢٤. شود سوال بايد از خودوی دراين رابطه
ويا برای اتباع وشهروندان خود، سر وصداي        حيوان ايم برای جان يک    ديده در دنيايی که اکنون بارها    

هوايی  راد که دريک عمليات     برای ران آ    دراسرائيل عنوان مثال  اندازند و يا به      راه می  فراوانی به 
موثر ومفيدی   تاکنون اقدام ،  زنده  انسان ٤که برای    است کنند، چگونه  هالکت رسيده سر وصدا می      به
است اين ملل   بشر وخصوصا شخص دبيرکل سازمان      مجامع حقوق  از همه  ما سوال و،  عمل نيامده  به

 با جديت  مسئله مهم  بايد اين  ور نيز درداخل کش . اند کرده باشندکه چه  گو که بايد دراين زمينه پاسخ    
 توقفی نخواهد  نقطه گونه جريانات  نشود، حتما اين   مسئله برخورد  اين گيری شود واگر با    پي بيشتري
را درعراق دستگيرکردند واين نشان      اشغالگر دونفر از هنرمندان ما      که اخيرا نيروهای   کمااين،  داشت
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قانونی  است تا ما را از دسترسی به حقوق            شدهفشار   جاری برای اعمال    دهد که اين روشی      می
 ».دارند مان باز وطبيعی
ترين ورساترين   رسانه، بليغ  اکنون که  با تاکيد براين   ،مقدس های دفاع  آثار ونشرارزش  بنياد حفظ  رئيس

ها وجلساتی برای     باشند وبرگزاری همايش    ها بايد دراين راه پيشگام       رسانه«: زبان است، گفت   
کنفرانس،  است ومسلما در هرمجمع، محفل، نشست،      مهم خيلی،  ماجرا شکافی اين  بدبازشناسی وکال 

. دوستانه موردسوال قراربگيرد   های انسان  ازمدعيان فعاليت  تواند موضوع می  سمينار و همايشی اين    
 اجرايی کسانی که درمناصب سياسی و     زاست که ا    اين ،دهند ها بايد انجام   مجاهدت بزرگی که رسانه   

 دولت  کمک به   برای ،باشيم ما هرچه درتوان داشته   . بخواهند توانند تاثيرگذارباشند، پاسخ   می وهستند   
 های نوع حرکت  دار اين  دولت نيز طاليه   خود ازآنجايی که  و گرفت کار خواهيم  دراين زمينه به   جديد 
 ».برساند نتيجه مهم را به ارزشی است، اميدواريم بتواند اين پرونده 

 مهر خبرگزاری
 

 شود زودتر بازجويی سمير جعجع بايد هرچه
لبنان، از مسئوالن خواست که با       های زندانی بودن سمير جعجع در زندان      سيدرائد موسوی با اشاره به    

سيدرائد موسوی   .کنند تر از وی اقدام    نزديک ايران ولبنان، برای بازجويی هرچه سريع       توجه به رابطه  
کسانی باشند که    تنها افراد ويا اولين    اين چهارنفر شايد  «: سخنانی درهمايش اسرادرغربت، گفت    طی

يک ايران   عنوان دشمن درجه    اکنون که اسرائيل به    وکردند   با اسرائيل حرکت    مستقيما برای مقابله   
اساسی  از مسائل  عنوان يکی  افراد بايد همواره به      اين گيری سرنوشت  است، موضوع پي    مطرح

 فاالنژ که درآن   سمير جعجع يکی ازمسئوالن نيروهای      .باشد مطرح المللی درجريانات متعدد بين   
اين چهارنفر   لبنان است واگر   داشته، اکنون در زندان    ها درجريان ربودن اين چهارنفر مشارکت       سال
کند،   مسئله را روشن     او بايد اين    باشند، درهرحالت   اسرائيل تحويل شده     و يا به    شده  کشته
بايد ايران هرچه زودتر      نگرفته است و    از او دراين زمينه صورت       درستی گونه بازجويی  هيچ ولی
 ».دهد کار را انجام اين

 قطعا در    ،جريان اين گيری مردمی وخواست عمومی برای پي       اينکه حرکت های    وی با اشاره به    
های اميدی   جديد، روزنه  کار آمدن دولت   خوشبختانه با روی  «: مسئوالن تاثيرگذار خواهدبود، افزود   

 ساله  ٢٣اين ابهام    دادن به  موثری برای پايان   اميدواريم بتوانيم اقدامات   وجود آمده که    ما به  لدر د 
 ».دهيم انجام

 مهر خبرگزاری
 

 نشود ايرانی فراموش پرونده چهارديپلمات
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گيری چهارديپلمات   پي اسالمی، خواستار رسيدگی به      شورای رئيس مجلس » حدادعادلغالمعلي  «
: گفت،  علنی امروزمجلس  جلسه  درآغاز ،اسالمی شورای رئيس مجلس  .شد ايرانی ازسوی مسئوالن  

خود  دنبال حق  باشند، به  قدرت می  ايران برخالف سايرکشورها که طالب     دانند که  مجامع جهانی می  «
 فراموشی نسپارند  را به  شده کشور، سرنوشت چهارديپلمات ربوده     مسئوالن ما انتظارداريم . است

ايرانی را   چهارديپلمات پرونده گيری نيز پي  لبنان   ازمسئوالن دولت   ازمجامع جهانی ومخصوصا   
 ».خواستاريم

ملی   امنيت  ازسوی کميسيون  موضوع  تر اين  گيری جدی  پي ادامه خواستار رسيدگی و    عادل در  حداد
 خواست خارجه  وزارت مجلس از  رئيس .شد خارجه امور  خارجی مجلس و وزارت      سياست و

 .کند مجلس ارائه را به چهارديپلمات گيری ورسيدگی به پرونده  روند پياز مبسوطی  گزارش
 مهر خبرگزاری

 
 شود می گيری شده باسرعت بيشتری پي های ربوده ديپلمات لبنان،پرونده جديد بااستقرار دولت

شدن  هايی که برای روشن    تالش ايرانی، با اشاره به    ديپلمات کمال خرازی در ديدار خانواده های چهار     
امورخارجه انجام شده، اظهاراميدواری کرد با استقرار               عزيزان توسط وزارت     سرنوشت اين  

های  خانواده های ديپلمات  .شود گيری ها باسرعت بيشتری پي    لبنان، پرونده اين ديپلمات    جديد دولت
يدکمال  با س  ،روزسه شنبه آنها، عصر  ربودن سالگرد وسومين مناسبت بيست  به،  ايرانی درلبنان  شده ربوده

خرازی دراين   .ندوگوکرد پرونده گفت  وضعيت اين  آخرين خرازی وزيرامورخارجه ديدار وپيرامون    
اينها «: ها دانست واظهار داشت     گيري پي  تحوالت اخيرلبنان وسوريه راعامل کندشدن روند        ،ديدار

درسفر  .ستما آنها، وظيفه همه   شدن وضعيت  برای روشن  بی وقفه هستند وتالش  عزيزان واتباع ايران  
کشور وهمچنين دبيرکل    رتبه اين  شد، با مقامات عالی     منظور اخيرا درلبنان انجام     همين  ای که به   ويژه
ص، لبنان تاکيدکردند که با اهتمام خا         ای انجام گرفت وهمه مقامات      اهللا، رايزنی های فشرده   حزب

 ».گرفت اهندخو  پی،ايرانی شده های ربوده شدن سرنوشت ديپلمات موضوع را تا روشن
 مهر خبرگزاری

 
 شده را بازگرداند نژاد چهارديپلمات ربوده دولت دکتراحمدی 

نژاد خواست دردولت آينده،     اسالمی، از دکتراحمدی   انقالب پاسداران گوی سپاه  سخن»جزايری«سردار
ها   درگذشته، دولت «:   گفت وي .کارگيرد  به ،ايرانی  ديپلمات ٤توان خود را برای بازگرداندن         تمام

  رژيم   های حامی  جهانی و دولت    داشتند تا بويژه ازطريق مجامع       اختيار های زيادی در    فرصت 
متاسفانه . فشار قراردهند   تحت ،ايرانی  های ديپلمات   منظور رهايی   ها را به   صهيونيستی، تروريست 

ادی اين  جهت آز  نمی شود وعمده اقدامی که     گيری موضوع با جديت پي     هاست که ظاهرا اين     سال
خارجه،  البته چنانچه وزارت  . است خانواده های آنها بوده   شخصيت ها صورت می گيرد، صرفا ازسوی    
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داده، خوب   ايران دارد، انجام    اسالمی حيثيتی برای جمهوری    جنبه پرونده که  اين جدی درمورد  اقدام
 » دهد مردم گزارش تنوير افکارعمومی، به برای است
نژاد جبران   احمدی گذشته، توسط دولت   احتمالی ری کردکه کوتاهی های  حال اظهاراميدوا   درعين وي

عمومی  رئيس روابط  .شود کشور فراهم  عزيزان به  واهتمام جدی از سوي وی برای بازگرداندن اين         
درتقويم مناسبت های  » ديپلمات ها ربايش«نام روزی به  زمان، سپاه، درپايان پيشنهادکرد تا آن     وانتشارات

  .شود  گرفتهکشورمان درنظر
 مهر خبرگزاری

 
 شود سمير جعجع تا دوهفته ديگر آزاد می

 انتخاب  لبنان برای   العاده پارلمان  فوق  اول جلسه   برگزاری دوره  قانون سر بر کشمکش از پس
 فرمانده جعجع سمير عفو  نويس قانون  اتوماتيک پيش  شدن دستور خارج  از کميسيون و   اعضای

اميل لحود  « :خبری اعالم کرد     گذشته طی  لبنان روز ي   رسم  خبرگزاری لبنانی،  نيروهای منحله  
 برگزاری دوره   قانون جمهوری خواست   رياست  ذيربط کاخ   های دستگاه از لبنان،  جمهوری رئيس

آزادی  عفو ويا  زمينه كنند تا  روز کنونی تهيه   ١٥ از پايان دوره   را پس  پارلمان العاده دوم جلسه فوق   
 ».شود اهمسمير جعجع فر

داشتن درترورها واقدامات    جرم دست  به ،١٩٩٠لبنان درسال    داخلی ازپايان جنگ  سميرجعجع پس 
زندان شد وهمچنان     محکوم به  ١٩٨٧لبنان درسال    وزيراسبق رشيد کرامی نخست   نظامی ازجمله ترور  

اما  ،دهشود محکوميت جعجع دردست داشتن اين مسئله ثابت نش           گفته می  .برد سر می ه ب در زندان 
موجبات ، داخلی دوران جنگ پرونده سنگين درمورد مسائل مختلف نيز وجود سه و ها برخی شکايت 

اعدام  تر به  لبنان پيش  فاالنژيست منحله  فرمانده نيروهای   .است را تاکنون فراهم کرده     وی زندان ادامه
 .شد ابد محکوم داده شد وبه حبس درمجازات وی تخفيف  اما،شد محکوم

 مهر ریخبرگزا
 

 جهان همچنان خاموش است،  روز گذشت٨٣٩٥
آزادي خرمشهر  ايران درشادي و جشن سال پيش، درهنگامه آتش وخون، كه ملت مسلمان بيست وسه

سردرگم »المقدس بيت الي«عراق درعمليات    سر مي بردند، رژيم اشغالگرقدس كه ازشكست عظيم        ه ب
جهان، اقدام    درتوطئه اي خائنانه درحق مسلمانان    عراق، بعث بود، درطرحي هماهنگ باحكام رژيم     شده
اشغال خود   لبنان نمود وبخش هاي عظيمي ازسرزمين مهدعلم وفقه تشيع را به              تجاوز به خاك    به

كرده  صدور بيانيه ومحكوميت لفظي بسنده     عربي، فقط به   درآن اّيام كه سردمداران كشورهاي     .درآورد
حق فلسطيني ها ولبناني ها اعمال مي شد، مي بستند،         عظيم كه در    وچشمان خود را براين جنايت      

 .خويش شتافتند ديده ياري برادران ستم ايران، به اسالمي غيورمرداني از جمهوري
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اسالمي درلبنان، در     جمهوري سياسي سفارت  ، اتومبيل ١٣٦١تير درغمبارترين روزتيرماه، چهاردهم   
 عازم  ه،سوري  مي شد، ازدمشق پايتخت    ديپلماتيك لبنان اسكورت وحفاظت     حالي كه ازسوي پليس    

ايران دربيروت، قصدآن داشت تا دربحران            سفارت سيدمحسن موسوي سرپرست    . شد بيروت
سرمي برد وسفارت ايران ازسوي     ه شده وهنگامه اي كه بيروت درآتش جنگ بامتجاوزين ب            ايجاد

. باشد ايراني خويش  اندركنار همكار  مأموريت خودبرود تا   به محل ،  متجاوزين شديداً تهديدمي شد  
. آمده قرارگيرد  شد تا درجريان حوادث پيش     ايران، باموسوي همراه   نظامي احمد متوسليان وابسته   حاج

خبري خويش   اسالمي كه براي انجام مأموريت      خبرگزاري جمهوري  كاظم اخوان خبرنگار وعكاس    
احمد نيز   ر ازدوستان حاج   تقي رستگا . شد ديپلماتيك همراه  بود، با هيئت    آن سامان اعزام شده     به
 .گرديد عنوان راننده هيئت، با آنان همراه به

 برباره در شمال   بازرسي ايران، به پست   كه اتومبيل سفارت   تيرماه، هنگامي  دربعدازظهر تلخ چهاردهم  
 خواران رسيد، توسط جيره     ـ مزدوراسرائيل، فاالنژيست ها  سلطه نيروهاي  منطقه تحت   ـ   بيروت 
ديپلماتيك را وحشيانه     گرديد وپس از بازگرداندن پليس هاي محافظ، هيئت          متوقف ،صهيونيست 

  ديپلمات ايراني، دولت    با وجودي كه ازاولين ساعات اسارت چهار          .اسارت خويش درآوردند    به
ـ  لبنان دولت وقت   شد، متأسفانه سردمداران      ايران خواستارآزادي سريع آنان         اسالمي جمهوري
فاالنژيست را برعهده داشتند،      كتائب نيروهاي  زمان فرماندهي ورهبري حزب     كه آن ـ   ُجَمِيل خانواده

 .معاصرشدند عظيم وطوالني ترين گروگان گيري تاريخ    زمان براين فاجعه   باوعده هاي پوچ، باعث گذر   
انحاء  فاالنژ، ايلي حبيقه وسمير جعجع به        نظامي وامنيتي نيروهاي    سال، فرماندهان ٢٣در طي اين     

ديگري انداخته اند وهمين امرباعث شده       گردنه  ايراني را ب    مسئوليت اسارت گروگان هاي    مختلف،
آنچه  .ها، اخبار بسيار ضدونقيضي ازسالمت ياشهادت اين عزيزان منتشرشود است تا درطي اين سال  

ايام براي خانواده هاي اين دليرمردان       كه تلخ ترين ،  ساليان سخت وشكننده   است، در طي اين     مسلم
است، در   اسالمي ازنظر سياسي وديپلماتيك، آنچه را كه درتوان خويش داشته           جمهوري دولت،  ودهب

گذشته در ديدار    جمهوري نيز سال   خاتمي رئيس  جناب آقاي . است كار گرفته  جهاني ومنطقه به   سطح
نتيجه  جمهوري اش، اين مسئله را به      دوره رياست  داد كه تا پايان     باخانواده  اين چهارگروگان، قول    

خانواده هاي اين چهارديپلمات داده  مشخص وروشن برساند، اما هنوزكه هنوزاست پاسخي روشن به        
 .است نشده

مي خواهد كه  ،  ديپلماسي كشور   بويژه دستگاه  ،نهادهاي مسئول  درپايان از كليه  ،  پايداري سراي فرهنگ
، ل ازاين موضوع مي گذرد     سا ٢٣  اين كهد و باتوجه به    ننماي گيرتر و جدي تر عمل     دراين قضيه پي  

د آيا اين ادعاها كذب است        نكن د و روشن   ننماي ايراني را بررسي    بودن چهارديپلمات  شواهد زنده 
 سال خانواده هاي اين    ٢٣پس از    د تا نعزيزان بده   وجواب روشني به خانواده هاي اين     ؟ياواقعيت دارد 

 .انتظاري رهاشوند چهارعزيز از نگراني و چشم
 داريپاي سراي فرهنگ
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 سياست روز
 ٢٠٠٥ جوالي ٩ = ١٨/٤/١٣٨٤

 !»ما ديپلمات«سپاه چاپ می کنيم، آن وقت می گوييم  فرم عکس احمد متوسليان را با لباس
مناسبت  اسالم به  درحاشيه مراسمی که توسط بنيادحفظ آثار وکنگره شهدا واسرای دانشگاه های جهان          

سيدالشهدای تهران برگزارشد،   تيرماه در سالن١٤ايرانی،  ديپلمات٤شدن  وسومين سالگرد ربوده بيست
شدن  فراوانی را برای روشن     که تحقيقات ) ونويسنده محقق(داد تا با حميد داودآبادی      فرصتی دست 

در خودلبنان انجام    سرنوشت احمد متوسليان، محسن موسوی، تقی رستگارمقدم وکاظم اخوان حتی          
 : است نيوز با وی  گفت وگوی متفاوت خبرنگار شريفکامل می خوانيد متن آنچه .باشيم داده، داشته

يک )الشهدا سيد در سالن   ديپلمات٤شدن مراسم سالگرد ربوده    اشاره به (گرفتند که االن  اين مجلسی «
، عظيم وگران قيمتی که گذاشتند وسخنرانی هايی که شد        آن دسته گل های  ترحيم بود، يعنی از     مجلس

ديگری بيندازيم ومشکل    کرديم هرسال توپ را توی زمين        تچرا؟ چون عاد  . بود اين کامالمعلوم 
. بيندازيم گردن ديگران   هرسال به  ،   ايرانی را   شده  ديپلمات ربوده    ٤درست سرنوشت   گيری پي عدم

جديد،  يعنی آمدند حاالمثال دولت      . کردند کار را   کردند، همين   که سخنرانی   متاسفانه دوستانی  
 يعنی  ؟کار کرديم ه  ويکی نيامدبگويد که خودما چ        ،ردندها را زيرسوال ب     دولت قبلی، همه  دولت

کار  اين،  م درسپاه  ا سال فرماندهي  ١٥در دوران    اينجا بگويدکه من   سپاه بيايد  سابق داشت که فرمانده   جا
کار  من اين   بگويد که  واليتی بيايد اينجا   دادم؛ ياديگران، مثال آقای    گيری اين مسئله انجام    را برای پي  
ديگران    می گويند که  ،بيايند  يعنی اگر اين افراد هم     . چيزی وجودندارد   متاسفانه چنين راکردم؛ اما   
همين خاطر ازاين مجالس چيزی       به. کردند کوتاهی...خارجه و  امور  اطالعات، وزارت   مثال وزارت 
 .درنمی آيد
بايد . بود »محسن آرمين « کميته آقای  شد که رئيس آن     ششم تشکيل  گيری در مجلس   پي يک کميته 

  شده، توی  بيت المال گرفته  شده، وقت  شده، طرح ريخته  ه بودجه قرارداد . يقه اش رابگيرند . اينجا بيايد
 !شد؟ د، پس نتيجه آن چهنا بحث ها راکرده مجلس اين

ها بايد   حداقل خانواده . اينجا بنشانند بياورند کميته را  و ديگر اعضای   »علی ربيعی « جديد، آقای  کميته
 شما. خودشان مسئولند   از ديگران صدايی درنمی آيد چون     .بدهند  خرج وجسارت را به  جرات    اين

بدهکارند  خودشان  چون،  کنيد ارگان ها وسازمان ها و وزارتخانه ها يقه گيری     نمی توانيد ازرئيس برخی   
مدت   اين پاسخ بکشند که شماها درطی      بگيرند و به   قضيه؛ اما خانواده ها می توانند يقه شان را       به اين 

بشود؛ ياشهادت اينها و يااسارت اينها؛ اما          جايی قيچی  سناريو يک  کارکرده ايد؟ آخرش بايد اين    ه چ
را امروز من تلويزيون     .جديد بازی می شود؛ هرسال يک   جديدی ساخته  داستان هرسال می بينيم که يک   

مصطفی   مصاحبه از  کي. داريم  تا گروگان   ٤مد   آ خيلی جالب بود؛ تلويزيون يادش       ،کردم می نگاه
يکی ، بوديم ما در اسارت که«: می گفت ديرانی .بود جالب. مهمی گفت  کردکه چيز  ديرانی درلبنان پخش  

  بازجوحتما اين    .سيدمحسن موسوی است   تو شبيه  قيافه:من گفت  اسرائيلی آمد به   ازاين بازجوهای 
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چرا . مهم بود  اين خيلی » .وی است سيدمحسن موس  تو عين  من می گفت قيافه   بود که به   موسوی را ديده  
 نکرد؟ انعکاسی پيدا هيچ اين
بود که اين    اين،  موين بگ اباال به آقاي   نآم  وداشتم بر  بوده و دوست   ذهن من  سوالی که هميشه توی    يک

نداشت؟ واکنون پسرش     داشت يا  وجود خارجی  اين. مردد بود؟ آخرش گفتن   ي اهللا ک  احمد حبيب 
 کجاست؟ چرا صداوسيما     ،مرزی صداوسيما با او     مصاحبه واحدبرون  ندارد؟ خارجی دارد يا   وجود
سلول  آن فلسطينی که درلندن گفته با اينها هم          .دهند بعکس از او نشان    بار يک  کند؟ يک  نمی پخش

حال . برسانند قضيه را به سرانجام    بعضی ها نمی خواهند  .نيست اسم او مشخص   بوده، کجاست؟ حتی  
 ...!!دهنمی خوا کی
روز  بدهيم يک  مگر اينکه بيچاره خانواده ها را دق      . ندارد چون اين فايده ای  ،  بگيريد اييد مراسم ني پس

. خانواده هاست بازی غيرهماهنگ با   متاسفانه اين يک  . روز بگوييم اسيرهستند   بگوييم شهيدشدند، يک  
اده خانواده ها را س آقايان خيلی جديد هستند، ولی بيچاره هرلحظه منتظرشنيدن خبری يعنی خانواده های 

است که   کار اين  راه. آنها هستند  بقيه. کردند ورفتند  پدر ومادرکاظم اخوان که فوت      . می دهند بازی
متاسفانه خودما داريم    .کند بيايد وقضايا را مشخص      بايد ،علی ربيعی  مسئولند، مثال آقای   آنهايی که 

اينها  که ران آراد ربطی به       درحالی می زنيم ران آراد گره   سفت وسخت به    ديپلمات را خيلی   ٤قضيه  
 .سخت بايستيد و  ديپلمات خودمان سفت٤برويد برای ! آقا. ندارد
. غربی بوديد درزمان گروگان های   بله؛ شما مسئول  ... ن  ي شاگفتندکه غربی ها برای گروگان ها   ... بله  

» گروگان ها« لمغربی في  آمريکا برای گروگان های    نكرديد؟ خودمان كاری  چرا برای گروگان های   
قدر پوستر   کشت؛ اين اخودش ر  »ارتی كجان مک « برای. راساخت» جنگی منطقه« فيلم. راساخت
 نامه اين   يک کتاب گيربياوريد که زندگی      ، سال ٢٤ اگرتوانستيد درعرض اين      ،اماشما. زدند وکتاب
 ! ای  صفحه٥٠کتاب  يک. باشد آدم توی آن تاچهار

سپاه چاپ   فرم فالن و بيسار؛ عکسش را با لباس          ...بيت المقدس بلندگو می گويند فاتح    االن پشت 
ساختيم وآخرش   احمد متوسليان  فيلم از زندگی حاج     ما يک  !ما وقت می گوييم ديپلمات   می کنيم، آن 

احمد  گفتيم خب مابگوييم حاج   . کردند تکه را حذف   شد؛ اينها اين   احمد در لبنان ربوده    گفتيم که حاج  
بگوييد  گفتم پس . بودند توانيم بگوييم اينها لبنان    کردند و گفتند نمی    حذف. ريگشد د  گم! شد؟ کجا گم 

 ! کنيم می خودمان را داريم فيلم
لحظه  شده؛ تمام لحظه به     احمد درآن نوشته   آورد که زندگی حاج      يک نفرکتابی برای من     ،ازآمريکا
اما ما  ،  شده    اينها پرداخته   همه شده، همه بحث هايی که باديگران بوده، به          گيری ها نوشته  گروگان
  شما برويد . را می دانند  ريز چيزها  کنيم واال غربی ها ريز به      می را داريم ازملت خودمان دريغ      واقعيات
، را بخوانيد » جان کوولی « نوشته   »الحصاد« کتاب ويا» روبرت فيسک « نوشته   »وطن ويالت« کتاب
خواهيم  بود؟ حاال ما می    کسی احمد چه   که حاج  ،دان احمد وهمراهانش را نوشته    اينها قضيه حاج  م   تما

 ! بوده؟ احمد سپاهی بپوشانيم که حاج
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ـ احمد شدن حاج   روز بعداز ربوده   ٥ ـ تيرماه١٩   احمد متوسليان را زد     انقالب عکس حاج    مجله پيام   
؟ چيه  پس اين  ،خب»لبنان سپاه به  اعزامی برادراحمد، فرمانده نيروهای  «: ومصاحبه کرد وزيرش نوشت   

جنگ بوده   زمان. بودند بله اينها ديپلمات  . ايم نکرده مان مشخص ي خودمان را با گروگان ها    ما تکليف 
ايم وهنوز باالتماس واستخاره      نخواسته لبنان هم درست   ما هنوز از دولت    . ورفتند آنجا واسيرشدند  

 جعجع درست     درمورد سمير   ،لبنان می خواهد  اگر دولت ! می کنيم گيری لبنان پي  داريم از دولت   
 .کند گيري پي

گروگان گيری درآن   ريز قضيه  ريزبه صفحه ای داده و   گزارش هفتاد  اسرائيل يک  که،  می گويم هم   آخرش
 .می گويد گزارش چه  می کرد که اين   را منتشرکند و يا می آمد دراينجا تشريح       عباد بيايد اين   آقای. هست

. نمی رود سراغ آنها  دارند، اما کسی به     ايرانی خبر  ٤ين  دارم که ازا   من ليست بلندبااليی از اسامی افرادی     
 .هستند  خيلی ها،لبنان درفرانسه، استراليا، کانادا، حتی در خود. همه آنها نيزهستند

ايلی  گابی بستانی با   مکالمه تلفنی  من نوار  گويد که  موقع می  کرده، آن  ر حاتم مصاحبه  يروب١٣٧٩سال  
هم آنها   کن و بعد    ايرانی بازجويي  ٤برو از اين    «دهد که  اودستور می حبيقه را دارم که ايلی حبيقه به         

نوار نرفت؛ حاالمی آييم مثال     سراغ اين  کس به  کرد، اما هيچ   نوار صحبت  آن موقع درمورد اين   » .بکش را
زمان که همه      ر حاتم همان    يسراغ روب   کسی به   چرا! کنيم می ساختگی درست   خودمان نوار   برای

لبنان است ودارد    گابی بستانی االن   همان هم نکرد،نرفت؟  نان او رازدند و تکذيب    روزنامه ها نيز سخ  
لحظه   من بودم ولحظه به    ،بياييد ازسفارت  است والتماس کرده که     نادر سکر االن لبنان     .کند می زندگی

 .می کنم شما تعريف جريان را برای
 بستان هايي بده کنيم و ا اين پايين بازی  گذارند که ماه   است و می   يابرای آقايان تکليف کامالمعلوم شده    

  برنمی آيد؛ چون نهايت    ازدست ما که کاری      .مانده اند ويا واقعا آنهاهم دراين قضيه گيج        ! داريم 
بروبرگرد، در خبرگرفتن    نظام بی  اما مسئولين ،  بنويسيم بدهيم يا مطلبی    تامصاحبه انجام  ٢می توانيم  

 لبنان بخواهندکه سمير جعجع ياهرفرد      توانند از دولت   می بازاست وراحت     انش دست ازاينها خيلی 
مسئولند اما   همه اينها  ؟نمی شود ازاين قدرت ها استفاده   چرا. کنند ديگری رابياورند وتکليف را معلوم    

 ...فقط اينهانيستند
 نيوز اينترنتي شريف سايت

 ٢٠٠٥جوالي ١٠ = ١٩/٤/١٣٨٤
 راحتي نگذريد از كنار قضيه سمير جعجع به

اسالمي درخواست كرد كه ازكنار قضيه آزادي        پايداري دربيانيه اي، ازمسئولين جمهوري    سراي هنگفر
بيانيه  در اين  .لبنان شوند  راحتي نگذرند وخواستار بازجويي جعجع توسط دولت         سمير جعجع به  

آزادي است وآن    وجود آمده  بهچهارديپلمات ربوده شده   روشن درپرونده    اكنون نقطه اي  هم«: است آمده
جعجع فردي   .لبنان است  چهارتن، از زندان   دستگيري اين  قريب الوقوع سمير جعجع يكي ازعوامل     
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دقيق  دهد ومي توان باكسب اطالعات     ايراني ارائه  دقيقي از چهارديپلمات    مي تواند اطالعات  است كه 
 ».داد عزيزان پايان ساله سرنوشت اين٢٣ودرست ازوي، به ابهام 

مسئولين امركه تاكنون وظيفه      «: است بيانيه خواستار آن شده       درپايان اين   ،پايداري سراي فرهنگ
لبنان قضيه   خاتمي، از دولت   پايان رسيدن دولت جناب آقاي     پرونده را داشتند، تاقبل از به      گيري اين  پي

شود وكليه   بسا مثل ايلي حبيقه كشته      چون اگرجعجع آزاد شود، چه     ،نمايند گيري سمير جعجع را پي   
كند ومعلوم نيست درآينده بتوان بارديگر فرصت           ديپلمات را باخود دفن     ٤عات مربوط به     اطال
 ».انتظاري پايان داد اين چشم دست آورد تا به چنيني را به اين

 روز سياست
 ٢٠٠٥ جوالي ١١ = ٢٠/٤/١٣٨٤

  گيري  كند دولت سرنوشت ديپلمات ها را با ارائه پيشنهاد بازجويي از سمير جعجع پي
 مي تواند منجربه   جعجع بازجويي از     «: ، گفت نود مجلس  اصل عضو كميسيون »ي كوچك زاده مهد«

به نظرمي رسد آزادكردن اين فرد توسط         . مظلوم شود ٤مفيدي درمورد سرنوشت اين         اطالعات
، نبوده اطالعي از وضعيت اين ديپلمات ها در دست         سال هيچ  ٢٣مدت   لبنان در شرايطي كه به     دولت

رفتن تمامي سرنخ هاي اين     شدن وي واز دست    آزادي جعجع قطعا منجربه پنهان     .اشدنب كار صحيحي 
 ».واقعه خواهدبود

 خبرگزاري فارس
 ٢٠٠٥ جوالي ١٢ = ٢١/٤/١٣٨٤

  شكايت كنند نود طرح اصل شده با مراجعه به كميسيون خانواده ديپلمات هاي ربوده
خصوص  كميسيون  در  آمادگي اين   ضمن اعالم ،  مجلس  نود اصل  عضو كميسيون » سيدعلي رياض «

هاي  خانواده ديپلمات  «: اظهارداشت،   ايراني درلبنان    هاي شدن ديپلمات   گيري پرونده ربوده     پي
شدن ديپلمات هاي   پرونده ربوده  .شده با مراجعه به كميسيون اصل نود طرح شكايت كنند              ربوده

، پرونده نتيجه درمورد اين   يابي به  ستشود و براي د     بيشتري دنبال  بايستي با جديت  ،  ايراني درلبنان 
نود  اصل منظور كميسيون  براي اين . است ايران الزم  جدي سياسي داخلي و بين المللي از طرف        تحرك

 ». شد مجلس وارد اين موضوع خواهند ملي وكميسيون امنيت
يت در صورت طرح شكا    «: كرد نود اضافه  بشر دركميسيون اصل   حقوق وجود كميته  وي با اشاره به    

امورخارجه  كميسيون با وزارت    نود، با ايجاد هماهنگي اين       اصل ها به كميسيون    خانواده ديپلمات 
درصورت شكايت  . مي كنيم ملي مجلس، اين موضوع را درسطح بين المللي دنبال           امنيت وكميسيون

 كه  گيري اين پرونده باز خواهدبود ومي توان ادعاكرد         نود در پي   اصل دست كميسيون ،  عزيزان اين
بين المللي   باشد، محافل  افراد درلبنان وجود داشته     بودن اين  احتمال زنده  اگر. دارد پرونده مدعي  اين

 ».باشيم عزيزان شااهللا روزي شاهد آزادي اين گوباشند وان بشر بايستي دراين زمينه پاسخ مدعي حقوق
 خبرگزاري فارس
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 ٢٠٠٥ جوالي ١٣ = ٢٢/٤/١٣٨٤
 شود یيد بازجوير جعجع بايسم، پلماتيبرای آزادی چهارد

 ي،جمهور سئيدمحمد خاتمی ر   يبه س  ای خطاب  درنامه،  بهشتی ديشه ان دانشگاه يجمعی ازدانشجو 
  استيمانده از ر   ي ستی درمدت باق   يونيصه ميپلمات دربند رژ   يری سرنوشت چهارد   يگي خواستار پ 

، مجدانه ریيگي شده تا با پ    ملی خواسته  تيامن عالی س شورای ئير از،  نامه نيدر ا  .جمهوری وی شدند  
. سرانجام برساند  خارجی دولت خودرا به    استيمهم س  ن پرونده يرانی، ا يرايسرنوشت چهارفرزند اس  

، ها پلماتين د يت ا يبه وضع  دگیيشک ادامه اهمال درخصوص رس     بی«: نامه آمده است   نيدر ادامه ا  
های دولت   ابزاری را برای رسانه    ستفادها ايمادی   گونه نفع  چيموضوعاتی راکه ه   نيتی چن ياهم بی شائبه

 ».دينما می تيتقو نخواهدداشت،
  دفاع  ر جعجع از زندان وزارت     يسم الوقوع بيآزادی قر  بهشتی با اشاره به    ديشه ان دانشگاه يدانشجو

 دانسته و در راه اطالع ازسرنوشت چهار       متيغن مانده را ي ن فرصت باق  ياند ا  ازخاتمی خواسته ،  لبنان
ان درادامه نامه خود خطاب به         يدانشجو نيا. ندينما وی استفاده  از اطالعات ارزشمند    ،پلماتيد
 نيموجب ا ،  ر جعجع يچون سم  استفاده از اطالعات ارزشمند افرادی     عدم«: اند جمهوری آورده  سئير
نده يهای آ  دولت گاه و آن  باشد  دسترسی به او وجود نداشته     فرابرسد که امکان   که روزی  نگرانی است  
 ». تخواهندداش موقع دولت شما بردهان تحرک به خاطر عدم حسرت به انگشت، شورمانک
از ،  ها پلماتين د يا  سرنوشت ریيگي پ  تهيکنونی کم    ضمن انتقاد از مسئوالن      ،نامه نيان ا يپا در

ک کارگروه که اطالع     يل  يتشک شده با  اسالمی خواسته  شورای ندگان مجلس ينما  و رئيس جمهوري
همه خصوصا   زان برای يعز نيواقعی ا  سرنوشت،  باشد ها برای آنها واقعا مهم     ن گروگان يازسرنوشت ا 

 . ددگر انتظار آنها مشخص های چشم خانواده
 مهرخبرگزاري 

 
 ايراني مورد محاكمه قرارگيرد  ايران از لبنان بخواهد كه رباينده ديپلمات هاي

سرنخ  احتمال آزادي تنها    ، با اشاره به    )تصميم(»راهبردي پژوهش  هاي موسسه«رئيس»عليرضا اكبري «
طور  ن ازلبنان بخواهد كه سمير جعجع به         ااير«: گفت،  ديپلمات ها درچند روزآينده    واقعه ربايش 

ديپلمات هاي  .صالحه بين المللي قراردهد   مستقيم مورد محاكمه قرارگيرد و يا وي را دراختيار مراجع         
فاالنژ  شده اند و چون نيروهاي      مير جعجع ربوده   رهبري س  فاالنژ تحت  نظامي هاي ما توسط شبه   

نظامي  صهيونيستي بودند، بنابراين ارتباط جعجع با نيروهاي          كنترل نيروهاي رژيم    زمان تحت  درآن
مداركي كه نزد دولت هاي ايران ولبنان موجوداست، شخص         طبق .است صهيونيستي كامال واضح   رژيم

مستقيم ومباشر با گروگان گيري           ا، ارتباط   فاالنژيست ه واسطه فرماندهي    سمير جعجع به      
 ».ايراني دارد ديپلمات هاي
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لبنان امروز    دولت«: كرد  تصريح  ،روز آينده   آزادي جعجع در چند       احتمال  اشاره به   وي ضمن  
شده،  وضعيت ديپلمات هاي ربوده     مي بايست حداقل تاتعيين    ،حقوقي خود  اجراي تعهدات  درجهت

اطالعات خود را درمورد      باشد وبخواهد كه همه     امر دراختيار داشته   عنوان مسئول اين   جعجع را به  
 ».كند عزيزان بيان وضعيت اين

اسالمي  خارجي جمهوري   رخوت در ديپلماسي سياست       وجود نوعي   به،   مشاورسابق وزيردفاع  
عزيزان بودند وهمه     خواستارآزادي اين ،  مختلف همه مسئوالن در دولت هاي    «: كرد و افزود    اشاره
نتيجه ،  رخوت واسطه وجود نوعي   شده اند، اما به   كساني ربوده  نستند كه ديپلمات ها توسط چه     مي دا
اسالمي براي بررسي     جمهوري دولت،  ميالدي٢٠٠٥ تا    ١٩٨٢از سال . توجهي را شاهدنبوديم    قابل
 ،كننده پاسخ ولونسبي وتقريبا قانع    خارجي ما قادرنبود يك     كرد، اما دستگاه سياست     مسئله تالش  اين

شده ارائه دهد،     مسلم عده اي از شهروندان ما يعني خانواده هاي ديپلمات هاي ربوده             به حق  راجع
متاسفانه دستگاه   . است بوده»منعطف پذيري انطباق«كرد همراه با      مسئله ناشي ازيك روي        اين

ه ده ها  است ك  مسئله اين  .مي برد منفعالنه رنج  پذيري نام انطباق  لي به ضخارجي ما نوعا از مع      سياست
هاي  سال  بودند وبين   شده ديپلمات، جاسوس يا افراد غربي بوده اند كه درلبنان وخاورميانه ربوده            

 ،آزادي آنها شد   ايراني بود كه موجب      ميالدي وساطت ها وتالش هاي ديپلمات هاي     ١٩٨٦ تا   ١٩٨٢
 ».اتفاق نيفتاد خودمان اين است كه راجع به حال چگونه

 خبرگزاري فارس
 ٢٠٠٥ جوالي ١٥ = ٢٤/٤/١٣٨٤
 دمحمد خاتمیيی به سيدانشجو های سرگشاده تشکل نامه

ای به   در نامه ،  یيدانشجو های ر جعجع، تعدادی از تشکل     يی از سم  يها برای بازجو   ریيگي درادامه پ 
ری تمام   يکارگ خواستار به  ،   ملی تيامني عال س شورای  ي و رئ    يجمهور سيدمحمد خاتمی رئ    يس

دولت  ن روزهای عمر  ياسالم در واپس   اسی خود وکشور درمنطقه وجهان    يوذسک و نف  يپلماتيد ت يظرف
سرگشاده  نامه در .رانی درلبنان شدند  يشده ا  پلمات ربوده ي د ٤ت  يت وضع يشدن واقع  وی برای روشن  

ان يدانشجو اسالمی ی، جامعه  يخواه دانشجو   عدالت مستقل، جنبش   انياسالمی دانشجو   انجمن
خاتمی؛  آقای«: است آمده دمحمد خاتمی يخطاب به س   اسالم، جهان های شهدا واسرای دانشگاه   وکنگره
 ،مهر به ن راز سر  ياست وا  نگشوده ماجرا نيای از ا   گر دولتمردان، هنوز گره   يگذشته شما ود   های تالش

  نيسوم و ستيشما با ب   انی دولت يپا خاتمی؛ اکنون درحالی روزهای    آقای. ابهام است  همچنان در پرده  
ر جعجع  فرمانده    ي سم  ماجرا، نيا  که سرنخ اصلی   ،است زان همراه شده  يعز نيشدن ا  هسالگرد ربود 

ک يپلماتيد تيد وتمام ظرف  يابي فرصت رادر  .لبنان است  عنیيمان   فاالنژها در دست کشور دوست     سابق
ت ياز واقع  د تا پرده  يريگ کار اسالم به  اسالمی را درمنطقه و جهان     ش و جمهوری  ياسی خو يونفوذ س 

 .شود ماجرا برداشته نيا
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همجواری وروابط   از حسن   با استفاده  ،شما ع، قاطع و پرشتاب دولت    يسر خاتمی؛ اقدامات  آقای جناب
رئيس جمهوري ( لحود ليلبنان وام  نی با دولت   يخی، فرهنگی، د   يوندهای تار ياسی وپ يس کينزد

تی ياسی، اطالعاتی وامن  پلميد های وقت دستگاه   مجدانه، انقالبی وبدون فوت    ریيگ و پی ) کشور نيا 
  لبنان برای  ندگان پارلمان ينما برخی اری ازسوی يهای بس  طی که تالش  يدرشرا،  ت شما يريمد  تحت
، است   صورت گرفته  ،ندهيوی درآ  دسترسی به  شدن و نامعلوم بودن     ر جعجع  وسخت    يسم یيرها

  ران از دولت  يا  نمسلمان و موم   ن خواست ملت  يتر کم ان و يان ودانشگاه يانتظار دانشجو   حداقل
بزرگ برای بروز وظهور      آزمونی  نيا. دينده دست فرصت را از   . ران است يا  اسالمی  جمهوری

ها   گروه ،نيهمچن. شماست پلماسی دولت يزنی ود يی را يخواهی وقدرت وتوانا   انقالبی وآرمان  هيروح
  جيطورشفاف نتا   به دياند، با  موضوع بوده  نيری ا يگي حال مسئول بررسی و پ       ی که تا به    يها ميوت

ن پرونده دراذهان عمومی مردم        يا سرنوشت ها قراردهند تا    ار رسانه يقات خود را دراخت     يتحق
ما را  . است انتظار نشسته  گشای شما را به     گره   رفتار ،اریيهای بس  ها و چشم    دل .گردد مشخص

 ».دينکن وسيما
 مهرخبرگزاري 

 ٢٠٠٥ جوالي ١٦ = ٢٥/٤/١٣٨٤
 ديده انيران پايا ور ملتيغ فرزند چهار   خود را با افتخار آزادیجمهوری استيدوره ر

 ي،جمهور سئيدمحمد خاتمی ر  يای خطاب به س     درنامه ،فيشر صنعتی ان دانشگاه يجمعی ازدانشجو 
های موجود   ق سرنخ يرانی ازطر يشده ا  پلمات ربوده يسرنوشت چهارد  فوری به  دگیيخواستار رس 

 .شدند مهوری ویج استيمانده از ري درطول مدت باق
 مهرخبرگزاري 

 ٢٠٠٥ جوالي ١٧ = ٢٦/٤/١٣٨٤
 اند شده زنده های ربوده پلماتيم که ديدار نيقي
فارس  خبرگزاری در گروهی های رسانه حضورخبرنگاران خبری که با   در کنفرانسی ي  درائد موسو يس

دارد  ت از آن  يرانی، حکا يشده ا  پلمات ربوده ين اخبارما ازسرنوشت چهارد   يآخر«: برگزار شد، گفت  
م يرژ نيستی توسط ا   يونيصه ميرژ اهللا و  حزب که در مبادله    از افرادی  کی ، ي شيم پ يسال ون  کيکه  

ی يشناسا وقتی عکس افراد مختلفی را برای      و  دهيفا د يح را در زندان   ن افراد يکه ا  ما گفت   به ،آزادشد
 وجود زيگری ن يمتعدد د  ن شواهد يوهمچن کرد یين چهارنفر را شناسا    ير ا ياو تصو ،  دادند نشان او به

ل ياسرائ ک کشتی به  ي قيه ازطر يجون ق بندر يرانی از طر  يشده ا   ربوده يها پلماتيد دهدي م داردکه نشان  
 ».اند منتقل شده

: افزود   بود، افتهيحضور   خبری ن کنفرانس يمادر خود در ا     همراه  که به  ،دمحسن موسوی يفرزندس
که درآن  ـ  حضرت آيت اهللا خامنه ايدستور   به،  پلماتي د ٤ن  يشدن ا  سال از ربوده   کيا  يماه   شش بعداز«

 ، سال ١٠شد و درطی حدود    ليان تشک يجر نيری ا يگي ای برای پ   تهيکمـ   بودند يجمهور سيزمان رئ 
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خود   وهم ،داشت انيداخلی درلبنان جر   جنگ  هم ،اما گرفت نه صورت ين زم يخوبی درا  های ریيگي پ
 پلمات نشد و  ين چهارد يآزادی ا  زمان منجر به   تا آن  ها ریيگي ن پ ي وا ميلی بود يتحم ر جنگ يما درگ 

پلماسی کشورمان  يد دستگاه د، متاسفانه يرس کشورمان  پلماسیيد صحنه ها وقتی به   ریيگي ن پ يج ا ينتا
ادشان  يبه چهارنفر نيشدن ا  فقط درسالگرد ربوده   متاسفانه مسئوالن  .ببرد شيکاری ازپ  چينتوانست ه 

ن يتر از بزرگ  کیيشان توسط    شدن ها از ربوده   م که سال  يشده دار  چهارهموطن ربوده  ما افتد که  می
ری يگي چرامسئوالن همچنان به اهمال در پ        ميدان واقعا نمی  چ؛ ما يگر ه يگذرد ود  مان می  دشمنان

نفر  ٤ن  يهای ا  ا خانواده يهرحال آ  به. ميم بدان يخواه چون ما می  ،  دهند می ن چهارنفر ادامه  يسرنوشت ا 
 ،موجود ما براساس شواهد متقن    ا نه؟ ياست   شده  ن چهارنفر چه  يدارند بدانند که سرنوشت ا      حق

ن يجه رساندن ا   ينت درست برای به    ریيگي اند و امکان پ     رانی زنده يهای ا ت پلمايم که د   يدار نيقي
نها آم  يگذارد ب يم که نبا  يدار ماجرا دردست  نيهای خوبی از ا    چون سرنخ ،  دارد ز وجود يمهم ن  پرونده

 ».برود راحتی از دست به
ری يگي اطالعات واخباری دارند، پ    مورد نيا د ازافرادی که در   يبا لهئن مس يکه ا  نيد بر ا  يوی با تاک  

ا آنها را   يند که   يگو ها آزاد شدند و می     از زندان  سراغ افرادی که   د به يتر با  عيهرچه سر «: شود، افزود 
 ».ن رابطه اطالعات گرفتيرفت و از آنها درا، ندا اند که آنها زنده دهيا شنيده ويد

رانی يا  پلماتيد اصلی ربودن چهار   عوامل از کیي قه که يلی حب يها با ا   دار خانواده يد موسوی با اشاره به   
ما داد که    قه نشانی مکانی درلبنان را به     يم، حب يدارکرديد ش وقتی با او   يچندسال پ «: است، گفت  بوده
نجا باقی  آاند وممکن است ازخود اثری در      شده داری می  ن مکان نگه  آدر ین چهارنفر مدت  يگفت ا  می

لبنان  درسفر دکترخرازی به   .ابديمکان نرفت که نشانی ازآنان ب       سراغ آن  کس به  چياما ه  .باشند گذاشته
ران درلبنان  يا شد که سفارت   شنهاد ما مطرح  يله با پ  ئن مس يکردند، ا  همراهی می  ز او را  يها ن  که خانواده 

 افتيزه در يجا ،بدهد رانیيا شده پلمات ربوده يد کند هرفردی اطالعاتی درمورد چهار     ای اعالم  هيانيبي ط
کردند  بودند که با پول کار می        افرادی عاد  ،ان کارهای فاالنژها بودند   يها که درجر  ي ليچون خ . کند می 

موثری برای عملی     اقدام ،شد شنهاد مطرح يپ نين دوسال که ا   ياما طی ا  ،  خوبی دارند  واالن اطالعات 
پلمات يجه رساندن سرنوشت چهارد    ينت ها برای به    ریيگي د پ يبا .نگرفت شنهاد صورت يپ نيشدن ا 

کار  چي ه ،اعضای آن  که باشد نه وجود داشته   ين زم يای درا  تهيکم دين علت با   يهم و به  مستمرباشد
 ».کنند انين جريری ايگي  پراصرف خود باشند وتمام وقت له نداشتهئن مسيری ايگي جز پ گری بهيد

: بود، گفت  له شده ئن مس يری ا يگي خاتمی مسئول پ   آقای  ازجانب ای که  تهيکاری کم   با اشاره به کم    وي
  چيه،  داد ليش تشک يم پ يسال ون  کيعی حدود   يعلی رب  استير خاتمی به  آقای ای که  تهيمتاسفانه کم «

بود  موجود بندی اطالعات  ته دسته ين کم يا کار ا   تنه ،ميسال ون  کين  يدرا انجام ندادند و   اقدام موثری 
دهد،  گونه که اخبار واطالعات نشان می       اگر آن  .آن افزوده نشد   ز به يدی ن يجد چ اطالعات يوحتی ه 

 ت در ياز شکا  پس شهادت برسند، ما    به ،ری مسئوالن يگي واسطه عدم پ   باشند و به   زنده زانيعز نيا
 ».کرد ميت خواهيران شکايباشد، از ا للی که ممکنالم نيدرهر دادگاه ب، الهی دادگاه عدل
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خاتمی  آقای رفت  که انتظارمی  ،انقالب از لبنان بعد  ران به ياي جمهور سيتنها سفر رئ   با اشاره به   موسوی
 پلمات ربوده يد نامی از چهار   چيخاتمی ه  آقای  از سوی  ،سفر نيدرا«: کند، گفت  له را مطرح  ئمس نيا
اگر   ـاش عمومی  حتی در سخنرانی   ،نشد و وی   برده اند، شده لبنان ربوده  شده مظلوم کشورمان که در      

 ،زيکشور ن نيوم ايمردم لبنان دراستاد در جمع  ـشده خوشی هم  اما حداقل برای دل،نکردند  ريگي چه پ
 ».ن چهارنفر نبردينامی ازا

جوی کاملی   وجستد  يبا لبنان دولت«: گفت،  ن پرونده يلبنان درا  ت دولت يمسئول وی با اشاره به    
نها يکه ا  نيله باتوجه به ا   ئن مس يا ریيگي کند وبرای پ   ج را رسما اعالم   يدهد ونتا  درخاک خود انجام  

 ».گذشت توان نمی لبنان تياز مسئول، ران درلبنان بودنديا  پلماتيد
کسانی که ادعای   «: افزود ن چهارنفر هستند،  يشدن ا  موسوی درمورد اظهارات کسانی که مدعی کشته      

 چياند و تاکنون ه    ان کرده يمتناقض ب  اظهاراتی  بارها ،شتريهای ب  ریيگي در پ ،  ن افراد را دارند   يکشتن ا 
اکثر اخباری که دال برشهادت      ،  ديکن واگر دقت  ام دهيرا د  نهايشدن ا  کس نگفته که من صحنه کشته       
ل يکه اسرائ  درحالی،  دندار ل محکمی برای آن وجود    يدل چياست و ه   ليتحل فقط درحد ،  است  افراد  نيا

 ».اری دارديبس لي دال،ن چهارنفريا داری برای نگه
کند که   آنان گفته که حاضراست شاهدی را معرفی           به ،لبنان  مجلس سي رئ يه بر ينب کرد ديتاکوي  

اما کسی هنوز   ،  اند دهيد  نها را زنده  يهستند که ا   زيگری ن ياند، و افراد د    زنده افراد نيدهد ا   شهادت
 » .رسد می نظر ز ضروری بهينه نين زميالمللی درا نيب ک پروندهيل يآنان نرفته ولزوم تشک غسرا به

 مهرخبرگزاري 
 

 قت استيشدن حق تنها خواسته ما روشن
ت مسئوالن  يد بر مسئول   يبا تاک ،  شده پلمات ربوده يکی از چهارد   ي برادر    »غالمرضا رستگارمقدم «

قت را درمورد    ي حق ،ريگي ت که باتالشی مستمر و پ        خواس لبنان، از آنان    ز دولت يکشورمان و ن   
 در  خبری که   در کنفرانس    رستگارمقدم، برادر تقی  .کنند رانی روشن يپلمات ا يسرنوشت چهارد 

شدن سرنوشت برادرم و      دنبال روشن  ، وهم خودما  ،پدران ما  هم«: فارس برگزارشد، گفت   خبرگزاری
لبنان  دستور چه کسانی به     نفر به  ٤ن  يمگر ا  .ميا دهينرسای   جهينت م ولی تاکنون که به    يا همراهانش بوده 

 ي ن کشور باق  يد درلبنان، در ا    يشد رغم جنگ ي و عل  ،رفتند وبرای چه هدفی از جان خودگذشتند        
 »ماندند؟

 مهرخبرگزاري 
 

 کنند پلمات را مطرحي چهاردلهئمسک يپلماتيمسئوالن در هرمذاکره د
: اظهار داشت  فارس،  خبری خبرگزاری   کنفرانس دمحسن موسوی، در   يم مجتهدزاده همسرس   يمر
سرنوشت محسن و همراهانش      بوده و درمورد    یيربا ن آدم يان ا يجر شاهدانی که در    افراد و «
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 توان با کسب   وجود دارند و می    جمله در خودلبنان   مختلف از   دارند، اکنون در کشورهای     اطالعاتی
د يم، شا يربجنبياگر د  .ان داد يزان پا يعز نيرنوشت ا س  ساله ٢٣ابهام به،  ق ودرست ازآنان  ياطالعات دق  

پلمات ين چهارد يم ردی از ا   يگر نتوان يباشند و د   ز ازدست رفته  ينها ن يکه همه ا   مييايخودمان ب   به وقتی
 ».ميداکنيپ

شده است،   های ربوده  پلماتيد بودن موجود که حاکی از زنده      برخی شواهد  مجتهدزاده با اشاره به    
ن چهارنفر، اعالم   يا شدن سال بعد از ربوده    شش بايلبنان، تقر  وقت ارتش  فرماندهشل عون   يم«: گفت

شل عون يم. شوند داری می  های لقلوق لبنان نگه    مکانی درکوهستان  رهستند و د   زنده  ن افراد يکرد که ا  
هللا ا بياحمد حب  .کرد خوبی کسب  رابطه اطالعات  نيتوان ازاو در ا    بازگشته و می   لبنان اکنون به صحنه  

ولی  فوت کرد،  سراغ او نرفت که    قدر کسی    اند، اما آن   رانی زنده يات  پلمايبارها اعالم کردکه چهارد   
 ».تر به سراغ اورفت عيد هرچه سريدارد که با موضوع در دست نيخوبی از ا اطالعات اکنون فرزند او

 مهرخبرگزاري 
 
  تمرکزدهندت خود رايها فعال ها مقطعی بوده، مسئوالن و رسانه ریيگي پ

  شدن سرنوشت چهار   ف مسئوالن برای روشن    يضع ریيگي ضمن انتقاد از پ    ،  انيبرادراحمد متوسل 
متاسفانه م ويهمراهانش ندار اطالعی از سرنوشت احمد و  چيما ه «: گفترانی،  يشده ا  پلمات ربوده يد
 ».اند ان کارها نگذاشتهي ما را درجر،مسئوالن 

رامورخارجه يوز همراه رانی به يشده ا  پلمات ربوده يهای چهارد  دهسفر خانوا  ان با اشاره به     يمتوسل
دارکرده يمسئوالن مختلف د   م و با  يروت رفت ي با خرازی به ب    ،شيسال پ  کي«: لبنان، گفت  کشورمان به 

 ».شد مقطع قطع همان ز دريها ن ریيگي ن پيری دادند ولی ايگي و همه آنها قول پ
مسئوالن کشورمان برای    ها و  رسانه تيم فعال يدواريام«: دکردياک ت ،شده کشورمان  ربوده  پلماتيبرادرد
 ».ابد ياستمرار تمرکز داشته و زانيعز نيشدن سرنوشت ا روشن

 مهرخبرگزاري 
 

 نشی باشديد گزيدفاع از خبرنگاران نبا
اين  درپاسخ به   ،   فارس خبری خبرگزای  کنفرانس اخوان، در  احمدی خواهرزاده کاظم   شاهرخ سلطان 

 ،عنی کاظم اخوان  يشان   کی از همکاران  يری سرنوشت   يگي انتظارشما ازخبرنگاران برای پ   «: کهسوال  
های صنفی  توان سرنوشت او را از راه     ک عکاس وخبرنگار بود و می     يکاظم اخوان   «: گفت» ؟ستيچ
ب ينصي  ما ب  يها  رسانه يريگي ان از پ  ين جر ي ا ، سال ٢٠نياما متاسفانه درطول ا   ،  ری کرد يگي ز پ ين

های  ها فرصت ن ساليدرا .شود نشی عمليد گزي نبا،بوده است و من معتقدم که در دفاع ازخبرنگاران    
 ».مياز دست داد مظلوم کشورمان پلماتي د٤ری سرنوشتيگي برای پ ادی رايز



  ٨٢کمين جوالى  ٢٨٤

٢٨٤ 

چ يالمللی ه  نيب مجامع«: گفت بشر وآزادی درجهان،   ان حقوق يد از مناد  ياحمدی با انتقادشد   سلطان
ری يگي جه رساندن پ   ينت برای به  ،زنند بشری که همواره دم از آن می          رای حقوق حرکت موثری ب   

ق يم که ازطر  يکن  درخواست می  »پاپ«جا از    نيهم رپلمات انجام ندادند وما د    ين چهارد يسرنوشت ا 
 ».شود  ساله٢٣ مهم پرونده نيشدن ا  خواستار روشن،های لبنان حیيمس

شده  پلمات ربوده يری سرنوشت چهارد  يگي وفارس در پ  مهر   تشکر از اقدامات خبرگزاری    وی ضمن 
موثر و   های کشورمان را موردخطاب قرارداد که چرا اقدامات            ر رسانه يما و سا   يرانی، صداوس يا

های ما برای    رسانه«:  و گفت  ،اند رانی انجام نداده  ي ا ٤ن  يری سرنوشت ا  يگي مستمری را برای پ    
ت آنان محدود ومقطعی باشد وهمواره       يفعال دي ونبا ،ندد انفعالی برخوردکن  يان نبا ين جر يری ا يگي پ
اگر امثال اقداماتی که     .کنند امر مطالبه  افراد را از مسئوالن    نيسرنوشت ا ،  گری د از موضع پرسش   يبا

افتن  يدست،  بود ش آغاز شده  ي از چندی پ    ،فارس درحال انجام آن هستند      های مهر و   خبرگزاری
له ئمس نيگرفت وتا زمانی که ا     ادی صورت يهای ز  تاسفانه کوتاهی اما م ،   دنبو قت چندان مشکل  يحق به

 ».خواهدماند  همچنان در ابهام باقی،ری نشوديگي پ ملی  در ابعاد
 مهرخبرگزاري 

 ٢٠٠٥ جوالي ١٨ = ٢٧/٤/١٣٨٤
 کند ه خالینرانی شايپلمات ايت سرنوشت چهارديولئر بارمسيتواند از ز لبنان نمی دولت

مستقل، در    انياسالمی دانشجو   دعوت انجمن  ازظهر امروز، به   شيپ،  رانیيا  انيها نفر از دانشجو    ده
 .کردند لبنان تجمع  رانی، درمقابل سفارت  يپلمات ا يری درست سرنوشت چهارد   يگ عدم پی   اعتراض به 

 لبنان، برگزار شد و خواسته      از زندان  ندهيروزهای آ  ر جعجع در  ي درپی خبرآزادی سم    ،ن تجمع يا
 سرنوشت مبهم  های اصلی  کی از سرنخ   يشخص   نيکه ا  نيبود که باتوجه به ا       نياان  يدانشجو 

چون او  . شود یيش از آزادی از زندان، از وی بازجو        يد پ يرانی است، با  يشده ا  پلمات ربوده يچهارد
مستقل  انياسالمی دانشجو  های ه انجمن  ياتحاد. آگاه است  گروگان هاي ايراني درهرحال از سرنوشت    

 بود منتشر کرده  یيهادافت کرده بود، پالکار   يمجوز در  تجمع نيسراسرکشور، که برای ا    یها دانشگاه 
ـ ديکن رانی را مشخص  يپلمات ا يلحود، سرنوشت چهارد   ليآقای ام «:  نوشته شده بود   آنهابر روی    که   

 ٤ تيری وضع يگي لبنان، ما خواهان پ    ران با دولت  يا اسی دولت يهمگامی س  باتوجه به قرابت اعتقادی     
شدن سرنوشت    ان خواهان مشخص    ي مادانشگاه  ـم   يشده درلبنان هست     مفقود رانیيا پلماتيد

دمحسن موسوی  يان، تقی رستگارمقدم، کاظم اخوان وس       ياحمد متوسل  نظام، حاج  نيا های هيسرما
 رانی قبل از آزادی    يهای ا  پلماتيری سرنوشت د  يگي لبنان، پ   برادران ومسئوالن سفارت    ـ ميهست
 تينبودن وضع  ر جعجع درصورت مشخص   ي سم ي آزاد ـان است   ياسته مادانشجو رجعجع خو يسم
 ».افزود ران خواهديا های ملت رانی بر نگرانیيا های پلماتيد



 ٢٨٥  روزمشار گروگان گيرى

٢٨٥ 

 ي جمهور س   يل لحود رئ  يبه ام  ای را خطاب   سرگشاده نامه ان،يکی ازدانشجو ين تجمع،   يان ا يپا در
، لبنان داشتند  ريسف ان با عدنان منصور   يدانشجون  دگانيداری که نما  ينامه در د   ني که ا  ،قرائت کرد  لبنان 

 .شد ميبه وی تقد
 مهرخبرگزاري 

 
 ل لحوديرانی به اميا انيسرگشاده دانشجو نامه

 نسبت به عدم    ،لبنان جمهوری سئيل لحود ر  يسرگشاده به ام   ای  در نامه  ،رانیيا انيدانشجو جمعی از 
متن  .کردند اعتراض،  لبنان رانی توسط دولت  يشده ا  پلمات ربوده يح سرنوشت چهارد  يری صح يگي پ
 ،لبنان مستقل دربرابر سفارت   انياسالمی دانشجو  ز انجمن های  يآم ض ه تجمع اعترا  يدرحاش،  نامه  نيا

« : نامه آمده است   نيدر بخشی از ا     .شد ز قرائت يم وبرای حاضران درتجمع ن    يتسل کشور نير ا يبه سف 
، اند شده   که درکشور دوست و برادرلبنان ربوده      ،اک انقالبی ن آب وخ  يا برومند  سال است فرزندان   ٢٣

 وسه سال است پدران ومادران وهمسران وفرزندان        ستيبرند و ب     سر می  نامعلومی به  تيدر وضع 
 ن اطالع وخبری از   يتر کم،  دمحسن موسوی يان و س  يکاظم اخوان، تقی رستگارمقدم، احمد متوسل      

اسالم، انقالب و    ی ارزشمند  هاهين سرما ي وسه سال است ا     ستي ب ،سيرئ آقای .شان ندارند  زانيعز
 . سرگذشت مبهمی دارند،طلبی استقالل خواهی و افتخار، آزادی عنوان سند  به  ،رانيا

ان و  ياخوان، رستگارمقدم، متوسل   ادبلند غربت يت و فر  يمظلوم ان، امروز صدای  يلحود؛ مادانشجو  آقای
 و بازتاب روح       ،مان های در حصارمانده برادران       شه يپژواک اند   ان و  يجهان موسوی در گوش    

 .ميملت نيبخش فرزندان ا یيرها
 با  ،رانیيپلمات ا يچهارد تيمهر شده وضع   ش رازسربه يخی برای گشا  يتار س؛ اکنون فرصت  يرئ آقای
 ».است دست آمده به، ر جعجعيعنی سميش يار بودن سرنخ زنده ماجرای ربايدراخت

اری ومدد  يخواستار   کردند که  دي تاک ،لبنان جمهوری سئيخود به ر   امهرانی در ادامه ن    يا انيدانشجو
 .دربند هستند  زانيت عز يشدن وضع  برای مشخص ،  وی  خصوصا شخص  ،دولت دوست و برادرلبنان   

شدن   از روشن    شيجعجع پ   ريس؛ ما با آزادی سم        يرئي آقا«: نامه خود نوشتند     آنها در ادامه    
لبنان را درکشف سری که        دولت ما. مي مخالف ،رانیي ا پلماتيمبهم و نامشخص چهارد     سرنوشت

انسانی  م جسورانه و رفتار   يتصم م و يدان  يم ولئداشته است، مس   ها را در گلو نگه     سال بغض   وسه ستيب
شد و اقدام شما در        مان ثبت خواهد   ي خيحافظه تار رران، د يا فرزندان ملت  تيشما درباره وضع   

ران ارتقا  يلبنان را دراذهان جامعه ا     گاه ومنزلت دولت  ينی، جا رايا پلماتيروشن شدن سرنوشت چهارد  
 .ديبخش خواهد
شت نوشدن سر  شما درراستای روشن    انقالبی انتظار اقدام  صبرانه چشم  ان بی يس؛ مادانشجو يرئ آقای

 ».ميباش  دمحسن موسوی می يان و سيمتوسل کاظم اخوان، تقی رستگارمقدم، احمد
 مهرخبرگزاري 



  ٨٢کمين جوالى  ٢٨٦

٢٨٦ 

 
 شده الزم است  گيري پرونده ديپلمات هاي ربوده جم و پايدار در پياراده اي منس

شده  موسي صدر و ديپلمات هاي ربوده    مقطعي پرونده امام   گيري  پي ،تهران سعيد ابوطالب نماينده مردم   
وجود يك  ،  سرانجام رسانيدن اين دوپرونده    براي به «: كرد  مفيد ندانست وخاطرنشان   ،ايران درلبنان را  

٤درمورد مسئله      .ست ا م و پايدار از طرف دولت، مجلس و رسانه ها ضروري                 منسج اراده
ها  هم هستند، درطي اين سال      جهات شبيه به   موسي صدر كه از خيلي      ايراني وهمچنين امام   ديپلمات

نظر مي رسد كه اراده منسجم و مكملي براي          ولي متاسفانه به  ،  اگرچه تالش هاي مقطعي انجام شده    
 ».است نجام رساندن هردو پرونده وجود نداشتهسرا گيري و به پي

، ايران شدن ديپلمات ها و شرايط امروزي     ناپديد بامقايسه شرايط زمان  ،  مجلس فرهنگي عضو كميسيون 
 يعني  ،با اوايل انقالب  ،  ما  بين المللي  كشور و وضعيت امروز سياست      شرايط امروز «: شد يادآور

كه موقعيت طرف هاي مقابل     ضمن اين .  متمايز مي باشد  ،افتادديپلمات  ٤اتفاق براي     سال هايي كه اين  
كننده باشد وگروه هايي همچون      ليبي ديگر درشرايطي نيست كه تعيين       . است ما نيز تضعيف شده    

، عزيز ما را ربودند       ديپلمات٤اقتدار بودند و        ها درلبنان صاحب     فاالنژيست ها كه درآن سال      
 قانوني و  پايگاه  د و جزو گروه هاي معارض هستند و هيچ          لبنان هستن  حاضر در زندان هاي   درحال
بگيرد، مي تواند هردو    ايران شكل  اسالمي  اگر اراده اي در داخل جمهوري     ،دراين شرايط . ندارند مردمي

سرانجام رساندن پرونده ممكن است با شنيدن اخبارخوش           لزوما به . سرانجام برساند  پرونده را به  
صحيح و سالم   ،  موسي صدر   ديپلمات  ما و همچنين امام     ٤ اين است كه     مطلوب نتيجه. همراه نباشد 

اسالمي بايستي اين باشد كه      پايين جمهوري  ولي يكي از اهداف دست     به ايران تحويل داده شوند،     
 ،ناخوشايندي نيز براي اين عزيزان افتاده باشد        سرانجام برسد، يعني اگر اتفاق     باالخره اين پرونده به   

بين المللي وموقعيت   شوند واين امكان باتوجه به شرايط        و مقصرين آن شناسايي    بايد مشخص شود  
 ».اسالمي وجود دارد استراتژيك جمهوري

اسالمي  دهنده شان واقتدار جمهوري     نشان ،دست آوردن نتيجه دوپرونده   ه  با بيان اين مطلب كه ب      وي
نافع شهروندان مربوط مي شود    م دست را كه به    اگر حكومتي نتواند موضوعي از اين      «: است، افزود 

مجموعا مي بايست اراده اي در     .براي شانيت اين حكومت زياد جالب نخواهدبود       ،  نتيجه برساند  به
مقايسه بين    در مقام  . سرانجام برساند   حاكميت ايجاد شود تا بتواند اين پرونده را به                 درون

ي الكربي، دولت آمريكا اراده       ولي درمورد حادثه هواپيما     ،خودمان با ديگركشورها نيستم    حكومت
عنوان  به .سرانجام رساند   به ،حادثه و مجازات آنها    كرد و اين پرونده را با مشخص كردن عامالن اين          

 كه درداخل    را دهد و همه گزارشاتي    حقيقت ياب تشكيل  بايستي يك كميته    مجلس ،شهروندي حقوق
حقوقي كند تا در     بديل به يك پرونده    و اين مسئله را ت      ، متمركز كند  ،و خارج ازكشور وجود دارد    

 ».گيري باشد بين المللي قابل دفاع و پي مجامع



 ٢٨٧  روزمشار گروگان گيرى

٢٨٧ 

قضائيه بايستي اين اراده را      قوه«: دوم اين فرآيند اشاره كرد وافزود      قضائيه در مرحله   وي به نقش قوه   
را تا آخر   اعتقاد دارم كه اگر اين مسير        . گيري كند  باشد كه پرونده را در سطح بين المللي پي         داشته
 وقت صرف    ،هايي كه گذشته است      تر ازسال  نتيجه خواهيم رسيد وخيلي كم         حتما به   ،برويم

سرانجام رسانيدن   برسيم، به  چه نتيجه اي  گيري اين پرونده ها به    كه با پي   نظر از اين   صرف. خواهدشد
 ».بود مفيد وموثر خواهد موسي صدر پرونده براي خانواده ديپلمات ها و خانواده امام اين

 خبرگزاري فارس
 ٢٠٠٥ جوالي ١٩ = ٢٨/٤/١٣٨٤

  شده را دنبال كند ملي موضوع ديپلمات هاي ربوده منافع  در راستاي حفظيجمهور رئيس
  در راستاي حفظ منافع    ،احمدي نژاد دكتر «: گفت ،دشت آزادگان  نماينده مردم » سيدنظام موالهويزه «
روز از سالگرد    اكنون كه چند  . باشد  ستوركار داشته شده را در د    ملي، موضوع ديپلمات هاي ربوده    

توجهات   له همچنان در كانون    ئجاست كه اين مس    ه ايراني مي گذرد، ب    شدن ديپلمات هاي  ناپديد
 از اقدامات روزمره خود جهت       ،خارجه  بويژه در وزارت  ،  ذيربط  رسانه اي قرارگرفته و مسئوالن    

راني خانواده هاي معزز آنان، گزارش هايي را به استحضار        نگ  عزيزان و رفع   كردن سرنوشت اين   روشن
بخشي  احمدي نژاد در راستاي حفظ ومصونيت       بي گمان دولت دكتر   . ايران برسانند   ملت شريف 

 ،له ناپديدشدن چهارتن ازعزيزان، باالخص سردارسرافراز وهميشه قهرمان        ئمنافع ملي كشور، مس    به
 كه با حماسه  آفريني هاي جسورانه و      ) ص(حمدرسول اهللا م ٢٧ركرشيد لش  احمد متوسليان فرمانده   

روزهاي دشوار جنگ را به لحظه هاي شيرين و ماندگار مبدل            آميز خود درجبهه هاي نبرد،    شجاعت
مي خود  ئملي، در دستوركار دا      هئلعنوان يك مس   جديت دنبال خواهدكرد و آن را به         ساخت، با 

محترم، جهت تجليل از پايداري ومقاومت        شود نمايندگان پيشنهاد مي ،  سوي ديگر  از. قرارخواهد داد 
شده ايراني، هفته اي را      و ماندگاري ياد وخاطره ديپلمات هاي ربوده      ،عزيزان خانواده هاي سرافراز اين  

 از طريق ،له را درسطح منطقه اي و بين الملليئ تعيين نموده و مس»شده هفته ديپلمات هاي ربوده«نام  به
 ».كنند  دنبال،لت ومجلسمشترك دو كميته

 خبرگزاري فارس
 ٢٠٠٥ جوالي ٢٠ = ٢٩/٤/١٣٨٤

  هاي ايراني شدن ديپلمات هاي لبنان عليه عاملين ربوده طرح شكايت ايران در دادگاه
سرنوشت   با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه درخصوص تعيين            ،امورخارجه  گوي وزارت  سخن

سي ادعاهاي جديد سمير جعجع      رامورخارجه درحال بر    وزارت «:شده، گفت   هاي ربوده  ديپلمات
ايلي ـ  لبناني   امنيتي نيروهاي  هاي ايراني به بخش    كه از سوي وي دستور تحويل ديپلمات       مبني بر اين  

ـ حبيقه در ،  هاي ذيصالح لبنان عليه عاملين اين اقدام        داده شده، مي باشد و طرح شكايت در دادگاه         
 از طريق مراجع ذيصالح قضائي      ،له به شكل جدي و شفاف     ئي آن، مس  دستوركار ما قرار دارد تا ط     

، عالوه بر لبنان .گيري مشخص و راي دادگاه اجراگردد  مورد تعقيب قرارگرفته و عاملين اين گروگان      



  ٨٢کمين جوالى  ٢٨٨

٢٨٨ 

هاي   بويژه سوريه و سازمان     ،نفوذ در منطقه   طريق ساير كشورهاي ذي    اي از  هاي همه جانبه   تالش
ها همچنان ادامه     عمل آمده و اين تالش       به،  ل و بويژه شخص دبيركل      مل المللي و سازمان    بين

 اعتقاد داريم كه اين افراد زنده هستند ومسئوليت سالمت ايشان برعهده رژيم                   . خواهديافت
جديت اين موضوع را     خارجه با  امور  عهده گيرد و وزارت    صهيونيستي است و بايد عواقب آن را به        

 ».تمر خود داردمس گيرانه و در دستوركار پي
 خبرگزاري فارس

 
 ٢٠٠٥ جوالي ١٩ = ٢٨/٤/١٣٨٤

 رانی استيا پلماتيی سرنوشت چهاردير جعجع رمزگشاياز سم یيبازجو
مقابل  رد رانیيا  پلماتيری سرنوشت چهارد  يگ برای پی  انيکه تعدادی ازدانشجو   آن از روزگذشته پس 

دکرد يکه تاک  آن  پس از  ،لبنان ريعدنان منصور سف  . با سفير لبنان ديداركردند   کردند،    لبنان تجمع  سفارت
اتهامات  دينبا «:لبنان بودند، گفت   همانان ملت يبودن، م   پلماتيد رانی عالوه بر  يا  پلماتيچهار د  نيا
  ».کرد ه و اساس به افرادلبنانی وارديپاي ب
حقوق  رشتهي   وکه خودرا دانشج  را  جلسه   نيا ان حاضر در  يدانشجو کی از يلبنان،   ريسف ن اظهارت يا

رانی يا  پلماتيدرمورد ربودن چهارد   اتهاماتی «:دانشجو گفت   نيا .واکنش واداشت   کرد، به  معرفی می 
 به یيبرد و انجام بازجو    سر می  اکنون در زندان به    زيو او ن   است ر جعجع ي متوجه سم  ١٩٨٢درسال  

 نيرا از انجام ا    د ما يتوان یشما نم  ک امرمسلم است و   ينظرحقوقی    از ،اتهام کيرد   ايل اثبات   يدل 
 ».ديکن کار نهی 

های  استدالل هرگاه استنادات و   بود که  ني ا ،ديانجام  طول که دوساعت به   داريد  نيجالب در ا    نکته
چون «: کرد د می يرلبنان تاک يشد، سف  می  مطالبات نيان ا يآنان درب  تيحقان باعث اثبات  انيدانشجو

 عنوان اهرم   د به يتوان می شما است، کشور مطرح  های دو  تيئه گو وتعامالت  وگفت موضوع در  نيا
ر جعجع  ياز سم  یيجمله بازجو  شما از   د که مطالبات  يران، ازآنان بخواه  يا  پلماسیيفشاری بردستگاه د   

 ».کنند لبنان مطرح  رسمی با دولت  صورت  به را
ت يهدا  دهنده نحوه  صين تشخ لبنا یيقضا  دستگاه «:دکرديکه عدنان منصور تاک    نيتوجه ا  نکته قابل 

ر يی از سم  يآن، بازجو  جمله از رانی و يا ه شد پلمات ربوده يد قات درمورد سرنوشت چهار   يتحق  دامنه
 ».جعجع است

 پلماتيد سرنوشت چهار  ریيگ ادی برای پی  يهای ز  سرنخ«: دار گفت يد  نيا لبنان در  رين سف يهمچن
رغم ينکرد که عل    نکته اشاره   نيا ای عدنان منصور به    آق ».است  ریيگ رانی وجود دارد که قابل پی     يا 

 چرا  ـچهارنفر  نيا بودن  شاهدان زنده  ازجمله ـ    لبنان ها در خود   ن سرنخ يادی از ا  يز وجود تعداد 



 ٢٨٩  روزمشار گروگان گيرى

٢٨٩ 

 درپايان  ديدار،   .است  افراد نرفته   نيسراغ ا  نداده و به    صورت نهيزم  نيلبنان اقدامی درا    تاکنون دولت 
. ندم کرد ير تقد يسفي آقا  را به  سرگشاده به  اميل لحود رئيس جمهوري لبنان             دانشجويان نامه  

 انيبا دانشجو  قبلی داريدار را همچون د   يد  نيکامل ا  گزارش نامه و  نيداد که ا    ز قول يرلبنان ن يسف و
 .لبنان برساند  اطالع دولت  به )١٣٨٣ماه  دی(

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٥ جوالي ٢٢ = ٣١/٤/١٣٨٤

 تهران رانی در سفر بشار اسد بهيا  شده های ربوده پلماتيسرنوشت د عطرح موضو
 پلماتيد  ری سرنوشت چهار  يگ پی د بر ي ضمن تاک  ،خارجه امور  گوی وزارت  درضا آصفی سخن  يحم

 کارهای  مطرح و راه   ،تهران  ه به يجمهوری سور  سيشنبه رئ  سفر روز  بحث در   نيا «:رانی، گفت يا 
 ت از يحقوقی شکا   ه مقدمات يما درحال ته   .گرفت بررسی قرارخواهد  موضوع مورد  نيری ا يگ پی 

ات ين شکا يم وا ي درلبنان هست  ١٩٨٢سال   ان ورستگارمقدم در  يموسوی، اخوان، متوسل   ربودن  عوامل
سرنوشت  شدن روشن ران برای يا  های ریيگ م که پی  يدواريام شد و  خواهد لبنان مطرح   های دادگاه در
شده خود را     پلمات ربوده يسرنوشت چهارد  ریيگ ران پی ياست، ا  آنچه مسلم  .برسد جهيزان به نت  يعز نيا
 .کند نمی وجه رها چيه به

ران، يا از مشترک ای تهيکم،  شيپ  سال سه حدود از «:گفته بود  درلبنان رانيا ريسف »سیيمسعود ادر  «است  گفتنی
ق در حال   يطر  نيز از ا  يران ن يا جلسه داده و    ليچند بار تشک   ته تاکنون يکم  نيشده که ا    ليه تشک يسور لبنان و 

  .است  پلماتيد  چهار سرنوشت  ریيگ پی
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٥ جوالى ٢٣ = ١/٥/١٣٨٤
 کنند لبنان تحصن می جمهوری استير  رانی مقابل کاخيا انيدانشجو

 اتوبوس از  دستگاه   ٢٠له  يوس ان به ياعزام دانشجو  «:داری گفت يپاي سرا فرهنگ ريمد احسان حسنی 
 ،لبنان  به ان باسفر يه، دانشجو يسور متبرکه ارت اماکن ياز ز  خواهدشد وپس  ه انجام يسمت سور  به تهران

کاروانی است    نيتر ن بزرگ يا «:گفتوی   .کنندي م کشور تحصن  ني ا يجمهور استيمقابل کاخ ر   در
اهللا  واسطه حزب   اکنون به  .دشو لبنان می    ز راهی ي عز ٤ن  يسرنوشت ا   ریيگ پی بار در   نياول  که برای 

 نيا در .ميهست تحصن  نيسفر و برگزاری ا     نيمقدمات ا   هيته لبنانی برای   مقامات زنی با يدرحال را 
ـ کاظم اخوان   عبارتی همکاران   عنی به ـ  ي  داخلی وخارجی   های سفر، خبرنگاران رسانه    ن يهمچن  و   

 .کرد خواهند  ان را همراهیينشجورانی دايا  شده پلمات ربودهيد های چهار خانواده
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٥ جوالي ٢٤ =  ٢/٥/١٣٨٤



  ٨٢کمين جوالى  ٢٩٠

٢٩٠ 

 ها متعجبم  پرونده  ديپلمات گيري ايران در پي خبري رسانه هاي ازسكوت
 ديپلماسي  عملكرد دستگاه  در  ضعف وجود  اشاره به   ضمن ،»الخليج «خبرنگار روزنامه » ستار ناصر «
 خبري رسانه هاي   از سكوت «: شده خاطرنشان كرد   ربوده  هاي اتپرونده ديپلم   گيري ايران در پي   
  گيري زمينه پي  ايران در   ديپلماسي  من دستگاه  نظر  به .اين مسئله متعجبم    گيري پي ايران در   داخلي 

صورت   اين   به ، نفر ٤سرنوشت اين   گيري پي. است  كرده ديپلمات هايش ضعيف عمل    حقوقي ربايش 
 بقيه مي شود و   مراسمي برگزار  ،شدن اين افراد    مراسم يادبود ربوده    يك بار در  هرسال  درآمده كه 

  ».مي شود  فراموشي سپرده  سال به 
كرد  سرنوشت ديپلمات ها اشاره    گيري بر پي   امورخارجه مبني   گوي وزارت  اخير سخن   سخنان   به وي

 قضيه  ،ماه  هفت  باگذشت شش يا  شود و     جدي دنبال  صورت  اميدوارم اين بار قضيه به    «: و افزود 
 امروز درسايت هاي . بدهد  سمير جعجع را از دست       ايران نبايد اطالعات    دولت. نشود  فراموش

سمت  را به   لبنان   وي ،سمير جعجع   از آزادي   رود كه بعد    مي  اين  اينترنتي مي ديدم احتمال    
 ».بود خواهد وي بعيد  اطالعات  ي بهياب اين، امكان دست مطمئنا بعد از. كند غربي ترك كشورهاي

 خبرگزاري فارس
 

 مي كند  دنبال لبنانرا ازطريق مراجع قضايي گروگان ها ايران پرونده
ايراني خاطرنشان   شدن چهار ديپلمات   موضوع ربوده  اشاره به   با ،مسعود ادريسي سفيرايران دربيروت   

كشور  قضايي اين  را ازطريق مراجع   پرونده اينلبناني، ايران     هاي دولت ومقام  همكاري باتوجه به «: كرد
  ».مي كند دنبال

 خبرگزاري جمهوري اسالمي
 

 شود ستی آغاز میيونيصه ميه رژياسی عليجهادس
م يه رژ ياسی عل يرانی، جهادس يا پلماتيری چهارد يگ پی حقوقی برای  ای هيآوری امضا درشکوائ   با جمع 

شدن سرنوشت    روشن  مردمی برای   ی حرکت ياجرا ريدب .شود غاز می آشنبه   اشغالگرقدس از روزسه  
 عمومی از   دادخواستی ه و يکردن شکوائ   مطرح  پی ما در  «: گفت رانی،يا  شده پلمات ربوده يد چهار
مجامع   مردم از  کار نيبا ا  م و يرانی هست يا  پلماتيد مورد چهار  الملل در  نيحقوقی ب   مراجع

برای  .برهانند پلمات را يد چهار  نيل، ا ياسرائ قراردادنمواخذه   خواهند که با مورد     المللی می  نيب
کی ازمراجع  يشده که تاکنون     عه استفتاء يش  از مراجع  ،ستیيونيصه  م غاصب يه رژ ياسی عل يجهادس

 به  ديبا لياسرائ ،کار نيا آغاز با. ميهست  زنیيرا ز درحال ين  گرمراجعيد مجوز را صادرکرده و با      نيا
دنبال   ما به  .کند مقابله خواهد اسالم چگونه می   جهانی  نهضت اسیيس  های ردانگ باشد که با   ن فکر يا 



 ٢٩١  روزمشار گروگان گيرى

٢٩١ 

 تر سرنوشت چهار   عيسر شدن هرچه  برای روشن  خود يها  خواسته ،مردمی م که باحرکتی  يهست  نيا
لبنان   کمک دولت  ازمنديراه ن  نيم و درا  يکن المللی مطرح  نيب های ق دادگاه يرانی را ازطر  يا  پلماتيد
  وحقوقی مردمی  ریيگ ستی وپی يونيصه ميرژ  هياسی عل يس  ما برای جهاد    مردمی  حرکت .ميسته زين

  ا روی کارآمدن دولت   يدولت و    نيکار بودن ا   به روی  ربطی  چي ه ،رانیيا  پلماتيد سرنوشت چهار 
ست، ازهمه  يني جناح ک حرکت يکه   یيمردمی است وازآنجا    حرکت کي بلکه تنها      ،د ندارد يجد

داد که   ميخواه مان را گسترش   نوبت اقدامات  ما درسه  .کنند ما کمک   به ،راه نيم که درا  يخواه ا می ه گروه
کامل  طور حقوقی خود را به    تيشکا  طرح ،آنان قيکه ازطر  داخلی ت درمجامع يشکا اول طرح  درمرحله

بشر  حقوق هيداع ی که يسمت نهادها  خود را به   که ما حرکت   نيا دوم کرد و درمرحله   ميری خواه يگ پی
موضوع را    نيم که ا  يخواه آنها می  از برد و  ميخواه  شيز پ يها ندارند ن   دولت  دارند و وابستگی به   

اقدام درطول   ن دو ياگر ا  .داد ميخواه ارجاع خود را  تيز شکا يها ن  ن سازمان يتمام ا  کنند و به    ریيگ پی
زمان چگونگی   اشت که درهمان   د ميسوم را برخواه    نداد، گام  م جواب يای که ما مدنظردار     پروسه

 .کرد ميخواه سوم را مطرح گام  برداشتن
 خبرگزاري مهر

 ٢٠٠٥ جوالي ٢٥ = ٣/٥/١٣٨٤
 اصراردارد شده خود هاي ربوده ايران بر آزادي ديپلمات

: اختصاصي وكوتاه خود باكمال خرازي دراين باره افزود        وگوي لبناني المسقبل با انتشار گفت     روزنامه
آزادي   صهيونيستي براي   جهاني بررژيم  جامعه خواستار فشار  زمينه   ايران دراين  ارجهامورخ وزير«

  ».چهارديپلمات شد اين
سمير  درآستانه آزادي  «: نوشت ،روزنامه  تحليلگر اين  »قاسم قصير «قلم    درمطلبي به  ،المستقبل درادامه 

 حقوقي و  ايران تحرك   اسالمي  بخشودگي وي، جمهوري    قانون  از صدور   زندان وپس  جعجع از 
 ».است كرده شده خود درلبنان شروع ديپلمات هاي ربوده  پرونده بازگشايي  جديدي را براي تبليغاتي 

 بيشتر با اهداف   ،آن به سمير جعجع را     موضوع وارتباط دادن    اين ،سياسي درلبنان  وي ادعاكرد محافل  
 موضوع ردكرده  را با اين   مستقيم خود  كه جعجع بارها ارتباط      بخصوص ،مي دانند سياسي وتبليغاتي  
  اين خانواده هاي  ديداري كه   سمير جعجع در   ،لبنان  داخلي  پايان جنگ  از  شد پس  قصير مدعي  .است 

 ولئحبيقه مس  ايلي  متوجه سرنوشت آنها را   وليتئ مس ،آنها داشتند   گيري وضع  پي  ديپلمات ها براي 
  .است  دانسته مبرا وليتئمس را از اين ز خودني  لبناني دانست كه وي  امنيتي  نيروهاي 

 خبرگزاري جمهوري اسالمي
 

 بشکنند جهانی سکوت را مجامع



  ٨٢کمين جوالى  ٢٩٢

٢٩٢ 

خواستار  تهران، ملل در  دفتر سازمان   مقابل تجمع در   با ،ازظهر امروز  شيان، پ يدانشجو تعدادی از 
 پلماتيد شت چهارشدن سرنو  المللی برای روشن نيب  مجامع سازمان و  نيجدی ا مستمر و  ریيگ پی

 .شدند  رانیيا 
 خبرگزاري مهر

 
 عصرتهران ولی دانيفردا در م  ازصبح،لياسرائ هياسی عليس آغاز انتفاضه

 خاموش ملت  حضور روز و لياسرائ  ميرژ هيعل اسیيس  انتفاضه آغاز عنوان روز   شنبه به  سه روز
 .گردد ن مرز وبوم اعالم میيا زنداناز آزادی فر  تيدولتی و حما  سميترور  اعتراض به  ران برایيا 

 خبرگزاري مهر
 
 ٢٠٠٥ جوالي ٢٦ = ٤/٥/١٣٨٤

  قضايي را خواستارشد حقوقي دستگاه ديپلمات ها اقدام  گيري سرنوشت مردمي پي جنبش
جنبش   ولي عصر، اين   ديپلمات ها در ميدان    سرنوشت  گيري مردمي پي   جنبش برپايي چادر  همزمان با 

گيري  قضايي براي پي    حقوقي دستگاه   خواستار اقدام ،  قضائيه قوه به رئيس   خطاب  ينگارش نامه ا  با
 . شد  پرونده  اين

 خبرگزاري فارس
 

 ايراني سمير جعجع را    ديپلمات شدن وضعت چهار   لبنان بخواهيم براي مشخص    بايد از دولت  
 دادگاه فرابخواند به

سمير جعجع تاكيد    بااشاره به آزادي   ،ياسالم شوراي فرهنگي مجلس  عضو كميسون سعيد ابوطالب   
خارجي و مجلس كه      اطالعات، سياست  بايد گزارشات واطالعات واخبار دراختيار وزارت       «: كرد

سرنوشت اين چهارديپلمات درمجلس،       از سوي كميته    ،شده ايراني كسب   ديپلمات ٤درباره    تاكنون
شدن سرنوشت   عجع سرنخ مشخص  كه سمير ج   ضمن اين . شود رسمي تبديل  يك سند   جمع آوري وبه 

خارجي  دستگاه سياست  پرونده است كه وظيفه    اصلي اين  از متهمين  ايراني است، يكي    ديپلمات چهار
ما بايد باتشكيل    .شود المللي براي اوتشكيل   وي كند ويك پرونده بين     دعوا عليه  كشورما است كه اقامه   

 باشد وسمير جعجع را در     نظر داشته  شورما دقت ك لبنان بخواهيم كه به مطالبات      از دولت  ،پرونده  اين
 طرحي   درحال تهيه  ،ديپلمات سرنوشت چهار   گيري پي  داخل كميته . دادگاه فرابخواند   رابطه به   اين

صورت   شود و به    علني تصويب   در صحن  مجلس و   قضايي كميسيون حقوقي و   هستيم كه در   
كنند، زيرا ما از     بين المللي را پي گيري    توانند پرونده هاي ب دهد كه  دادگاه ها اجازه   قانوني درآيد كه به   
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٢٩٣ 

اطالعات، گزارشات واخباري كه      كميته بايد تمام    همچنين اين . قانون هستيم  نظر دچارنقص   اين
يكي . كند ايران ثبت  اسالمي جمهوري  كند وجزو اسناد   مفصل تهيه  شده را دريك گزارش    تاكنون تهيه 

 است، اما مستند   آنها واقعي  خيلي از   شده اگرچه  ها طرح  وشت ديپلمات سرن ازمشكالتي كه پيرامون  
  اين اسناد را    ،شده  مجلس تشكيل   كميته كه در داخل      دليل بهتراست كه اين      همين  نيست به  

رسمي  به سند  نظر و   هئكارشناسان بررسي وارا    دهد وتوسط  مستند ارائه   صورت  جمع آوري و به  
گو كنيم و يا از         ومثل سمير جعجع گفت        با افرادي   ،الزم بود  همچنين اگر . شود  تبديل
دولت داريم، بخواهيم كه     كنوانسيون ها و پروتكل هايي كه ما با آن       مطبوعه شان بخواهيم كه طي    دولت

 شود و براساس آن در دادگاه ها اقامه         كميته آماده  عنوان گزارش  ما بدهند تا به     اسنادموردنياز را به  
مقطع موضوع را  دوستانه اي كه بين ايران ولبنان وجود دارد، مامي توانيم دراين    دليل روابط  به. دعواكنيم 

وقت  شده ولي هيچ   مقطعي فعاليت هايي انجام   صورت  به ،ها دراين سال . برسانيم نتيجه گيري و به   پي
شدن   شخصم است ما از روشن و      ممكن. برسانيم  سرانجام متمركزنبوده ونتوانسته ايم پرونده را به     

 باشد تا   پرونده  اراده ملي ودولتي پشت اين        باالخره بايد يك     ولي ،شويم پرونده ناخشنود   اين
ديپلماتيك   دستگاه خارجي و   دستگاه سياست . شود  پرونده بسته   شوند و اين   آن مشخص  متهمان 

  ».دهد  كار را انجام است كه اين  موظف
 خبرگزاري فارس

 
 ٢٠٠٥ جوالي ٢٧ = ٥/٥/١٣٨٤

 امضای طومارگرفتم م بهيپلمات تصميچهارد شدن سرنوشت برای روشن
آوری  به منظور جمع دکتر غالمعلی حداد عادل به صورت سرزده در چادری که از صبح روز گذشته           

دان يم غربی رانی در ضلع شمال   يشده ا  پلمات ربوده يری سرنوشت چهار د   يگ پی امضای مردمی برای  
س مجلس  يرئ  .ن طومار را امضا کرد     يا افت و ي شده است، حضور      تهران مستقر  )عج(عصر ولی

ن ي سالی که ا   ٢٣در طول   «: خبرنگاران گفت    ن طومار در جمع   يه امضای ا  يشورای اسالمی در حاش   
ن ملت  يز فرزندان ا  ين چهار عز  يا که  چرا ،ميهست ر هستند همه نگران سرنوشت آنها      يچهار نفر اس  

ران خواهان آزادی   يهمه ملت ا   .رفته بودند که ربوده شدند     بنانبرای خدمت به کشور به ل      هستند و 
ن اراده مردمی برای روشن     ينکه از ا  ياز مجلس شورای اسالمی برای ا      زين من زان هستند و  ين عز يا

ن طومار ملی   يم گرفتم ا  ي تصم ،ت کرده باشم  يرانی حما يشده ا  پلمات ربوده يچهار د  کردن سرنوشت 
  ».مری و امضا کنيگ پی مردمی را



  ٨٢کمين جوالى  ٢٩٤

٢٩٤ 

زان در تماس بوده و     ين عز يا که ما همواره با خانواده های      نيان ا يس مجلس شورای اسالمی با ب     يرئ
م تنها  يياست که به خانواده ها بگو      نين طومار برای ا   يامضای ا « :م، گفت ين موضوع هست  ير ا يگ پی
 ».زان هستندين عزيا ری سرنوشتيگ ز حامی آنها در پیيستند بلکه مردم نين

که  رانی دانست يا ن چهار يا اعتراض به برخورد دوگانه با سرنوشت      ن طومار را  يامضای ا  ليوی دل 
اند و   العمل مناسبی از خود نشان نداده      چ عکس يزان ه ين عز يالمللی، برای آزادی ا    نيسازمان های ب  

د به صورت جدی در      ين موضوع با  يا دهند که  می ن طومار نشان  يران با امضای ا    يملت ا «: افزود
م و  يزان داشت يعز ني ا يها داری با خانواده  يد ما در سال گذشته     .ری شود يگ المللی پی  ني ب سطح
م که هر چه     يدواريام است و  زيچهار عز  نير سرنوشت ا  يگ ز همواره پی  يت ملی ن  يون امن يسيکم

 ».مين قهرمانان به وطن باشيزودتر شاهد بازگشت ا
ته يس کم يک رئ ين یيمجلس، رضا طال  است خارجی   يته س يس کم يگفتنی است منوچهر متکی رئ     

حداد عادل با امضای     دکتر به همراه  زيت ملی ن  يون امن يسين زاده عضو کم   يدفاعی مجلس و الهام ام    
  .کردند ستی شرکتيونيم صهيه رژياسی علين طومار در جهاد سيا

 خبرگزاري مهر
  ل داده استي تشکيرانيپلمات ايری سرنوشت چهار ديگ ژه برای پیيای و تهيت ملی کميون امنيسيکم

: گفت اسالمی ته دفاعی مجلس شورای    يس کم يو رئ  ت ملی يون امن يسيمنوچهر متکی عضو کم    
رانی يشده ا  پلمات ربوده يری سرنوشت چهار د    يگ برای پی  ژهيای و  تهيت ملی کم   يون امن يسيکم«

رت امور  ق وزا يته در ارتباط با نهادهای حقوق بشری از طر           يکم نيم ا يدواريطراحی کرده که ام    
زان ين عزيج خوبی برای روشن شدن سرنوشت ا    يران به نتا  يعمومی ملت ا   خارجه، در کنار خواست   

 ».ميبرس
 خبرگزاري مهر

 
  شده  ايران در لبنان با اسرائيل است  ديپلمات ربوده٤وليت نهايي ئمس

اران ت دولت در جمع خبرنگ     ئهي كمال خرازي، وزير امور خارجه  كشورمان پس از پايان جلسه             
داخلي و خارجي درباره پي گيري آزادي ديپلمات هاي ايران و ارتباط آن با آزادي سمير جعجع                    

ما قبل از اين كه او آزاد شود، چند بار تماس گرفتيم و بازجويي كرده اند و اطالعاتي                 «: اظهار داشت 
 او مطرح كرد كه      از او گرفته اند و طبعا االن نيز كه آزاد است، بهتر مي شود اين پرسش ها را از                    

ردپايي از ديپلمات ها پيدا شود، ولي اطالعاتي كه تا كنون داريم، حاكي از اين است كه آنها منتقل                    
شده اند و اطالعاتي كه از داخل زندان هاي اسرائيل داريم اين است كه آنها در زندان هاي اسرائيل                   

  ». موقعيت آنها چگونه استوليت نهايي با اسرائيل است كه روشن كند كهئلذا مس. بوده اند
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 خبرگزاري ايسنا
 

 دولت حافظ شهروندان خود در داخل و خارج از كشور مي باشد
ايراني و نتايج     هاي شدن ديپلمات   در خصوص ربوده    ،فر، كارشناس مسايل سياسي     دكتر فروض 

ا گويند دولت در اين راست      درستي نيست كه مي    اين قضاوت جامع و   «: هاي دولت، گفت   گيري پي
. باشد شهروندان خود در داخل و خارج از كشور مي          دولت حافظ  هيچ فعاليتي انجام نداده است،    

در حال بررسي است اما اطالعات به          ها ادعاهاي سمير جعجع در رابطه با كشته شدن ديپلمات           
 و دقيق در   دولت ايران به اندازه كافي اطالعات مستند       .دست آمده حكايت از زنده بودن آنها دارد        

 ».هستيم ها ملل قرار داده است و ما منتظر رسيدن نتيجه اين تالش اختيار سازمان
 جوان باشگاه خبرنگاران

 ٢٠٠٥ جوالي ٢٩ = ٧/٥/١٣٨٤
 هاي ايراني  ري حقوقي مجامع بين المللي براي آزادي گروگانيگ پي

 حقوقي از   گيري چهارده حزب و تشكل سياسي جبهه تحكيم دموكراسي با انتشار اطالعيه اي پي              
ها با سرنوشت     كه سال   را شده ايراني در لبنان    هاي ربوده  طريق مجامع بين المللي براي آزادي گروگان     

 . خواستار شدند،نامعلومي مواجه هستند
 خبرگزاري فارس

 
 آزادي سمير جعجع به معني پايان پيگيري سرنوشت ديپلمات ها نيست 

شده ايراني در لبنان در      ي از ديپلمات هاي ربوده   شاهرخ سلطان احمدي خواهرزاده كاظم اخوان يك       
پاسخ به اين سوال كه آيا آزادي سمير جعجع از زندان و خروج وي از لبنان به معني به بن بست                       

اين اولين و يا حتي آخرين فرصت        «: گيري سرنوشت ديپلمات هاي ايراني است، گفت       رسيدن پي 
گيري اين پرونده نيست اما با اين اتفاق            پيسوزي وزارت امور خارجه كشورمان در ارتباط با            

 ٤كليد حل معماي سرنوشت نامعلوم          سمير جعجع شاه   . گيري هاي ما به بن بست نمي رسد       پي
شده ايراني بود كه حاال از دست رفته است و دولت ما مي تواند با طرح رسمي                      ديپلمات ربوده 

مدارك . گيري كند  ي اين موضوع را پي    شكايت در محافلي چون دادگاه الهه يا دادگاه جنايات جنگ         
 ديپلمات  ما داشته    ٤پسند فراواني بر اين امر كه جعجع نقش اصلي در ربودن               و مستندات محكمه  

است وجود دارد، اما متاسفانه با آزادي جعجع و خروج وي از لبنان به مقصدي نامعلوم اين پرونده                   
فرصت  سوزي و از دست دادن وقت ادامه دهيم اگر همچنان به . تا حدودي در ابهام فروخواهد رفت  

 ديپلمات ايراني كسي    ٤روزي فرا مي رسد كه ديگر از افراد حاضر در جريان گروگان گرفته شدن                
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باقي نمي ماند و افراد ديگري كه در اين پرونده به صورت مستقيم دخالت نداشتند نيز مسئوليتي به                  
كه  ست كه قطعاً اطالعاتي در اين مورد دارد ضمن اين         ميشل عون از جمله افرادي ا     . عهده نمي گيرند 

ما سرنخ هايي از ديگر اعضا و فرماندهان نيروهاي فاالنژ در نقاط مختلف دنيا داريم كه بايد                        
اطالعات آنها در مورد اين پرونده اخذ شود و اگر به موقع براي اين كار اقدام نشود متاسفانه در                       

 ».خواهد بودگوي اين پرونده ن آينده كسي پاسخ
 خبرگزاري فارس

 ٢٠٠٥ اوت ١ = ١٠/٥/١٣٨٤
 گيري سرنوشت ديپلمات ها آغاز شده است  نهضت رسانه اي جديدي در پي

گيري سرنوشت   ساله رسانه هاي داخلي در پي     ٢٣سراي پايداري با بررسي فعاليت         رئيس فرهنگ 
 سال سكوت خبري    ٢٣ نهضت رسانه اي جديدي بعد از     «:شده خاطرنشان كرد   ديپلمات هاي ربوده 

  ».آغاز شده است
 ٧٣ تا ٦٢شده در طي سال هاي  ديپلمات ربوده٤حسني در تشريح فعاليت رسانه هاي داخلي در مورد 

 سكوت خبري محض بوده     ٧٣ تا سال    ١٣٦٢برخورد رسانه ها با اين مسئله از سال        «: خاطرنشان كرد 
از سال  .  سال هيچ اطالع رساني نداشتيم    ١٠است و تقريبا مي توان گفت كه در اين قضيه در طي اين             

گيري ها به صورت مقطعي و ضعيف آن هم توسط چند نشريه از جمله نشريه                 پي ٧٥ تا سال    ١٣٧٣
  ».صبح، روزنامه كيهان و روزنامه جمهوري اسالمي انجام شد

ر اين  د«:  اشاره كرد و بيان داشت     ٨٣ تا   ٧٥هاي   وي به حركت رسانه اي در اين قضيه در طي سال          
در بعضي شهرها و دانشگاه ها     . مقطع حركت هايي به طور پراكنده و بدون سازماندهي صورت گرفت        

و در مجموعه هاي فرهنگي به صورت خودجوش برنامه هايي برگزار شد و در طي آن بيانيه هايي                  
صادر شد كه مي توان گفت كه پرچمدار اين حركت در بين گروه ها و تشكل هاي غيردولتي در                     

 اتفاقات عجيبي پشت سرهم ١٣٨٤ تا سال ٨٣از سال . ال هاي گذشته موسسه فرهنگي عاشورا بود     س
دست مي آيد و از    ه ديپلمات ربوده شده ب  ٤از يك طرف سرنخ هاي جديدي از        . در حال وقوع است   

تغافل رسانه اي كه ظرف     .طرف ديگر خيزش جديدي خصوصا از طرف رسانه ها احساس مي شود          
ه شاهد بوديم و سكوت مرگباري كه متاسفانه بين رسانه ها حاكم بود باعث شد كه                 سال هاي گذشت 

ديپلمات مطلع هستند جسورتر شوند وحتي       ٤صهيونيست ها و خصوصا كساني كه از سرنوشت          
موضوع خلبان مفقود شده خود ران آراد را پررنگ تر كنند و ما را در معرض بمباران تبليغاتي قرار                    

ن مسئله نه تنها باعث مخدوش شدن چهره كشور جمهوري اسالمي در خارج از               متاسفانه اي . دهند
كشور و به ضرر ديپلماسي و دستگاه سياست خارجي تمام شد، بلكه آسيب هاي بسيار جدي را به                  

  ».حيثيت داخلي نظام وارد كرد و باعث ايجاد ابهامات زيادي در بين افكار عمومي شد
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تبليغاتي صهيونيزم را فعاليت جدي رسانه هاي داخلي در اين مسئله           حسني تنها راه مقابله با هجوم       
رسانه هاي ما هنوز در اول راهند و هيچ حركت منسجم و برنامه ريزي شده اي در               «: دانست و افزود  

صدا و سيما   . گيري چند خبر فعاليت كرده اند     گيري پرونده ديپلمات ها نداشته و صرفا در حد پي         پي
 راديو و تلويزيون و به خصوص ازطريق كانال هاي تلويزيوني برون مرزي اين             مي توانست از طريق  

گيري كند كه متاسفانه تا به حال از صدا و سيما در اين زمينه                  موضوع را جدي تر ومنسجم تر پي     
متاسفانه ازطرف صدا و سيما در سالروز ربوده شدن ديپلمات ها فقط چند               . تحركي شاهد نبوديم  

در حالي كه به خاطر داريم در ارتباط با دو مستندساز ايراني كه توسط                نجام شد، مصاحبه پراكنده ا  
گيري مي كرد و حتي از      نيروهاي آمريكايي اسير شده بودند، صداوسيما شبانه روز اين مسئله را پي            

ديپلمات ايراني  ٤ ماه از اسارت     ٢٧٠االن قريب به    . زمان ربايش دو مستندساز روزشمار گذاشته بود      
  ».ذرد ولي متاسفانه فعاليت جدي را در رسانه ملي نديديممي گ

شده در لبنان، خبرنگار و عكاس خبرگزاري        ايراني ربوده ٤وي با اشاره به اينكه كاظم اخوان يكي از          
متاسفانه رسانه دولتي خبرگزاري  جمهوري اسالمي نيز در اين          «: جمهوري اسالمي بوده، تاكيد كرد    

به نظرم آن ها نيز    . عال خبري در ارتباط با خبرنگار خودش روبه رو بود         چند سال گذشته با يك انف     
در چند هفته گذشته اقدامات     . بايد حركتي در خود ايجاد كنند و با عزم جدي تر وارد قضيه شوند              

هر روز اخبار جديد و برنامه هاي جديد در اين زمينه شاهد بوديم و                . خوبي صورت گرفته است  
ر به همين شكل ادامه دهيم و بتوانيم شاخك هاي اطالع رساني كشور را در              تصور براين است كه اگ    

  ».شاء اهللا آينده روشني براي اين پرونده شاهد خواهيم  بود همه زمينه ها و حوزه ها فعال كنيم، ان
از طرف اين فرهنگ سرا اشاره كرد     » كمين چهارم جوالي  «سراي پايداري به نشر كتاب       رئيس فرهنگ 

 ، روز شمار وقايع و اخبار مربوط به        اين كتاب كه توسط آقاي حميد داودآبادي نوشته شده       «: و افزود 
بي نظير بودن اين كتاب    .  است ١٣٨٤تيرماه  ١٤ تا   ٦١تير سال   ١٤ديپلمات  ايراني از    ٤گروگان گيري  

داشته به اين خاطر است كه اوال تا به امروز هيچ اثر مكتوبي به اين شكل در مورد اين قضيه وجود ن                 
 ٤است و در ثاني اين كتاب بدون هيچ قضاوت و موضع گيري، كل اخبار مربوط به گروگان گيري                   

  ». ثبت كرده است١٣٨٤ تير ١٤ديپلمات را تا 
 خبرگزاري فارس

 
 رانی را در دستور کار خود قرار دهديهای ا پلماتيد لبنان آزادی ديدولت جد

های  پلماتين سرنوشت د  ييع در تع  يشاره به ضرورت تسر    حسن نصراهللا با ا     ديس داريد در دکتر خرازی 
 رانی،يهای ا  پلماتيد نسبت به سرنوشت د     يران با نگرانی شد    يمردم ا «: رانی، اظهار داشت  يا شده ربوده



  ٨٢کمين جوالى  ٢٩٨

٢٩٨ 

تر سرنوشت   جدی د لبنان با اراده    يند و انتظار دارند تا دولت جد        يب می نما  يه ربودن آنها را تعق     يقض
 ».ش قرار دهدي دستور کار خورانی را دريهای ا پلماتيد

 خبرگزاري مهر
 

 دحسن نصراهللايرانی به سيپلمات ايری سرنوشت چهار ديگ نامه سرگشاده حرکت مردمی برای پی
ای  ستی در نامه  يونيم صه يرانی دربند رژ  يپلمات ا يری سرنوشت چهار د   يگ حرکت مردمی برای پی   

ت هرچه  يرانی را با جد   ين چهار ا  يار کل حزب اهللا لبنان خواست که سرنوشت           يسرگشاده از دب  
 .ری کنديگ شتر در لبنان پیيب

 خبرگزاري مهر
 ر را گشوديپلمات اسيگر پرونده چهار ديران بارديا

ستی يونيم صه يهای رژ  رانی در زندان  يپلمات ا يدرحالی که همه مدارک و شواهد از حضور چهار د          
شده خود   های ربوده  پلماتيگر پرونده د  يدت رسمی به لبنان بار    يئک ه يت دارد، تهران با اعزام      يحکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اردنی           .ان انداخت   يرا به جر  ١٩٨٢در لبنان در سال     
پس  شده رانی ربوده يپلمات ا يان افتادن پرونده چهارد   يبه جر  لبنان از  تختيالدستور، منابع آگاه درپا   

ن يبه ربودن ا   را جعجع يخبردادند ز  ست لبنان يفاالنژ روهایيفرمانده سابق ن   رجعجعياز آزادی سم  
ن روزنامه، برای مطرح ساختن مسائل      يبه نوشته ا   . متهم است  ١٩٨٢پلمات درتابستان سال    يد چهار

سرنوشت  تيکاری حاکم بر وضع بردن پنهان نيفشار برای ازب اهرم کيجاد ياسی واياطالع رسانی وس
 .ران به لبنان رفتيا و مردمیت رسمی يئک هي رانی،يپلمات ايچهار د

ن يهای ا  پلماتيد ار دارند يبراساس اسناد و مدارک موثقی که دراخت        ها رانیيا :منابع آگاه خبر دادند   
حداقل کسب اطالعات درمورد     ايلی و   ئيران آراد خلبان اسرا    احتماال با    هستند و    لئيکشور دراسرا 

توانند پس  روت میيق سفارت خود در ب    يها ازطر ي انريا :ن منابع افزودند  يا .شوند مبادله می  سرنوشت
های  پلماتياطالعات در مورد د     رجعجع ازخارج با وی تماس برقرار سازند و          يسم بازگشت از

 .کسب کنند شده ربوده
دارکرد و به آنها اطالع     يرانی د يا پلماتيش از زندان درمنزل خود با خانواده چهارد        يپ رجعجعيسم

به  ری،يرانی را پس از دستگ     يپلمات ا يد ئول منطقه شمال بوده و چهار       مس ١٩٨٢داده که در سال      
 .داده است ليقه تحويلی حبياست ايت مرکز به ريسازمان امن

نشد  ن موضوع با جعجع به هنگام حضورش درزندان مطرح شد اما وی حاضر              يبا توجه به آن، ا    
 اعتراض به اقدام دولت لبنان مبنی ن درحالی است که در  يا .د را ارائه کند   ينه اطالعات جد  ين زم يدرا

رانی در برابر سفارت لبنان در تهران       يد پارلمان، صدها ا   يندگان جد ينما رجعجع از سوی  يبرعفو سم 



 ٢٩٩  روزمشار گروگان گيرى

٢٩٩ 

 شان خواستند  ای را امضا کردند و از دولت         سرگشاده  نامه هاي رانيدرتهران ا  .زدند دست به تجمع  
 .ا کنده جعجع اقامه دعويالمللی عل نيات بيدردادگاه جنا

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٥ اوت ٢ = ١١/٥/١٣٨٤

 ری کننديگي ها را پ پلماتيسوزانه و باقدرت آزادی د مسئوالن شجاعانه، دل
ندگی يرانی به نما  يشده ا  پلمات ربوده يکی از چهار د   يغالمرضا رستگارمقدم، برادر تقی رستگارمقدم      

ت مردمی برای   يامضای طومار شکا   عصر حاضر شد و ضمن    ي دان ول يدر م  پلماتين د ياز خانواده ا  
در عرصه عمل گذاشته و نسبت به جمع           از کسانی که پا    رانیيشده ا  پلمات ربوده يی چهار د  يرها

 .اند، تشکر کرد رانی اقدام کردهيا پلماتيری سرنوشت چهار ديگي آوری امضا برای پ
 خبرگزاري مهر

 
 لب توجه مي كند ديپلمات ج٤طيف متنوع و گسترده نظرات مردمي در حمايت از 

 ديپلمات هاي  با گذشت يك هفته از شروع جمع آوري امضاهاي مردمي به منظور حمايت و  آزادسازي             
ربوده شده ايراني، طيف متنوع و گسترده نظراتي كه توسط مردم، ضميمه امضاها شده است جلب                  

هاي زيبا و   به واسطه طيف وسيع و گسترده نظرات مردمي و وجود انبوه نوشته                 . توجه مي كند 
خواندني در اين طومار، به نظر مي رسد جمع آوري، كتابت و انتشار اين نظرات در يك كتاب باعث                  

 . ايجاد يك سند تاريخي و ملي خواهد شد
 خبرگزاري فارس

 ٢٠٠٥ اوت ٣ = ١٢/٥/١٣٨٤
 یرانيشده ا پلمات ربودهيری سرنوشت چهار ديگي های مختلف از حرکت مردمی پ ت تشکلياعالم حما

ضمن ) عج(عصر دان ولی يهای متعدد فرهنگی، هنری و صنفی با حضور در م              ها و تشکل   گروه
ت خود را از حرکت مردمی برای روشن شدن سرنوشت           يدان، حما ين م يامضای طومار مستقر در ا    

ی که اعضای آنها طی روزهای گذشته يها ازجمله گروه .رانی اعالم کردنديشده ا پلمات ربودهيچهار د
ستی شرکت  يونيم صه يه رژ ياسی عل يعصر در جهادس   ولی دانير در ضلع شمال غربی م       با حضو 

نما، انجمن عکاسان ي، انجمن هنرمندان، خانه س)س(نب يز ه حضرتيريتوان به موسسه خ    کردند می 
ن، موسسه  يت از ملت فلسط    يت حما ي جمع  اد فارابی، يآفتاب، بن  انيت هاد يجنگ وانقالب، جمع  
 .ان و تعدادی از هنرمندان، صنعتگران و مستندسازان اشاره کردينايناب نفرهنگی عاشورا، انجم

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٥ اوت ٥ = ١٤/٥/١٣٨٤



  ٨٢کمين جوالى  ٣٠٠

٣٠٠ 

  ديپلمات ايراني توجه مرا به خود جلب مي كند ٤انديشه انسان دوستي 
 ساله از كشور افغانستان ضمن امضاي طومار حمايت از ديپلمات هاي ربوده شده              ٢٥هادي نيكزاد   

انديشه انسان دوستي ديپلمات هاي ايراني توجه مرا به خود جلب            «: ن در لبنان اظهار داشت      ايرا
نفر آنچه را كه ٤مي كند و من به عنوان يك انسان خود را موظف مي دانم براي حمايت و نجات اين                 

 خاطر   نفر به  ٤اين  . نفر انجام دادند را جايي نديدم     ٤نمونه حركتي را كه اين      . مي توانم انجام دهم  
اين كه به خاطر كمك به يك مسلمان از         . عزت اسالم و كمك به مسلمانان كمر همت بسته بودند          

  ».يك كشور ديگر جان خود را ناديده بگيري مساله پرارزشي و عجيبي است
شيعه و  «: مات ها خاطرنشان كرد  ل ضمن امضاي طومار حمايت از ديپ       ،هادي كه از اهل سنت است     

نفر براي كمك به نوع انسان و مسلمانان به لبنان و سوريه رفته              ٤اين  . داردسني بودن من اهميت ن    
ترين كار   بودند و من هم به عنوان يك انسان و يك مسلمان وظيفه شخصي خود دانستم كه كوچك                

اين كه من از چه كشور و يا چه دين و            .  نفر را انجام دهم     ٤يعني امضاي طومار حمايت از اين        
 مهم اين است كه در جهادي كه مسلمان عليه دولت اسراييل انجام                   ،تمذهبي باشم مهم نيس    

  ».مي دهند شركت خواهم كرد
 خبرگزاري فارس

 
 شود رانی میيهای ا ام آور آزادی گروگاني درصد کرجی پ٥٠جانباز

ام آزادی و   يلی برای رساندن پ    يتحم  درصد جنگ  ٥٠جانباز و عباس طاهری از آزادگان سرافراز     
 استان کشور را    ٢٧ به دور    لومتريک ٣٠٠٠ستیيونيم صه يرانی دراسارت رژ  يروگان ا ت چهارگ يمظلوم

 .موديرا خواهد پ
 خبرگزاري مهر

 
 ر بکشديرانی را به تصويپلمات ايالمنار می خواهد رنج خانواده های چهار د

ری سرنوشت  يگ اخبار پی  المنار مدام درحال پوشش   «: گفتون المنار   يزينده تلو ي نما »صمحمد شم «
ن يی در ايها که تا کنون برنامه ر است و عالوه بر آن     يهای اخ  پلمات مخصوصا در حرکت   ين چهار د  يا

چهار  نيهای ا رنج خانواده  دنير کش يو به تصو   ها در پی ساخت برنامه    زياکنون ن  ساخته، اما هم   نهيزم
 ».مي سال هست٢٣ن ينفر در طول ا

 خبرگزاري مهر
 ٢٠٠٥ اوت ٨ = ١٧/٥/١٣٨٤

 كاظم  اخوان از اين حيث است كه حتي همكاران وي او را فراموش كرده اند مظلوميت 
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٣٠١ 

شده طي بيانيه اي خطاب به همكاران        به مناسبت روز خبرنگار خانواده كاظم اخوان عكاس ربوده          
ديپلمات ٤گيري جدي تر رسانه هاي داخلي در مورد سرنوشت            خبري كاظم اخوان خواستار پي      

داشت شهادت خبرنگار خبرگزاري جمهوري  اسالمي       بيانيه ضمن گرامي  در بخشي از    . ايراني شدند 
بدون هرگونه  « : محمود صارمي و ديپلمات هاي ايران در مزار شريف خاطرنشان شده است                

 سال گذشته چقدر تالش      ٢٣سياه نمايي بايد از جامعه خبري و هنري كشور سؤال كرد در طول                
چرا . برنگار در داخل و خارج از كشور بشناسيم         شده است كه كاظم اخوان را به عنوان يك خ            

 و ارشاد اسالمي و انجمن هاي صنفي روزنامه نگاري و خبرنگاري نتوانسته اند توجه             وزارت فرهنگ 
جهانيان و خصوصا روزنامه نگاران را نسبت به سرنوشت يك خبرنگار جلب كنند؟ آيا تمام توان و                 

 » به كار گرفته شده است؟امكانات خبرنگاران براي همكار خبرنگارشان
خبرگزاري فارس
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٣٠٤ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١ضميمه 

١٣٦٦ 
 اظهارات حجت االسالم محتشمي پور

ضمن » كيهان سال«حجت االسالم محتشمي پور سفيراسبق ايران درسوريه، در گفت وگو با  سالنامه           
اسارت چهارديپلمات ايراني گفته   تشريح چگونگي اعزام نيروهاي ايراني به سوريه ولبنان، درباره            

بعد ازگذشت سه الي چهارماه از حضورنيروهاي ما درلبنان، از تهران دستورآمد كه چون                  «: است
حاج همت به عنوان فرمانده نيروهاي سپاه درسوريه ولبنان تعيين و منصوب شده، حاج احمد متوسليان           

من «: حاج احمد به سفارت آمد و گفت     بعد از آن، يك روز      . به تهران بازگشته و عازم جنوب شود      
مي خواهم به تهران برگردم، ولي بايد براي سپاه، يك گزارشي از بيروت تهيه كنم، به همين دليل                    

 ».مي خواهم به آنجا رفته، از نزديك نيروهاي اسرائيلي و آرايش نظامي آنها را ببينم

 جمهوري اسالمي و يكي دو نفر      در اين سفر، كاردارسفارت مان آقاي موسوي و خبرنگارخبرگزاري        
ولي متاسفانه گوش نكردند و باماشين       . من با اين سفر مخالفت كردم       . ديگر، همراه وي بودند    

پالك سياسي و ديپلماتيك حركت كردند و چون راه از طريق بقاع و جاده بين المللي دمشق به بيروت          
يچ گونه تحركي بين دمشق و بيروت از       آمده بودند، ه  » زحله«قطع بود و نيروهاي اسرائيلي تا نزديكي     

تنها راه باز، از طريق بيروت شرقي ومنطقه فاالنژيست ها و مسيحي ها بودكه             . اين راه وجودنداشت  
مي بايست از شمال لبنان رفته و ازكنار منطقه ساحلي به بيروت شرقي، و از بيروت شرقي به                        

وارد خاك لبنان شدند    » حمص« از طريق  اين برادران حركت كردند و    . بيروت غربي و سفارت بروند   
و به طرف طرابلس رفتند و از آنجا وارد بيروت شرقي شده، به مرز بيروت شرقي و غربي كه                         



  ٨٢کمين جوالى  ٣٠٦

٣٠٦ 

در آنجا به يك پاسگاه فاالنژيست ها كه محل تفتيش بود،            . منطقه اي است به نام برباره، رسيدند       
بعد از يك روز، از سفارت      .  اتفاق افتاد  آنها ماشين را متوقف كرده وحادثه در آنجا       . برخورد كردند 

با توجه به اين كه مي بايد اين فاصله را حداكثر           . بيروت خبردادند كه برادران به بيروت نرسيده اند       
 ساعت و نرسيدن آنها به بيروت،       ٤٨ ساعت طي مي كردند، با گذشت       ١٠ ساعت و حداقل     ٢٤طي  

 اين حادثه در منطقه فاالنژيست ها به وقوع         طبيعي بود كه  . مشخص شد كه حادثه اي رخ داده است      
 . پيوسته باشد

 روز، ماشين سفارت در يكي از محله هاي طرابلس كه منطقه تحت نفوذ حزب بعث عراق                 ٤بعداز  
وقتي برادران سراغ ماشين رفتند، مشاهده كردند         . بود، ديده شد »عبدالمجيد رافعي «به رهبري دكتر 

به اين ترتيب ما متوجه شديم كه برادران ما          .  وجود دارد  لكه هاي خون روي صندلي هاي ماشين     
مسئول وزارت خارجه لبنان، كه براي      . حاال به وسيله چه كساني، مشخص نيست        . ربوده شده اند

منتقل كردن كاردار ما به بيروت، يك نيروي امنيتي با يك ماشين مربوط به سفارت به بعلبك فرستاده                
ش فاالنژيست ها، ماشين را متوقف كرده اند و برادراني را كه             بود، مي گفت در حاجز مركز تفتي       
به اين وسيله ما فهميديم كه ربايندگان فاالنژيست هاي لبنان          . درماشين بوده اند، دستگيرنموده اند   

به رهبري بشير جميل بوده اند و از آن تاريخ تا به حال، عليرغم تمام تالشي كه براي آزادي برادران                   
اين برادران دست نيروهاي فاالنژ و احتماال اسرائيلي هستند و االن              . ي حاصل نشد كرديم، نتيجه ا 

 ».كسي نمي داند كه آنها در كجا هستند و سرنوشت شان چيست

 سالنامه كيهان سال

 
 ٢ضميمه 

١٤/٤/١٣٧٢ 

 ايراني  را روشن  كنيد هاي  سرنوشت  گروگان

، روز پيش  ٤٠١٨  .ايراني  درلبنان  است    ارگروگان سال  اسارت  چه    تيرماه  سالروز يازدهمين     چهاردهم 
حكايت  اين   .گروگان  گرفته  شدند    فاالنژ به   توسط  نيروهاي ،  اين چهارنفر در راه  ورود به بيروت        

اين چهارتن  . كه  دركشور خودنيز غريب هستند   جهان،  تنها در  مظلوميت  است ؛ آنها نه      ، حكايت  چهارتن
شان   گونه  اطالعي  از سرنوشت    هيچ،   واقع  شده اند وخانواده هاي  آنان     وردبي مهرييازده سال  است  كه  م   

قدري  مظلوم  واقع     آنان  به   .يازده سال  است  كه  ما براي  دريافت خبري  از آنان  انتظار كشيده ايم          . ندارند
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كس  براي     هيچ،   كه  تر اين    دردناك  .شان  را وصف كنيم     شده اند كه  نمي توانيم  شرح  مظلوميت        
هاي  خود رابسته اند وآنچه  بيشتر مارا رنج           همه  چشم ي   ، گوي است آنان  فريادي  برنياورده    مظلوميت 
  .سرنوشت  غم انگيزآنان شديد مسئوالن  است  نسبت  به  سردي  خون، مي دهد

تمامي   . مانده ايم باقيوهمچنان  آخرين آن       ،   گيري  درلبنان  بوديم       قربانيان  گروگان   ما اولين   
خانواده هاي  خود بازگشتند، ولي  ما       آزادشدند و به آغوش   ،  گروگان هاي غربي  با مليت هاي  مختلف    

يك دهه  . رو هستيم  كه  پايان  آن  مشخص نيست      ه ما با انتظاري  روب     .همچنان  ازعزيزان خويش  بي خبريم  
چه  دشوار   . دوران  وحشتناك  اسارت  آنان  سپري شد      و يازده سال  صبروسكوت  را پشت سرگذاشتيم     

 ؟مي كند كه  مي داند كه  انتظار با آدمي  چه! است  زندگي  درانتظار

 اما  ،وحشت  دلهره آميز ما را درك  كند؟ما روزگار سختي  را گذرانديم             و  آيا كسي هست  كه  رنج       
مان  را   افتيم  و با صبوري  وبردباري  رنج        شايسته تر ازسكوت  ني    هيچ چيز را ،  درطول  اين ساليان  

  .مشكالت گشاي  اما ديگر سكوت  دراين  ماجراي اسف انگيز نه  راه صواب  است  ونه  راه          ،  تحمل كرديم 
در .  نبايد مشمول  سكوت  شود سوزي  است  كه جزو موارد استخوان   ،  لبنان  ايراني  در  هاي  قضيه  گروگان 

مان  سنگيني  مي كرد و خستگي  وكوفتكي        كه  بر دوش   نان  سكوتي سنگين  بوديم   ما نگهبا ،  اين  ساليان  
 ، وزارت امورخارجه  بايد سكوتي  را كه  نسبت  به سرنوشت          پس از يازده سال  .مي دهد آن  اينك  آزارمان  

ياي  ونها يك ر  بوديم  و آزادي  آ    راهه ب ها انتظاركشيديم  و چشم     ما سال . بشكند،  اين  چهارتن  رواشده   
پاسخ  قانع كننده اي  در قبال  سكوت خود ، آيا برادران  مسئول   .پرشكوه  بود كه  هرگز به حقيقت  نپيوست

 دارند؟

هاي مسئول  پس  ازيازده سال  هنوز نتوانسته اند براي        است  كه  آنان  دربندهستند و چون  دستگاه       ماه ١٣١
كه  ديگر اصالً مسئله  مطرح نشود، زيرا با پايان  يافتن  آزادي            ه اندترجيح داد،  صورت مسئله  پاسخ  بيايند  

 گوي  جديدي  آغاز شود وگذشته  ويك  مسئله  نيست  كه  در مورد آن  بحث  و گفت  ،  گروگان هاي غربي 
 با   ،برخالف  آنچه  كه  گفته شده    . تا حال  وآينده  آنان  ديگر موردبحث  نيست  و به فراموشي  سپرده است         

تكيه  بر روي  آزادي        . پرونده  بسته  نشده  است      طور رسمي  اين     به ،  غربي هاي آزادشدن  گروگان  
، از سوي غرب   .بي اعتنايي  به  حقوق انساني  تمامي  گروگان ها بود         ،  غربي  طرفه  گروگان هاي   يك 

شان  آبي     به  رنگ  چشمان    شان  گويا خون  تالش هاي  خستگي  ناپذيري  براي  گروگان هاي غربي  كه        
كار انداختن  ماشين ديپلماسي  و تبليغاتي خود، به  نحوي            ه غرب  با ب     . ، صورت گرفت رنگ  است 
طوري  كه  آمريكا   ه ب .هاي  خود را براي  افكارعمومي  جهان  توجيه كرد       مظلوميت  گروگان ،  دنياپسندانه 
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 .هاي  دوردست  توصيف مي كرد   راه صلح  در سرزمين  هاي  جاسوس خود را ميهن پرستان  مبارز       گروگان
 مانيز بايد    ؟آنها ايفاكرد  چه نقشي  را درمقابل  تهاجم رواني      ،  اما دستگاه ديپلماسي  و تبليغاتي ما     

 ، نظاره گري   ما نظاره گر و قانع  بوديم      . هاي  خود را در سطح جهان  مطرح مي كرديم       مظلوميت گروگان
 كارگيري  حقوق  ه ها را در ب     اين  ماجرا طيفي  از ضعف      .  آينده  را نداشت   شرايطكه  توانايي  تحليل      

يك  فرصت تاريخي  واستثنايي  بود    ،  آزادي  گروگان هاي غربي   .مان  فراروي  ما قرارمي دهد    هاي گروگان
حادثه  را   ما. طرفه  آنان  يك  اشتباه تراژيك  بود      آزادي  بي قيد وشرط  و يك      . دست داديم را از  كه  آن 

 ، اما لحظاتي  را كه  اقدامي مناسب  مي توانست  جريان  آزادي          تحمل  كرديم  و خود را با آن  تطبيق  داديم        
هاي طاليي  و پربهايي  را از         فرصت . ازدست داديم،  هاي غربي  را تغييردهد     يك جانبه  گروگان  

دربازي  سكوت كرديم  كه  با      ،  ما . داختيمرا مي پر  بهاي آن دست داديم  و اين  مابوديم  كه  بايد         
 خود را   واقعيت  چهره ،  ترين  زمان ممكن    دركم .مان  امتيازهايي  واگذارشد   هاي گروگان تضييع حقوق 

شان  در مورد تروريسم       تبليغات از حجم ،  دندر شرايطي  كه  فكرمي كرديم  اگر آنها آزادشو       . داد نشان 
 چنين نشد وبا   ،خواهدشد  آزاد بلوكه شده ما در بانك هاي آمريكا    ا اموال    عليه ما كاسته  خواهدشد و ي    

آن روزها كه  بازار     .شان  را قبول كرديم    قول  و قرارهاي   بازهم،  آگاهي  به  سوابق متعدد پيمان شكني  آنان     
ن  در روندآزادي    برخي  از مسئوال  . هايي  به  ما داده شد كه  هرگز جامه عمل  نپوشيد        وعده  داغ بود، وعده   

ها سخن مي گفتند، اما حقايق بعدي  نشان داد كه  آنها هرگز           گروگان از آزادي  همه  ،  هاي غربي  گروگان
هم اكنون  كه  بسياري    . جدي  وارد ميدان نشدند و به همين  جهت  حقوق  آنان  به بازي  گرفته شد           به طور

 .فرصت هاي  از دست رفته  صورت گيرد     ي  جبران   ، بايد تالش مجدانه  برا    از فرصت ها از دست رفته    
حتي  براي  به دست    ،  چگونه  است  كه  صهيونيست ها     .هنوز هم  براي  ايفاي  تعهدات  اخالقي  ديرنيست      

زمين  و زمان  را به  هم  مي دوزند و ما مسلمانان  مؤمن              ،   پوسيده  سربازان  خود   آوردن  استخوان هاي 
، ست  كه  درمكتب  ارزشمند ما     ا  مگرنه اين ؟نان مؤمن  خود بي تفاوت  نشسته ايم    دربرابر سرنوشت  جوا  

 !؟استزنده  و مرده مؤمن  عزيز و ارجمند

 ، چه كسي  بايد   قضيه  نيست  گير زماني  كه  وزارت امورخارجه  پي   :الي  اساسي تر مطرح  مي شود   وحال  س 
به طورمستمر از  ،   باتوجه  به  وظايف نظارتي  خود    چرا مجلس شواري اسالمي   به  اين قضيه  رسيدگي كند؟  

 له  را مورد رسيدگي  قرارنمي دهد؟ئاين مس، طريق  كميسيون سياست خارجي 

از تمامي مسئوالن  براي  مشخص شدن  سرنوشت  آنان           ،  گيري  درلبنان   ما قربانيان اصلي  گروگان   
 و دوران  وحشتناك  اسارت  آنان  به كسب           اين  چهارتن  هرگز به وطن  بازنگشتند       . استمدادمي كنيم
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 هاي ديرين  ما چه وقت  به پايان  خواهدرسيد؟      رنج  .آزادي  منجرنشد و اين تراژدي  همچنان  باقي است      
  .هاست ترين  آرزوي  دل  اين  خانواده   بزرگ ،رجعت  آنان  به وطن

   متوسليان  و موسوي،  ، رستگارمقدم  خانواده هاي  اخوان عالف

 اطالعات

  

 
 ٣ضميمه 

١٦/٤/١٣٧٢ 

  گروگان ايراني به دست فاالنژهاي لبنان٤به مناسبت سالروز اسارت 

سال از ماجراي به گروگان گرفته شدن چهارتن از اتباع كشورمان درلبنان               ١١آيا مي دانيد بيش از   
ز سرنوشت مبهم   روزاست كه خانواده هاي آنان هيچ اطالعي ا       ٤٠١٨مي گذرد؟ آيا مي دانيد متجاوزاز    

 آنان ندارند؟ آيا مي دانيد خانواده هاي آنان دراين ساليان دراز، چه رنجي را تحمل كرده اند؟

تازه به غم   .  ، اما هيچ گاه اهل شكوه و شكايت نبوده ام          ،سال هاست كه خزان دلم بهار نشده       آري
ه اين كه ديگر سياه جامه تر از      نه قرار آرام از كف داده ام و ن        . نرسيده ام كه امروز بخواهم شكوه كنم    

 ، اما دراين فرصت كم باقي مانده از       سعي كردم بازهم چون گذشته خاموش بنشينم      . خود كس نمي بينم 
پس برآن شدم كه به زبان پدري پير، با صراحتي نه           .  ، نهفتن ونگفتن را مصلحت ندانستم     زندگاني ام

ت به حريم حرم كسي تعدي نشود، چراكه         اميد اس .  ، آن چه را بايست بگويم      برخاسته از غرض  
انگيزه ديگري كه مرا واداشت تا خطوطي       . هدف از چنين كاري فقط روشن گري افكارعمومي است      

را به عنوان تذكر به صفحه آورم، اين بودكه مبادا اين شيوه وزارت امورخارجه دربرخورد با                       
د، جايگزين شود و درآينده خطر        قضيه گروگان ها كه در نهايت نيز به ارتكاب خطاهايي انجامي           

بس جدي كه همانا عدم التزام به رعايت تعهدات اخالقي است، دامن گير سياست خارجي شود و                 
البته سخن گفتن در اين مجال بسيار فراتر از اين محدوده تنگ است و                 . خدشه اي برآن واردكند  

طاهايي است كه نه دريك         ، تنها به عنوان نمونه هايي از خ        نكاتي كه به آن اشاره خواهدشد        
اين حقير نيز با    .  ، بلكه به صورت جرياني مستمر، در ماجراي گروگان ها ادامه يافت           مقطع خاص

 ، بلكه اقدامات   عينك بدبيني و نگرشي مات، به اقدامات انجام شده درمورد گروگان ها نگاه نمي كنم           
هاي مؤثرتري دراين زمينه مي توانستند     انجام شده گذشته را كافي نمي دانم و معتقدم كه مسئوالن گام          
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بردارند و دراين زمينه با چالش هايي روبه رو بوديم كه عمدا يا سهوا، از آنها در جهت آزادي                        
 .گروگان هاي مان استفاده نكرديم

فرزندم كاظم، درپي آزادسازي خرمشهر وپس از عمليات الي بيت المقدس، براي به تصويركشيدن              
نيست ها عازم لبنان شد تاشايد به عنوان خبرنگار عكاس خبرگزاري  جمهوري         جنايات وحشيانه صهيو 

 در ستاد جنگ هاي نامنظم همكاري خود را با آن شروع كرده بود ـ              ١٣٦٠ اسالمي   كه از تابستان سال      
 ، اما اين ميسرنشد و     بتواند نقشي هرچند كوچك درافشاي چهره جنايت پيشگان تاريخ برعهده بگيرد        

او به همراه سيدمحسن موسوي       .  ورود به بيروت،توسط فاالنژهاي لبنان به اسارت درآمد          در راه 
 ، حاج احمد متوسليان و تقي رستگارمقدم از كاركنان سفارت ايران درلبنان،         كاردارسفارت ايران درلبنان 

ط در چهاردهم تيرماه يك هزاروسيصدوشصت ويك، درمسيرطرابلس به بيروت در منطقه برباره، توس         
نيروهاي ماروني فاالنژ و پيش چشم پليس لبنان، ربوده شد و از آن سال تاكنون هيچ خبر رسمي از آنان               

عليرغم اين كه اين چهارتن از اولين قربانيان گروگان گيري خارجي ها در لبنان           . به دست نيامده است  
جناح هاي مختلف .  ن است ، سرگردا ، همچنان سرنوشت آنان در برهوتي از ابهام غريبانه ومهجور    بودند

فاالنژ ادعا مي كنند گروگان هاي ايراني كشته شده اند و هريك مسئوليت كشتن آنان را برگردن ديگري             
حزب وعد جناح انشعابي فاالنژ به سركردگي ايلي حبيقه، عالوه بر رداتهام دست داشتن در           . مي اندازد

ست بازرسي برباره وابسته به نيروهاي سمير       چهارايراني در پ   :قتل چهارگروگان ايراني، اعالم كرده    
جعجع فرمانده دسته نظاميان فاالنژ موسوم به نيروهاي لبناني كه در آن زمان در كوهستان هاي منطقه               
 ، متمركزبودند، بازداشت شده سپس به دستور جعجع به پادگان راشا در كوهستان هاي شهرستان بترون          

 كتائب درآن مستقر بودند، منتقل شده اند و پس از آن            بخش مسيحي نشين شمال كه دسته هاي حزب   
از طرفي جعجع نيز     . جعجع به جورج خوري ملقب به فرانكو، دستور داده آنان را اعدام كند                 

از طرفي گفته مي شود اين چهارتن     . اعالم كرد چهارگروگان ايراني به دستور ايلي حبيقه كشته شده اند      
ايلي حبيقه وزيرامور اجتماعي   .  از راه دريا به اسرائيل برده شده اند      به دنبال خروج ميشل عون از لبنان،     

ومعلولين لبنان و سمير جعجع فرمانده شبه نظاميان فاالنژ موسوم به نيروهاي لبناني كه از دشمنان                  
با توجه  .  ، تاكنون هيچ مدركي دال بر كشته شدن آنان ارائه نكرده اند        سرسخت يكديگر به شمارمي آيند  

خص نبودن سرنوشت گروگان هاي ايراني درلبنان، و گزارش هاي برخي از دستگاه هاي خبري            به مش 
اسفند٢٨تن از نمايندگان   مجلس شوراي اسالمي، درجلسه روز       ١٧٠مبني بر كشته شدن احتمالي آنان    

سرنوشت گروگان هاي غربي درلبنان بستگي به خواست             :، دربيانيه اي اعالم كردند        ١٣٦٨
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ان مبني بر خاتمه توطئه هاي آمريكا در اين كشور و نيز روشن شدن وضعيت                     مردم مسلمان لبن
گروگان هاي لبناني وفلسطيني در زندان هاي غرب دارد وتبليغات رسانه هاي استكباري براي جدا كردن         

 .سرنوشت گروگان هاي غربي از مسائل لبنان، به شدت محكوم است

 خواسته شده بود كه درپاسخ به تبليغات اخير و پخش            دراين بيانيه از مسئوالن وزارت امور خارجه    
شايعه مذاكره پنهاني برسر گروگان هاي غربي، صراحتاً اعالم موضع و تأييد كند كه ايران برخالف اين             

همچنين از وزارت امور خارجه     . تبليغات، در ماجراي گروگان هاي غربي دخالتي نداشته است         
راني درلبنان را قاطعانه پي گيري كند و براي نجات آنان             خواسته شده كه سرنوشت گروگان هاي اي   

متأسفانه مسئله گروگان هاي ايراني درلبنان، در صحنه سياست خارجي           . اقدامي جدي به عمل آورد 
. جمهوري اسالمي ايران و انعكاس آن در رسانه هاي عمومي كشور، تاكنون بسيار كم رنگ بوده است            

 ، بلكه  ، تنها وزارت امور خارجه را نمي توان مقصر قلمدادكرد         در اين مسامحه كاري و بي تفاوتي      
رسانه هاي جمعي نيز در به وجودآمدن چنين شرايطي دخيل بوده اند و درواقع بي توجهي آنها                    
باعث شده دريك ديپلماسي مخفي و روابط بده وبستاني، سرنوشت اين چهارتن تحت الشعاع حوادث           

ليلي دارد كه وزارت امور خارجه در موقعيت هايي كه واقعاً          چه د . و موضوعات سياسي قرار گيرد     
فرصت دست يابي به آزادي  گروگان هاي ايراني وجود داشته، درصدد بهره برداري از موقعيت ها                
برنيامده است؟همچنين انعكاس اخبار درمطبوعات و رسانه هاي جمعي، به گونه اي بوده كه                    

امور خارجه را به دليل عمل نكردن به تعهداتش نسبت به         به نظرنمي رسد حتي دريك موردهم وزارت     
مطبوعات ما بايد به رسالت شان براساس آن چه در           . گروگان هاي ايراني مقصر قلمداد كرده باشند    

يكي از رسالت هاي مطبوعات در نظام مقدس جمهوري اسالمي،      . قانون مطبوعات آمده، عمل مي كردند  
سياست ها جزء حقوق مطبوعات است و اشتباهات بايد           نقد  . روشن ساختن افكارعمومي است   

وظيفه مطبوعات، سرپوش گذاشتن و مخفي داشتن و واژگون جلوه دادن و حقيقت را               . نقدشوند
محوكردن نيست، بلكه مطبوعات آينه تمام نماي جامعه اند و هرگاه به رسالت خود عمل كنند، كارها              

متأسفانه پس از آزادي گروگان هاي غربي،    . گيرددرتمام سطوح به صورت صحيح و درست انجام مي        
مطبوعات ما كوچك ترين اشاره اي به اين مسئله نداشتند كه به چه دليلي سرنوشت گروگان هاي ايراني            

 هنوز روشن نشده است؟

آيا مطبوعات ما مي توانند باسربلندي و روسفيدي ادعاكنند كه به رسالت شان در اين مورد                        
وزنامه هايي كه در مناقب فالن خط وجناح، تاكنون هزاران صفحه مطلب               عمل كرده اند؟همين ر 
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 ، با واكنش بسيارضعيفي كه نسبت به قضيه گروگان ها از خود نشان دادند، درواقع به                    نوشته اند
چرا مسامحه كاري ها نقدنشدند؟ باپرده پوشي كه نمي توان صورت مسئله را        . تعهدات شان عمل نكردند 

 ، تاريخ به ما مي آموزد كه مي توان حقايق را براي مدتي مسكوت گذاشت           . را پاك كرد تغيير داد يا آن     
درشرايطي . اما از بين بردن حقيقت امكان ندارد و با طفره رفتن از قبول واقعيت ها، دردي دوانمي شود

 . كنيمكه ما از فرصت مناسبي براي تبليغات درزمينه گروگان ها برخورداربوديم، نتوانستيم استفاده               
يعني اصلي كه بايد درتبليغات خارجي موردنظر قرارگيرد، ارائه به موقع اخبارجهان در زمينه هاي                

غرب از  .  ،نظامي واقتصادي براي مقابله با دروغ پراكني هاي خبري رسانه هاي گروهي دنياست         سياسي
به عمل آورد و بارها ما را     سوژه گروگان ها با برنامه هاي حساب شده تبليغاتي، حداكثر بهره برداري را          

به عنوان حامي گروگان گيرها و تروريست، در دنيا معرفي كرد، درحالي كه ما از اولين قربانيان                    
ربوده شدند،  ١٩٨٢جوالي٥گروگان هاي ما در   . تروريست و گروگان گيري خارجي ها درلبنان بوديم     

 .ربوده شده  بود١٩٨٥س مار١٦، در»تري اندرسون«در حالي كه قديمي ترين گروگان غربي 

ربوده شده بودند، در مذمت گروگان گيري، بيش از        ١٩٨٥ گروگان خود كه از سال    ٧غرب تنها براي    
بسيار عجيب بود كه پس از آزادي        . هفتصدهزارسطر مقاله، و متجاوز از هفت هزار برنامه ارائه كرد        

 ، بدون  نده گروگان ها بسته شد گروگان هاي غربي، در رسانه هاي گروهي ما اين سخن غربي ها كه پرو         
چنان چه مايليد پي  به مظلوميت بيش ازحد       .  ، مطرح شد هيچ اشاره اي به سرنوشت گروگان هاي ايراني  

گروگان هاي ايراني ببريد، كافي است مقايسه اي بين اقدامات وتبليغات انجام شده ما و غرب انجام                
لوم واقع شده اند وهمين مظلوميت بيش ازحد آنان      دهيد و متوجه شويد كه گروگان هاي ما از ابتدا مظ         

آيا پرونده قطور و دردناك گروگان ها، براي مانيز بسته شد؟         . است كه ما را سخت متأثر ساخته است      
 ، بلكه هر روز برگي به اين دفترقطور و غم انگيز اضافه شده و خدا مي داند كه اين                 هرگزچنين نيست 

 .پرونده چه زماني بسته خواهدشد

مسئوالن وزارت امورخارجه بايد شهامت پذيرش اين واقعيت تلخ را داشته باشند كه از بعدتبليغي در             
همچنين در ديپلماسي، آنها بارها     . سطح جهان، درمورد گروگان هاي ايراني بسيارضعيف عمل كرده اند    

اي غربي در كنفرانس هاي خبري و درجمع خبرنگاران داخلي وخارجي، زماني كه سخن از گروگان ه           
چنانچه ترديدي وجود دارد، مي توانيد به      .  ، هيچ اشاره اي به گروگان هاي ايراني نمي شد     به ميان مي آمد 

شايد گفته شود  الفاظ و واژه ها چه تأثيري مي توانند داشته باشند؟ در              . آرشيو روزنامه مراجعه كنيد 
بردن الفاظ و حذف يك واژه اگر         زبان ديپلماسي، هر واژه و يا هرگونه اختالف جزيي، در به كار            
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كلمات و عبارات معين در     . بادقت موردبررسي قرارگيرد، معني و مفهوم خاص خود را مي دهد            
 ، عدم كاربرد و اجتناب از آنها مي تواند تأثير مهمي بر انتظارات           كاربرد. فرآيند ديپلماسي مفهوم دارند  

يك مسئول در پاسخ به سوالي، هيچ اطالعات يا          وقتي كه   . و متعاقباً رفتارها درآينده، داشته باشد      
معلوماتي راجع به آن نمي دهد، درحقيقت نشان گر آن است كه دولت متبوع آن مسئول، نمي خواهد               

مهم ترين اقدام  . راجع به آن مسئله موضعي داشته باشد و كاربرد الفاظ نشان گر اهميت پيام است               
دن مقدمات سفرخانواده گروگان ها به چندكشور اروپايي      وزارت امور خارجه در اين ساليان، فراهم كر    

ـ گروگان آزادشده ايرلندي ـ صورت گرفت     ١٣٦٩بود كه در سال     اقدام . به دعوت خانواده برايان كينان 
بسيارمحدود و بي سروصدايي كه از موقع شناسي خوبي برخوردار نبود وباعث شد كه                         

 ، درصورتي كه انعكاس       طورجدي مطرح نشود  سرنوشت گروگان هاي ايراني دركنار سايرين، به       
 ، فعاالنه وانجام تبليغات مناسب، مي توانست بر شرايط تأثيرگذار باشد و بحران گروگان ها را              به موقع

بايد شرايط يك ساني براي آزادشدن تمام گروگان ها فراهم مي شد واين            . ازحاشيه به متن بياورد    
حق اين بود قبل از هراقدامي       . ا را به هم گره مي زديم    مابوديم كه بايد سرنوشت تمامي گروگان ه      

اگر از  . براي كمك به آزادي گروگان هاي غربي، ابتدا درصدد بر مي آمديم گروگان هاي خود رابرهانيم         
ابتداي كار با گروگان هاي ايراني نيز مانند بقيه گروگان ها رفتار مي كرديم، غربي ها هرگز نمي توانستند 

ها را به طور يك طرفه مطرح كنند، و چنان چه ما نيز براي دست يابي به                      سرنوشت گروگان  
گروگان هاي خود پافشاري مي كرديم، قطعاً غربي ها پي مي بردند كه براي رسيدن به آزادي                      

 ، همه طرف ها بايد تشريك مساعي داشته باشند و دركوشش براي يافتن راه حل، نه             گروگان هاي شان
متأسفانه ما سرسختانه مقاومت نكرديم و تن . ق ديگران را نيز درنظر مي گرفتندتنها منافع خود كه ح   

 .به قبول خواست هاي آنان داديم

بارها از سوي مسئوالن مطرح شد كه كمك ايران به آزادي گروگان هاي غربي صرفاً به دليل مسائل                 
پلمات هاي ايراني چگونه اين بشردوستي شامل حال اتباع و دي          . بشر دوستانه صورت گرفته است    

نشد ؟ دو ماده ابتدايي بيانيه جهاني حقوق بشر موكداً خاطرنشان مي سازد كه همه افراد بشر بدون                  
 ، آزاد و با شئون وحقوق مساوي متولدمي شوند و داراي شرايط مساوي در برخورداري              هيچ تبعيضي

د از حقوق يك ساني با        ، پس گروگان هاي ما نيز باي       از آزادي هاي  بنيادي و حقوق بشري است       
با ٦/٩/١٣٦٩درمالقاتي كه همراه با خانواده گروگان ها در تاريخ         . ساير گروگان ها برخوردارمي بودند 

ايران به كوشش خود براي آزادي گروگان هاي ايران ادامه       :وزيرامورخارجه داشتيم، ايشان تأكيدكردند   
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از آزادي گروگان هاي غربي، داليل و شواهد     اما پس   . خواهدداد و از اين قضيه چشم پوشي نخواهدكرد     
مهم ترين عاملي كه   . مشهود، خالف اين ادعا را ثابت كرد و سرنوشت آنان به فراموشي سپرده شد              

مي توانست در آزادي گروگان هاي ايراني موثرباشد، آن بود كه وزارت امورخارجه آزادي آنها را                 
 داد و ايران بايد باتضمين آزادي تمامي گروگان ها،       پيش شرطي براي رهايي گروگان هاي غربي قرار مي    

 ، سازمان ملل قول هايي داده بودند كه پس از              ، غرب  اسرائيل. به ميانجي گري مي پرداخت     
آزادي گروگان هاي غربي همه آنها را به فراموشي سپردند و معلوم نشد كه چرا گروگان هاي غربي،               

آيا سود وزيان اين تصميم به دقت سنجيده          . شدندبدون هيچ پيش شرطي به طور يك طرفه آزاد         
شده بود؟ آيا ما مطمئن شده بوديم كه راه هاي ديگر نمي تواند ما را به گروگان هاي مان  برساند؟ ما                  

آقاي خرازي . فقط به وعده و وعيد هاي كم اهميت دبيركل سازمان ملل دل خوش كرديم                   
وند آزادسازي گروگان هاي غربي ومشاركت سازمان ملل،     نماينده دائمي ايران در سازمان ملل، درآغاز ر    

، درتشريح چگونگي روند آزادسازي      )٢/٦/١٣٧٠(طي مصاحبه اي با خبرگزاري جمهوري اسالمي     
تالش دكوئيار همچنان ادامه دارد و برنامه جامعي را براي پي گيري          :گروگان ها اين چنين اظهار داشت   

. گروگان ايراني درلبنان نيز در آن گنجانده شده است           مسئله تدوين كرده و تعيين سرنوشت چهار     
وضعيت گروگان هاي ايراني  )١٣٧٠(١٩٩١دبيركل ابرازاميدواري كرد تا پايان سال جاري ميالدي            

آقاي دكوئيار اطمينان داده است كه باجديت به تالش هاي خود در اين زمينه ادامه                  . مشخص شود
 .خواهد داد

مجامع بين المللي وغربي ها، عمالً هيچ گونه حقي براي گروگان هاي ما        از همان ابتدا مشخص بود كه       
حتي آمريكايي ها براي بازپس گيري اجساد گروگان هاي جاسوس خود مانند ويليام باكلي          . قائل نيستند

بايستي .  ، فلسطيني ولبناني اهميت قائل بودند     ، بيش از آزادي گروگان هاي ايراني    رئيس دفتر سيا درلبنان 
 ، بويژه اگر مسلمان باشند، كاري نمي كنند وهميشه       اوركرد سازمان هاي  بين المللي براي مظلومين عالم    ب

 ، كسي آن را به ما        تا ما خود چيزي را با قدرت نخواهيم          . مسلمانان قرباني توطئه ها وجناياتند   
 ،  به فكر كسب   امروز ديگر اين نظريه قطعي است كه اگر دولتي در تأمين منافع ملي اش              . نمي دهد

گسترش وحفظ قدرت نباشد و اين اصل بنيادين را رعايت نكند، درواقع عجز وناتواني خود را                    
اين . به معرض نمايش گذاشته و از ديگران دعوت به عمل آورده كه در امور داخلي اش دخالت كنند              

در همه جا، اين   . قدرت است كه طرف مقابل را ناچارمي كند با ما روبه رو نشود و ما را باوركند                 
.  ، بلكه قدرت در بسياري موارد پشتوانه ديپلماسي است         ديپلماسي نيست كه حرف اول را مي زند       
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پس از  . عملكرد وزارت امورخارجه درجريان آزادسازي گروگان هاي غربي، بسيار قابل تأمل است          
پس از آزادي    اين قضيه، مشخص شد كه ايران كامالً متضرر شده است، به طوري كه آقاي خرازي،               

با وجودي كه  «: اظهار داشت » ميدل ايست«درمصاحبه با ماهنامه    ١٣٧٠گروگان هاي  غربي در بهمن ماه   
ما در مسائل بشردوستانه مانند آزادي  گروگان ها كمك كرديم، معهذا در واشنگتن هيچ چيز                      

ر آمريكا تغيير پيدا    به  راستي پس از آزادي گروگان هاي  غربي، بايد چه  چيزي د          » .تغييرنكرده است 
 ، مي كرد ؟ توقعات ما در قبال آزادي  گروگان ها چه بود ؟ گروگان هايي با مليت هاي انگليسي                    

 ، ايتاليايي وآلماني كه درلبنان به گروگان گرفته شده بودند، همگي               ، ايرلندي  ، آمريكايي فرانسوي
ن حلقه مفقوده كه     آزادشدند، اما سرنوشت گروگان هاي ما همچنان نامشخص است و اي                  

. مدت هاي مديد هرگز مورد توجه قرار نگرفته بود، همچنان براي ما مفقودشده باقي مانده است                 
ماحصل آزادي بي قيد وشرط گروگان هاي غربي براي ما ومبارزين لبناني وفلسطيني، چه بود؟ امروز              

د آزادي آنان، جري تر    اولين پيام . ديگر شكي نيست كه مضار آن به مراتب از منافعش بيشتر بوده             
شيخ عبدالكريم عبيد همچنان      . بود» سيدعباس موسوي  «شدن اسرائيل و به شهادت رساندن         

در زندان آلمان  » حمادي« ، سرنوشت گروگان هاي ايراني نيز مشخص نشده و برادران            دربنداست
لبناني نداشت وما    از بعدسياسي نيز، آزادي گروگان ها هيچ نفعي براي ما و مبارزين             . به سرمي برند

همچنان درمعرض اتهام حامي تروريسم بودن قرارداريم وآمريكا كماكان بر ادعاي واهي خود                  
 .پافشاري مي كند

 بيانيه اي خطاب به وزيرامورخارجه درمورد نكوهش آزادي               ١٣٧٠نمايندگان مجلس، درسال  
بنان دخالت كرد و بايستي      بي قيدو شرط گروگان هاي غربي امضاءكردند كه نبايد درامور مسلمانان ل        

 ، جلوي هرتحرك يا فشارسياسي كه آزادي بي قيدوشرط گروگان ها را ـ  بدون اين كه مردم                      
 ،  ، حزب اهللا و مقاومت اسالمي لبنان به خواسته هاي شان برسند ـ به دنبال داشته باشد         حركت هاي اسالمي

س، صرفاً در راستاي حركت هاي سياسي      نمايندگان مجل ٧٠ و ٦٨آيا صدور بيانيه سال هاي     . گرفته شود
صورت گرفته بود؟ آيا واقعاً مسئوالن وزارت امورخارجه، مبارزين لبناني را به انجام اقداماتي                   
برخالف اهداف خود سوق داده بودند؟ مگر نه اين كه گروگان گيري توسط مسلمانان مظلوم لبنان،               

 رت گرفته بود؟ براساس يك ضرورت وعاملي بجا دردفاع از حقوق شان صو
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انفجار مقرتفنگداران آمريكايي وفرانسوي دربيروت، و به گروگان گرفته شدن چندغربي درلبنان، بهاي          
هنوز  . بسياراندكي بود كه آمريكا ومتحدانش براي مشاركت در جنايات اسرائيل بايد مي پرداختند             

 .خاطره جنايات صبرا وشتيال در اذهان باقي است

رخارجه به جاي پاسخ صريح وروشن در مورد قضيه گروگان هاي ايراني، رويه            متأسفانه وزارت امو 
سكوت توجيه ناپذير وزارت امورخارجه چه دليلي دارد؟      . سكوت وپرده پوشي را درپيش گرفته است    

آيا به دليل مصالح سياسي است؟ چه بسا كه از سكوت دراين باره چنين استنباط شود كه                          
ما تا چه زماني براي شكستن اين سكوت بايد صبركنيم . خود اذعان داردوزارت امورخارجه به تقصير  

و چه وقت دوران انتظارمان به سر خواهد آمد؟ اين حق مسلم خانواده گروگان ها و مردم است كه                  
من ازتمامي مسئوالن مي خواهم كه اين        . سال، در جريان اقدامات انجام شده قرارگيرند       ١١پس از 
ملت ايران، هيچ گاه از قرباني شدن    . وما را از بي خبري ونگراني نجات دهند     ساله را بشكنند    ١١سكوت

فرزندان خود در راه اسالم هراسي نداشته اند و خداي واحد مي داند كه من نيز از اسارت وشهادت                 
 ، اما مسئله اي كه واقعاً ما را رنج مي دهد، نحوه برخورد مسئوالن با قضيه                       فرزندم باكي ندارم 

با آغاز روند آزادسازي گروگان ها درلبنان، ما همه فكرمي كرديم آن روزي را كه                . استگروگان ه
 ، اما  اميدها در دل خود پرورانده بوديم    . اين همه منتظرش بوديم، با شادماني از راه خواهدرسيد           

باحسرت وتأسف فراوان بايدگفت كه امروز حكايت غم ما همچنان               . ثمره تلخ آن راچشيديم   
 . باقي است

 رضا اخوان عالف ـ مشهد

  هفته نامه كيهان هوايي

 
 

 ٤ضميمه 
١٨/٤/١٣٧٤  

 !ازكاظم اخوان تا كريستين امان پور

به هرقيمتي، گرچه به     . زينهار تا كالم را به خاطرنان نفروشي وروح را به خدمت جسم درنياوري            «
 »!د را، اما قلم را، هرگزاگر مي فروشي، همان به كه بازوي خو. گراني گنج قارون، زرخريد انسان مشو

 سيد جالل آل احمد
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 ١٣٦١چهاردهم تيرماه سال   . چهارده سال و چندروزي بيش، از آن  روزتلخ ازيادرفته سپري شده است         
درذيل برگ چهاردهم تير ماه   ! بيهوده به تقويم ها و سربرگ هايتان مراجعه نكنيد    . خورشيدي را مي گويم  

 همان روزي است كه ملت         ٦١چهاردهم تير   .  نرفته است  هيچ تقويمي، اشارتي به اين مناسبت    
مظلوم ايران درپي توطئه صليب صهيوني در لبنان، به فضل مكرالهي موفق شد تا سند رسوايي و                    

 .بي آبرويي قطعي دشمنان قسم خورده انقالب اسالمي مان را به چنگ آورد

كه ! مي بازي خورده  صاحب اين قلم، نه بازيگري سياسي است ونه بزعم بعضي خاليق، آد                  
خود در قمارخانه ديپلماسي جهاني آن گونه     » چهارده تير«بخواهد بنويسد وبپرسد چرا ما از برگ برنده       

دعواي اصلي، چيزي فراتر از    ! امثال اين جور طلب نوشداروهاي بي حاصل   ... كه بايد سود نجسته ايم و  
 .اين قيل وقال هاي مضحك ژورناليستي است

يش از ورود به مبحث اصلي، دست كم براي تنوير اذهان مخاطبين مطلب هم                شايد بهتر باشد پ    
 ١٣٦١كه شده،  گوشه چشمي داشته باشيم به مجموعه  رخ دادهايي كه زمينه ساز واقعه چهاردهم تير               

 .شدند

بيروت، . بيش از يك ماه ازتهاجم  ارتش تابن دندان مسلح اسرائيل به خاك لبنان مظلوم سپري شده است          
خت جنگ زده لبنان، مستاصل از هفت سال جنگ خشونت بارداخلي، به ناگاه برگرداگردخود               پايت

قتل عام . حلقه اي پوالدين از لشكرهاي تانك ومكانيزه ارتش اشغالگرصهيونيستي رامشاهده مي كند         
لو هاي فاالنژ مسلح به تفنگ هاي دوربين دار، كه برپشت وپه      )تك تيرانداز(» قناص«مردم بي دفاع توسط   

وپيشاني هرجنبده اي درمعابر وپس كوچه هاي محصور شهر، داغ مرگ مي نشانند، امري عادي                 
هفته هاست كه سربازان واحد مهندسي ارتش اسرائيل، تصفيه خانه ها و شاه لوله هاي آب را         . تلقي مي شود

مدادرساني هيچ كاروان ا . باديناميت منفجركرده اند ) كه آب شرب مردم بيروت را تأمين مي كردند       (
فرودگاه شهر درمحاصره نظاميان اسرائيل است وباند فرود     . وحمل آذوقه اي حق ورود به بيروت راندارد    

سردمداران آدمكشان ماروني، بشير وبرادرش امين جميل،        . آن به روي تمامي هواپيماها مسدود شده    
ـ سال    »تل زعتر«عامالن كشتار آوارگان فلسطيني دراردوگاه       گر سرگرم صيقل دادن     ـ باردي ١٩٧٥ 

سرنيزه ها وتبرزين هاي ساخت آمريكا واسرائيل خويشند تا باز هم گلوگاه هاي لطيف                         
! كودكان گرسنه شيعه وشكم هاي مادران باردار فلسطيني را با دم تيز وسرد شمشير عدالت كور                  

ان عرب، فلسطيني دراجالس اضطراري كنفرانس سر      » ابواياد«. حاميان دلسوز حقوق بشر آشنا كنند   
وحفاظت دروازه شرقي  جهان عرب دربرابر    ! كه تمامي هم وغم شان حمايت هرچه بيشتر ازسردارقادسيه    
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اي كاش به جاي  ما، هيئتي از مادران وخواهران       «: است، بي حاصل ضجه مي زند كه  ! »خطرايران خميني«
شاهده وضعيت فجيع  هتك عصمت شده فلسطيني در بيروت را به اين اجالس مي فرستادند تاشايد بام          

 ».آنان، غيرت مرده عربيت، در سران جهان عرب زنده مي شد

قواي حافظ صلح مقوايي سازمان ملل    ! به پوچي اتحاد حول محور پان عربيسم  . آرزويي بي حاصل وعبث  
كپ كرده اند » ان.يو«هم ازترس جان، درپشت سنگرهاي بتون آرمه خويش زيرپرچم پر زرق وبرق              

براي انبوه ستون هاي زرهي ارتش اسرائيل كه مثل فلشي ازفوالد، تخت گاز روبه               وخيلي هنركنند،   
) پيروزي(» ويكتوري«بيروت پيش مي روند، كف مي زنند و با دو انگشت، به آنها عالمت                     

چريك هاي فلسطيني درالبالي سنگرهاي نيمه ويران و دمادم درحال سقوط خويش،          . حواله مي دهند
مخيمات، مملو از    . راق امت واحد عربي وهمه ايسم ها را نظاره مي كنند         پوچ بودن دعاوي پرطمط 

آوارگان، چه شيعه مظلوم لبناني وچه پناهنده فلسطيني، در زيرچتري از آتش بي وقفه                           
از . بمب هاي خوشه اي، ناپالم وفسفري ساخت آمريكاي جت ها وتوپخانه اسرائيل، غسل آتش مي كنند        

 .»شتيال«و » صبرا«و » عين الحلوه«ته تا گرف» بداوي«و » نهر البارد«

ي اسرائيل درهر هجوم خود به محالت بي دفاع بيروت، نخست مساجد         »مركاوا«صف تانك هاي مدرن   
سرهاي بريده نمازگزاران پير وجوان، در زيرپاي چكمه پوشان نورچشمي        . را باخاك يك سان مي كنند  

زمين وآسمان بيروت را هاله اي ازآتش وخون .  اندجهان آزاد، چون گوي هايي خونين، به گردش درآمده  
. شوراي امنيت، باهرگونه اقدام بازدارنده نظامي عليه تجاوزاسرائيل مخالفت مي كند           . درخود گرفته

بايك وتوي عموسام صهيون پرور،      . قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد هم، گفتن ندارد           
كه صرف شنيدن نامش     (،   »فيليپ حبيب  « آقاي     شعبده باز اعزامي كاخ سفيد،    . بايگاني مي شوند

هرشب بساط تردستي عوام فريبانه خود را درقاهره ودمشق         ) تداعي كننده مثل كوسه ريش پهن است   
ورياض وتل آويو برپا مي كند وهمزمان تمامي دوربين ها،  ميكروفون ها وقلم هاي                            

زوم شده اند برروي پخش زنده، مستقيم    رسانه هاي عصرارتباطات، دريك اقدام هماهنگ تبليغاتي، متفقاً     
!   اسپانيا، رفتار زشت وغيرانساني       ٨٢و لحظه به لحظه بازي هاي سرنوشت ساز جام جهاني فوتبال         

درحاشيه هم    ! دروازه بان تيم آلمان نسبت به فالن گلزن فرانسوي در ميدان مسابقه                      
در شرف انقراض  ! اس وتراژدي محض خالي نبودن عريضه، نيم نگاهي به مضحكه جنگ در جزايرماليون     

ـ اين سوسمار خوشگل          قس ...  استراليايي و !قرارگرفتن نسل خرس پانداي چيني و اژدهاي كمودور 
 ! عليهذا از اين دست اباطيل
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. بلي، در گرما گرم چنين اوضاعي است كه اتومبيلي راه بيروت بالزده را در پيش گرفته است                     
مرداني اهل درد كه رسالت خود را      . هوري اسالمي ايرانند  عضو هيئت ديپلماتيك جم    ٤سرنشينان آن  

باسفر به سوريه خاتمه يافته ندانسته و براي بررسي راه هاي امدادرساني به مردم مظلوم و بي دفاع لبنان،             
. كاردار جمهوري اسالمي درلبنان است   » سيدمحسن موسوي «نخستين اين چهارتن،    . رو به راه نهاده اند  

. بناك وبحراني، محسن وظايف سرپرستي  سفارت ايران دربيروت را نيز برعهده دارد        دراين شرايط آشو  
رادمردي كه تجسم عيني اتحاد ديانت وسياست دريك كالبد است وسفير شايسته                             

، كه كم تر از )ع(تجسم ناب ذوالفقارحيدركرار!... چه بگويم؟... دومين از اين جمع). ره(حضرت روح اهللا
فر، علمدارنبردي افتخارآفرين دركربالي خوزستان بوده است و باكفايتي كم نظير،         يك ماه قبل از اين س   

به خرمشهر سوم خرداد  » )ع(علي بن ابي طالب«را باتوسل به نام مقدس    » الي بيت المقدس«كاروانيان قافله   
 سوم. ، بچه باصفاي محله مولوي تهران  »حاج احمد متوسليان «آري سرداركبير   .  رهنمون شده است ٦١

جواني مؤمن وپرشور كه دراين سفر، هدايت خودروي حامل       . است» تقي رستگارمقدم «اين چهارتن،  
 وباالخره. هيئت ديپلماتيك ايران را برعهده دارد

 !مسافرچهارم اين سفر بي بازگشت

نه از اين بابت كه خداي ناخواسته      . براي اين آخري حسابي جداگانه بازكرده ام    . رسيديم به اهل دعوا   
چرا كه هرچهارتن اينان يك روح عاشورايي در         ! حاشا وكال . ن اين همسفران فرقي قائل بوده ام     ميا

اما چه كنم كه اين چهارمين، به واسطه يك حلقه حرفه اي مرا و همگنان مرا             . چهاركالبدخاكي بوده اند 
ه تصاوير زيبا  بگذريم از اينكه عمد    . كالم را مي گويم وقلم را     ! كدام حلقه؟ . باخود پيوند  زده است  

 .وماندگار حماسه فتح خرمشهر هم كه در دسترس داريم، حاصل زحمات اين يل گمنام بوده است

ايران اسالمي، اسوه تمامي آن زمره اهل قلم        . خبرنگار و عكاس رشيد سنگرتبليغات    » كاظم اخوان «
اجم ارتش هاي واصحاب وارباب جرايدي است كه درخاكريزهاي رسانه هاي نظام مظلومان دربرابر ته         

قلم به مزدان عرب صاحب ماهواره، مردانه قد علم كرده اند وفارغ ازخودباختگي ها وخودكم بيني ها، وبه          
دور از ناليدن به خاطر كمبود عده و عده، شبانه روز درتمامي سنگرهاي دفاع ازكيان شرافت بشري، از               

، تا بيروت مظلوم، قرص      آبادان وبستان ودشت عباس وهويزه وسوسنگرد وكوچه هاي خرمشهر         
ومحكم حضوريافته اند، ژورناليزم منحط و گنده دماغ مغرب زمين، حتي از يك لحظه مواجهه خود با              

 .امثال كاظم اخوان ـ اين مصداق اتم آئينه گي حقيقت ـ دچار رعشه مرگ مي شود
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گردان مكتبش مي شود  ژورناليزم دنائت شعار وحلقه به گوش صاحبان دالرها، خيلي كه هنر كند،  زبده شا        
عليامخدره اي، كه علي الظاهر خود را       !. »كريستين امان پور  « ،     C.N.Nآن خبرنگار دائم السفر     

برعكس، خطر به عنوان   !. گمان نكنيد ژورناليزم سفسطه چي باخطر ميانه اي ندارد    . ايراني االصل مي داند 
اين .  گوشه دامن خودش رانگيرد   البته به شرطي كه درآن،   . برايش خيلي هم جالب است  » سوژه«يك  

را درست وعاقالنه   » نقطه ديد« يا همان    P.O.Vفقط كافي است درهر معركه اي     . هم كه  غصه ندارد   
دري به تخته  . براي همين است كه اداي بازي باخطر را خوب فوت آب است          ! انتخاب كند كه مي كند 

ملك استان نوزدهم به كله عاري        مي خورد، چاقوكش ديوانه بغداد افسار پاره مي كند و هوس ت            
بالفاصله دربين  . حاالست كه وقت شلتاق ژورناليزم عصرارتباطات فرامي رسد     . ازمغزش خطورمي كند 

شبكه هاي خبرسازي و ذهنيت سازي چند مليتي بالدغرب، جنگي مغلوبه درمي گيرد و برنده اين                 
 C.N.Nياهمان  !  وچوب شور دعوا، البته با خرج چندمشت دالر بيشترمي شود شبكه مبلغ چيپس          

اين طورهاست كه شعر وشعارهايي از قبيل آزادي تبادل اخبار واطالعات و بزرگراه                  ! معروف
و درشرايط سانسور مطلق    . دوطرفه خبررساني، بايك بخشنامه پرطمطراق كاخ سفيد دود هوا مي شوند      

» ٥٢ب«سط تراكتورهاي وقايع جنگ نفت درخليج فارس و شخم زدن سرتاسر سرزمين بالزده عراق تو        
، همه چشم ها در سرتاسر سياره زمين به صفحه گيرنده ها دوخته شده كه با                  »شوارتزكف«ژنرال  

تب وتابي همسنگ هيجان تماشاي مسابقات جام جهاني فوتبال، مراحل مقدماتي و يك چهارم نهايي             
 C.N.Nهم كه دراختيار   !   هاپخش انحصاري رقابت . الخ اين مسابقه وقيحانه را به تماشا نشسته اند     ... و

هراز چندساعت يك بار، خانم كريستين امان پور را مي بيني كه دوش به دوش سربازان مست              . است
واليعقل ارتش آمريكا، سوار برخودرويي زرهي و مسلح به آخرين تسليحات زرادخانه ينگه دنيا،                

!) ازان بدبخت عراقي داده بود نامي كه شوارتزكف به كشتار سرب     (» شكار بوقلمون«تخت گاز سرگرم    
باسربازان سياه مست عموسام، !  ضمن خوش وبش دوستانهC.N.Nهستند وهمزمان خبرنگارمحترمه 

اما اين تمام حكايت نبوده     . ازآنها احساسشان را درباره شركت در اين نبرد شكوهمند جويا مي شود         
شريك غم مظلومان عالم، همچون كاظم    اگر انقالب اسالمي ماتوانسته خبرنگاراني اهل درد و       . و نيست

 نمايد، ژورناليزم گنده دماغ     ٦١اخوان را تربيت كند و روانه مناطقي بحراني همچون بيروت سال             
اي، بدش نمي آيد اداي    ... ومتكي به تكنولوژي ارتباطات ماهواره اي و سيستم هاي نيم قاره اي هم          

يني به محض سرازير شدن تفنگداران دريايي آمريكا    اين است كه مي ب  . اين طور خطركردن ها را دربيارود   
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به سواحل سومالي، جهت اجراي ماموريتي بشردوستانه ازقماش اردنگي زدن و به گلوله بستن صغير             
  C.N.N، ناغافل سروكله خبرنگار همه فن حريف »موگاديشو«وكبير اهالي 

ـ جنگ نفت ـ      اين بارهم هم . بانو كريستين امان پور هم درسومالي پيدا مي شود          چون مورد قبلي 
 از اقدامات نوع دوستانه    C.N.Nارتش آمريكا، گزارش هاي زنده    » كامانكار«خبرنگارمحترمه ازپشت   

! نظاميان قلدر وكله خر آمريكايي به ميليون هاگيرنده تلويزيوني چهارگوشه ربع مسكون مخابره مي كند         
 !فتامل! البته آن گونه كه استادازل مي خواهد

محمدحسين «قالب اسالمي توانسته است درعرصه رسانه ها با تربيت جوانمرداني همچون             اگر ان 
، اين رهروصديق راه كاظم اخوان، تعريف تازه اي از انقالب در رسانه ها اراه دهد،                        »نواب

اين ! باالخره افه و اداي تعهد را كه مي شود درآورد؟       . ژورناليزم كذاب متفرعن غربي هم بيكارننشسته   
، سروكله  سوگلي ارتش تحميقات متكي به تكنولوژي          !!ه بازهم به صورتي كامالًتصادفي     است ك 

اين بارهم پاي خبرنگار   ! بلي، درست حدس زديد    . عصرماهواره غرب درمسلخ بوسني پيدا مي شود    
صاحب اين قلم، به شكرانه هم نفسي        .  كريستين امان پور دركار است       C.N.Nهمه فن حريف  

راهي » خنجر وشقايق «رتبليغات انقالب كه براي ساختن مجموعه مستند وجذاب       باسربازان رشيد سنگ 
 .بوسني شدند، حاليه كار نامه مشعشع اين عليامخدره در بوسني را درست وحسابي پيش رودارد

 .هم مي كرد» خبري« درطي ماموريتش در سارايوو، به يك كرشمه چندين شاهكار C.N.Nخبرنگار كاركشته 

ـ خصوصاً                از ردزني وتعقي       ب وشناسايي تيم هاي خبري وفيلمبرداران كشورهاي اسالمي 
اكيپ هاي ايراني ومسيرتردد واهداف سفرشان گرفته،  تا سرك كشيدن به مواضع مدافعان مهربان                

درگزارش هاي تصويري ارسالي ازبوسني، البد به كرات ديده ايد         !) توپچي هاي صرب (حقوق بشر  
م، تصاويرمحيرالعقولي از زيرآتش گرفتن بيمارستان ها، پناهگاه ها         كه چگونه دوربين گزارشگرمحتر  

اما لطفاً لحظه اي هم   ! ومحالت مسكوني سارايوو وديگرشهرهاي بوسني را استادانه شكار كرده است        
يعني همان جا كه با     . كه شده، درنگ را جايزبدانيد، تا نيم نگاهي هم به آن روي اين سكه بيندازيم              

 و جوجه صرب ها، در ازاي چندپاكت سيگارفرنگي وچندبسته             C.N.Nشبكه  بده وبستان هاي  
اسكناس سبز ودالر، دوربين خانم كريستين امان پور كنارتوپ مرواريد نشان جالدهاي صرب                  

 اين جوري هاست  بلي، C.N.Nكاشته مي شود وانتخاب هدف راهم واگذارمي كنند به خبرنگار برجسته      
ن همه تصاوير شسته رفته از ويران شدن خانه وسرپناه ومساجد           كه طي سه سال جنگ دربوسني، اي      

وبيمارستان ها وپناهگاه هاي مردم رنج كشيده بوسني هرزگوين روي صفحة گيرنده هاي مختلف االينچ          
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درقاموس رسانه هاي عصرارتباطات،   . نقش مي بندند! ما ساكنان سياره سرگردان درظلمات وضع موجود   
 !سلمين، مساوي است با يك پاكت سيگار آمريكاييبهاي ويراني يك سرپناه م

امسال چهاردهمين سالروز اسارت خبرنگار رشيد كاظم اخوان و سه همسفر مظلومش         . و اما ختم كالم  
تا آنجا كه به بركت عصرآزادي ارتباطات و             . در آن سفر بي بازگشت فرارسيد وسپري شد         

 تن را   ٤ت هاي مزدور حكومت اسرائيل اين      انفجار اطالعات، جسته گريخته مطلع شده ايم، تروريس     
پس از ماه ها شكنجه سيستماتيك جسمي وروحي، به آدمكشان ارتش اسرائيل تحويل دادند وتنها                
خدامي داند طي اين  سيزده سال اسارت، بر چهار ديپلمات مظلوم ما در سياه چال هاي مخوف                    

اب دربوسني وپيكر شكنجه  ديده اش هنوز      نمونه شهيد نو  . رژيم صهيونيستي چه ها كه روا نداشته اند     
ومطبوعات سينه چاك  » پن كالب «بگذرم از اين كه تمامي محافل قلمي ازقماش         . ازخاطرمان نرفته 

حقوق بشرغربي ومحافلي همچون كميته دفاع از حقوق بشر وامثالهم، باالتفاق درمورد سرنوشت اين            
 چه بگويم؟ ...  خفقان مرگ گرفته اند وخبرنگار ربوده شده ايراني و سه همراه ديپلمات وي،

هرچه هست، اين حقير قلم را صرفاً به نيت يادكردي از اين چهارجوانمرد ازياد رفته به گردش                    
 C.N.N! درد ودريغي كه مشوق اين قلم فرسايي شد، زيارت خبرنگار همه فن حريف        . درنياورده است

صاً هنگامي كه ديدم با وقاحتي همسنگ         مخصو. بانو كريسيتن امان پور وطن فروش درتهران بود       
مدعيان بي آبروي نظم نوين جهاني، چپ  وراست مسئول قوه مجريه كشورم را سوال پيچ مي كردكه، چرا           

 ! از اين قماش وقاحت هاي ژورناليستي... حقوق بشر فالن؟ چرا حمايت ايران از تروريزم و

 !الحق هم چه به جا گفته اند وقاحت زياد حناق مي آورد

 حسين بهزاد

 كيهان

 
 

 ٥ضميمه 
١٤/٤/١٣٧٥ 

  ؟ چقدر درحمايت  از حقوق  اتباع ايراني  موفق  بوده ايم

 تن  از اتباع كشورمان  توسط  نيروهاي        ٤   گيرييادآور پانزدهمين سال  حادثه  گروگان   ،  چهاردهم تيرماه 
ديپلماتيك  مصون    شخص  مامور ،   كنوانسيون وين  ٢٥ موجب  ماده هب . امراسرائيل  درلبنان  است    تحت 
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مرتكب     جرمي  اين كهاين  چهارتن  بدون     . بازداشت  قرار داد  مورد   و نمي توان  او را توقيف  و يا         است
 به اسارت   ، اسرائيل  بودند  نظاميان  ماروني  موسوم  به  فاالنژ كه  وابسته  به            توسط  شبه    ،شده  باشند 

 روز است    ٥٤٧٦شمار مي آيند و    ه  گيري  و بازنده ترين آنان  درلبنان  ب     وگاندرآمدند و اولين  قربانيان  گر    
مختلف  فاالنژ درمورد سرنوشت  اتباع  ايراني  اظهارات               مقامات   .سر مي برند  ه كه  دراسارت  ب    

ندهي  منابع  وابسته  به  رژيم صهيونيستي  اصرار دارند كه  اتباع ايراني  در مقرفرما          . ضدونقيضي  داشته اند 
 هاي ايراني  غيرمسئول   سمير جعجع  خود را درماجراي  ربودن  ديپلمات          .جعجع  به قتل  رسيده اند   

هاي اطالعاتي    سرويس وقت لي  حبيقه  رئيس     يهاي ايراني  در زمان  ا       مي داند ومي گويد ديپلمات    
ازسوي  ديگر  . ربوده شدند،  وزارت  را داراست    لبنان  پست   لبناني  كه  درحال حاضر در دولت      نيروهاي 

لبنان   منابع  نزديك  به  دولت     . زنده اند و اسير دست اسرائيل  هستند       ايراني   گروگان  ٤گفته مي شود  
سمير . فاش كردند كه  چهارگروگان ايراني  تحويل  مقامات  رژيم صهيونيستي  در فلسطين اشغالي  شده اند        

 ايراني هاي   ، ديپلمات در مركزبازرگاني بيروت  رمحله  كرنتينا جعجع  قبل  از ترك  مقرفرماندهي  خود د       
ايران  دربيروت  معتقد است        اسالمي  سفير جمهوري   . را از راه  دريا به فلسطين اشغالي  انتقال داد         

، آقاي  عليزاده  در ديدار با فارس  بوئز وزيرامورخارجه لبنان            .چهارايراني  ربوده شده  هنوز زنده اند    
 ».ماگمان  مي كنيم  آنها هنوز زنده اند«: گفت 

لبناني  توسط    فاالنژ وبرخي  اعضاي  بلندپايه  نيروهاي        پس از بازداشت  سمير جعجع  رهبر نيروهاي        
با . دست آيده ايراني  ب  هاي   اطالعات موثقي  از گروگان    انتظارمي رفت،  سال  گذشته  دولبنان در     دولت 
ولي  تاكنون  خبري  از مطرح      ،  ازجريان  محاكمه  سمير جعجع  مي گذرد     ونيم سال      بيش  از يك   اين كه

نه  از  ،  محاكمه  وي   ي ها و چه  درجريان    يايراني چه  درجريان  بازجو    هاي  شدن  يانشدن  قضيه  گروگان   
  منتشرنشده است  وسرنوشت  آنان  همچنان     طرف  مقامات لبناني  و نه  وزارت امورخارجه  كشورمان        

ي  يوزارت امورخارجه  مي توانست  با افزايش  تماس  با مقامات اجرا           .درهاله اي  از ابهام  قراردارد     
 درجريان  محاكمه     ،هاي ايراني ي  وطرح  پرونده  گروگان   يگيري جدي  ومستمربازجو  وقضائي لبنان  وپي 

اتهامات  سمير جعجع  و فواد مالك        با ساير    طور كه  در ارتباط     ، همان عنوان  يكي  از اتهامات  اصلي    ه ب
دست آمد، اسناد و مدارك روشني  نيز از         ه و برخي  ازمسئوالن  نيروهاي لبناني  اطالعات  جديد ب          

 ، كه  متأسفانه  كارجدي  در اين  زمينه  كه  موجدنتيجه  باشد           ،دست آورده ايراني ب  هاي  وضعيت  گروگان 
د و  ن دفاع  از جعجع  وارد لبنان  مي شو      وكالي فرانسوي  براي درشرايطي  كه  گروهي  از      . صورت نگرفت

 مي توان  به  اهميت  اين       ، خبرنگار كه  قراراست  درجلسه  دادگاه  شركت كنند        ٣١٠ازتعداد بيش  از     
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 يري  قضائي   گمسئولين  وزارت خارجه  را جهت  شركت  درجلسات  دادگاه  و پي             اما .برد دادگاه  پي  
  ،خارجي  ودولت  سوال اساسي  مواجهيم  كه  چرا مسئولين  سياست       حال  با اين    !ام  نمي كنند به لبنان  اعز 

شان  نمي بينند و ازدرك        ملزم  به حمايت  ازشهروندان    ،گونه  كه  بايد    ، خود را آن    شان عليرغم  وظيفه  
طوربارز  درقضيه   ه وان  ب اين ضعف  را مي ت    هاي مربوط  به  حمايت از اتباع ايراني عاجزهستند؟     واقعيت

عف ها را  ض ، طيفي  از    چراكه  رويدادهاي  مربوط  به  آنان    ،  ايراني  مشاهده نمود  هاي  پانزده ساله  گروگان 
ي  ما   رو فرا،منظور دفاع  از حقوق  شهروندان  ايراني           هاي  ديپلماتيك  به      كارگيري  مهارت   در به  

خارجه  درمطرح نمودن  مجدد      امور ديرينه  وزارت   البته  بدون شك  شكست  سكوت       . قرارمي دهد
 اما همين    ، تالش مثبت  تلقي نمود  عنوانه ها مي توان  ب   ايراني را پس  از سال      هاي  پرونده قطور گروگان 

بند هم استمرار نداشته  و هنوز جايگاه مهمي  در ديپلماسي تهران  نيافته             هاي  ديرهنگام  و نيم      گيري پي
 .ها ندارند  روشني  در برابر ملت  ايران  و خانواده هاي  صبور و مظلوم  و گروگاناست  و پاسخ

  ،ايراني عنوان  سمبل تراژيك  دفاع  وحمايت  از اتباع            به ،   اسارت  درآمدن  اين عزيزان      سالروز به   
د كند  وشزگخارجي    خارجي  را به مسئولين  سياست     فرصت مناسبي  است  تا يكي از نقاط ضعف  سياست      

و درآينده  يك  ديپلماسي فعال  جايگزين  آن شود و از خسراني  كه  از اين ناحيه  چه مادي  و معنوي                     
 .كند جلوگيري ، ايراني  است  وعاطفي  متوجه  اتباع 

خارجي  و   سياست ،  ها مورد توجه  قرار نمي گيرد و درصحنه خبري          سال،  ايراني  هاي  له  گروگان ئمس
خارجه  ازجايگاهي  مناسب  برخوردار نمي شود و در ديپلماسي               امور  وزارت   تبليغاتيديپلماسي   

 و   ي ، مصاحبه هاي  مطبوعاتي  و راديوتلويزيون       ، سخنراني جمعي ارتباطوسايل   كه  شامل       تبليغاتي
 جهان   ميايراني اشاره نمي شود و در زماني  كه  افكارعمو         هاي  به قضيه  گروگان ،  بيانيه هاست  صدور

 آخرين موضع  و    هگيري  چندغربي  درلبنان  است  وخبرنگاران  غربي  نيزدائماً دربار            درگير گروگان 
هاي  به اصطالح  ديپلماتيك  به      سوال مي كنند، درپاسخ  شان  درلبنان  از مسئولين  ما     هاي وضعيت  گروگان 

 گر اين حقيقت  است  كه  آنها براي  ما         ان ايراني  مي شود كه  نش     ٤مختصري  به     اشاره ،  ها اين  سوال 
گرم مذاكرات  مربوط  به      در گرما  . مهم نيستند و نمي خواهيم  نسبت  به آنها موضعي  داشته باشيم           

زيادي  برخورداراست  و هر يك  از طرفين           غربي  درلبنان  كه  از حساسيت  وپيچيدگي        هاي  گروگان
ها بايد   ما فراموش مي كنيم  كه  آزادي  گروگان      ،   مقابل  بگيرند سعي دارند بيشترين امتياز را ازطرف     

 فقط   طرفه اي  مي شود كه     خيابان دوطرفه  باشد وهمه  از آن  عبوركنند، اما آزادي  خيابان يك                
كن  اين خيابان  را داريم  و با           صاف  غربي  از آن  عبورمي كنند و ما نيز حكم  جاده               ي ها گروگان
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راستي  چرا  ه ب . ان  درلبنان  مي شويم   بيي غري ، ناجي  نها    تبعه  كشورمان   ٤سرنوشت   پوشي  از     چشم 
 چنين است ؟

 انتخاب مي كرد و از اتباع      ،  آيا اگر يكي از كشورهاي غربي  چنين  موضعي  را كه  ما انتخاب  كرديم              
دان  آن  محسوب     ملي  براي  دولتمر    ي سياسي  وخجالت  يپوشي مي كرد، يك  رسوا    گروگان خود چشم  

يك   آوري  براي  هيچ   گونه  عوارض  تالم    آب  ازآب  تكان  نمي خورد و هيچ       نمي شد؟ اما در كشورما    
گاه  ازنظر خبري  وتفسيري      حتي  درمطبوعات  داخلي  نيز هيچ    . خارجه  ندارد  اندركاران  وزارت   ازدست 

غربي  منعكس    هاي   هرروز روندآزادي  گروگان    اما. در دهه اول  اسارت آنان  جايگاه مناسبي  نمي بايد      
گويا برخي  القائات  غربي ها     . اهميت  بيشتري  مي دهند تا به  اتباع خود      غربي هاي  مي شود و به  گروگان   

حقوقي  از   هستند كه  مي توانند تا آخرين  مرزهاي        درما اثر كرده  است  و باورمان  شده  كه  اين  آنها           
آنها ما را مردمي  درجه  دوم  و سوم  مي دانند كه  تنها بنابر لطف  آنها                      .ده  كنند بشر استفا  حقوق 

بشر استفاده  كنيم  و ما نيزبسياري  از مسائل  را           مي توانيم  از حقوق    ،يعني درجه  اولي ها به  قول  خودشان     
شان  موردارزيابي    اتناخودآگاه  از ديدگاه  آنها و با توجه  به  عالئق  آنها و تحت تاثير تبليغ                       

آسمان    ،تراژدي  و مصيبت  بزرگي است  و فرياد تظلم  آنان  به          اسارت  چند غربي  درلبنان    . قرارمي دهيم
كشورهاي   .خبري  تبليغي  و عاطفي  حساب  شده  دقيق  جهاني  مي يابد   سرعت  پوشش  ه ب بلند مي شود و  

با پيشرفته ترين  شيوه هاي    ،  كه  در خارج  دچارمشكل شده       خود غربي  حتي  براي  دفاع  از يك  شهروند      
 حفظ  پرستيژ    ،امروزه  يكي  از اهداف  سياست خارجي  كشورها        .ديپلماتيك  از او حمايت مي كنند    

 درخارج    احترامي  است  كه  يك  كشور و شهروندانش       ،پرستيژ . المللي  است  صحنه بين  وافزايش  آن  در  
هاي  ميان  مدت       هدف ن  برخوردارند و باالبردن  و حفظ  پرستيژ در طبقه               از آ   ،از قلمروخود 

رهاي مختلف  وهمواره  تالش مي كنند وجهه  و اعتبارخود را در كش        ها دولت .خارجي  قراردارد  سياست 
 تعطيل ناپذير دستگاه    سياسي  و دفاع  از شأن  ومرتبه  اتباع خود را وظيفه                باالببريد و حمايت    

هاي  بزرگ  در    قدرت خارجي  مي دانند و براي  همين است  كه مي بينيم  اگر براي  يك  شهروند             ت سياس
 قضيه    ،با تمام  توان  و با استفاده  از بهترين ديپلماسي  تا حصول نتيجه            ،  آيد كشور ديگر مشكل  پيش     

درهمين  راستاست  كه    . وديري مي كنند و از اولويت  خاصي  در ديپلماسي  آنان  برخوردارمي ش           گراپي
ت  ئيك  هي ،  زمان جنگ  جاسوسي مي كرده   آلمان  براي  آزادي  تبعه خود كه  در ايران  براي  عراق  در            

 .به  ايران  مي فرستد بلندپايه  به  همراه  رئيس پارلمان  را



  ٨٢کمين جوالى  ٣٢٦

٣٢٦ 

 دنبال مي كند و     سرنوشت  دوگروگان  خود درلبنان  را تاآزادي  آنان          ،صدراعظم آلمان» هلموت  كهل  «
هلند، دراثناي نشست رهبران اتحاديه       » ماستريخت «را وامي دارد در     آن ،اروپا بافشار بر جامعه    

نهايت تالش  خود را براي      نفوذ بخواهد تا   ها و اشخاص  صاحب      از دولت   ،با انتشار بيانيه اي  اروپايي،  
 .دهندانجام  ،  ربوده  شدند١٣٦٨آزادي  دوتبعه خود كه  درسال  

 اما يك  تبعه آمريكا     ،ضرب  گلوله  درآمريكا كشته مي شود     ي  به  ي دقيقه  يك  آمريكا    ٤ درهر   اين كهبا  
 دست  به     ،ي  چندگروگان  خود درلبنان   يدرخارج  از آن كشور حكم  يك ملت  را دارد وآمريكا براي  رها         

 كلينتون  براي  پنج ضربه  . يل بگيردهر اقدامي  مي زند تاحتي  جنازه  پوسيده  جاسوسان  خود را تحو            
 تقاضاي  متوقف  شدن  حكم    از دولت اين كشور      رسماً  ،   شالق خوردن  يك  شهروندش  درسنگاپور    

 . رامي كند

هاي  مقابل  تربيت  مي دهد و      طرف هاي  خود درلبنان  مذاكرات  متعددي  با      فرانسه  براي  آزادي گروگان  
 مي فرستد و آزادي  آنان  حتي  بر  انتخابات  فرانسه              لبنان  و ايران    ،  هاي  بسياري  به  سوريه     تئهي

كانتربري   اعظم  كليساي   اسقف  .تاثيرگذار است  وهمين امر يكي  از داليل  انتخاب  مجدد ميتران مي شود         
كانتربري  و عامل        تري  ويت  فرستاده ويژه  كليساي          درخواست  تالش  براي يافتن        ،انگلستان

 جلسه     ،گروگان  گرفته شدن  دو سربازش       كابينه  اسرائيل  براي  به        .سوس سيا را مي كند    وجا
 هنگام   ١٣٦٦ دست آوردن  سرنخي  از خلبان خود كه  در سال         ه اضطراري تشكيل  مي دهد و براي  ب      

اقدام   شود و در يك       ي به  هرچيزي  متوسل م    ، سقوط  كرده    جنوب اين كشور   برفراز   ،لبنان  بمباران 
 .تبليغي  هرساله  روز تولدش  جشن  گرفته مي شود

گيري  هزاران مطلب  مي نويسد و هزاران       دربعد اخالقي  گروگان  ،   گروگان  خود درلبنان    ٧غرب  براي    
 توسط  دانش آموزان  سراسر     ، در روزتولدشان   ،برنامه  راديو وتلويزيوني  ارائه مي كند وبراي  آزادي آنان     

به سمت  لبنان   ،   پس  از درج  درمطبوعات  جهاني         ،درخواست  آزادي  ها و  پستال ل  كارت  سي ،اروپا
 ،مع االسف  ما تا رسيدن  به اين  نقطه  ازحساسيت  و ضرورت  حمايت  ازاتباع  خود                .سرازيرمي شود

صيب  بوده است  ن خارجي  ما از توجهي  درخور وشايسته  بي  فاصله  زيادي  داريم  و اين  مهم  در سياست 
  . بارها و بارها به  نمايش  درآمده است            ،و ضعف رفتاري  در دفاع  وحفاظت  از اتباع كشورمان           

رجهان  از كيان  وحيثيت  آحاد افرادايراني  باحرارت         سچترحمايتي  نظام  جمهوري اسالمي  بايد درسرا     
موقع  نشان دهند و اين      ه ل  مناسب  و ب     عكس العم ،دفاع نمايد و دربرابر هرگونه  تعدي  به  هم ميهنان         

مجلس  و   اميد است  نمايندگان    . حفظ  تكريم  شخصيت ايراني  درميان  ساير كشورها      گامي است  جهت 



 ٣٢٧  ضميمه ها

٣٢٧ 

. ايراني  دربند رژيم صهيونيستي  بدهند     گروگان  ٤له  انساني  وسياسي     ئ بهاي  الزم  را به  مس       ،مطبوعات
  از نمايندگان   ، خود كه  در روزنامه ها منتشر شده بود       ٧٢در بيانيه  سال     ها   گرچه  خانواده هاي گروگان 

له  مورد رسيدگي     ئ ،مسكميسيون  سياست خارجي  خواسته بودند با توجه  به  بعدنظارتي  مجلس             
  چه  درتذكراتي  كه  نمايندگان  در نطق پيش       ،يي ، نه تذكري  و نه تقاضا   اليو كه  متاسفانه  نه  س    ،قرارگيرد

مجلس   ي  كشور كه  توسط  رياست      ياجرا  و چه  درتذكرات  نمايندگان  به  مسئوالن         ،ازدستورمي دهند
باتوجه  به   . نمي شود ايراني مشاهده   هاي   نه سوالي  و نه تذكري  درخصوص  گروگان       ،قرائت مي شود

پنجم  نظارت      مجلس  شااهللا ان،  گذاري  خارجي  در مجلس قانون   هاي  سياست   فلسفه  وجودي  كميسيون  
امورخارجه  ازتمام   م  وزارت يدرپايان  اميدوار  .تري  نسبت  به  سياست خارجي  خواهدداشت ونقش  فعال

  ، ساله  استفاده  كند و با تحرك  ديپلماتيك         ١٥توان ديپلماتيك  خود براي پايان  دادن  به  اين  تراژدي           
بشر وبا   ملل  وجمعيت  حقوق    امنيت  سازمان   م  شكايت  به  شوراي    المللي  و تقدي   هاي بين  ازطريق  تماس 

شده  ايراني    هاي  ربوده   داري  ديپلمات  خاطر نگه  صهيونيستي  به   هاي فشار عليه  رژيم    استفاده  از اهرم  
   و خانواده هاي   ،ايراني ازبند رژيم  اشغالگرقدس  باشيم      هاي   گروگان ٤استخالص    شاهد،  دراسرائيل 

شهروندان  ايراني     از نگراني  خارج شوند و اين اميد در        ، سال ١٥ديده  آنان  نيز پس  از        منتظر و رنج   
 باجديت  ازحقوق حقه  آنان  دفاع  خواهدكرد            ،ايجاد شود كه  وزارت امورخارجه  كشورمان          

 .ن روزبه  اميدآ. هاي  بيشتري  درحمايت  از اتباع خود به عهده  خواهدگرفت  ومسئوليت

 جمهوري اسالمي 

 

 
 ٦ضميمه 

٢/٥/١٣٧٥ 

 آن  چهارگروگان  غريب 

 ، شاهد واقعه اي  بس     هاي صهيونيسم  ، مظلومانه  و در زير گام      ، بيروت پانزده سال  پيش  درچنين  ايامي   
   ظريف  كودكان  لبناني    ، بدن  ، درپي  توسعه  رژيم صهيونيستي   آن  روز كارگزاران  صهيونيسم    .تلخ  بود 

آن  روز   . را، زير شني هاي تانك  له  ساختند، پدران  را تيرباران كردند و مادران  را آواره  كوه  وبيابان                 
 ، گيرنده ها وفرستنده هاي  خبري  استكبار را       زماني  بود كه  خبرفتح خرمشهر، ماهواره    ) ٦١ خردادسال(

مان گونه  كه  يك ماه  تمام  درطي  عمليات       سكوت كنند، ه  شوكه  كرده  و ازكار انداخته  بود؛ سعي داشتند      



  ٨٢کمين جوالى  ٣٢٨

٣٢٨ 

 ، به  نفع سپاه  اسالم      خفقان گرفته  بودند تا نكند پخش اخبار شكست مفتضحانه  بعثيان        بيت المقدسالي 
نش  درپي   ا ، آن  روز باخفت  ازخرمشهر گريخت  ولي  يار        دشمن. تمام شود و مردم منطقه  را آگاه سازد    

  . بخشند شان  را التيام عظيم  تا شكست ،چاره اي

اسالمي  جمهوري مردم  مسلمان لبنان  كه  از پيروزي       .  ، بهترين نقطه فشار بود   ، اولين قبله  مسلمانان  قدس
صهيونيسم جهاني  همه  نيروهايش  را به سوي      . در فتح خرمشهر شادمان  بودند، قرباني  اين توطئه  شدند      

 ، از  بيروته احيض ، از اقليم التفاح  تا       ، ازجنوب  تا بيروت    لبنانوجب  به وجب  خاك    .ل كرديلبنان  گس 
دشمن صهيونيستي  با اين  تهاجم  قصد آن  داشت         . ، ازخون  مظلومان  سرخ شد   جبل عامل  تا قلب بيروت  

بعث عراق را تحت الشعاع قراردهد، هم به        اسالم  و شكست  وسيع        رزمندگان  تا هم  خبر پيروزي     
 ، گروهي   توطئه  استكبارجهاني  يابي  چگونگي  مقابله  با اين      براي  راه . يابدي خويش دست   اهداف نظام 
ت  چهارنفره  ديپلماتيك  ايران  در روزچهاردهم        ئدراثناي  اين  سفربود كه  هي    . لبنان  شدند  ازايران  عازم  
عازم ايران  ،  شده   اين  شهر اشغال    عازم  بيروت  شدند تا با تهيه  گزارش  كاملي  از اوضاع          ٦١تيرماه  سال    

 و با وجود مصونيت سياسي النژ اسرائيل  مسير آنان  را سدكرده  امزدوران  ف ،  سفانه  در آن  روز   امت. شوند
 سال ازآن فاجعه،    ١٥اسارتي كه تاكنون باگذشت      .  داسارت  درآوردن  آنان  را به   ،  ايراني  هاي   ديپلمات

از افراد دولت لبنان     يكي ،  آنان  درحال حاضر، مسئول مستقيم دستگيري       .هيچ خبري از آنان نشده است   
 در زندان  دولت لبنان   ،به  جرم  جنايات وسيع، اسارت  درآورده  ه  كه  خود آنان  را ب     يمي باشد و جنايتكار  

  .است ايراني  نشده  خبري  از چهارگروگان  سر مي برد ولي  هيچه ب

ايراني  مي گذرد ويكي  از آنان  كاظم  اخوان  خبر         دروز از فقدان  چهارگروگان    هزارويكص كه  پنج  درحالي 
 ٣٧٠ه   يبيان« :  ، متأسفانه   در روزهاي  اخير شاهد چاپ  مطلبي  با عنوان               نگاروعكاس  بوده است 

   بوديم ؛ جاي » ييگزارشگر منتقد آمريكا   روزنامه نگارايراني  دراعتراض  به  ترور وسانسور خبرقتل        
هاي   طور شد كه  هيچ كدام  از مطبوعاتي      ه  چ،   سال ١٥ال كرد درطي  اين      وبسي تعجب  دارد وبايد س    

 و حتي    ،كشور به  فكر چهارگروگان  ايراني  وبخصوص  خبرنگارعكاس  كاظم  اخوان  نبودند و نيستند           
  ،تل  يك  خبرنگارآمريكايي  ولي  براي  ق  ،  بازمي زنند سر ازدرج  مطلبي  ولوكوتاه  ،  آنان  ربودن   درسالگرد

رهايي  كه  همه  يك     ت پرمي شود از تي     ها وخطوط  مختلف  ـ    اين گونه  صفحه  اول  مطبوعات  ـ با نگرش      
ها كه     ، بماند براي  همان  مطبوعاتچي     اين  را به  حساب  چه  بايدگذاشت        .نوع  و يك دست  هستند    

آزادانديش  و مبارز     ، او هر چقدر هم  كه  از ديد اين  آقايان       (خبرنگار آمريكايي     اين گونه  براي  قتل  يك    
 .ناله  و وامصيبتا سرمي دهند) باشد



 ٣٢٩  ضميمه ها

٣٢٩ 

كاظم  اخوان  از وطن  گذشته  و چه بسا هيچ خبري  از او ويارانش  نيايد؛                      سال  از دوري      ١٥ 
اج احمد متوسليان   ال  نكرد ح  و همان گونه  كه  كسي  س    ،بگذارارباب  جرايد براي  خودشان  خوش باشند    

طور اسيرشد؟ چه خبري  از او دردست است ؟ واصالً چرا رفت  لبنان ؟               ه كي بود؟ چه كاره  بود؛ چ    
ريم  حاج  احمد در      ابگذ.  برشانه  شب  چشمك مي زنند    بگذاريم  وبگذريم  كه  ستاره ها بدجوري      

  ، دفاع  از اسالم  و انقالب       وليتئ با درد ورنج  بسازد و سرشانه هايش  در زيربار مس             ،غربت خويش
دچارتزلزل  نگردد كه  شانه هاي  مهربان  حاج احمد آماده  بود تا هر وظيفه اي  را هرچند سنگين                      

سرشانه هاي  حاج احمد هيچ توقع  ديگري      .بردوش كشد، بلكه  قدمي  براي  اسالم  وانقالب  برداشته باشد      
 .نداشته  وندارند جز بوسه هاي  پرمهرمادر

 حميد داودآبادي

 آفرينش   فرهنگ هفته نامه

 

 
 ٧ضميمه 

٢/٥/١٣٧٥ 

 هزار و يكصدمين  روز پنج

ت ديپلماتيك  ئدرآستانه  فرارسيدن  پنج هزارويكصدمين  روز ربوده شدن  چهارتن  ازاعضاي  هي                
 ،١٤، ١٣هاي    ، طي  شبرژيم صهيونيستي  درلبنان هاي مزدور جمهوري اسالمي  ايران  توسط  تروريست   

 و باهمكاري  فرماندهي لشكر     ، ، مراسم بزرگداشتي  ازسوي  جمعي  ازبسيجيان  جنوب تهران       تيرماه ١٥
 ) ع ( ، درمسجد امام حسن مجتبي  و با حضور خانواده هاي  چهارگروگان ايراني      ) ص(محمدرسول اهللا٢٧

يري  از اهالي  جنوب       كه  جمع  كث     ،دراين  مراسم  پرشور و روحاني       .شهرك  دولت آباد برگزارشد   
 ازمقام شامخ  چهارآزاده     ، ،خانوادهاي  معظم شاهد، جانبازان  وآزادگان  سرافراز حضور داشتند         تهران

 ، وكاظم  اخوان  تجليل         ،تقي  رستگارمقدم   ، حاج احمد متوسليان    بزرگوار سيدمحسن  موسوي    
شاعرونويسنده   مجيد، ند از كالم اهللا  آياتي چ پس  از تالوت   ،   شب  اين مراسم   تيندرنخس .به عمل آمد
شرمساري  را كه  در رثاي  حاج احمد           هايي  از مثنوي بلند    بخش »محمدحسين  جعفريان  «بسيجي

همرزم ديرينه  حاج احمد    »كرم حاج حسين  اهللا  «سپس.  ، قرائت كرد متوسليان  و يارانش  سروده  است      
اي تبليغاتي  استكبار   هبه  تالش وسيع  بوق   ود بااشاره   ، در بخشي  از سخنان  خ      متوسليان  درجبهه غرب 
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واقعه  ربوده شدن  اين  چهار برادرعزيز     «:  ، گفت  ايران يست  جلوه  دادن جمهوري اسالمي  ردرجهت  ترو 
هاي تبليغاتي    ، بهترين  سندرسوايي  عوامل  استكبار و دستگاه        ما به دست  نوكران  صهيونيسم  درلبنان     

حتي  شعارهاي    تروريست  آن  كساني  هستند كه     .  امت  خداجوي  ما قرار داد     را دراختيا شيطان بزرگ  ر 
دركجاي  . درميان  باشد، زيرپا مي گذارند    فريبانه  خود را هم  وقتي  پاي  دشمني  با انقالب اسالمي           عوام

 هستند وسرپرستي    داراي  مصونيت سياسي  كه  ت ديپلماتيك  خارجي  را    ئعالم  مي توان  اعضاي  يك  هي    
اسلحه   كاردار سفارتخانه  يك  كشور برعهده  دارد، روز روشن  با كمال  وقاحت  و به زور                 آنان  را 
آيا اين  عين تروريسم  نيست ؟ اين  واقعه  ثابت  كرد كه  طرح  مسائلي  از قبيل  متهم  كردن  ايران                 ! دزديد؟

 » .ران  مجامع غربي  بهانه اي  بيش نيستبراي  كارگزا،  حقوق بشر يا تروريسم  ض نق به

 ، يكي از بسيجيان  به  نقل  گوشه هايي  از زندگي درخشان  چهارگروگان                  در دومين شب  مراسم    
 ،سيدرائد موسوي  فرزندكاردار ربوده شده  سفارت جمهوري اسالمي  دربيروت        سپس  . ايراني پرداخت

من  «:  سراسرخدمت  و مبارزه  پدرش  اشاره  كرد و گفت          طي  سخنان كوتاهي  به  گوشه هايي از زندگي     
از اسارت  پدرم  مي گذرد، خدا را     سال  ١٥يك سال  ونيمه  بودم  كه  پدرم  را درلبنان  دزديدند و االن  كه             

پدرم  در زندگي  خود     .  افكارعمومي  ملت ما زنده  مانده    شكرمي كنم  كه  اين  واقعه تلخ  هنوزهم  در بين      
 بعداز آزادي  از     . دوبار او را دستگيركرد      ، ، ساواك  رژيم طاغوت   ازانقالب قبل. نج  بسياري كشيد ر

 اسالمي دانشجويان  ايراني   ترين  نيروهاي  انجمن     ، مخفيانه  روانه آمريكا شد و آنجا جزو فعال       زندان دوم
 حضرت  امام  ملحق شد وهمراه  با        به  ،همراه  چندتن  ازدوستان  ،  با ورود حضرت امام  به  پاريس     . بود

وليت  ئبه  وزارت خارجه  پيوست  وآخرين  مس       ،  هاي  اول انقالب   درسال  .ايشان  به ايران  بازگشت   
 ».او،سمت  كاردارسفارت  جمهوري اسالمي ايران  دربيروت  بود

  ، ضمن  تقديم  )ص ( محمدرسول اهللا ٢٧به  نمايندگي  ازطرف  فرماندهي لشكر   » عطا« ، سرهنگ    درخاتمه
همچنين  . به عمل  آورد  از ايشان  تقدير  ،   لوح يادبود و هدايا به  خانواده هاي  محترم  چهارگروگان  ايراني        

 .خانواده هاي  اين عزيزان  لوح تقدير تقديم كرد يكي  ازنمايندگان  ايثارگران  جنوب تهران  نيز به 

ما فقط   «: گفت ،  كشورمان  ربوده شده  ر كاردار  پد ، االسالم موسوي ت ، حج ب  مراسم شدر سومين  
ها  ده هاي  گروگان وا بيشتر براي ما خان    ، آنچه به خاطر مظلوميت  اين چهارتن  دراينجا حضور نيافتيم       

ها متحمل  آن     والن صديق  نظام  جمهوري اسالمي  دراين  سال    ئ مس اهميت دارد، اين  مظلوميتي  است  كه    
ده ايم  بگوييم  تا آخرين نفس  از حقانيت  نظام مقدس  جمهوري اسالمي  و                اينجا آم  ما. شده اند
 » .هاي  آن  دفاع  مي كنيم ارزش
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، هايي  از مثنوي  واليت نامه       بخش فضاي  مجلس  را با قرائت     ،   »محمدرضا آقاسي «آنگاه  شاعرمتعهد 
حاج احمدمتوسليان  در مقابله  با     هاي    از رشادت ،   يكي  از برادران جانباز     ، درپايان  مراسم  .معطركرد

 .سمع حضار رساند  خاطراتي  به  ،توطئه هاي  عوامل  استكبار در كردستان

 آفرينش  فرهنگ هفته نامه 

 

 
 ٨ضميمه 

 ١٣٧٥مرداد 

 چند خطي  به ياد چهارگروگان  مظلوم  ايراني 

 هرگز... فراموشي ؟

اگر براي  تعدادي  از اتباع        حادثه اي  است  كه    ، مصادف  با پنج هزارويكصدمين  روز       چهاردهم تيرماه
يقيناً تا به امروز بيش  از پنج هزارويكصد قطعنامه           مدنيت متفرعن  مغرب زمين  به وقوع  پيوسته  بود،     

مدافع    !يقچنين واقعه اي  صادركرده  و به امضاي  پنج هزارويكصد سازمان مترّ         درمحكوميت  مسببين  
 ، سالروز ربوده شدن      ، چهاردهم تيرماه آري .روريسم بين الملل  رسانده بودند حقوق بشر و مخالف  ت     

 چهارتن  ازاتباع  جمهوري اسالمي  ايران  توسط  تروريست هاي  تحت امر رژيم صهيونيستي  درلبنان             
 سوي   توجهي  از  ترين  بذل    ، آن  همه  عظيم  بوده  است  كه  قطعاً سزاوار كم           گناه  اين  چهارتن   .  است

 ، جرم   نبوده اند، اوالً از حيث  نژادي  وقومي       محافل غربي  مخالف تروريزم  و مدافع  منشورحقوق بشر     
 » آنگلوساكسون «هنه  منسوب  به  نژاد صددرصد سفيد وپاستوريز       آنان  . اين  چهارتن  كامالً محرزاست   

 دارا بودن !  ، افتخار ان سومزدگان  متولد ممالك  جه      كم  چون  برخي  غرب       دست  و نه   ،بوده اند
  دتري  هم  شده بودن   بزرگ  ، آنان  مرتكب  جرم    درثاني.  تابعيت مضاعفِ  جوامع متمّدن  غربي  را داشته اند    

 ، نه تنها نسبتي  با قوم برگزيده       اين  چهارتن  . است  !كه  درواقع  امر، ناهنجارترين  نوع  جنايت  عقيدتي       
 نداشتند، بلكه  درزمره  معتقدين  به  افراطي ترين  انديشه هاي  بنيادگرايانه             گوساله پرستان  بني صهيون 

 ، هر  به عالوه .بوده اند  )ع ( ، يعني  مكتب تشيع  امام  خيبرشكن  علي        ومخلّ  روند سازش خاورميانه   
  هاست  آرزوي  خشكاندن    ، تبعه  كشوري  هستند كه  غرب  دموكراتيك  و مردم ساالر، سال             چهارتن

چه گناهي  از تابعيت  جمهوري اسالمي  ايران باالتر؟ حال  اگركسي         !  حيات  مردم  آن  را داشته است      هريش
. معلوم مي شود كه  معناي ديپلماسي  رانمي فهمد     تي ديپلماتيك  بوده اند، ئبگويد، اين  چهارتن  عضو هي     
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نيادگرا، توسط  خلبانان خردگراي     ، يعني  كشتارصددرصد دموكراتيك  صدها  زن  وكودك  ب         ديپلماسي
يان احساساتي  اشايد برخي  مطلق گر  . »قانا «ارتش  اسرائيل  در اردوگاه        »آپاچي« توپدار هايهلي كوپتر

معناي   . ددوستانه  راهي  بيروت  شده بودن        بگويند اين چهارتن  براي مأموريتي  امدادي  و نوع           
يل  شارون  قصاب  آوارگان لبناني       ي را بايد ازجناب  آر        مأموريت امدادي  و بشردوستانه  درلبنان       

 .صبرا وشتيال پرسيد هاي  وفلسطيني  اردوگاه

اصالً چه كسي  به آنان  حق مصونيت      !ادعاكرده اند اين چهارتن  را برغم داشتن  مصونيت سياسي  ربوده اند     
 و معتبر جهاني          ، تنها مرجع ذيصالح    مصونيت سياسي اعطا كرده  بود؟ درساحت  تشخيص         

 ـ مقام  محترم  رياست جمهوري      !ببخشيد ريش دار بني صهيون  در كاخ سفيد ـ        اطفال » خرس كوكي«
 .  اياالت متحده آمريكاست 

چه  مدرك جرمي  از    !  ، كاردارسفارت  كشورايران  دربيروت  بوده است     مي گويند يكي  از اين چهارتن    
، ملت  ايران    »وارن  كريستوفر  « ، آقاي عموسام ! زيرخارجه  خوش قيافه  و  ههنگامي  كه  به فرمود  ! اين بهتر

 ! پا تروريست خطرناك  است      كاردارسفارت  چنين  ملتي  هم  يك           ، سلمنا كه    تروريست است
 براساس  تصاويردريافتي  ازماهواره هاي   . كه  آن ديگري  خبرنگاروعكاس  جرايدايران  بوده     مدعي شده اند

چندين  تُن  موادمنفجره  جاسازي       فردمزبور در داخل  دوربين عكاسي  وقلم خودكارش        ، »پنتاگون«
 !كرده بود

  . ، مسئوليت  رانندگي اتومبيل  سفارت ايران  را برعهده داشته  است         ، سومين نفر ايشان   گويندهكذا مي  
 ، بلكه  يك دستگاه  تانك      مولي نه  يك  اتومبيل مع    . مزبوره  اوال وسيله نقلي !  » يك  منبع ناشناس   هبه گفت«

به اعتقاد  « كه ضمن  آن   . بوده است! هاي قاره پيما فوق مدرن  مجهز به سكوي  پرتاب  موشك          
توسط    ،، مشاراليه  به علت  عدم رعايت  سرعت مجاز درجاده هاي  لبنان                 »نظران برخي صاحب

  !پليس راهنمايي  اسرائيل  بازداشت  شده است

ريان  ك ، به اتفاق  لش    ديپلماتيك  ، كه  گفته اند پيش  از اعزام  به  اين  مأموريت             هارمو اما آن  نفرچ     
  يكي از آجودان هاي    هبه گفت.  به  جنگ اشغالگران  عراقي  رفته بود      ، خرمشهرهدر جبه ،  آيت اهللا خميني 

شاخ    كردن  درشكستن    ، فردچهارم  را به جرم  پيشدستي     يگان دژبان  ارتش اسرائيل  ، »ژنرال شوارتزكف «
  .بازداشت  كرده است»  بغدادهچاقوكش  ديوان « ياقو

 ، صددرصد مشكوك  و از نظر       ، پرواضح  است  كه  اين قضيه  چهارايراني  ربوده شده  درلبنان       بدين ترتيب
، نه  تحرير جا خوانديد قصد نگارنده  از نوشتن  آنچه  تا بدين        !بي پايه  و اساس است  ! » تحليل گران آگاه «
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  ، باطنزنويسي  و شوخ طبعي    آن  دست  به قلم  برديم      ه ، نه  مناسبتي  كه  به بهان     مطلبي طنزگونه  بوده است 
 ، مصادف بود با پانزدهمين سالگرد ربوده شدن  چهارعضو             چهاردهم تيرماه  امسال  .  نسبتي دارد

  . عمال تروريست  رژيم صهيونيستي    ، توسط  ت ديپلماتيك  جمهوري اسالمي ايران  درمسير بيروت     ئهي
.  آزادي  عزيزان خويشند   ، پانزده سال  است  كه  چشم  به راه       مظلوم ايراني خانواده هاي  اين  چهارگروگان  

 ، آرزوي  ديدارفرزندشان  را باخود به        ، پدر ومادر كاظم  اخوان  خبرنگار وعكاس  ربوده شده       از اين ميان 
 ، اينك  نوجواني برومند است  كه        دخردسال  آقاي  سيدمحسن  موسوي     فرزن . سردخاك  بردند هسين

تقي  رستگارمقدم   ه  خانواد.  پرمهر پدر را برسرش  تجربه مي كند    ه پانزدهمين سال  فقدان  ساي   معصومانه
 .ب مي شوندآ ، بي صدا و صبور، مي سوزند و درفراق  فرزند اسيرشان هاست  به سان  شمع   نيز، سال

 علمدار   ه ، مادرسالخورده  و رنج كشيد   مولوي  تهران ه   ، در محل  درخانه اي  كوچك  وقديمي   ... رهو باالخ 
  هگشت دردمندانه  چشم به راه  دريافت خبري  از يوسف گم        ،رشيد فتح خرمشهر، حاج احمد متوسليان     

يستي  ربودن    ترور عمليات .  مشمول مرورايام  شده نيست     ه ، يك واقع  چهاردهم تيرماه  .خويش است
 ، برهان قاطعي     توسط  عمال  رژيم صهيونيستي     ت ديپلماتيك  جمهوري اسالمي ايران  ئچهارعضو هي  

محافل  به اصطالح   ا   ، خصوص رسوايي دشمنان  انقالب اسالمي  برمظلوميت  ملت  مقاوم ايران  وسند     
آيا  . ني  شيطان بزرگ  است  م  و بوق هاي  تبليغاتي امپراطوري  جها     سمدافع  حقوق بشر ومخالف  تروري    
 !هرگز چنين مباد...  ، از يادرفتني  و قابل  فراموشي  است ؟مظلوميت مطلق  چهارگروگان ايراني

 نامه  صبح ماه

 

 
 ٩ ضميمه

 ١٣٧٥مهر

  سفارت ايران  درلبنان  هربوده شد همسركاردار مريم  مجتهدزاده  مصاحبه  با خانم  

 :ايراني  درلبنان  توضيحاتي  بفرماييد ت ديپلماتيك ئن  هي ربوده شد ه حادث ه دربارـ لطفا

 گسترده  از پيش    هبا يك  برنام  ،   اشغالگرقدس   ارتش جنايتكار رژيم  ٦١در آن  زمان  يعني  تيرماه         ـ  
 ،  ، سياسي  ونظامي  آمريكا و همپيمانانش       هاي  بي  دريغ  تبليغاتي      ، با استفاده  ازحمايت    طراحي شده

 لبنان  قبل  از اين         متأسفانه اين كهظلوم  و بي  دفاع  كشورلبنان  حمله  برد؛ با توجه  به                  به مردم  م 
انسجام  ميان  نيروها وقواي  مدافع  خويش  بود،          سال  جنگ داخلي  و عدم      ، شاهد هفت   هحمله سبعان
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ره ساختن  مردم  نمودند    ، شكنجه  و آوا     ، اسارت اشغالگران متجاوز با خيالي آسوده  شروع  به  قتل عام       
، جمهوري اسالمي ايران   رغمبا درآن  شرايط  . وآسمان  و زمين لبنان  را درهاله اي  ازآتش  وخون  فروبردند       

  ه ، پايتخت  جنگ زد  ديپلماتيك  را به  مقصد بيروت     تي ئهي وليت اسالمي  خود، ئبا توجه  به  رسالت  و مس     
 ، اقدام  به  تهيه  گزارشي كامل  ازسريع ترين  و       اع  بحراني  كشورلبنان   تا با بررسي  اوض    لبنان  روانه ساخت 

در .  وغرقه  به  خون لبنان  نمايند      هار ، آو هاي عملي  امدادرساني  وكمك  به  مردم بي پناه        بهترين  راه 
ت  و  با خودروي سفار ،  ت ديپلماتيك  ايران  ئسه عضو ديگر هي   روزچهاردهم تيرماه  سيدمحسن  به همراه   

درحالي كه  گاردلبناني  سفارتخانه ها آنان  را همراهي مي كرد، عازم  شهربيروت  مي شوند كه  درحين                
ت ديپلماتيك  ـ توسط  فاالنژها، خودرو متوقف  وچهارسرنشين  آن             نيورود به شهر ـ برغم  مصو      

 .مي شوند تحويل  نظاميان  رژيم اشغالگرقدس   ،ربوده شده  وپس  از شكنجه  وبازجويي

ه  كاردارسفارت ايران  درلبنان  ربوده شدند،         رات ديپلماتيك  را كه هم    ئلطفاً سه عضو ديگر هي      ـ   
 ؟معرفي بفرماييد

ن  سفر  آليان  در   س ، تقي  رستگارمقدم  وحاج احمد متو     ، برادران  كاظم  اخوان   به همراه  آقاي  موسوي  ـ  
 ، متعهد وانقالبي  خبرگزاري جمهوري اسالمي     رشجاعيك  خبرنگا  كاظم  اخوان  به عنوان    .حضورداشتند

به تصوير كشاندن  و انعكاس  مظلوميت  مردم  بي دفاع  لبنان  و واقعيات  وحقايق تلخ  و تأسف بار              براي ،  
تقي  رستگارمقدم  هم  كه  به عنوان       .  اين  سفرشده  بود    هناشي  از تجاوز ددمنشانه  ارتش اشغالگر، روان      

خودروي سفارت  را برعهده      ت اعزامي  به سفر پرخطرلبنان  اعزام  شده  بود، هدايت          ئ هي مشاورفني 
ت  محسوب مي شد و ايشان  از فرماندهان       ئ نظامي  هي ه وابست حاج احمد متوسليان  هم  به عنوان   .  داشت
م  بود كه       ، فاتح خرمشهر وآشنا به  توطئه هاي نظامي  وجغرافيايي  دشمنان اسال            سد دفاع مق   هزبد

 بررسي  و پيدا كردن  امن ترين  و        تجربيات ارزنده  خود را در مناطق عملياتي  غرب  و جنوب  جهت          
دارويي  و غذايي اهدايي  جمهوري اسالمي ايران  به كار         ي  رساندن  كمك هاي    هاكار سريع ترين  راه 

ضروريات  بي پناه و آواره اي كه به      دشمن متجاوزنيفتد و مردم     گرفته بود تا كمك هاي امدادي  به دست      
 مختصر امكانات  اهدايي  مردم  و مسئوالن  كشور            تداوم  حيات  خود احتياج  داشتند، از همان          

 .مندشونده مان  بهر اسالمي

اصطالح  حامي  حقوق بشر، هراز      سردمداران  مجامع  و سازمان هاي  بين المللي  به       اين كهبا توجه  به     ـ  
 ما را به  نقض حقوق بشر و يا حمايت  از تروريسم               نظام،   ادعاهاي  بي پايه  واساس     چندگاهي  با 

  جهان چيست ؟ هشما به  اين مجامع  و همچنين  به  انسان هاي آزادپيام  كنند، يم مهمت
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   انسان هاي آزاده  جهان  مثل روز روشن است كه  اين  سازمان ها و مجامع          هخوشبختانه  ديگر براي  هم   ـ  
  ه اواخر دور  رد  مثال.  بازيچه  و اهرم دست  قدرت هاي استكباري  وسلطه جوي  جهاني  هستند          العم

ي  در جهت  رفع بحران  گروگان گيري       يها وي  شروع  به  انجام  فعاليت     ،  »پرزدكوئيار خاوير« دبيركلي 
ورت گرفته و مجموع    تالش و پي گيري شبانه روزي ص    نمود كه  در مورد گروگان هاي غربي        درلبنان 

اما درست  در همان     . شدموضع گيري هاي مجامع بين المللي وي، منجر به آزادي گروگان هاي غربي          
 به دليل   ، ، چهارديپلمات  ايراني  بودند      اولين  گروگان هاي  بحران  فوق        اين كه  زمان  با توجه  به     

متأسفانه  تاكنون     ،ملل گيري  سازمان   پيعدم جديت  و وجود تبعيض  و دوگانگي  واهمال  دربرخورد و          
،  با وجود سوابق  واضح  اين  سازمان ها        ، قربانيان  آن  بحران  باقي مانده اند والبته      چهارگروگان  ايراني 

 ي آزادگان جهان  دريافته اند كه  برخوردها و عملكردها       ههم! اين مسئله  امر دورازذهني  به شمارنمي آيد   
 وقتي  حقوق بديهي  بشر    ت  منافع امپرياليستي  قدرت هاي جهاني  مي باشد و دراين  راه      اين مجامع  درجه 

ثري  از خود نشان نمي دهند، اما     و واكنش  م  ، سال  نقض مي شود  ١٤درمورد گروگان هاي ايراني  بيش از    
 ي شيطاني جهان ، برخالف  نظرات  اسكتباري  قدرت ها    در مواردي  كه  نظام هاي آزاده  و متكي  برعدالت      

 . قدم برمي دارند، آماج  تهمت ها و افترائات  اين  مجامع  قرارمي گيرند

به  بحران  گروگان گيري      موسوم   مسئله ، اولين قربانيان      چهارگروگان  آزاده ايراني  اين كهبا توجه  به   ـ  
ظرشما در مورد عملكرد       ن ،درلبنان  بوده  و دركمال  ناباوري  هنوز آخرين  ايشان باقي  مانده اند              

 وزارت خارجه  چيست ؟  ، همانندهاي  مسئول دستگاه

بايد از همه  افرادي  كه  به       ،  اوالً بنده  از طرف خودم   و ساير خانواده هاي صبور و انقالبي  گروگان ها          ـ  
 چه  دربين    گير و جوياي  احوال  و سرنوشت  گروگان هاي ايراني  هستند، چه  از ميان  مردم  و             نحوي  پي 

  كه  انصافاً هم  در دوران        )تعالي  اهللا  حفظه  (واليت  عظماي  لين  و در راس  همه  ازشخص  مقام          ئومس
 توجه  وعنايت ويژه اي  نسبت  به  اين قضيه  داشته اند، تشكر و  ،جمهوري  و هم  در دوران  رهبري رياست 

 دراين   ايشانبه  عناياتِ     ،   به خداوند متعال      اكنون  هم  چشم اميد ما بعداز توكل           .قدرداني كنم 
گيري   ي  كه  به داليل  مختلف  نسبت  به انجام  وظايف خود در پي           نوليئثانياً جدا از مس    . زمينه مي باشد
 ماه   ١٤٩بيش  از     .گله  دارم ،  كوتاهي مي كنند ـ خواسته  يا ناخواسته    زاد سازي  گروگان ها ـ   آسرنوشت  و   

 . شان  بي اطالعيم   سرافرازدربند مي گذرد وما حتي  از سرنوشت         هوده شدن  اين  چهارآزاد   تمام  از رب   
 ،ست  كه  اگر به  فيض  عظيم شهادت  نائل آمدند         ا دعاي  هميشگي  خانواده هاي  اين  چهارعزيز اين       

 آنان  را به سالمت   شااهللا    محشوركند واگر هنوز زنده اند، خداوند ان      ) ع (را با امام حسين   خداوند ايشان  
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ول  چه توجيه   ئهاي  مس  امادستگاه. به  ميهن اسالمي  و به آغوش  امت  شهيدپرور ايران اسالمي  بازگرداند        
در آن زمان  رهبرفاالنژها ايلي  حبيقه  يكي از          و توضيحي  براي  سكوت  و سستي  خود دارند؟            

كه  اكنون  به دليل      ان گروگان ها سميرجعجع   و فرمانده  ربايندگ      ، رفيق  حريري هوزراي كنوني  كابين 
 مستقيماً درجريان  ربودن  چهارگروگان  ما       ،ارتكاب  به جنايات متعّدد به  حبس ابد محكوم شده  است       

  اكنون  دراختيار دولت لبنان  مي باشند و دولت لبنان  هم           ،   هردونفر فوق    اين كه با توجه  به  . بوده اند
انتظارمي رود كه  با      از وزارت خارجه  جداً     ،اي  اعمال حاكميت  خود توان دارد     به اندازه  كافي  بر   

.  ، براي  روشن شدن  سرنوشت  گروگان ها تالش كند        گيري جدي  و كامل  كردن  زحمات گذشته       پي
 اس ، به پ  تا قبل از آزادي  اسراي  جنگ تحميلي      ،كدام  از ما خانواده هاي  چهارگروگان  عزتمندايراني      هيچ

 بود كه    ١٣٧٠ازسال    گيري  نكرديم  و   مان  را پي    ربوده  شدگان   هلئ ، مس  همدردي  با خانواده هاي  آزادگان   
 ، ايرلند، سوريه  ولبنان  ومذاكره      سفر به سوئيس   ، وزيرامورخارجه  و نيز   از طريق  مالقات  با دكترواليتي    

مان  را   هاي  ، تالش  بين المللي دفاع  از زندانيان    هتبا نمايندگان  سازمان ملل  وكميسيون  حقوق بشر و كمي       
له گروگان هاي غربي  ئدولت ايران  مس ،  درآن زمان  . گيري  وطرح  اين قضيه  آغازنموديم      درجهت  پي 

ولين  ئ   مس    اين كه  نظر به       .گيري مي كرد درلبنان  را كه  هنوز آزاد نشده  بودند، مجدانه  پي                
بارها ،  لبناني گيران ا استفاده  از محبوبيت  ونفوذ معنوي خود در نزد گروگان            ب  ،جمهوري اسالمي ايران

وبارها به  آزادي  گروگان هاي غربي  كمك  كرده اند، به روشني  مي توانند خواستار فشارمؤكّد                    
 رژيم صهيونيستي  و عمال فاالنژ جهت  روشن شدن  سرنوشت  و آزادي گروگان ها              به   هاسايردولت

 حيّ  و حاضر فاالنژ ازطريق         ه شروع  اين  فعاليت  هم مي تواند از خودهمين  دوفرماند        ه نقط شوند و 
ولين  ذيصالح  كشورمان  ازطريق  افزايش تماس  با      ئگيري  مس  پي دولت لبنان  باشد و ما موكداً خواستار     

  . گروگان هاي ايراني  مي باشيم هي  و اجرايي لبنان  وطرح  قضيئمقامات قضا

باتوجه  به حساسيت  وتأكيدات  مقام معظم رهبري  نسبت  به  معرفي اسوه ها و الگوها و پيش كسوتان               ـ
 ، عملكرد دستگاه هاي تبليغاتي  كشورمان  درمعرفي  اين  چهار الگوي ايثار و فداكاري  را           جهاد وشهادت 

  ارزيابي  مي نمايند؟ چگونه

 ، يكي  از    سه گروگان  ديگرداشتيم   هاروپايي  به همراه  خانواد  درسفري  كه  چندسال  قبل  به  چند كشور      ـ  
درلبنان  به  گروگان  گرفته  شده  و سپس  با تالش             گروگان هاي ايرلندي  را كه  حدود دوسال  و نيم         

 او به  ما تمام      . ولين ايرلندي  ـ اروپايي  وقت  آزاد گشته بود، مالقات  كرديم             سئسازمان يافته  م 
 هر روز به      شبازگشت  هاي ايرلندي  را كه  از روز ربوده شدن  وي  تا روزها بعد از آزادي  و                روزنامه
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يعني  همه  روزنامه هاي    . ص  داده بودند، نشان  داد    انحوي  چندسطر وحتي  چندصفحه  به وي  اختص       
. نددعمل  مي آور  ازاو تجليل  به      ، ربوده شدن  وي   هداشتن  قضي  كشورش  هرروز به شكلي  با زنده نگه     

اوهمچنين  ازانعكاس  مراسم مفصل  بزرگداشت  يادش  كه  به  بهانه هاي  مختلف  و از جمله سالگرد                 
توسط  رسانه هاي  مختلف جمعي  از نشريات  و جرايد         ... ، شادي  وماتم  خانواده  و     تولد، ربوده شدن 

آيا صداوسيماي  ما در اين  چندساله  حتي         اّما   .  ، به  تفصيل  سخن مي گفت   گرفته  تا راديو وتلويزيون   
 شان  اقالً چنددقيقه  به  بزرگداشت  ياد ونام  ويا تكريم  جايگاه              ،درسالگرد ربوده شدن  گروگان ها   

 ١٣٢در قبال  اين     .  هزارساعت  از ربوده  شدن  آنهامي گذرد      ١٣٢كه  بيش  از       پرداخته است ؟ حال  آن  
 ، ابعاد   ، زحمات سالگرد؛ حاال معرفي سوابق     اعالم  هدقيقه  برنام  حتي  دريغ  از چند       ،هزارساعت 
البته  بازهم  ازتالش هاي  خالصانه اي  كه  ازسوي  برخي  نشريات  بويژه  در                ! و بماند   ...شخصيتي
 ، اما جداً آيا اين  مقدارمختصر         صورت گرفته  تقدير و تشكرنكردن  بي انصافي  است         ايام سالگرد

ست ؟ با توجه  به اين  مطلب  كه  اين قضيه  روشن ترين  وبهترين  سندرسوايي                     ا ومحدود كافي  
 در دفاع از آزادي  و حقوق بشر مي باشد كه           شان دشمنان نظام  دررابطه  با ادعاهاي  كذب  و مسخره         

حت  ترا  من  وقتي  مي بينم  جوانان  و نوجوانان  كشور ما              . خداوند در اختيارمان  قرار داده است      
ضّد ...  ويديويي  و   صوتي  وتصويري  ماهواره ها و شبكه هاي       ه بمباران هاي  مسموم  وآلود   شديدترين

دهي  قرار مي دهند، اما حتي نمي دانند كه        ترين و كم محتواترين مطالب را موردتوجه و ارزش        ارزشي 
 سال است  كه    ١٤ش  از     ، بي ت ديپلماتيك  ايراني  درغرب  مّدعي  دمكراسي  و آزادي         ئهي چهارعضو

ـ ئ آيا باز هم  مي توان  به  عملكرد مس              ، مفقوداالثرند  بااليي    هفرهنگي  كشور نمر    ولين تبليغي  
 !اختصاص داد؟

 سرافراز سيدمحسن  موسوي  وخصوصيات  ويژه رفتاري  ايشان         ه آشنايي  خودتان  با آزاد   هدرمورد نحو ـ  
 :توضيحاتي  بفرماييد لطفاً، ي  چه  دربعد خانوادگي  و چه  دربعد كار

 ، مواضع    برق دانشگاه  بوديم   ه   هر دو دانشجوي  رشت      اين كهبا توجه  به   ،  در دوران  قبل  ازانقالب     ـ  
ايشان  نسبت  به  انجام     . هم  و نهايتاً ازدواج  ماشد    با  تا  دومشترك  ضّد رژيم  طاغوت  موجب آشنايي  ما       

منين  واعمال  و   و اميرالم  همن  خيلي  راجع  به  خصايل  ويژ     . ر مقّيدبودند واجبات  و ترك محّرمات  بسيا   
رفتار ايشان  خوانده  وشنيده  بودم  كه  از طرفي  مظهرجالل  و قهرخداوند در برخورد با منافقين  و كفّار               

  و از طرف  ديگرمظهر جمال  و رحمت خداوند دردفاع  وحمايت  ازمحرومين         ،  و مبارزات  ضدطاغوت   
اما حقيقتاً بعداز آشنايي  با سيدمحسن  ايشان  را يكي  ازشاگردان  مكتب                . ومظلومين  وايتام  بودند  
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يعني  دريك  كالم     . منين  و اهل بيت  ديدم   و اميرالمه  منين  و مصداق عيني  شيعه  و پيرو همه جانب      واميرالم
چراكه  ايشان  حقيقتاً چشمم  را به حقايقي        ًمديون  وجود ايشان  مي دانم        خود بنده  هرچه  دارم  واقعا     

تحت ظل واليت حق را     بازكرد و به مسيري  راهنمايي كرد كه  معناي  راستين  بندگي خدا و زندگي               
 فوق ليسانسم  را به ايشان  تقديم        هحاصل  پايان نام   ،ناقابلمن به عنوان تقدير و تشكري        . درك كردم

الطاف عظيم   يان  ذره اي  از احساس  دين  وتشكر از درياي  زحمات  و           ب  هر چند كه  اين  حتي        ،كردم
 ، مديون   حتي  موضع  صبر وبردباري  هم  كه  بعد از ربوده  شدن  ايشان داشتم           .  ايشان  هم  نيست   وجودي

 اين   يعني  به قدري  ايشان   . آگاهي  و معرفتي مي دانم  كه  به لطف  خدا بازهم  ايشان  در من ايجاد كرد             
 اهل بيت  وعلي الخصوص   همعناي  از دست دادن  و دوري مادي  را باتوجه  دادن  به قرآن  و سير                   

وس  و   لم براي  من  م      ، )س (و دختر بزرگوارشان  زينب كبري       ) س(صديقه طاهره  حضرت زهرا  
 ايشان  را به اين      راه كه  حقيقتاً خدا را شكر مي كنم  كه  توفيق  تمّسك  به  اهل بيت  وتداوم            ،  روشن كردند

حضور درصحنه  و حمايت  از         حقير عطا فرمود و خدا را شكر مي كنم  كه  بازهم  توفيق                 هبند
.  عبادي  هم  سيدمحسن  حقيقتاً انسان  مؤمن  ومقيدي  بودند       هدر صحن .  اسالم  را نصيبم كرد    هاهداف عالي

 روح  عظيم    آنچنان، به بركت  همين  بندگي خداوند ، اهل  روزه هاي مستحبي  وودائم الوض  ،اهل  نمازشب 
 ، قدرت  بيان  آن        وعبارات وعزيزي  درايشان  شكل  گرفته  بود كه  احساس مي كنم  واقعاً كلمات             

 .  ايشان  را با آن  درجه  تقوا و بزرگواري  توصيف كنم           حقيقت متعالي  وزيبا را ندارند و من نمي توانم      
  ، كامالً مقيدبه    نظامي  عليه  رژيم طاغوت     ه فرهنگي  و چه  در زمين       ه چه  درزمين   ،دربعد مبارزاتي  هم  

،  مي بايستي  انجام مي شد  تبعيت مطلق  از ولي فقيه  بودند وبارها براي  تشخيص  درستي كارهايي  كه            
م  و تحت  امر     به نحوي  نظر حضرت امام  را جوياشده  و پس ازاطمينان  از انطباق  كار با موازين اسال              

در زمان  پيروزي انقالب  و بعداز آن  هم  ايشان  غالب  وقت خود را             .آن  را انجام مي دادند  ،  واليت  فقيه  
 موردنياز  ازطرف ديگر كسب مهارت مختلف  و   گري  جوانان  ونوجوانان  آن زمان            روشن صرف

له  به عنوان  كاردار سفارت ايران  درلبنان       بالفاص،  باتوجه  به  كارايي  ايشان     . جامعه اسالمي  مي نمودند 
براي  ديدن   ،  تجاوز رژيم تروريستي  اشغالگرقدس  به لبنان     قبل از شروع  . جذب  وزارت خارجه  شدند  

 به  يك  مرخصي  آمده  بودند كه  باتوجه  به           ،من  وپسرمان  رائد كه  درآن  زمان  يك سال ونيم  سن داشت         
مرخصي خودشان  را نيمه كاره  رها كرده  وبراي        ،   ارتش  متجاوزصهيونيستي    هنحمله گسترده  و وحشيا  

ساعتي  قبل  از اسارت  هم  با بنده  تماس گرفتند وشرايط  حاد              .انجام  امورسفارت  به لبنان  بازگشتند    



 ٣٣٩  ضميمه ها

٣٣٩ 

 ،  تماس ز آن  و علي الخصوص  كودكان  وزنان  مظلوم  آن  ديار را تشريح  كردند كه  بعد ا             مظلومين لبناني
 . به سمت  سفارت  دربيروت  حركت  مي كنند و ربوده مي شوند

 . سرافرازايراني  هرچه سريع تر با سالمت كامل  به  كشورمان  باز گردند         هما هم  اميدواريم  كه  چهارآزاد    ـ  
 ؟ ، اگر صحبت ديگري  داريد، بفرماييددرپايان  باتشكر ازشما جهت شركت  دراين  مصاحبه

 ، جمعي  ازبسيجيان     مان سال  براي نخستين بار درايام  پانزدهمين سالگرد ربوده شدن  گروگان هاي       امـ  
 چهارگروگان  ايراني  برگزاركردند كه   ظاهراً        هجنوب تهران  مراسمي  را جهت  بزرگداشت  نام  وخاطر      

ف خودم  وخانواده هاي   ازطر.  منتشرشد  ، صبح  همان  ازجمله  همين  ماهنام     گزارش  مراسم  درنشريات  
 اينمراسم  تشكر نموده  وآرزوي  موفقيت         ه خواهران  وبرادران  بسيجي  برگزاركنند     ه از هم  ،گروگان ها

  .داريم  واز شما هم متشكريم آنها و همه  بسيجيان  جهان اسالم  را

 ماهنامه  صبح 

 

 
 ١٠ضميمه 

١٥/٩/١٣٧٥ 

 قربانيان  تغافل  رسانه هاي  ما

 اي  از يادرفته  ايراني  وتكاليف  ازيادرفته  ما گروگان ه

 با هيچ    : ، عبارتي  داردقريب  به  اين  مضمون  كه        ضمن سخناني  خطاب  به  اهل كوفه    ، )ع (حيدركرار علي 
 !دچار ذلت  وخسران  شدند كه   مگر آن،قومي  درخانه  ايشان  پيكار نشد

اگر به واقع  بحث      ! ل مطلب  دارد؟ چه بگويم ؟    البد مي پرسيد نقل قول  فوق  چه ربطي  با اص             
را باوركرده ايم  ومثل  بعضي  از       ) ره ( صالح خميني تهاجم فرهنگي  و هشدارهاي  مكرر و مؤكد خلف       

دوستان  ساده  انديش  دركرات  آسماني  و يا صرفاً در آرم  و عنوان  فرنگي  نصب  شده  بر پشت                         
 ، ما اصحاب قلم  وارباب  رسانه هاي        ومظاهر تهاجم فرهنگي  نيستيم     شلوارهاي جين  به دنبال  مصاديق  

ها ارتش  رسانه اي  غرب  صهيونيستي        ده هقف بايد اذعان  كنيم  كه  در قبال  يورش هاي  بي و         ،اين  مملكت 
آنچه   ؟ اطالع رساني  به  افكارعمومي  مردم  ايران  تاكي   هطوطي صفتي  درعرص   ! ، مرخصيم كمي  تاقسمتي 

ل  روانه     لازتوهمات  شبه خبري  را كه  اساتيدازل  بوق هاي تبليغاتي  صهيونيزم بين الم                       
 غالب  تيترهاي جرايد، عناوين خبري  رسانه ها    هتاكي  بايد شكل دهند  ،  تلكس هاي اطالع رساني  مامي كنند 



  ٨٢کمين جوالى  ٣٤٠

٣٤٠ 

 ، انفعال غذي  و الكترونيكي   وحتي  فحواي  كالم   مسئولين مملكت  باشند؟ پرسه زدن  در خاكريزهاي  كا         
 تا كي  بايد    ،ي  را »اين نيزبگذرد «هايي آن  هم  اين  همه  بي برنامه  و باري  به هرجهت  گذرا و موضع گير          

 تجربه كنيم ؟

خالصه خبرهاي  صداوسيما در    رئوس   اكثريت  قريب به اتفاق  جرايد و    لهيچ  به  تيترهاي  صفحات او   
دادگاه ميكونوس  واظهارات  سخيف  دادستان آلماني  و          ايد؟ ده هابار خبر   هفته هاي اخير توجه كرده 

 تحت تعقيب  حاضر در اين  خيمه شب بازي  صهاينه  دربرلين  را به قول  ما                  شهودتروريست  و 
، امادريغ  از پاتكي  قدرتمند، مستدل  ومتكي  به مستندات  غيرقابل انكار             »تيتراول رفته ايم«مطبوعاتي ها

رابر اين  همه  جاروجنجال  ارتش هاي جمعي  ستاد جنگ رواني  شيطان بزرگ  و اذناب  و ايادي                  درب
  .چندمليتي  آن

  !بي  تعاريف  برويم  سر اصل  مطلب

ايران  را گروگان گرفته اند وآنان  درچنگال           جمهوري اسالمي  تبعه      ٤پانزده سال  واندي  است        
همه  خصوصاً ، عظيمي   ظلم در برابر چنين. برفلسطين اشغالي  اسيرندرژيم تروريست  و نامشروع  حاكم  

بار بي هيچ     ساعت  يك  ٢٤ زبان  دركام  كشيده ايم  و درعرض  هر          ،چي ها ما ارباب  قلم  ومطبوعات    
 ، جنايتكارجنگي  كه  حين بمباران  منازل  مسكوني        ، تيتر پشت تيتر، براي  فالن  صهيونيست         تأملي

  .شد، خرج كرده  ومي كنيم  ط ساجد و بيمارستان هاي  مردم  بي دفاع جنوب  لبنان  طياره اش  ساق        ، م مدارس
هواپيماي مسافري  ما را از كيش       ،   وقتي  آن  تروريست مزدور سرويس امنيتي موساد      ،همين سال گذشته

 ،زيون  و خبرگزاري   دزديد و به  اسرائيل  برد، ما مطبوعاتي ها وهمكاران  ما در واحد خبر راديوتلوي               
 اين مردم  گفت  كه  به محض  فرود هواپيماي  ربوده شده ايراني  درآن                  چه كرديم ؟ چه كسي  به    

به  » آزادكنيد  را ران «  تروريست هاي  رژيم تل آويو، زني را كه  پالكاردي  با عبارت           ،فرودگاه نظامي
و  C.N.Nپلكان هواپيما آوردند وپادوهاي       ، پاي    انگليسي  به دست  داشت  و ، عربي    سه زبان  عبري 

B.B.C      فون ها وقلم هاي   و مطبوعاتي  رسانه هاي غرب  با دوربين ها وميكر           ه وساير عمله  اكر 
چه كسي  بايد به  مردم  ما       روي  آن صهيونيست  پالكاردبه دست  مانوردادند؟      تاتوانستند ،شان م مسمو

ده  ما را وارد سالن  آن  فرودگاه كردند، از بين ايشان                 ربوده شيمي گفت  وقتي  مسافرين  هواپيما     
پيراهنش  را به زور درآوردند و تي شرتي  را كه  روي  آن  همان  عبارت                 ،پسركي خردسال  را جداكرده  

 نوشته  شده بود، به تن  او پوشاندند و از آن طفل  كه  خود                    »  والخ....اد را  رران  آ  « كذايي 
تل آويو بود، چپ وراست فيلم و عكس گرفتند و به سراسر جهان            هواپيمارباي    قرباني تروريست هاي 



 ٣٤١  ضميمه ها

٣٤١ 

 به  مردم  ما توضيح مي داد؟ چه كسي  و        ١٣٦١ چهاردهم تير  ه واقع  هچه كسي  بايد دربار   مخابره  كردند؟ 
كدام رسانه اي  بايد به مردم  ما مي گفت  پدر ومادر كاظم اخوان  عكاس وخبرنگار                               

 در شمال بيروت  ربوده شد،    ١٩٨٢ها درسال     كه  توسط  همين صهيونيست  ،   ي اسالميجمهورخبرگزاري 
  دق مرگ ،هاچشم انتظاري  سال  ، درگذار اتباع  رسانه هاي گروهي  ايران  اسالمي     در فراموشي مطلق  ما  

آيا شعارهايي  ازقبيل        سردخاك  بردند؟  ه شدند وآرزوي  ديدارفرزندشان  را باخود به  سين              
فقط وفقط  ،   ، تعهدروزنامه نگاري  و حفظ حرمت ژورناليزم  عصرانقالب  وامثال ذلك         ق مطبوعاتياخال

صنفي  و سنديكايي  ما اصحاب قلم  وارباب  رسانه هاي جمعي        جناحي،  هاي  خواست تي  خرج تأمين  يسبا
 ام القراي جهان اسالم  درهمايش ها ونمايش ها وكنفرانس هاي  تكراري بشوند؟

ربوده شده  خود، حميت  به      كم  به قدر ژورناليست هاي غربي  نسبت  به يك  همكار      كاش  دست  ! تهيها
هاست    سال ،رشيدترين خبرنگار وابسته  به خود     سرنوشت ه دربار ،چرا خبرگزاري ما  . خرج مي داديم

جرايد و    ه خبر  اين همه  كارشناس  مسائل بين المللي  وتحليل گران  سياسي      سكوت  پيشه  كرده است ؟  
از ريشه هاي  بحران  زئير گرفته  تا  صداوسيما و هكذا مراكز مطالعات سياسي  جمعي  وزارت خارجه  كه 

ده ها تفسير وتحليل  متنوع  وداغ  به  افكارعمومي                ! پرزيدنت كلينتون   هآداب  غذاخوردن  گرب    
 يد كارداراول  ي شما را به خدا بياييد به  مردم  بگو         !خانم ها، آقايان  .  نيندازيم ارائه مي دهند را هم  از قلم    

موازين  سياست بين الملل  و     ، اكنون  كجاست ؟ بياييد ومطابق      ايران  درلبنان  جمهوري اسالمي  سفارت 
 درجه پنجم  فالن        ه تحليل  ارائه دهيد كه  اگر سيدمحسن  موسوي  وابست                  ،عرف ديپلماتيك 

سكوتي پانزده ساله  درقبال  گروگان  گرفته شدن      غربي ها،  بودن سومي  دريك كشورجها سفارتخانه غربي   
  آن همه  ارزشمند است   ،وزانت  كارشناسي سياسي  ورعايت  عرف ديپلماتيك     آيا را روامي دانستند؟  وي 

   كه  حتي  دزديدن  مقام ارشد سفارت ايران  توسط  عوامل تروريست  رژيم تل آويو نيز قادرنيست  بر دامان           
خودرا مكلف مي دانيم  پيرامون  توقعات  و اتهامات  موهن         كبريايي  آن  گردي بنشاند؟ چطور؟ ماهمواره     

جنايتكارجنگي  صهيوني  كه  اصالً معلوم نيست  درآسمان           فالن   هرسانه هاي صهيونيستي  غربي  دربار  
  هلي  پاي  ميز محاكم       موضعي انفعا  با   ، ، هر روز وهر هفته         جنوب لبنان  چه  غلطي مي كرده    

لكن  ،   رسانه هاي  مزدورغرب  برويم       هكنفرانس هاي شبه خبري  و مصاحبه ها وميزگردهاي مغرضان     
 آقايان  ،وي    و مشاورفني جمهوري اسالميت ديپلماتيك  ئ نظامي هي ه وضعيت  وابست  اگرپاي  روشن شدن 

 ، اصالً   ، هيچ مان  كه  نمي آوريم    ابروي  مبارك   به احمد متوسليان  و تقي  رستگارمقدم  به ميان  بيايد، خم        
مثلي است  معروف  كه  مي گويد براي  درهم كوبيدن         !شترديدي  نديدي  . زنيممي خودمان  را به آن  راه  هم     



  ٨٢کمين جوالى  ٣٤٢

٣٤٢ 

ها   سال درطي ! الزم  نيست  خوب  به آن  حمله شود، كافي است  تا ازآن  بد دفاع كنيم            ،بنيان  يك حقيقت 
حكام تروريست  غرب  و      و لجن پراكني  نسبت  به انقالب  ومقدسات  ملت ايران  از سوي               فحاشي

 ما لقب  تروريست  داده اند، ماسربازان          رسانه هاي صهيونيستي  آن  كه  همواره  به  ملت  و نظام             
 ٤ ساله  ربوده شدن    چه كرده ايم ؟ دست  به نقد، در ماجراي  پانزده       به واقع   ، انقالب اسالمي سنگرتبليغات

 را مقايسه كنيد با     ، عملكرد رسانه هاي ما و مسئولين ذيربط    رشيدترين  فرزندان  اين  آب  وخاك     تن  از 
د كه    ي ران  آراد، تا ببين         ه صهيونيستي غرب  دربار     هكرد بوق هاي تبليغاتي  نظام  جهاني سلط      ملع

ت مذكور جشن تولد، جشن           صهيونيس  هرسال  براي        ،حكام  تل آويو     ! كجاي كاريم
، ! ، جشن  اولين پرواز موفقيت آميز     ورود به ارتش صهيونيستي   ، جشن سالروز لييلگردفارغ التحصاس

 ده هاصفحه  از مطبوعات  اسرائيلي غربي  در هريك  از اين             . زهرمار مي گيرند  جشن  كوفت  و   
رسانه هاي گلوبال  و   .ه مي شوند ، در رثاي  آدمكش  مفقودشده  اسرائيلي  سيا           مناسب هاي  ادواري 

 بندي  تكراري   عاعم  از راديويي  وتلويزيوني ـ چون  ترجي         ـ   شبكه هاي  ريز ودرشت  ماهواره اي      
بمباران مي كنند و  ،   ، افكارعمومي  مردم  پنج قاره  را با ورد ران  آراد، ران  آراد خودشان                  ومسلسل

 ... ني  دربند تروريست هاي  آدم رباي  حاكم  بر تل آويو گروگان ايرا٤  هما دربار درعوض  عملكرد

 . ديگر چه  بنويسم ؟ براي  كه ؟ گوش ها انگاري  كرند

 .  فرزنددالورت  را فريادمي زنم   سه سال  است  دارم  نام     ! راه  حاج احمد متوسليان  ه مادر چشم ب  ! آهاي
 . قلمم  ناي  ناله كردن  را هم ندارد هديگر حنجر

 علوي  خيابان مولوي   ه كوچك  كاه گلي  كوچ  هن  خان آبا توام  كه  افزون بر پانزده سال  است  در         !نمادرجا
هم نمي دانند كه   ت  ترين  همسايگان  حتي  نزديك   مظلومانه  ساكني  و به يمن  غلفت رسانه هاي  ما،       ،تهران

ر چنگال  عفريت صهيونيزم    پرچمدار فتح خرمشهر است  و اسير ازيادرفته اي  د         فرزند صف شكن تو، 
 رسانه هاي جمعي  ما    بر به خودآمدن  اصحاب    ،دعاكن  كه  مشيت بالغه  حضرت حق    ! مادرجان .ضدبشر

 . مقدرگردد

كاظم  .  كاظم  را ازياد نبرده اند      ،بچه مسلمان هاي  اهل قلم  به خدا،  ر گوشه نشين  كاظم  اخوان     ادآي  بر 
  ، چگونه  ممكن است ؟ بي آبرو زيستن . الب  ماستدستان  نسل انقه  ب آبروي  قلم

 و   يواهللا  هنوز هم  زيادند لب هايي  كه  به نيت  رهايي عاجل  تق        ،   تقي  رستگارمقدم  ه  سالخوردومادر  پدر  
 اللهم  فك     :درگاه  حق تعالي  زمزمه  مي كنند كه         عاجزانه  به     ،هرصبح  وشام ،  سه همزنجير رشيداو 

 !كل اسير



 ٣٤٣  ضميمه ها

٣٤٣ 

راه  بازگشت   ه  ، باتوام  كه  هنوز چشم ب    رائدجان ! سوخته  موسوي  نواده صبور و دل  اخره  با شمايم  خ   وباال
 نظام مقدس     ه مظلوميت مضاعف  كاردار ربوده شد      واهللا  هرآنچه  درباب      . پدرقهرمانت هستي
 گفتيم   ، بود ط  سگ هاي  آدم دزد رژيم تل آويو، كه  در وسع  ما           ستو   و ياران  او    جمهوري اسالمي

 تغافل  بشكند، تا    شما دعاكنيد تا طلسم   .  ، بيش  ازاين  صدا ندارد    چه كنيم  كه  يك دست  ...اما ونوشتيم ؛
هنوز هم   .  به  خودآيند و جبران مافات  كنند         ،دوستان غافل  ما در رسانه ها و نيز مسئولين ذيربط          

 چه  براي  گفتن  باقي مانده  است ؟  ديگر ...ديرنشده

  )ع(لسالم عليك  يا موسي بن جعفرا

 كيهان

 
 

 ١١ضميمه 
٩/١٠/١٣٧٥ 

 سرنوشت  رون  آراد چقدر مهم  است ؟

كوپتر حامل وي  در جنوب لبنان      هلي،  رون  آراد يك جوان  كمك خلبان  اسرائيلي  است  كه  ده سال قبل          
ستگيري  رون  آراد توسط     د از   پس  .ل اسالمي  لبنان  درآمد  ام سازمان    سرنگون شد و خود وي  به اسارت    

 ،آقايان  موسوي  كاردارسابق  ايران  دربيروت       .  امني  منتقل گرديد  وي  به  محل   ،  جنبش  امل اسالمي  
 ١٣٦١رستگارمقدم  ومتوسليان  به اتفاق  آقاي كاظم  اخوان  خبرنگارعكاس  خبرگزاري ايرنا نيز ازسال              

اسرائيل  براي نجات  جان  اين     ،   سال گذشته  ١٠درطول   .  برندنيروهاي مزدوراسرائيل به سرمي  دراسارت   
را به  ايراد فشار     آمريكا و متحدان  اروپايي  خود    . دست  به فعاليت  بسياروسيعي  زده است    ،  شهروندخود

ايران  وادار كرد تا موجبات  آزادي  رون آراد را فراهم بياورد وعليرغم  تاكيدات                جمهوري اسالمي بر  
اكان  كميل   ئ دولت اسرا ،يلي ئوضعيت  اين  كمك خلبان  اسيراسرا    ايران  از عدم هرگونه  اطالع  از     مكرر  

تماس هاي  بين   ،  وس نكويتا قبل از بروز واقعه م     .هم به  آگاهي از وضعيت  رون  آرادمي كند     تايران  را م  
 بود و    از وضعيت  رون  آراد درجريان      براي  اطالع   ، اشميت باور وزيرامنيتي آلمان  و حزب اهللا لبنان     اندبر

، هاي اسرائيل  اسيرهستند  زندان رهبران حزب اهللا  كه  در    پيش بيني  مي شد رون  آراد با تعدادي  از          
اين مذاكرات  متوقف ماند و مسافرت      ،   ايران  وآلمان   اما پس از بروز تشنج  در روابط        . مبادله شود

 تا   ،معلوم  نيست  كه  چرا دولت آلمان  و دولت هاي غربي         .لغوگرديدوزيرامورامنيتي  آلمان  به منطقه      



  ٨٢کمين جوالى  ٣٤٤

٣٤٤ 

 آقاي  اشميت باور    .گرداندن  وي  به اسرائيل  تالش مي كنند    بازيافتن  رون  آراد و        به اين  درجه  براي    
سراغ  ، بايستي   و درخصوص  آزادي  رون  آراد مذاكره كند        كه  به  مالقات  حزب اهللا  برود      جاي  آن ه ب

رفته  وبراي  آزادي  چهارتبعه ايراني  كه  آنها نيز ده سال است  دراسارت                  مسئولين  دولت اسرائيل  
متأسفانه    .اماهيچ كس  به فكر اتباع  گروگان  گرفته شده  ايران  درلبنان  نيست         . تالش نمايد ،به سرمي برند

شده  خود استفاده مي كند     اسارت  گرفته   به  كه  دولت اسرائيل  از همه  امكانات  براي  آزادي  تبعه        درحالي
دهمين سال  مفقودشدن  رون  آراد فعاليت  سياسي ـ تبليغي وسيعي  را           و چندهفته  قبل  نيز به مناسبت      

ما در  ،  سازمان ملل  فرستاد   و مادر كمك خلبان  مفقودشده  را به  اروپا آمريكا و            ،درجهان  انجام  داد  
 براي  آگاهي  از سرنوشت  اين عزيزان         ع خود را از يادبرده ايم  و كارزيادي       داخل كشورمان  نيز اتبا   

 .انجام نمي دهيم

جمهوري اسالمي  اخبارموجود نشان مي دهد ديپلمات هاي ايراني  وخبرنگارخبرگزاري              همجموع
 رون    آزادي تاگر اخبارمربوط  به مذاكرات  اشميت باور با حزب اهللا لبنان  جه       .دراسارت  اسرائيل  هستند  

 سرنوشت  چهارتبعه ايراني  نيز به بحث  گذاشته        ،جاست  تا دراين  مذاكرات   ه بسيار ب ،  آراد حقيقت دارد 
 .زندان  آزادنگردد از، شود و رون  آراد تا قبل  از آزادي  اتباع ايراني 

 جوانميد   اهفته نامه

  

 
 ١٢ضميمه 

١٦/١/١٣٧٦ 
 !دگروگان هاي ايراني و يك سرنخ جدي

 ، هم اينك  گزارش هاي واصله از اردن، حكايت از آن دارند كه چهارگروگان ايراني ربوده شده درلبنان           
 ، احمد  منبع اين خبر . در زندان هاي مخفي سرويس اطالعاتي ارتش اسرائيل نگه داري مي شوند           

شاراليه كه از    م. حبيب اهللا است كه رياست جمعيت دفاع از زندانيان دربند اسرائيل را برعهده دارد            
 ، طي مصاحبه اي باخبرنگار    تحليل گران معتبر مسائل خاورميانه وامور فلسطين اشغالي به شمارمي رود      

خود به اسارت چهارگروگان ايراني در يكي      » اعتقاداكيد« ، از صداي جمهوري اسالمي در پايتخت اردن  
ـ سرويس اطالعاتي ارتش صهاينه ـ سخن به   »شين بث«از دو زندن مخفي     ميان آورد و افزود كه حكام       

رژيم تروريستي تل آويو، به نحو اعجاب آوري از بازديد مقامات مجامع بين المللي حقوق بشر                  



 ٣٤٥  ضميمه ها

٣٤٥ 

ونمايندگان صليب سرخ جهاني از زندان هاي مخفي مزبور به نام هاي عتليت و صرفند، جلوگيري                
 .مي كنند

ن عرب كه درتالش هاي بشردوستانه     ، آن هم ازسوي يك شخصيت مطلع جها      نفس اعالم اين مطالب  
مربوط به زندانيان دربند سياه چال هاي رژيم صهيونيستي فعاليتي ممتد دارد، و ضمناً از اشخاص خبير             

 : ، واجد چند ويژگي مثبت استدر اموراسرائيل محسوب مي شود

 سياسي ـ  الف ـ سرانجام پس ازقريب شانزده سال كه از واقعه ربوده شدن اعضاي هيئت ديپلماتيك              
 ، خانواده هاي رنج كشيده وصبور اين عزيزان به يك سرنخ مهم و         نظامي ايران درلبنان سپري شده است    

 ، همواره درهاله اي    ايراني ربوده شده  ٤ ، سرنوشت اصوالً تا پيش ازاين    . اميد بخش دسترسي يافته اند 
. يت آنان منتشر شده بود  ازابهام قرارداشت و در داخل وخارج گزارش هاي ضدونقيضي پيرامون وضع         

صرف نظر از برخوردسرد و بي رغبت محافل به اصطالح مدافع حقوق بشرـ اعم ازكميسيون حقوق بشر 
ـ و نيز رسانه هاي غربي، با قضيه              ملل متحد  ، صليب سرخ جهاني و ده ها مجمع ريز ودرشت مشابه آنها 

يك ايران كه به جهت برخورداري از       جنجال برانگيز و رسوايي آفرين ربودن چهارعضو هيئت ديپلمات     
مصونيت سياسي، تعرض به آنان درحقيقت تعرض به موازين محترم ومتعارف سياست بين الملل               

 ، همان مختصراخباري هم كه بعضاً از كانال همين مجامع و رسانه ها درباره                         تلقي مي شد
كارعمومي وخصوصاً نگراني    ، بعضاً موجبات سردرگمي بيشتر اف     گروگان هاي ايراني انتشار مي يافت  

شبه نظاميان فاالنژ، منكر دخالت خود در      : يك بار مي گفتند . خانواده هاي اين چهارتن را فراهم مي آورد   
ـ سميرجعجع ـ درلبنان       . ربودن چهارتبعه ايراني شده اند   پس ازدستگيري فرمانده نظامي ارشد فاالنژها 

ن خودروي سفارت ايران دريك پست ايست        فاالنژها بالفاصله پس از متوقف ساخت       :اعالم شد 
 . ، آنان را به قتل رسانده اندوبازرسي خود در جاده طرابلس ـ بيروت و دستگيري اين چهارتن

براند اشميت باور، سرپرست سرويس هاي اطالعاتي آلمان نيز، ازجمله اشخاصي بود كه طي                   
 درپي چندين جلسه  محاكمه جنجالي     لكن. مصاحبه اي در تابستان سال گذشته، اين ادعا را تكراركرد       

 ،  ، كاشف به عمل آمد كه سركرده نظامي فاالنژها، طي ضد ونقيض گويي هاي خود            جعجع دربيروت 
 و انتقال گروگان ها به خاك       ١٩٨٧مطالبي داير برتحويل چهارگروگان ايراني به اسرائيلي ها درسال         

 گوي وزارت امورخارجه        ، سخن   از سوي ديگر      .  ، ابراز داشته است         فلسطين اشغالي
 ، دريك موضع گيري رسمي، اعالم نمود كه         جمهوري اسالمي ايران نيز با رد ادعاي اشميت باور        



  ٨٢کمين جوالى  ٣٤٦

٣٤٦ 

چهارگروگان ايراني زنده اند و وزارت خارجه ايران داليل قانع كننده و اطالعات موثقي دال براين                
 .موضوع دارد

 شده در زندان هاي مخفي رژيم تل آويو     ب ـ افشاي اين مطلب كه درحال حاضر چهارايراني ربوده           
ـ سياسي سودمند            نگه داري مي شوند  ، في نفسه نقطه عزيمت مناسبي براي آغازيك ماراتن ديپلماتيك 

ـ اعم از                   ومؤثر  ، جهت مجموعه دستگاه هاي متولي امر روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران 
 گروگان ايراني  ٤وتالش در راه رهايي      وزارتخارجه وكميسيون امورخارجي مجلس شوراي اسالمي ـ    

 ،  ، جنبش عدم تعهد  ، كميسيون حقوق بشر ملل متحد    مجمع عمومي سازمان ملل . را فراهم آورده است   
ازجمله ميادين مناسب براي شروع يك دورجديد از تحركات مفيد           ... سازمان  كنفرانس اسالمي و   

ضمن آن كه اعزام برنامه ريزي     . شمارآيندسياست خارجي ما، در راه حل اين موضوع مي توانند به            
شده خانواده هاي گروگان ها به چنين مجامعي، وهمزمان صرف مساعي جهت انعكاس حضوراين              
ـ ازطريق فراخوان مطبوعاتي و برپايي                      قربانيان تروريزم صهيونيستي در مجامع بين المللي 

ـ امكان يك رشته مانورقدرتمند وهدفمند تبل          ـ سياسي براي دفاع جانانه     كنفرانس هاي خبري  يغي 
ازحيثيت مظلوم نظام جمهوري اسالمي و رسوايي هرچه بيشتر دشمنان تروريست انقالب اسالمي و             

فراموش نكرده ايم كه روز روشن     . بوق هاي تبليغاتي جيره خوار صهيونيزم بين الملل را فراهم مي آورد     
 !وريست لقب مي دهنداتباع ما را به گروگان مي گيرند و با وقاحت به ما تر

ـ كه هماهنگ و ريشه اي                    ـ نه پراكنده ومقطعي   ، براي آغاز يك        ج ـ بذل همت وتالشي 
 ، ارباب جرايد و اصحاب وسايل ارتباط جمعي كشور اعم از                از سوي اهل قلم   »جهادرسانه اي«

 ، شبكه هاي متعدد راديو تلويزيوني سازمان صداوسيما و                         مطبوعات كثيراالنتشار    
 جمهوري اسالمي جهت انعكاس ابعادگسترده و تكان دهنده واقعه اي كه متاسفانه قريب به           خبرگزاري

برپايي . شانزده سال است عزيزان ما، در رسانه هاي گروهي اقبال چنداني به آن معطوف نداشته اند             
 ، گفت وگو با      ، مصاحبه با مقامات ذيربط       كنفرانس هاي خبري و ميزگردهاي راديو تلويزيوني       

 ، گزارش هاي متنوع    ، تهيه ويژه برنامه ها   ، نظرخواهي از اقشارمختلف مردم      اده هاي گروگان ها خانو
 ، توليد خبر ودرج    وپخش متناوب آنها در اوقات مناسب و پرمخاطب رسانه هاي ديداري وشنيداري         

ون  ، داخلي درسرويس هاي مختلف مطبوعاتي پيرام        ، منطقه اي مقاالت با زاويه ديد متنوع جهاني      
 ، لكن  امثالهم مي توانند بخشي از يك جهادرسانه اي ديرهنگام       ... واقعه مزبور از آغاز تا به امروز و       

صاحب . هنوز مفيد ومؤثر دستگاه هاي اطالع رساني و رسانه هاي گروهي كشور را شامل شوند               



 ٣٤٧  ضميمه ها

٣٤٧ 

د وگرم   ، خاصه درنگارش فراز اخير، سعي كرده است حسب القول دوستان مصلحت بين و سر           اين قلم
 ، چشيده مطبوعاتي، صرفاً به انتقاد و نق زدن بسنده نكرده، به فراخور وسعي تدبير قليل خويش                  

ـ هم ارائه دهد         ـ ولو دست وپا شكسته وخام  ضمن اين كه بنا را براين گذارد      . تعدادي پيشنهاد سازنده 
يك صدم درصد از    كه نرم براند وتند نتازد كه چرا في المثل رسانه هاي گرامي ما، حتي درحد                   

ـ تحليلي كه طي چند ماه اخير براي انعكاس ماجراي گروگان گيري در                    پوشش گسترده خبري 
وتالش براي آشنايي افكارعمومي     » توپاك آمارو«محل اقامت سفيرژاپن توسط شورشيان چپ گراي      

 ، تالشي  جامعه با وجوه مختلف اين ماجراي نامربوط به آرمان هاي اعتقادي ملت ما فراهم آوردند              
جهت باخبركردن انبوه مخاطبين ايراني خويش ازسرنوشت تلخ ودردناك خبرنگارعكاس خبرگزاري          

  ، مذهب، آرمان وحرفه خويش،      كه دست كم به واسطه مليت    (جمهوري اسالمي آقاي كاظم اخوان     
را .) نسبت به چريك هاي كمونيست پرويي، قرابت بيشتري با اصحاب رسانه هاي كشورمان دارد             

 ، خاصه در ساحت مطبوعات اين ملك هم چندان        بگذريم از آن كه ذمه ما اهل قلم     . صروف نداشته اندم
در ... ، اعالم شكايت دسته جمعي به مجامع بين المللي و      ما حتي از نگارش مقاالت   . بري نبوده ونيست  

كار اعتراض نسبت به ارتكاب چنين جنايت فاحشي از سوي تروريست هاي اسرائيلي درحق يك هم           
 !عجب...همدين وهموطن خود، دريغ ورزيده ايم و

 ، صاحب اين قلم رفته رفته دارد باورش مي شود كه نگارش هرسنخ مطلبي درباره            هرچند: بعدالتحرير
 ، به عينه درحكم فريادزدن در قعر چاهي عميق         آن چهار جوانمردمؤمن خفته در كهف فراموشي ما        

يأس از جنود ابليس    «: چه كنيم كه آن مقتداي پير ما گفت       ...  ، اما است، وشايد كه اقدامي بي فايده     
پس باتوكل  .و ما را مكلف به اداي وظيفه دانست نه داشتن دغدغه كم وكيف نتيجه                   ... ».است

 ، حقير دراين سال نو عاجزانه وجدان فردي وجمعي همه مخاطبين اين مقال           به حضرت مقلب القلوب 
! عزيزان«:  ، عرض مي كنم ين خود وخداي شان به داوري فراخوانده    ، ب را با كلماتي برآمده ازصميم دل     

 » .هنوزهم دير نشده است...گروگان هاي مظلوم ايراني را از يادنبريم

 حسين بهزاد

 كيهان



  ٨٢کمين جوالى  ٣٤٨

٣٤٨ 

 ١٣ضميمه 
٢٠/٣/١٣٧٦ 

 ي  برباره  هاپرستو

 بازمي شود،  تصوير كه   .در قاب  دوربين  قراردارد      »فروشي  كيومرث  كتاب  «ـ تصويربسته  تابلوي   ١
، دونفر كه  شبحي  ازآنان  ديده مي شود    . مي شود نماي كلي  يك مغازه  كتاب  ولوازم التحرير فروشي  ديده      

قسمت جلوي  .  سفيدرنگي  جلوي مغازه  مي ايستد   ٥٠٤ماشين  پژوي    . داخل مغازه  مشغول  كاري هستند  
چند مرد كه  ظاهرشان  و          .دانيستاتاق ماشين  پي . ماشين  يك سوم  پايين  تصوير را پرمي كند         

 .واردمغازه  مي شوند شان  نشان  از ساواكي  بودن  دارد، با عجله  چهره هاي

شان  ديده مي شود، كناردستگاه  فتوكپي اي  ايستاده  ومشغول  كپي گرفتن         ـ دوجوان  كه  ازگردن  به  پايين     ٢
. ج احمد تعدادي  كاغذسفيد لوله شده  در دست دارد     حا،  يكي از آنها كه  پيراهن سفيد به  تن دارد     . هستند
 ،ها كه  درگيرشده اند   و ساواكي  ها ناتصوير كمر به پايين  جو   . ها باشتاب  وارد مغازه  مي شوند     ساواكي

. ها بر روي زمين  مي افتند    بعضي  ازكتاب ،  درحين  درگيري  . پاها درگيرودار فرارهستند  . ديده مي شود
پاهاي دوجوان  همچنان   . ي  آن  را له  مي كند     ك ساوا روي زمين  مي افتد كه  پاي     »جنگ  وصلح  »  كتاب

 هاي  مامورين  ديده مي شود كه  ضربات سنگين  و وحشيانه  خود را برشكم            دست .نشان از مقاومت دارد 
ن  مي كنند  مي كوبند و مجبورشا سرانجام  دوجوان  را باصورت  به  قفسه هاي كتاب. واردمي كنند ها ناجو

هاي  قفسه    هاي  حاج احمد روي  كتاب     دست.  بگذارند شان  را باالگرفته  و روي قفسه      هاي تا دست 
 چشم هاي مختلف  با مضامين گوناگون  به     كتاب.  آنها را به داخل  فشارمي دهد     از قرارمي گيرد ودسته اي  

حاجي  كه  تصوير او وساواكي  از       . كند دست  يكي از مامورين  حاج احمد را بازرسي  بدني مي       . مي خورد
دست كه  جلوي  پيراهن حاجي    . كننداش مي گذارد بازرسي    ،اكراه  و مقاومت   با،  پشت سر ديده مي شود 

 دست مامور با عجله  مي خواهد چيزي  را از زيرپيراهن  او بيرون بكشد           . مي رود، ناگهان  مكثي مي كند  
. و جلوي  خودمي گيرد   كتابي  از زيرلباس  حاجي  درمي آورد    . اره مي كندبه زور لباس  را پ   . كه  نمي تواند 

 . »توضيح المسائل  حضرت آيت  اهللا العظمي  خميني«: روي  جلدكتاب  نوشته شده 

هاي  او را    دستبندي  از پشت مي آيد كه  دست    ،  ضربه اي  باآرنج  به  كمر حاجي مي خورد و به دنبال  آن         
. شلوار ساواكي  اتوكرده  و كفش مشكي  بپا دارد        . ساواكي  و حاجي  ديده مي شود      نماي  پاهاي . ببندد

پاهاي جوان  . گچ  وخاك  به پا دارد كه  حكايت  از لباس  يك  كارگر دارد           حاجي  شلواري  ساده  با اثرات     
هاي   ستد،  لحظه اي بعد ازدرگيري  . برمي گردند و درتقالي  گريزهستند كه  درگيري  تكرارمي شود         
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. همه  پاها به  طرف  درخروجي  مي روند        .ين  مي آيند ي ، جلوي  او پا    حاجي  كه  با دستبند بسته شده     
كردن  است  و اعالميه هايي  را با كاردستگاه فتوكپي  همچنان  درحال    .ها دوجوان  را هل مي دهند    ساواكي

دستي  جلومي رود و درفتوكپي  را      . تصويربزرگ  حضرت  امام خميني  چاپ كرده  روي زمين  مي ريزد      
درفتوكپي  . نور تصوير را مي پوشاند     . عكس  امام  را كه  روي شيشه  است  برمي دارد          . بازمي كند
 .كاركردن  است  و كاغذهاي سفيد بيرون مي ريزد دستگاه  هنوز درحال . رامي بندد

. ميزي  جلويش  قراردارد  . است نشسته   حاجي  با لباس  پاره شده  وسط    ،  ـ داخل  اتاق بازجويي  ساواك    ٣
همه  . سفيد پاره شده  حاجي  ديده مي شود     پيراهن لكه هاي خون  روي  . چراغي  باالي سرش  آويزان است  
هايش  به پشت    دست. اعالميه هايي  با تصاويرامام  قراردارد    ،  روي ميز . نماها از پشت سر حاجي است    

. بر صورت  جوان  فرودمي آيد    لي  از شخصي  كه  در تاريكي  است       ضربات سي . صندلي  دستبند زده شده  
ضربات  بيشترمي شود ولي  حاجي  ديگر در برابر       . المپ  نيز تكان مي خورد  ،  با فرودآمدن  ضربات سيلي   

 استوار ومحكم   . ها عكس العمل  نشان نمي دهد و سرش  اين طرف  وآن  طرف  نمي شود                 سيلي
  ااعالميه ها ب . هاي  بسته اش  ديده مي شود كه  درهم  فشرده مي شوند        دست. روي صندلي  نشسته است  

 . روي  زمين  پخش مي شود ،عكس  امام

داخل  راهروهاي تاريك   . ماشين پژو وارد قلعه مي شود  . ـ نماي كلي  ازقلعه  فلك االفالك  ديده مي شود    ٤
 و  هچشمان حاجي  بسته شد . ا به جلو هل مي دهند  پاهاي حاجي  ر   ، پاهايي  ديده مي شود كه    و پيچ  درپيچ  
. يك پاي  حاجي  برهنه  است  و برپاي  ديگر يك  كتاني سفيد دارد            . به  ديوارهامي خورد  بدنش  مدام  
 ،نظامي  درحالي  كه  سوار اسب  است       عكسي  ازشاه  با لباس    .  ، درجه داري  پشت ميز نشسته   داخل اتاقي
وسايل  او  . ميز ريخته  شده  و داخل  كيسه اي  قرارمي گيرد          حاجي  روي   وسايل جيبي. ديده مي شود

از  كمربندش  هم  به زور   .  ، يك فازمتر و يك حلقه  چسب برق  است       يك سيم چين  ،مقداري  سيم برق 
خودكاري  جلوي    . روي  ميز قرارمي گيرد      فرمي. كمرش  بازمي شود وداخل  كيسه  قرارمي گيرد       

باالمي آيند و روي    ،  دستبند بسته شده اند  هاي  حاجي  كه  ازجلو با      دست. ته مي شودحاج احمد گذاش 
. هاي  او را مامورين ساواك  مي گيرند تا اقدامي نكند       دست. دودستي  خودكار را برمي دارد   . فرم مي آيند
 ، شغل  كارگر     غالمحسيناحمد، متوسليان  فرزند       «:  خود را داخل  فرم مي نويسد       مشخصات

  ...سيم كشي برق
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فرم  روي ميز   ،   داخل اتاق  ديگر  . حاجي  ازپشت سر ديده مي شود كه  به طرف  در هلش مي دهند            
 دستي  فرم  را برمي دارد و          ،لحظه اي  بعد  . تصوير را روشن مي كند      ،دونورفالش. رديقرارمي گ

 . منگنه مي كندآنعكس فوري  را روي  

درحال  راه رفتن  با باتوم       .پاسباني  درحال  قدم زدن  است   . دنخور راهروهاي  تاريك  به چشم  مي      ـ   ٥
سلولي  باالمي رود و دريچه  كوچك  را          دست  پاسبان  جلوي    . ها مي زند  خود ضرباتي  به سلول   

حاجي  درحالي كه  تنها پتوي  سلول  را روي  خود         .  نگاه مي كندسلول  با چراغ قوه  به داخل     . بازمي كند
 .دريچه  بسته مي شود .  نمازخواندن  است  در حال ،انداخته

. صورتش  ديده نمي شود   . دست  وپاهاي  حاجي  ديده مي شود كه  بازنجير به تختي  بسته شده             ـ    ٦
از الي   . ها درتقال وفشار هستند      دست. پاها خوني مي شود . شالق چرمي اي  باال وپايين  مي رود     

 .ها خون  جاري مي شود تدس زنجيرهاي  بسته شده  به  مچ 

هاي  امام  كه     ها درحالي كه  همان  عكس    ـ صحنه هايي  مستند، تند وگذرا از تظاهرات  مردم  در خيابان         ٧
نمايي  از قلعه  فلك االفالك     .  ، ديده مي شود  است شان در دست ،  حاجي  نوعي  از آن  را كپي مي گرفت       

 .ب  وجوش  هستند اطراف  آن  درجن مي شود كه  عده اي ديده

فرم  ،  داخل  اتاق  افسرنگهبان    .عده اي  زنداني  آزادمي شوند  .  عده اي  منتظرهستند   ،ـ جلوي  درقلعه  ٨
از . كيسه  حاوي  وسايلش  را مي دهند      . قراردارد  روي ميز ،هايش  روي آن  است     حاجي  كه  عكس   

مهر  افسرنگهبان . وسايل  را برمي دارد كيسه  ،هاي زخم  وكبود شده حاجي دست  .كمربندش  خبري نيست
 .روي ميز قراردارد عكس  قاب شده  شاه  از روي ديوار برداشته  و. محكمي  روي  فرم مي كوبد

هاي  خياباني    صحنه هايي  از درگيري   .ـ صحنه هايي  مستند از ورود حضرت امام  به وطن  ديده مي شود       ٩
 درگيري  در تهران  و      ازتيتراول  روزنامه ها كه  حكايت       ،   نآ  به دنبال. بهمن  به چشم  مي خورد  ٢٢روز

. ديوار پادگاني  با ضربات  سخت  ماشين  شكسته مي شود                . ديده مي شود،   هادارد شهرستان
 ،مي رود و با مكث     دستي  ميان  اسلحه ها  . به طرف  اسلحه خانه  هجوم مي برند   ها ناجو. ندندرهامي شك

 .  نشان مي دهد كه  حاج احمد است    ،  جاي  كبودي  روي  مچ    . ت  مي گيرد  را درمش   ٣يك قبضه  ژ ـ     
روزنامه  در دست     .  بهمن  را چاپ كرده اند كه  درتصوير قرارمي گيرد          ٢٢روزنامه ها خبر پيروزي   

  .مردم است

دوربين  مي چرخد و    . ـ حاجي  از پشت سر ديده مي شود كه  درحال  پوشيدن  لباس  فرم سپاه  است            ١٠
 .وي  آرم سپاه  اومي رودر
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هاي   در بخشي  از استان     ـ روزنامه اي  روي ميز قرارمي گيرد كه  تيتر آن  حكايت  از آشوب  وبلوا             ١١
روزنامه ها يكي  بعد از     . تيترها مربوط  به  پاوه است    ترين  آخرين  ومهم . كشور ازجمله  كردستان دارد  
 .ديگري  روي ميز قرارمي گيرند

 .مي شوند وار آنسي رنگ  ديده مي شود كه  پاهايي  به سرعت  بني بوس  آـ ركاب  مي١٢

ماشين  درجاده هاي  كوهستاني      .ـ ميني بوس  از ميدان آزادي  مي گذرد و ازتهران  خارج مي شود           ١٣
 بانه  و    ، ، پاوه   ، بوكان  ، كامياران تابلوهاي  شهرهاي سنندج  .غرب كشور مسيرخود را ادامه مي دهد     

 صداي  گلوله  به گوش مي رسد      ،درفاصله  هرتابلو . ديگري  به چشم مي خورد   يكي  پس از    ،نمريوا
هاي  داخل شهري  كردستان  وسنگربندي  نيروهاي ضدانقالب  درشهرها             وتصاويري  از درگيري    

 .آخرين  تصاوير حكايت  از پيروزي  رزمندگان اسالم  در شهرهادارد. ديده مي شود

نماهايي  از   . است هلي كوپتري  در تردد  . زانفجار ودرگيري  درشهرها ديده مي شود   ـ صحنه هايي  ا  ١٤
هايي  كه  حاجي  آنجاها      نماهايي  از داخل شهر مريوان  و مكان      همچنين،  تابلوي  سپاه مريوان  و پادگان    

  ،هاي  كوچك بچه . رفت  وآمد مردم  با لباس كردي  و شادي  آنان  ديده مي شود             وتصاويري  از   ،بوده
 .چهره ها حكايت  از رضايت  مردم دارد. شادمانه  دركوچه ها مي دوند و بازي مي كنند

تعدادي  نيرو عقب  آن  سوار        .جاده خاكي  و كوهستاني  درحال گذر است      ـ وانت  تويوتايي  در    ١٥
اشين  ايستاده  و   روي  لبه  ركاب  م    ،   پري دارد يكي  از نيروها كه  موهاي  مجعد و محاسن          . شده اند

ناگهان  گلوله  به     . دست ديگر را به  پنجره  ماشين  گرفته است     ،  درحالي  كه  اسلحه اش  را در دست دارد     
  . باصورت خونين  مي افتد روي زمين ومي خورد و ازماشين  به  پايين  پرت مي شود پيشاني او

حاجي  كنار آن     .  روي زمين  افتاده  است    پيكر شهيدي  خونين   . ـ حاج احمد داخل اتاق  نشسته  است    ١٦
اعالميه هاي   . خيلي  متين  وآرام  درحال  اشك ريختن  است      ،   كف دستش  روي  صورتش است    ،زانوزده 
روي  .  يكي  بعد ازديگري  تاب مي خورد و ازباال مي افتد روي  پيكرشهيد                ، ياران حاجي شهادت

 . قرباني مطلق  ديده مي شود وتوسلي اعالميه ها عكس  سرداراني  چون  محمد 

و زنجير روي  آن  ديده        دستي  كه  جاي  غل    . ـ نقشه اي  از منطقه  غرب كشور روي  ميز قراردارد         ١٧
مي كشد و  ... ، قوچ سلطان  و   ، دزلي همچون  فالشي  به  سمت  بعضي مناطق      ، با ماژيك  قرمز    ،مي شود

 . از روستاها و محورهاي  موردنظر مي كشد درنهايت  دايره اي  سرخ  به دور هركدام

تصوير او از پشت سر      . روي  تپه اي  ايستاده است   ،  ـ حاجي  درحالي كه  لباس كردي  به تن  دارد        ١٨
دوربين  دريك  دستش  و بي سيم  در            .  است ديده مي شود كه  درحال  هدايت  نيروهاي رزمنده        
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ي شوند كه  درحال  هجوم  به مقري  بر روي  تپه مقابل          نيروها در دوردست  ديده م   .  است دست ديگرش 
 .هستند

نقشه ايران  . بمباران مي كنند يكي  بعد ازديگري  شهرهاي ايران  را      ،  وحشيانه ،  ـ هواپيماهاي عراقي  ١٩
هاي عراقي  درحال    تانك. روي  آن  مشخص مي شود   هاي  اشغال شده  بر    به چشم  مي خورد كه  بخش    

 .آوارگي  مردم داردو  همه  تصاويرحكايت  از تهاجم  همه جانبه  عراق  .تندسهجوم  ه

روزنامه ها خبر از پيروزي     . ي  ديده مي شود فهاي بر ـ تصاويري  ازعمليات  نيروهاي سپاهي  در كوه      ٢٠
 .دارند كه  تيترآنها ديده مي شود  )ص (ل اهللاعمليات  محمدرسو

حاجي  ديده مي شود كه      چك  بر تپه اي مشرف  برشهر،     ، بر روي  سجاده اي كو     ـ درخلوت شب   ٢١
 .به خوبي  بر مچ دست  او نمايان مي شود درقنوت  جاي  غل  وزنجير . درحال  خواندن نماز است

عكس  حاج احمد وحاج همت  دركنار      . ـ جمعيت انبوه  به دور خانه خدا درحال طواف  هستند         ٢٢
 .درمكه  به چشم  مي خورد حاج احمدهاي  ديگر  عكس. خانه خدا ديده  مي شود

. عده زيادي  ازاهالي بومي  مريوان  گريه مي كنند    . ـ حاجي  درحال خداحافظي  با مردم كردستان  است      ٢٣
ميني  . هاي  مستندي  از خداحافظي  به چشم مي خورد      عكس .حاجي  آنها را دربغل مي گيرد ومي بوسد     

بچه ها به دنبال   .  زنان  ومردان  درحال گريه  دست  تكان مي دهند       .راه مي افتده بوس  آبي رنگ  درجاده  ب    
. هايي  بيرون مي آيد و به عالمت  خداحافظي  تكان مي خورد        دست،  ازميان پنجره ها. ميني بوس مي دوند

 .ها ديده مي شود دست دست حاجي  با جاي  غل  وزنجير ميان

 ، داخل  اتاقي . خودنمايي مي كند كوهه  در نورآفتاب   پادگان  دو  . ـ آفتاب  درحال  طلوع كردن  است     ٢٤
پايين  . روي  مقواهاي  نيم متري  مي نويسد       ها را بر     احكام  فرماندهي گردان  ،   دستي  با ماژيك     
 مقواها يكي  .  و امضامي كند  »احمد متوسليان   ) ص( محمدرسول اهللا ٢٧  مسئول  تيپ «: احكام مي نويسد

 درحال  تماشاي  احكام  اعالم       ،عده اي  با لباس بسيج  وسپاه     . انده مي شوندبعداز ديگري  به ديوار چسب    
 .شده هستند

نيروها درحال  تحرك    . دشت سرسبزي  به چشم مي خورد . ـ نقشه  عمليات فتح المبين  ديده مي شود    ٢٥
ه  را مي پايد   دستي  با دوربين  منطق   .  از عمليات فتح المبين  ديده مي شود   يتصاويرمستند. وتردد هستند 

. تيتر روزنامه  حكايت  از پيروزي  اين عمليات  دارد      . ردكه  جاي  غل  وزنجير در مچ آن  به چشم  مي خو        
 .تصاويري مستند از حاجي  ديده مي شود
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جلسات  توجيهي   . مي شود بيت المقدس  ديده الي   ـ تصاويرمستندي  از جاده خرمشهر و عمليات       ٢٦
. مي شودديده عكس حاجي  درحال نماز در مسجدخرمشهر     . م مي خوردچشبه فرماندهان  توسط حاجي    

 انفجاري  صورت مي گيرد و تصوير را        . مي گيرند صحنه هايي  ازآزادي خرمشهر درتصوير جاي      
 .همه جا را دودمي گيرد. محومي كند

 .ل  ديده مي شود پرچم اسرائي،ها  تانك بر روي. ها درحال  هجوم  به  شهرهاي لبنان  هستند ـ تانك٢٧

 .ديده مي شود ) س (ـ تصاويرمستندي  از حاج احمد درحال  ورود به  حرم مطهر حضرت زينب٢٨

هاي  حاجي  دركنار    آخرين عكس. ـ حاجي  و سه نفر ديگر درحال  خداحافظي  با ديگران هستند           ٢٩
 .حاج  همت  ديده مي شود

، اشين  بنز سفيدرنگي  كه  پالك سياسي  دارد       سوار برم ،  ـ چهارنفر كه  لباس شخصي  برتن  دارند       ٣٠
. ندنبنز را اسكورت مي ك   ،  مسلح  پليس لبنان  هستند   د كه  سرنشينان  آن  افرا       پسه جي. حركت مي كنند

 .ماشين  در جاده اي كوهستاني  مسير را ادامه مي دهد

 .آن  طرف مي رود به  ماشين. ـ تابلويي  به چشم  مي خورد كه  مسير بيروت  را نشان مي دهد٣١

 ، كناردريا است    وسط جاده  كه    ،    به دنبال آن . ـ تابلوي  منطقه برباره  به چشم مي خورد         ٣٢
تعدادي  نيروهاي مسلح   وبااليسنگري  كه  وسط جاده است     ،  كمي جلوتر. ديده مي شود»حاجز،قف  «تابلوي

. استجاده  با زنجير بسته  شده      . ه مي شودديد  »بنانيهلالكتائب ال « تابلوي بزرگ طراف  آن  پراكنده اند،  ا
ژباني  دفرمانده .  ، نگهبانان  به تقال مي افتند   با نزديك شدن  ماشين  . اطراف  جاده  را سيم خاردار كشيده اند    

 .مي خندد و جلومي آيد

تيك  كارت ديپلما راننده  حكم  و  . اخل آندـ جلوي  ماشين  رامي گيرند و شروع مي كنند به سرك كشي          ٣٣
بي سيم  در   .  كارت  مي خندد وبه  طرف  سنگرمي رود          باديدن   يژباندفرمانده . را نشان مي دهد  

هر ازچندگاه  نگاهي  به  كارت  هر چهارنفر                 . صحبت كردن است دست اوست  و درحال      
ستگار، تقي  ر   ،كاظم  اخوان . ها عكس  هركدام  از چهارنفر ديده مي شود      روي  كارت . سرنشين مي اندازد

 .نگاه زيركانه اي  به  ماشين مي اندازد،  فرمانده . ، سيدمحسن  موسوي حاج احمد متوسليان

.  عصباني  پايين مي آيد  .ساعتش  مي اندازد  نگاهي  به ،   نفري  كه  بغل راننده  نشسته است      ،ـ داخل ماشين ٣٤
. او را هل مي دهد كه  سوار ماشين كند     فرمانده  به زور   .  نشان مي دهد حكم  در دستش  است  و به  فرمانده      

افراد پياده مي شوند ولي  فاالنژها    . ديگر مي خواهند پياده شوند كه  فاالنژها دورماشين  رامي گيرند       سه نفر
 .مقاومت مي كنند



  ٨٢کمين جوالى  ٣٥٤

٣٥٤ 

دوردست  در سينه كوه  و كنار      شهربيروت  در . ـ تصاويري  از دريا درحال  تالطم  به چشم  مي خورد       ٣٥
. باعصبانيت  به طرف  ماشين  مي آيد   ،  پس  ازتماس  . مي رود فرمانده  به طرف  بي سيم   .  مي شوددريا ديده 

نيروهاي اسكورت  از  . هاي ديپلماتيك  آنها را به زمين مي كوبد و با پا لگدمي كند        كارت  ،رو به سرنشينان 
د و با اشاره دست     نا نشانه برو فرمانده  به نيروهايش  مي فهماند كه  به طرف  آنه      . ماشين  خارج مي شوند 

بارديگر تابلوي برباره   . دنده عقب  مي آيند و دورمي زنند      ها ماشين. به آنها مي فهماند كه برگردند   
 .  حاجي  ديده مي شود،و درانتهاي  تصوير، ها درحال  برگشت هستند ديده مي شود درحالي  كه  اسكورت

 . به پرواز درمي آينده چهارپرنده  از تابلوي بربار.ـ تصاويري  از امواج دريا ديده مي شود٣٦

 .ـ تصوير روزنامه ها مبني  بر اسارت  چهارگروگان ايراني  درلبنان  ديده مي شود٣٧

 حميد داودآبادي  ـ محمدعلي  صمدي  

   جمهوري اسالمي

 

 
 ١٤ضميمه 

٢٩/٣/١٣٧٦ 

  يم صهيونيستي گو با اعضاي  خانواده  يكي  از اسراي ايراني  دربند رژ و گفت

پدر او حاج رضا    . متولدشد  درخانواده اي  مذهبي  در شهرمقدس  مشهد       ١٣٣٨كاظم  اخوان  سال      
او  . كه  سال گذشته  به  رحمت ايزدي  پيوست      بود ) ع( از دربانان  بارگاه ملكوتي  حضرت رضا     ،اخوان 

 سال  رنج    ١٤راه  بود و پس از     ه  ب  گم گشته  خود چشم   ها درانتظار ديدار يوسف      سال ،همچون  پيركنعان  
كاظم    .نقاب خاك  كشيد وحسرت  ديدار فرزندجوان  را همچنان  بردل داشت        روي در   عاقبت     ،وفراق

به  ،  اخوان  تحصيالت متوسطه  را در زادگاه خود به پايان  رساند و با آغازحركت  انقالب اسالمي                  
وي    .ضدرژيم  ستم شاهي  حضورفعال  داشت     وجلسات  ها ييصف انقالب  پيوست  و در كليه راهپيما     

حفظ كرده  و در      پس  از پيروزي  انقالب اسالمي  همچنان  شور ونشاط  انقالبي  خود را                    
به عنوان  خبرنگارعكاس     ،    با شروع  جنگ تحميلي         .سنگرهاي مختلف  به  خدمت پرداخت      

 به ،  تافت  و با دوربين  و ذهن خالقه اش         خبرگزاري جمهوري اسالمي  به جبهه هاي  جنگ تحميلي  ش    
 ثبت مي رساند و   هاي  رزمندگان اسالم  را به     او لحظات  ايثار و دالوري       . ثبت وقايع جنگ  پرداخت 

 ، اعتقاد،  ايمان  . براي  آيندگان  به يادگارگذاشت      ،شماري  را در قالب  عكس  وفيلم          خاطرات  بي 



 ٣٥٥  ضميمه ها

٣٥٥ 

از او مردي پوالدين  ساخته بود كه       ،  ت وقايع  جنگ تحميلي   ، جسارت  و احساس نياز در ثب       شجاعت
س حرفه اي  و  ا عك ٧٥دست آوردن  مقام اول  يك  نمايشگاه  عكس  با شركت           ه حاصل كار ارزنده اش  ب  

 .آماتورگرديد

ن  فقط  در درو   حق  وباطل  را  عرصه نبرد  از آنجا كه     ،  هاي  عقيدتي خود  كاظم  اخوان  با توجه  به ديدگاه    
 ، باعلم  به        دنبال  يورش وحشيانه  جنايتكاران صهيونيست  به لبنان         ه مرزهاي ايران  نمي ديد، ب      

  عازم  بيروت  شد تا در      جمهوري اسالمي،به  عنوان  خبرنگارعكاس  خبرگزاري    ،  خطرات موجود در راه   
افشاي   ردازد وبتواند در   ثبت جنايات  و فجايع آمريكا واسرائيل  و غاصبان قدس  بپ         اين جبهه  نيز به  

به همراه  ١٣٦١ درچهاردهم  تيرماه   ،اما در راه  ورود به بيروت    .  نقش  داشته باشد   ،جنايت پيشه گان  تاريخ 
شده  و تا روزهاي     رفاالنژهاي  وابسته  به اسرائيل  اسي    توسط ،  اعزامي  به لبنان  ايراني  ت ئسه عضو ديگر هي  

  در يكي  از   ،  اخيراً اعالم  گرديد وي  به اتفاق  همراهان خود       اين كه تا   ،اونبود گونه  خبري  از   اخير هيچ 
گوي  كوتاهي  با سه تن  از اعضاي خانواده         و گفت ،آنچه  درپي  مي آيد   .سرمي برده اسرائيل  ب  زندان هاي 

 :كه  ازنظرتان  مي گذرداست آقاي كاظم  اخوان  

هاي   گيري اسارت كاظم  و پي    بطه  با چگونگي اطالع  از    در را ،  آقاي حسن  اخوان  برادركاظم  اخوان     
 رسانه هاي گروهي  اطالع يافتيم  كه  كاظم  به همراه        ما ازطريق «:  مي گويد  ،انجام شده  براي  آزادي  وي    

سه بار ،  درنزديكي  بيروت  به اسارت  رفته اند و براي  اطالع  از وضعيت  او ،هاي ايراني سه نفر از ديپلمات
همچنين  ازطريق     . اما خبر موثقي  از وضعيت آنان  به دست نياورديم      ،به لبنان  و يك بار به  ژنو سفركرديم     

گيري شد كه    له  اسارت  آنان  پي     ئ مس ،و وزارت امورخارجه  ،   ، پسرامام موسي  صدر   مهندس چمران
 .ها دراسارت  اسرائيلي ها هستند   ولي  براي  ما مثل  روز روشن است  كه  آن       ،  نتيجه اي  حاصل  نشده است   

 يكي    ،راه  بود و روزهاي  آخرعمر مي گفت  تنها دوآرزو دارم        ه ب سال  براي  ديدن فرزندش  چشم   ١٤پدرم
 ٢٥ اما اين  آرزوي  او برآورده نشد و      ،  كه  به  كربالبروم     و ديگر آن    ،بار ديگركاظم  را ببينم       يك  اين كه
 » . به  رحمت ايزدي  پيوست، درآرزوي  ديدارفرزند٧٤آذر 

 درجهت    ،بين المللي  هاي آيا سازمان «: م يپرسيد،  كاظم  اخوان  خواهرزاده ازآقاي  سلطان احمدي     
. آنان  برخورد دوگانه اي  با جهان سومي ها دارند     «: وي  درپاسخ  مي گويد  » آزادي اسرا فعاليت  داشته اند؟  

 داده بودند كه  سرنوشت  اسراي ايراني  را روشن كنند ولي               قول ،سازمان ملل  و دبيركل  اين سازمان     
مردم  جهان سوم  بخصوص      ،   المللي  بين    هاي سازمان .هيچ اقدام  مثبتي  در اين جهت  نكرده اند        

 براي   ويزي آ و حقوق بشر را دست       ند به حساب  مي آور   ٣ و ٢ مردمي  درجه ،  اسالمي  را هاي كشور



  ٨٢کمين جوالى  ٣٥٦

٣٥٦ 

ها  اعالميه  حقوق بشر، تمامي  انسان    ٢ و ١ ست  كه  ماده   ا  مي كنند و اين  درحالي   ي  غرب  تلقي  جويبرتري 
 به گروگان   هنگامي كه  يك نفر ازشهروندان  كشورهاي غربي     .مساوي  عنوان  كرده است   را داراي  حقوق   

 اين كهگويا  ،  شودفريادشان  بلندمي   المللي  بين   هاي   تمامي  رسانه هاي گروهي  و سازمان    ،گرفته مي شود
 اما وقتي    ، تمامي  دنيا به گروگان  رفته است  واز تمامي امكانات  خود براي  آزادي گروگان  استفاده مي كنند           

 ».مي زنند مهرسكوت  برلب ،  اسارت  و به گروگان  گرفته شدن  چهارديپلمات  ايراني  به ميان  مي آيد هلئمس

ها زنده  هستند    ما از اول  معتقد بوديم  گروگان     «: مي گويد،   اخوان  برادر ديگركاظم  ،  آقاي حسين  اخوان  
ـ ونامه اي  كه  به دست خانواده  آقاي  موسوي        ـ ها يكي از گروگان   گوياي  زنده بودن  آنان  است      ،  رسيده  

ول  مقامات مسئ  از ،وحاال هم كه  همه  راديوها و رسانه هاي خارجي  از زنده بودن  اسرا خبرداده اند              
اسرا باشند واز تمامي امكانات  خود براي  آزادي  آنان               گير آزادي   صورت  جدي پي ه مي خواهيم  ب 
اما حال كه  برهمگان    ،   رژيم صهيونيستي  نيست    اما معتقديم  كه  نيازي  به  مذاكره مستقيم  ب        .استفاده كنند

هاي   داري  اسرا در زندان     شته اند و نگه  ي  رسوا نقش دا  يروشن شده  اسرائيل  وعواملش  دراين  آدم ربا     
المللي  وقانوني مي باشد، اين  خود سندي معتبر بر ترور و آدم ربايي            بين  رژيم صهيونيستي  خالف  عرف   

، چاپ لندن  منتشرشده   براساس  آخرين خبري  كه  در روزنامه الديار      .بين المللي  رژيم صهيونيستي  است  
طور ه ولي  قبالً ب  ،   اسيران ايراني  زنده  و درلبنان  بوده اند      ١٩٩٠ حداقل  تا سال     اعالم كرده  ايلي حبيقه 

به منزله  دفاع   ،  دفاع  از اتباع ايراني  درخارج  ازكشور      .غيررسمي  گفته بود كه  اسرا دراسرائيل  هستند       
 ري شود واز آنجا كه   گي صورت جدي  پي ه ها ب  له  گروگان ئ است  وما انتظارداريم  مس    ازكليه  مردم ايران 

 مي خواهيم   از مسئولين  وزارت خارجه  ،  اسالمي  هستيم  كشورهاي  برگزاري  كنفرانس سران       ه درآستان
د تا با فشار بر      نله  اسراي ايراني  در دستوركار كنفرانس  قرارگرفته  و ازكشورهاي اسالمي  بخواه          ئمس

 ».ها آزادشوند گروگان، رژيم صهيونيستي 

 ميجمهوري اسال

  

 

 ١٥ضميمه 
٢١/٤/١٣٧٦  

  دل جام مي و خون

 دل هر يك به كسي دادند  جام مي و خون



 ٣٥٧  ضميمه ها

٣٥٧ 

 در دايره قسمت اوضاع چنين باشد

رساني ما نيز درست      اطالع هاي سر وصدا گذشت و دستگاه      چهاردهم تيرماه امسال هم آمد و بي        
سال پيش   مت آن به پانزده    اي جاري وساري كه قد      سر وصدا از كنار واقعه       بي ،سان ساليان قبل   به

قلم و هنرمندان هم بودند      مطبوعات، اهل  ليلي از ارباب  قباشم   جا گفته  البته همين . ، گذشتند گردد برمي
تير نگذشتند؛ كه اجر     وجه سرسري از كنار واقعه چهارده       كار آمدند و به هيچ     كه سفت و سور پاي    

لكن بازهم  .  ايشان مشكورباد  سعيو) ع(جعفر بن موسي الحوائج حضرت  اينجوانمردان با خداي باب   
 .دارم ـ نوشتن! ـ ببخشيد ها براي گفتن حقير حرف

همسفر   هنرمندعكاس كاظم اخوان و سه     ،ايراني شدن خبرنگار شيردل   روز ازواقعه ربوده    شبانه ٥٤٨١
سال متمادي كاظم و همراهانش در        قريب به پنج  ،  از اين مدت مديد    . است مظلوم او سپري شده    

مطلع  هاي موثقي كه از منابع      و براساس گزارش   ١٩٨٧تا  ١٩٨٢ـ از    سربردند فاالنژ به   نيروهاي اسارت
سال آزگار است كه در      ده،  اسالمي ايران اين چهارتبعه رشيد  ،  است المللي واصل شده   اي و بين   منطقه
ـ مخفيانه     عتليت موسوم به بازداشتگاه        ـ    ها صهيونيست سري ارتش    هاي زندان    چال سياه

با  !روي؟ قدر حاشيه  چرا اين ،  دانيم البد حال خواهيد گفت اين را كه ما هم مي           . شوند مي داري گهن
قلم در كيهان طي سه چهارسال اخير، حقير كه كمي تا                توجه به مطالب مندرج از صاحب اين        

، ماضي عادت ساليان  بنا را براين گذاشت كه خالف      ،  گشته بود  !خيالي قسمتي دچار بيماري خوش   
فرسايي دراين باب     دست به قلم نبرد و ميدان قلم        ،تير بهانه واقعه چهارده   كم يك امسال را به     تدس

و ! يافته آن دسته از جرايد توسعه     ه به اصخ. مانده را به همكاران آتي خود واگذارد        متروك و مهجور  
ر تحرير  نگارش امسال حقير د     ستيزي كه از زاويه ديد و نوع         نويسان خردگرا و خشونت     روزنامه

قصور  علت ديگر اين   .يد آشان نمي   چندان خوش  ،مطالب مربوط به مسائل حيثيتي انقالب و نظام         
 ،نوشند مي چشمه آب  هايي كه از يك    همه پلنگ «: معروف كه مي گويد    گردد به آن مثل     برمي عمدي

 مطلبي  نخسمطبوعاتي ونگارش هر   ييرگ بودم كه موضع   رو دچار توهم شده    هم از اين  » .باهم برادرند 
واسطه حرفه وجايگاه    ـ بويژه كاظم اخوان كه به       شده ما   مظلوميت اين چهارهموطن ربوده     بابدر

ـ فقط كار يك يا چندتن معدود قلمزن         فرهنگي انقالب ماست   كسوتان اردوي  ش جزو پيش   ااجتماعي
االخره پاي   ب ،ايماني اهل قلم اين آب وخاك با اخوان هم كه بگذريم           از اخوت . نيست يك دو جريده  

صدها نشريه رنگي   ،   بحمداهللا اين كهديگر  . قلم و ارباب مطبوعات درميان است       مسئله صنفي اهل  
كم  دستو  كاغذدولتي  ،  يارانه،   بامجوز ...وگاهنامه  ،  ماهانه،   هفتگي ،وسياه وسفيد اعم از يوميه      
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با ،  ه كنم خالص. خورند مي فرهنگي نظام دراين مملكت دارند چاپ         هاي ادواري اركان    حمايت
اسم تو وكيهان     فقط به ،   مگر موضوع اسارت اين چهارتن جوانمرد دربند را             ،فالني:خودگفتم
هاي  هايي و ستون   بزرگ كر، ديگراني هستند و قلم        ؟ گوش شيطان  !اند كرده اند و محضري   سندزده

پس بيا  ...و !مقاله قول بعضي حضرات ته     ا به ي ...ـ اعم ازسرمقاله، نكته و      حكيمانه ثابت و ادواري    
اما و صد   ! طورها شيرين خواهندكاشت   چه،  مطبوعاتي گاراژ و ببين همكاران     را بزن  وامسال قلمت 

 . پنداشتيم  خود غلط بود آنچه مي...اما

، ملل عكاس درمقابل دفتر سازمان    مطبوعات وهنرمندان   نويسندگان ،قلم درمراسم تجمع اعتراضي اهل   
... و» زاده نادر طالب «،  »رضا برجي «مانند فرهنگي    هاي بسيجي ازچند  تني  وهاي كيهان    بجز بر وبچه  

 اي جرايد مذكور   قلم آن سيصدو خورده     تحريريه و اهل   اعضاي،  مطبوعات حضار براي كل ارباب    
باوجود . شد ميتم  كاش غربت اخوان و يارانش به همين حد خ            اي. زدند! جا غيبت   يك درفوق،

هاي صبور و    تجليل از خانواده  و   اسارت اين عزيزان      سالگرد شب مراسم  اعالم خبر برگزاري سه    
فرزندان ،  همت جمعي ازبسيجيان   مراسم كه به    و درج دقيق زمان ومكان برگزاري اين        ،مقاوم ايشان 

 بازهم احدي از آن حضرات          ،  ميثاق در شهرري برگزار شد        شهدا وهنرمندان مركزفرهنگي   
هاي باغيرت و    هم بر وبچه    داشت و آن   ءك استثنا قضيه ي  البته اين ! كار نيامد  اي پاي  سيصدوخورده

 . مزبور تصويربرداري كردند  سيما بودند كه مردانه آمدند و از مراسم٥سوز شبكه دل

 نوشتم سخت كالفه و      ،كه چرا در مطلع اين وجيزه       باشيد حاال ديگر به گمانم ملتفت شده      خب  
ان و  .ان.الحال سي  بال و معلوم   گلو خبرنگار شبكه ،  فرض محال  اگر كاظم اخوان به     ! ؟دلتنگم

تبليغاتي  هاي بوقاز  جمعي يكي      ويا حتي ابواب     ،يك بود وسي و يا مجالت تايم ونيوز        .بي.بي
طور  قلم وامثالهم اين      ژورناليست وصاحبان انجمن      هاي غربياپوزيسيون ضد انقالب داخلي،      

عكاس تصاوير وسرگذشت   آيا ان ! ؟دانند خالي مي اسارت او، جا  ساله  ١٥سردانه ازكنار فاجعه   خون
دوسوژه جنجالي و باالبرنده تيراژ جرايد در       آن  اندازه   حتي به ،  همزنجير مظلوم او   كاظم اخوان و سه   

اي جرايد اين غفلتكده      درج در سيصدوخورده    ـ قابليت  گويم ـ شاهرخ وسميه رامي     ماضي زمستان
 ؟رانداشتند

 حسين بهزاد

 كيهان
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 ١٦ضميمه 
 ١٣٧٦مرداد

  ايراني  سم تجليل  از مقام رفيع  خانواده هاي  چهارگروگان مظلومبرگزاري  مرا

 ، تقي    ، حاج احمدمتوسليان داشت  شانزدهمين سال  دربند بودن  سيدمحسن موسوي       به منظور گرامي 
  ، ازطرف  جمعي از  خانواده هاي صبور وانقالبي  ايشان   وتجليل  از مقام رفيع   ،  رستگارمقدم  وكاظم  اخوان   

، دولت آباد شهرك  ) ع ( ، مراسمي در مسجدامام حسن مجتبي     نوب تهران ج  ان  وايثارگران  رزمندگ
كثيري    نمازعشا و باشركت  جمع         هدراين  مراسم  كه  به مدت  سه شب  پس از اقام             .برگزارشد

   ، خانواده هاي  ، آزادگان  واقشار مختلف  امت حزب اهللا انجام گرفت        ازخانواده هاي  شهدا، جانبازان   
 .وم   نيز حضورداشتندلچهارگروگان  مظ

 ، سفارت كشورمان  درلبنان   االسالم موسوي  پدر كاردار   ت ، حج درنخستين شب  برگزاري  اين مراسم   
  هكه  همواره  نسبت  به تجليل  وتكريم  ايثار وحماس         ضمن تشكر از مقام عظماي واليت  وآحاد مردم      

ت ايران   اهتمام مي ورزند، به بيان  خاطراتي از        لشته  م  چهار يوسف گم گ   همه آزادگان  و ازجمله     
 دروجود  هاي  بسيار ارزشمند و بزرگ منشانه اي         شايد خصلت  «: گفت  و  سيدمحسن  پرداخت   

 ويژگيها در اوج  بود كه  مي توان  تنها با          اما يك ويژگي  درميان  تمام  اين     ،سيدمحسن  متبلور وعيني  بود   
 ما، هنوز  ه اعضاي  خانواد   ههم. تعبدش  نسبت  به  واليت فقيه  بود    ،  حسن  افتاد وآن   گفتن  آن  به ياد سيدم   

كه    سيدمحسن  را درذهن  خود احساس  مي كنيم              جدي ، آواي  توصيه هاي        بعداز پانزده سال  
 ».معرفي مي كرد  )ع( اطهارهبري مطلق  از ولي فقيه  را رمز روسفيدي  درمقابل  ائم فرمان

 فرزندش  و ساده زيستي  او      درادامه  با برشمردن  نمونه هايي  از شيوه زندگي       ،  الم موسوي  االستحج
وغم  خود را براي     م  يادم هست  كه  غالباً لباس نو نمي پوشيد وجداً اهل  انفاق بود كه  تمام  ه            «: گفت 

 ، اتفاقاً  اكبرخودش  درمورد خواب  وخوراك  وپوش       . به كار مي گرفت  رفع محروميت  مستضعفين  
 ».مي گرفت  و خودش  را وقف  تحقق  اهداف انقالب  كرده بود سخت 

و  بامروري  بر ايثارها   ،  به عنوان  ديگرسخنران  مراسم    شاعر ونويسنده،     » يوسفعلي  ميرشكاك «
كاظم  اخوان   «: گفت ،  مايه  كاظم  اخوان  خبرنگار وهنرمندگران    اهاي  اين  چهارعزيز خصوص     فداكاري

اري  بارگاه آسماني    ذافتخارخدمتگ،    ، نسل اندرنسل    بيشتراز پنج قرن   دمي كند كه  رشانواده اي    درخ
 كاظم  دردوران  نوجواني خود، افتخارخدمت  در              .راداشته  ) ع(الحجج  امام رضا   حضرت ثامن

شتر از   ، بي  پدر عظيم الشأن  كاظم   مرحوم  حاج رضا اخوان   . را داشت  ) ع (حرم حضرت  علي بن موسي 
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چنين  است  كه      را داشت  و اين     )ع  (حرم  امام هشتم  باني  زوار  پنجاه سال  از عمرخود، افتخار كفش     
  ، تمام  هنرخود را درخدمت  به  فرهنگ ائمه  به كارمي گيرد و وقتي  كه  مسلمانان مظلوم  و بي پناه               كاظم

گري  وجنايات   ي  براي انعكاس  وحش  مندانهد، غيرت نمنشانه  اسرائيل  مواجه مي شو  د ، با تجاوزد  درلبنان
، ديدگان  از سوي ديگر، در راه  خدا وبراي  ياري  ولي خدا             ستم و نداي امداد ،  متجاوزين  ازيك سو 

 هاي  مخوف   چال  ، درتحمل  سياه    هجرت مي كند واكنون  مي بينيم  كه  باگذشت  پانزده سال  تمام            
هايي  از سروده     وي  سخنانش  را با قرائت  بخش       ».اقتدا دارد ) ع (به  امام  موسي كاظم      ،   دشمنان خدا

 .به  پايان برد  »رقص مرگ «خود با عنوان

مشاورفني  سفارت كشورمان    پدر » حاج حسين  رستگارمقدم « ، بعد از اقامه نماز،    در شب دوم  مراسم   
 از لحاظ  تربيتي  به شدت        تقي «: پرداخت  و گفت     به بيان  خاطراتي  از زندگي  فرزندش       ،  درلبنان 

 شب زنده دار  و    جواني محسن  هم  بايدبگويم  كه      هدربار .  محسن  قرارداشت  ترش تحت تاثير برادربزرگ 
هاي  آخر دكتراي دندانپزشكي     محسن  كه  سال  .  ، دائم الوضو و واقعاً با اخالق حسنه  بود       نمازشباهل  

 ، به ايران   به  فرمايشات  امام خميني   ارزات انقالب  و باتوجه    گيري  مب  را درانگلستان  مي خواند، بااوج    
ها را مكانيكي  مي كرد و درباقي  اوقات  هم            ، صبح  عجيبيم عز با يك . برگشت  و به مبارزه  مشغول شد   

  اين كه تا. جزوات  و اعالميه هاي  امام  را تكثير و توزيع مي كرد         . جلسه اي  بيداركننده  تشكيل مي داد  
گرفته بودند، خودش را   ها يك نوجوان  را نشانه       كه  گاردي  ،هاي  ضدشاهي  درقم    دريكي  ازتظاهرات  

تقي  . ها به سرش  اصابت كرد و شهيدشد     گاردي  هها وآن  نوجوان  حائل كرد و تير شليك شد       بين گاردي
ترسي  عجيبي  هم  داشت     شجاعت  ون . كارهاي  محسن  را الگو قرارمي داد     هم  عين  محسن  باتقوا بود و     

هاي  فني  خوانده بود وابتكار فني         به كردستان  رفت  و چون  درس        ،با شروع جنگ . زد بود   زبان كه
ها و   ها قرارداد و مهارت      صدامي  ، تمام  تجربه هاي  خودش  را درخدمت جنگ  با           بااليي داشت

شد با حاج احمد به جنوب  برود و بعد       همين  باعث   استعدادش  مورد توجه  حاج احمد قرارگرفت  كه      
 ، مسئول رسيدگي  به وضع     امسال  احمد حبيب اهللا   هاي  فروردين ماه  قبل از صحبت ...هم  كه  به لبنان  رفتند   
  ما زده شد كه  يك نفر كه  با     ه ، يك  تلفن عجيبي  از خارج كشور به خان      اسرائيل هاي حقوق بشر در زندان  

ما آزادشديم  از     .  زنداني تقي  رستگار زنده  و دراسرائيل      «: مي كرد، گفت   غليظ عربي  صحبت  هلهج
 ، ندهندرهرحال  فكر كنم  كه  تلفن  ز      .  نفهميديم هايش  را هم   باقي  صحبت » ...اسرائيل  و تلفن  را تقي داد    

 ».تقي  را در زندان اسرائيل  ديده بوده  كه  تلفن ما را گرفته  و زنگ زده 
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معاون  امورمطبوعاتي  وتبليغاتي       »علي اكبر اشعري   « آقاي تقديرنامه هايي  ازطرف  اسم،   درادامه مر  
  ه همسنگران  كاظم  اخوان  درعرص          هبه نمايندگي  ازجانب  هم    ،    ارشاداسالمي  و  وزارت فرهنگ
، ها و مظلوميت  خانواده هاي  چهارگروگان  ايراني  دربند            جهت  تجليل  از رشادت     ،  جهادتبليغاتي 

 . ايشان  اهداگرديد هبه خانواد

ه سال  صبر واستقامت    د حماسه  پانز  با اشاره  به  ،  شاعربسيجي  محمدرضا آقاسي   ،  در شب پاياني مراسم  
هايي  از   با بيان  بخش  ،  گين ساختن  فضاي مجلس  آ ضمن  عطر ،  خانواده هاي  چهارگروگان مظلوم  ايراني  

 : حاج احمد متوسليان  قرائت نمود ابياتي  در رثاي،  »شيعه نامه «مثنوي

 اي  با نفس  امام  خوكرده  

 زان  رايحه  كسب  آبروكرده  

  كالم  او  هسرمست  زباد

 توفيق  شهادت  آرزوكرده 

  يك  قوم  تو را شهيد مي خوانند

 يك  قوم  تو را اسير مي دانند

 اما چه كنم  كه  ناجوانمردان 

  زخويش  مي رانند تصوير تو را

 ي  بلبل  در چمن  نگنجيده  ا

 اي  يوسف  در وطن  نگنجيده  

 اي  نور دوچشم  پيركنعاني 

 زنداني  در وطن  نگنجيده 

 اي  كاكل  غرق  خون  برآشفته 

  جنون  برآشفته  هدر زمزم

 وي  تيغ  تبسم  تو پوالدين 

  آزمون  برآشفته  هدر بوت

 كه  نور نوشيده   توكيستي  آن

  پوشيده پيراهني  از حضور

  غيرت  و جوانمردي   هتنديس
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 برظلمت  شام  غم  خروشيده 

 كه  در وطن  مانده  من كيستم ؟ آن

 دربند حجاب  خويشتن  مانده 

 چشمي  به  در اميد خشكيده 

 در حسرت  بوي  پيرهن  مانده 

 اي  زمزم  كوثري  مرا درياب 

  حيدري  مرا درياب  هوي  پنج

 ددستانم  هر تپش  عطش  دار

 وي  لطف  برادري  مرا درياب 

 ت  درماندم خدرياب  كه  بي توس

 در مصر غم  تو دربدر ماندم 

 از پيرهنت  حوالتي  بفرست 

 ماندم  بي  برگ عبور پشت  در

 اي  جبهه  به  خاك  جبهه ها سوده 

 در معركه ها دمي  نياسوده 

 وي  اسوه  استقامت  و ايثار

 در مصر شكنجه ها نفرسوده 

  حصار پيچيده   هشد گماي  

 وي  ماه  به  شام  تار پيچيده 

 دستان  كدام  فتنه  رويت  را

 در پرده اي  از غبار پيچيده 

  .  ، به  سخنراني  پرداختهمرزم  حاج احمد متوسليان  در جبهه هاي غرب » حسين  اهللا كرم«درادامه  

 ماهنامه صبح
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 ١٧ضميمه 
  ١٣٧٧نيمه دوم تير

 !ها هستيد؟ آيا به  فكر گروگان ! خاتمي قاي آ،  روزگذشت ٥٨٤٠

كاظم  اخوان   ،  سيدمحسن  موسوي  ،   سال تمام  از اسارت  چهار دليرمرد ايراني  حاج احمد متوسليان          ١٦
 .و تقي  رستگار مي گذرد

وجود جرم  انجام وظيفه  و با     ، وفقط  به   ، در اوج  مظلوميت خويش   ماه  از آن  هنگام  كه  چهارايراني      ١٩٢
حزب كتائب لبنان  به سرگردگي  سيمر جعجع          ، توسط  مزدوران  فاالنژيست       مصونيت ديپلماتيك
 .مي گذردبه اسارت درآمدند، 

زاده  مي گذرد، شما براي     آ روز از گمنامي  آن  چهار     ٥٨٤٠ اكنون  كه   !محترمرئيس جمهوري آقاي محترم   
 چه اقدامي  كرده ايد؟ آنها

  !از اوفقط  تصويري  به ياد دارند وبس،  شناسيد؟ همان  را كه  حتي  خيلي  ازدوستان حاج احمد را كه مي

 ، هرساله  جمهوري اسالمي درخبرگزاري  ! وريد؟ او را كه  همكاران صديقش     آكاظم  اخوان  را به ياد مي    
 !بدون  ياداو سپري مي كنندرا  ماه  ١٢ 

 نامي  از او     ، انگليسي زبان سال تمام  هيچ  روزنامه   انزده ش  كه تقي  رستگار را كه  به ياد مي آوريد؟ همو       
 !شان  كم شود به ميان  نياورد تا مبادا مشتريان

 ، مبارك  ام القراي  جهان اسالم    همو راكه  وزارت خارجه    ! حتماً بايدبشناسيد  سيدمحسن  موسوي  را   
   اسمي  از     اينكه  بدون  ،آن مي گذردبي سر وصدا ازكنار    ش،  همه ساله  درسالگرد ربوده شدن  ،  تهران كبير

 وشايد اگر    !راست  چپ بودند يا  شايد دليلش  اين بود كه  معلوم  نيست  آنها          . آن  به ميان  بياورد   
 !كسي  سراغي  از آنهامي گرفت ، شان  مشخص بود كه  با كدام  طرف هستند موضع

 هماناني  را كه     !طور  همين را هم  » تتري  وي «و   » تري  اندرسون «را مي شناسيد؟    » جان  مك كارتي «
 ، درمطبوعات غرب  به مناسبت  سالگرد اسارت  يا         از رهايي شان  سال هاهنوز پس از گذشت   ،  هرساله 
 . عكس  ومطلب  چاپ مي شود ،شان آزادي

كه  موسوي  آن گونه      با چه  وجداني  با آنها از در بي تفاوتي  واردشد و براي              ،جداً وزارت خارجه  ما  
  پي گيري نكرد؟،بايد

 گرفته   خوابي اي ، اين  همكاران كاظم اخوان  را چه  بي       ، بخصوص  عكاسان  مطبوعاتي هاي  ما، خبرنگاران  
 لب   ،هاف چطوراست  وقتي  يك  دزدمختلس  دستگيرمي شود، حضرات  مخملبا      . كه  زبان به كام  گرفته اند  
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شايد   .گونه  فيلمي  نخواهندساخت    خود هيچ   ،تا آزادي  او  به اعتراض  مي گشايند واعالم  مي كنند كه        
شان  آزاد خواهدشد و آنها با       شفيق  حداكثر تا يك ماه بعد، رفيق    ،ازاين  مطمئن بودند كه  درسياسي بازي    

از . يكي  بيايد و از اين  حضرات  بپرسد        .خواهندساخت فيلم هاي مزخرف  خود را  ،  هاي  پرپول تر يب ج
 ،  ، هوچي گر، تفرقه افكن  هتاكنگارآنهايي  كه  براي  يك  روزنامه      از...  خبرنگار، عكاس  و  اين  جماعت 

هزار ويك بار به اسم  يك نفر امضا جمع كردند تا قانون  را دركمال  وقاحت  زيرپابگذارند و                        
 . جلوگيري  كنند، ازتنبيه متجاوز به  حريم فرهنگي  مملكت 

 چندبار براي  اعتراض  به            ،ها هنوز به گردنتان  آويزان است          آي جماعت خبرنگاركه  دوربين  
 عفمنا حافظ  ( نامعلومي سرنوشت  كاظم  اخوان  تظاهرات  راه انداخته ايد وجلوي  سفارت سوئيس           

لبنان  فرستاده ايد تا از    رئيس جمهوري  چندبار طومار جمع كرده  وبراي       ؟ديتحصن كرده ا  ) آمريكادرايران
 بپرسد كه  چه باليي  سر چهارگروگان            ٦١-٦٢ فرمانده كل  نيروهاي فاالنژ درسال           ايلي  حبيقه  

 ايراني آورده اند؟

 وقتي  خودتان  براي      .آقايان خبرنگار، ازنبود امنيت شغلي  نناليد    . عجب  جماعت ناسپاسي  هستيم  ما    
اً چه عيبي  دارد اگر      جد  . نكرده ايد، ديگر چه توقعي است    بار هم  اقدامي جمعي     يك ،همكارخود

 ، رسالت،   ، سالم  جمهوري اسالمي ،   ، اطالعات كيهان  ، خبرگزاري  ،عكاسان مطبوعات همه خبرنگاران  و 
 با هرخط  و ربط سياسي  كه دارند، همصدا وهمزبان  شوند و           ... ، قدس و آبان  ، ، مبين  ، جامعه شلمچه

  ؟ارگروگان  ايراني  درلبنان  اختصاص  بدهنديك روز تيترهاي اصلي  خود را به پي گيري  مسئله  چه

كشورهاي منطقه  حسنه  شده است  و خيلي چيزهايش       حاالكه  روابط  ما با    !رئيس جمهوري ،  آقاي خاتمي
 ؟مي آيد، چطور كسي نيست  تا از چند وچون  سرنوشت  اين  چهارنفر سوال كند

 ١٦    خانواده هاي  آنان  را كه     اين كهنان  وبراي    هيچ  شده است  براي  نجات جان  آ     !رئيس جمهوريآقاي   
فكر افتاده است  تا    ه چه كسي  ب  سال است  چشم انتظارند، ازنگراني برهانيد، ستادبحران  تشكيل دهيد؟      

متوسليان  در آزادسازي خرمشهر را به مردم          گروهي  را جمع كند كه  بيايند وخدمات  ارزشمند           
را »  كرباسچيدادگاه سريال «ها   هنش  مي گذرد كه  يك ساعت  از ساعت      هند؟ چه كسي  اين  درذ   دنشان 

 ؟به اعتراض  براي معلوم  شدن  سرنوشت  چهارايراني  اختصاص بدهد

  اين   همصرانه  ازشما مي خواهيم  براي  پايان دادن  به همه  جريانات  دربار              !رئيس جمهوريآقاي   
د كه  قاطعانه  پي گيرشوند و جوابي قانع كننده  به  ملت ايران           تشكيل دهي تان ، ستادي  در دفتر   چهارآزاده

 .بدهند
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كه   چطوراست . هيچ كس  ازشمانمي خواهد كاري  خالف قانون  انجام بدهيد       !رئيس جمهوريآقاي   
 به  ورزشكاران  و        دربرابر اخالق زشت  پليس آمريكا نسبت         جمهوري اسالميوزارت خارجه    

قاطعانه  اعالميه  صادرمي كند، ولي  براي          عكس العمل تند نشان مي دهد و   ،  فرهيختگان  فرهنگي  
 ؟هيچ  اقدامي  نكرده است ، سرمي برنده هاست  دراسارت  ب چهارشهروندايراني  كه  سال

 ازيكي   ،يد و اعالم كنيد كه     ي پاسخ بگو ، هستيد رئيس جمهورياين را شما كه  حاال         !آقاي خاتمي
ز اعتراف كرد كه  چندنفر     ي ن  كه  بعضي  ازمحافل خارجي  اعالم كردند واسرائيل       دوسال گذشته  تاحال  

 چه اقدامي   جمهوري اسالمي در دولت    ، نجات  آنها  براي،  سرمي برنده هاي اسرائيل  ب  ايراني  در زندان   
 ؟صورت  گرفته است 

رهايي    تا همان گونه  كه  در    چه مي شود اگر به  مسئولين  وزارت خارجه  ابالغ كنيد      !رئيس جمهوريآقاي   
همچنان  آمريكاي جهانخوار ايران    ،  هاي غربي  درلبنان  پادرمياني  وتقالكردند وحتي دست آخر      گروگان

 ، به  هرچه  كه  رسيدند     و ر قضيه  شوند   گي ، فقط  براي  ملت مسلمان  ايران  واقعاً پي      را متهم اصلي  دانست  
 .  اعالم كنند آن  را براي  مردم

حتماً خبرداريد چندايراني  درلبنان  ربوده شده اند؟ شماكه  بهتر بايدبدانيد              !رئيس جمهوريآقاي   
 فرد ديگري  به نام   ،  درآمدند درهمان مكان  كه  حاج احمد و همراهانش  به اسارت  فاالنژها       و  همان روز  

حتماً بايدبدانيد كه  حدود    ! ي نيامدگونه  خبر  اصالً هيچ  نيز به اسارت  آنان  درآمد كه  از او      » شيخ توسلي «
مستقيماً ،  يك  جوان مسلمان  ايراني  ديگر   ،  سال همان ئل تيرماه   ا ، او يك هفته  پيش  ازاسارت  چهارايراني   

براي   . اري  درميان نيست آم ورسم  و   اسيرشد كه  ازاو اصالً هيچ  اسم       ،به دست  نيروهاي اسرائيلي  درلبنان  
هاي ايراني  در خارج  ازكشور موردتوجه  قراربگيرد، نظرشما را          تر موضوع  گروگان     بيشتر وبه   اين كه

چاپ لبنان  جلب مي كنيم  كه  درآن  اشاره  شده است  كه  درسال            »  االسالميه ت الوحد «به گزارش  مجله 
هيچ  نشريه  ويا     در ايران     اين كه، دوايراني  دراسارت  نيروهاي اسرائيلي  به سرمي بردند و جالب          ١٩٧٩

 .ترين  اشاره اي نكردك نان  كوچآرسانه اي  به  

 به  جرمي واهي    كه» حسن  دستگيري  »  تالش  وپي گيرهاي  وزارت خارجه  درمسئله  آزادي      !آقاي خاتمي
در تايلند تا پاي اعدام  پيش رفت  و به همت  وزحمت  همكاران شما نجات  پيدا كرد و به وطن                        

هاي ايراني   تشكيل  ستادپي گيري  وگرفتن وكيل  براي  مسئله  گروگان      . تقدير وتشكردارد جاي،  بازگشت 
حتماً دوستان  آنان  تقبل        قدرمي شود بگوئيد ه قدر هزينه  دربرخواهد داشت ؟ هر چ        ه چ،  درلبنان 

 .خواهندكرد
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ماكه  مي خواهيدعزت  و    ش ،شماكه  آرزومنديد ايران اسالمي  و آزاد داشته باشيم        !رئيس جمهوريآقاي   
د، حال كه   ي شماكه  از ظلم  وستم  به  هرانساني  آزرده مي شو          ،ندي ايرانيان  را درجهان  حفظ كنيد    بلسر

سازمان ملل  افاضه  سخن  خواهيدفرمود، چندكلمه  از سخنان          د و درمجمع عمومي   يعازم  آمريكا هست  
شان    اختصاص  خواهيدداد؟ آيا آنان كه  خانواده هاي       هاي ايراني  درلبنان   مسئله  گروگان  خويش  را به   

 ؟همچنان  چشم انتظار بازگشت هستند، مي توانند به سخنان  وپي گيري هاي  شما اميدوار باشند

 حميد داودآبادي

 هفته نامه شلمچه

 

 
 ١٨ ضميمه

١٦/١٢/١٣٧٧ 

 كاظم  اخوان  را به دنيا بشناسانيم 
خبرگزاري جمهوري اسالمي  توسط       ايراني  وعكاس     هاي  دويست ماه  ازاسارت  ديپلمات        

ترين   گاه  كم  هيچ كه  مدعيان حقوق بشر،  الي مي گذردحاين  دويست ماه  در    .گذشت،  رژيم صهيونيستي 
ـ وخنثي  تي  به ظاهر  ـ حاحساسي  را      در  .براي  روشن شدن  وضعيت  اين اسيران  بروزنداده اند          
» نيواينگلند»  ت مطبوعاتي  و به دعوت  انجمن سردبيران  روزنامه هاي    ئيك  هي  كه  درقالب      ،آبان ماه گذشته

كه  ـ   روزنامه نگاران    از  ، نماينده اي  از كميته حمايت     دريكي  ازجلسات ،  به آمريكا سفر كرده بوديم    
ز  ا گزارشي  از حمايت  اين  كميته        ـ  ي هستنديمريكاآگذارانش   ن بنيا ن  درنيويورك  و   آمقراصلي   

 نسبتاخوبي  از    كه  شناخت   اوضمن  آن  . هاي  اخير ارائه مي كرد     روزنامه نگاران ايراني  طي  سال    
نوع تفكر روزنامه نگاران  چندان     ،  براي  آنها ه  سعي مي كرد به ما بباوراند ك     ،  بوعات ايران  داشت  طم

هرجاي دنيا  ه  احساس كنند در   هرروزنامه نگاري  ك  از،   بلكه  آنان  براي  نيل به مقصود      ،اهميتي ندارد
  نام  برخي  از افراد را شاهدمثال       ،حمايت  خواهندكرد و براي  اثبات  اين  مدعا       ،  تحت فشار قرارگرفته  

 ايران نيوز بودند؛ من  از او      سردبيرسابق  روزنامه  ول  ماهنامه  صبح  و   ئ مي آورد كه  ازجمله  آنها مديرمس    
دست  ه ان  را شنيده است ؟ وآيا مي داند كه  او هفده سال است  كه  ب              پرسيدم  كه  آيا نام  كاظم  اخو        

  .آري:هيچ كس  ازسرنوشت  او هيچ اطالعي  ندارد؟ پاسخ  داد              ليكن    ،نظاميان اسرائيلي  اسيرشده  
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كه  كميته شما   از اوپرسيدم  . اطالعي  ندارند  يدكرد كه  او وكميته  متبوعش  نيز ازوضع  اخوان  هيچ         يوتا
 ...و ي  او چه كرده است ؟ و او پاسخ گفت  كه  برنامه هايي  در ذهن دارندبرا

 حداقل   مليكن  ازاو خواست   ،  ي  و پاسخ ها حالتي  واكنشي داشتند       د ، انتقا االتواگر چه  لحن س   
 در  براي  اين  اسيرايراني  هم  اجراكنند و     ،   دارند  انهمان روالي  را كه  براي  حمايت  از سايرروزنامه نگار      

همچنين  به او خاطرنشان    . را نيز براي  اطالع  جهانيان  منتشركنند      برابر، پاسخ هاي  سردمداران اسرائيلي   
ـ دولت كشورش   كه  مكرد ـ آمريكا   بهكمك     مي تواند از نفوذخود دراسرائيل  براي         ،نيز اگربخواهد  

بيازمايند و نتيجه  اين  اقدامات       اه  را نيز   كه  اين  ر   مازاو خواست . روشن شدن  وضع  اين  اسير بهره بگيرد    
متعهدبه  پي گيري   خود را   وي  اگرچه     . خواهدبود را انعكاس دهند كه  بي ترديد بسيار عبرت آموز       

مي دانست  كه  كاظم  اخوان  از جمله  نمونه هايي است  كه  پي گيري           ليكن  به خوبي  ،  قضيه  وانمودمي كرد 
 بلكه  چه بسا مشكالتي  را       ، ، نه تنها هيچ ثمره اي  نخواهد داشت      ضمن دشواري  ،هبراي  آن كميت  قضيه او

درعين حال  قصدم   ،  بيني  مي كردم   االت  درك  و پيش    ومن  واكنش  او را درقبال  اين  س         !هم  ببارآورد 
بته  اميدبستن   كميته ها چگونه است  و صدال    گونه  اين بودكه  او وديگر حضار بدانندكه  نحوه عملكرد اين      

، درعين حال  تصورمي كنم  كه  موضوع  كاظم  اخوان        .  و بيهوده است   ثبه هرآنچه  غيرازخود، كاري عب  
بل  دفاع از آزادي بيان  دربسياري  از       مدرشرايط  حاضر كه  نهضت حمايت  ازخبرنگاران  و عنوان  س          

 اسيرايراني  دربند ٤ ، هم  وضعيت   ي جدي  آن پي گير  بهترين  فرصتي است  كه  با    ،  نقاط جهان  فراگيرشده  
 .افكارعمومي جهان  بيشترآشكارشود   رژيم صهيونيستي  وهم  ماهيت  اين رژيم  و حاميان آن  در             

با ،   روزنامه نگاران  ن صنفيمپيشنهادمي كنيم  كه  وزارت فرهنگ  وارشاداسالمي  وانج      ،  درهمين راستا
نسبت  به اين  موضوع      جهانيان  خصوصاً روزنامه نگاران  را      ، توجه لليارائه  برنامه هاي  متنوع  بين الم    

درقبال  اين    كه  خود را   )  ، ايراني  ياخارجي  حقيقي  ياحقوقي  (فراخواني  بدهند كه  هركس    جلب كنند و 
 .ايفاكندسهم خود را در اين  راه        ،  مسئله  متعهدمي داند، با هروسيله  وامكان  وتواني  كه  در اختياردارد         

 ، مجسمه سازان    ، فيلمسازان اديبان  ، ، سخنوران  ، نوازندگان  ، نقاشان  ، مترجمين حانا ، طر روزنامه نگاران
 ، توان واالي  خودرا براي  روشن شدن       پتانسل عظيمي  دارند كه  مي توانند درصورت  ايجادانگيزه       ... و

 با   ،كار گيرند كه  اميداست  اين همت    ه ب  گارـهمكارخبرن   اسيرايراني  وخصوصاً كاظم  اخوان ـ    ٤وضعيت
 هللاشاا ان. بذل توجه  دست اندركاران  امر، ايجاد و تقويت  شود

  ارغنده پور مكري

 سالم
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 ١٩ ضميمه
 ١٣٧٨خرداد 

 ! شهيد شده حاج احمد متوسليان 

 مصاحبه اختصاصي  با حجت االسالم  اختري  سفيرسابق  ايران  دردمشق 

ها و زندانيان ايراني  در      گروگان  وضعيت  هگاه  دربار  ن  سياست خارجي  كشور، هيچ    متاسفانه  مسئوال 
انتظارمي رود، شفاف    گونه  كه  بايد و      آن چه لبنان  و چه  ديگر كشورهاي جهان ـ        خارج  ازكشورـ 

و بعضي  شعارها و صدور بيانيه هايي  با مضمون  محكوم كردن              عمل نكرده اند و همواره  با تكرار      
ويا  ـ   ، چهارگروگان ازجمله  مواردمهم  در اين زمينه .كار را ختم به خير كرده اند ! منتظرجواب قطعي  بودن 

 النژ  بر امزدوران ف ايراني  درلبنان  است  كه  طي حمله  رژيم صهيونيستي  به لبنان  و تسلط            ـ بيشتر ازاينها 
 فقط اسم   ،تبليغاتي  اعالم مي شود هاي در بوق   زهآنچه كه  امرو .  مفقودشده اند ١٣٦١ ، درسال     بيروت

   طي  اطالعيه اي  رسماً اعالم       جمهوري اسالمي ، درحالي كه  وزارت خارجه     چهارايراني  مطرح است وبس 
 ١٣٦١ تيرماه سال    هاي  به  گروگان گرفته  شده  در شمال بيروت  در روزهاي مياني         تعداد ايراني  كرد كه 

  .رسمي  از سه نفر ديگر اعالم  نشده است        كه  متأسفانه  تاكنون  هيچ گونه  اسم  و       هفت نفر مي باشد    
. هامي شود  خانواده هاي  اين  گروگان    هباعث  ناراحتي شديد روحي  ،  متأسفانه  بعضي اظهارات  ضدونقيض   

رمحافل   ولي  د   ، ، درسطح  عموم  منتشرمي شود     زنده بودن  آنان  ازچندگاه  خبري  مبني بر    مثالً هر 
كرده است  عنوان  همه  اينها درحالي  است  كه  راديواسرائيل         .خبرشهادت  آنان  داده مي شود   خصوصي تر

وهمه  نشان  از    .هاي ايراني  خبر خواهندداد   گروگان راد بدهد، آنان  نيز از    آايران خبري  از ران     اگر  كه   
 چرا وزارت خارجه      اين كهحال   .است هاي ايراني  ازوضعيت  گروگان   ها مطلع بودن  صهيونيست  

هاي ايراني  درلبنان  را به  سازمان ملل  ببرد و           همه  گروگان  حاضرنيست  پرونده  ،   جمهوري اسالمي
 كسي  نيست  تا از    واقعاً. الي است  كه  تاكنون  بي پاسخ   مانده است       وس قطعي  كند،  درخواست  جواب 

 گفته   اينكهچيست ؟ يا   ،  سرمي برنده هايي  كه  در زندان عتليت  ب     رژيم صهيونيستي  بپرسد اسامي  ايراني   
كيست  كه   ! ؟قال وتالش  براي  آزادي  آنان  بيفتند      ت چون  بايد به   !شده است  و حضرات  پنهان  مي سازند؟    

 ؟نداند هاي  داخلي  لبنان  را    هاي غربي  درجريان  جنگ   كليدي  ايران  درآزادسازي  گروگان    نقش مهم  و 
كه  ـ   خالي  و از اين  عمل مثبت  خود بهره نبرديم  و به يك  تشكر خشك            ،  گونه  كه بايد  نآچرا   پس 

 ؟همراه  با تهمت  وافترا بودـ بسنده كرديم  بعضي جاها



 ٣٦٩  ضميمه ها

٣٦٩ 

كه  از قديمي ترين     ،   درسوريه  ايرانجمهوري اسالمي سفيرسابق   ،  حجت االسالم والمسلمين  اختري  
، داده اند» شيخ السفرا« ي  در اين كشور بوده  و به همين  خاطر به ايشان  لقب            سفراي  كشورهاي خارج 

  درباره  وضعيت   ،محل  سفارت ايران  دردمشق  انجام دادند      در١٣٧٥درمصاحبه اي  كه  زمستان سال   
 ، ايشانضمن تشكر بسيار از.  سخناني  اظهارداشته اند كه  جاي  بسي تأمل دارد ،هاي ايراني  درلبنان  گروگان

 ، متن  سخنان  آقاي اختري  را      صبور ومعظم  اين  بزرگواران     پيشگاه  خانواده هاي به  عرض معذرت    و
، م  مسئوالن  وزارت خارجه   ياميدوار .   منتشرمي كنيم  ،بدون  هرگونه  دخل  وتصرفي     كلمه  به كلمه  و  

الزم  به ذكر است  كه  سفيرايران       . دهند  ها پاسخ  قانع كننده  خويش  را ارائه      حداقل  نسبت  به اين  صحبت   
هاي ايراني  درلبنان  وسوريه  بوده است  و به همين لحاظ         شخصيت همواره  يكي  از بانفوذترين   ،  دردمشق 

ما نيز اميدواريم  كه        . نگاه كرد  اهاي ايشان  به چشم  اظهارنظري  ساده وگذر      صحبت نمي شود به 
 و دراينجا   ،شان  بازگردند  آغوش  خانواده هاي  معظم   فقودشده اند، سالم  به  همه عزيزاني  كه  درلبنان  م    
شان  را   مشخصات  و تصوير عزيزان    ،  نيزمي خواهيم  كه  ضمن تماس  باما     ازخانواده  سه ايراني  ديگر  

 .دراختيارمان  بگذارند

 اللهم فك  كل اسير

 قطعي اي  هشده اند، به  نتيج    ه  به گروگان  گرفته    ، آيا دررابطه  با چهارايراني  ك       جناب  آقاي اختري  :فكه
درجلسه اي  ) ٧٥ زمستان (چندي پيش،    ظاهراً يكي  ازمسئوالن نظامي      اين كهد؟ باتوجه  به       يرسيده ا

خواهدشد كه     اين  چهارنفر اعالم     ه ، خبرقطعي  دربار  صحبتي كرده  وگفته بود كه  طي  سه چهار ماه آينده     
 .شهادت  رسيده انداسيرهستند يا به 

 و  ]مسئوالن  كشورسوريه [ ها من  برحسب  اطالعاتي  كه  من دارم  وچيزهايي  كه  از سوري             :اختري
 هركسي  كه    ،  باالخره  اگراينها حيات داشتند    اين كه  ، معتقدم  كه  آنها حيات ندارند؛ براي       ديگران شنيدم

  اين مراحل   ه ، مي خواهدازش  استفاده بكند وهم   ضعفاينها يا درقدرت  يا در       ، داره ]دراختيار[آنها را   
فاالنژها بودند، آنهايي كه      داشتند، ]هاي ايراني  را دراختيار   گروگان[آنهايي كه    . كه  درلبنان گذشته  االن  

 ]هستند[ اسرائيلي ها باالخره  اهل معامله      ]تحويل شده اند[مي گويند كه  اينها درضمن  به دست اسرائيلي ها    
به   ]دولت  لبنان   [بعدهم  با حمله     .  ، تاحاال آورده بود    اگر كسي داشته  . معامله كنند ي خواهندم

  ، بازهم  اگر چيزي بود، آنهاهم  آشكار        اوضاع مناطق فاالنژها وگرفتن  سمير جعجع  و به هم خوردن       
 ازهمين  گروه سمير   ـ كشورهاي غربي  مابرحسب  همان اطالعاتي  كه  ازبعضي  ازمناطق غربي  ـ        .مي شد

كه  اعالم كردند كه  گفتن  اينجا محل دفن  اينها           جعجع  اينها آوردند، البته اينها جايي  راهم  آوردند         
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ظاهراً [آنها مي گويند كه  اينها گروه زيادي  بودند          . ، چيزي  نيست  البته  يك قبري  . است ]ها گروگان[
 ابوده اند كه  همگي  توسط  جنايتكاران فاالنژ به شهادت        تعدادزيادي  از اهالي بومي  بيروت  نيز آنج        

ريختند توي  يك  گودالي      اينها را .  اينها را زدند، يعني  افرادمختلفي  بودند، اينها راكشتند          ] رسيده اند
 .]ودفن كردند[

 اين  محل  در خودبيروت  است ؟  :فكه

 .ت  يا نمي دانم كجا، نمي دانم  يا باالي بيرو]بيروت [در خود  . آري :اختري

 منطقه برباره  ديگر؟  :فكه

 .ما براي  ، ولي  آن  نقشه اش  را آورده بودندمن  يادم نيست  االن  كجاست :اختري

 ، يا   ببينند چگونه است   برداري  كنند كه      آيا اقدامي شده  كه  مثالً محل  موردنظر را خاك               :فكه
 چيزي هست ؟ 

  . صورت نگرفته چيزي  ياون  اقدام . نه :اختري

 طرحش  را هم  نداريد يا ايران  به فكر چنين كاري نيست ؟ :فكه

 . ، معلوم نيست  چيزي  ازش  دربياداونا توي منطقه.  ، فايده اي نداردنه :اختري

 ١٣٧٥دمشق ـ اسفند

 حميد داودآبادي

 فكه ماهنامه 

 

 
 ٢٠ضميمه 

٢٢/٣/١٣٧٨ 

 حاج احمد شهيد شده   ! توجه توجه
  بي بازگشت  حاج احمد متوسليان   مسافر ه چندكلمه  درباربيشتر از

! پسر . بايد چيزي بنويسي  !  بجنب خودم  به خودم  گيرمي دهم  كه   ،  اواخر خرداد و اوايل تير كه مي رسد    
داد وهوار راه     . بايد هرسال  برايش بنويسي   . بايد اداي دين  كني   . تو هر چه  داري  از حاج احمد است       

گرد وخاك    . اما خداوكيلي  ديگه  خسته شدم      .حقيقي  را نشان  اين  مردم  بدهي       ، حاج احمد بيندازي 
 .ت  دوست  دارند  يسحاج احمد را تا ن    ،  كنيم  كه چي ؟ كي  گوش مي كند؟ اين  مردم ؟ همه  اين  مردم            



 ٣٧١  ضميمه ها
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فقاي  نزديكش   حتي  ر  حاضرم  شرط ببندم  اگر حاج احمد با همان اخالق  و روحيات  سابقش  برگردد،          
مگوري بود، نه  شهرونِد گوگوري       خميني واليت حاج احمد مرِدميدان     . هم  دوروبر او نپلكند      

 ، لطفاً عينك سياهي  را كه  اين  روزها همه  از پشت آن  به دنيا             ها سياسي نيست  اين  حرف  . جامعه مدني
خيلي  ساده اند كساني  كه        . يستجامعه مدني  مال  اين  دوسال  ن        حرف . برداريد،  نگاه  مي كنند 

زادي  وقانون مداري   آاين است  كه  جامعه مدني  و     ،  هاي  قبلش    فرق  اين  دوسال  با سال     .طورفكركنند اين
.  هفتاد است  نه دوم خرداده مال  ده ،من  وحرف من داد. شده  چماق  يك عده  آدم عقده اي  و جيغ جيغو...و

ها  ريختند توي خيابان ،  ها كه  ادعامي كنند عاشق  حاج احمدهستند       بسيجي چنددفعه  اين مردم  و اين    
 يك  حركت مردمي    وتظاهرات كرده اند؟ چنددفعه  جلوي مجلس  متحصن شده اند؟ اصالً تا به حال          

حركت مردمي  كه مي گويم   ( انجام شده ؟  خداهخشك  وخالي  براي  تعيين تكليف  اين  چهار تا بند            
قضيه  اين است  كه  عشق وحال  با اسم  و رسم                ) .هرات  صد،صدوپنجاه نفري  نيست   منظورم تظا

حقيقت  اين است    . مال  خانواده هاي  بيچاره شان  ،  شان  و سوختن  به درد اسارت   ،  حاج احمد مال ماست  
ني تر  براي  ما دوست داشت   ، ، حاجي  اسيرباشد  كه  كسي توي  اين  مملكت  منتظر بازگشت  حاجي نيست       

دلمان  را خوش كرده ايم  به يك     ،  اين  همه سال   . گول بزنيم خودمان  را كه  نبايد   . همين  است ديگر . است 
 ولي  يك دفعه  ننشستيم  فكركنيم  كه  آخر پس      ،  مشت شعار وتعريف  وتمجيد ودعا براي  برگشتن  آنها      

 بالتكليف  اين  عزيزان     خيال  خانواده هاي چرا ما   ،  چرا كسي  كاري نمي كند؟ يا اگر كاري  انجام مي شود      
قدربنويسيم  حاج احمد  ه ديپلماتيك باشيم ؟ چ  هاي سياسي  و  قدربايد اسير بازي  ه را راحت نمي كنيم ؟ چ  

اما به غيرت  كسي برنخورد كه  پس  چرا براي  يك               ،  چنين  وچنان  بود و چنين  وچنان  كرد           
يكي  درميان    تره  هم  خردنمي كند؟ من كاري  به اين  بيانيه هاي      ،  اين  دولت عريض  وطويل   ،  همچين آدمي 

 دنبال  واقعيت  هستم  نه  بازي  باكلمات  و         من ،ندارم ... ، كميسيون  سياست خارجي  و   وزارت امورخارجه
  خدا گردن  اين  مجامع بين المللي  را بشكند كه         . درخواست  كردن  ازمجامع بين المللي  ومحكوم كردن   

حاضرم  قسم  بخورم  همين  مجامع بين المللي  در          .  مي كشيم  از دست  همين  نامردهاست        هرچه
يد اينها شهيدشده اند،   ييد به  همه  بگو   يحداقل بيا بابا. سربه نيست  كردن  شير بيت المقدس  نقش داشته اند    

ل  مي رود فالني  وفالني       هر چندوقت  يك بار شلوغ بازي  راه  مي افتد كه  احتما            . تمام شد ورفت 
 ، درسالگرد  هرسال .  فرنگي  گفته  كه  من  يك  خبرهايي  از آنها دارم             هد و فالن  پدرسوخت    نباش زنده

وچند تا هم  يادواره  سرد وخنك         ،  يك  كم  ما به هم  مي بافيم  و يك كم  هم  ديگران             ،  شان  اسارت
 داستان  از  . هانيست  نقل  اين  حرف    ،نه خير عزيزان  من   .. . بنازم  به  اين غيرت    .برگزارمي شود وتمام 
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مي خورند تا سرداران     بيشتر به درد سياست خارجي  ما    ،  شده  هاي گم اين قرار است  كه فعالً ديپلمات    
ما كه  ، اما .  انداخت داد راه مي شود به اسم  آنها داد وبي حداقل  يك  چندصباحي . زنده  وحاضر درميدان 

 ، تان  را مشخص كنيد، من  همچين  قصدي ندارم         اگرشما نمي خواهيد تكليف    . دار نيستيم سياستم
 ، محسن    ، كاظم  اخوان  حاج احمد متوسليان  و سه نفر همراهش    : پس بگذار حرف آخر را بزنم  وخالص     

ل  ا تنها احتم ،   در اين مدت    .هاست  كه  به  شهادت رسيده اند      تدم،  و تقي  رستگارمقدم     موسوي 
ها جسته    رسانه هاي خارجي  طي  اين سال   اين  مسئله  را  . زنده بودن  سيدمحسن  موسوي  داده مي شود    

را  حتي  برخي از نهادهاي غربي  مدعي  شده اند كه  جاي دفن  اجساد آنها             . وگريخته  اعالم كرده اند 
 ،باورش نمي شود كس هر. ها صحت دارد  جريان  شهادت گروگان ،  صدها دليل عقلي    به  .مي دانند

  ، اما به    من  ازمحضر مادر حاجي  عذرخواهي مي كنم       ! شلوغ پلوغ  نكنيد . به خودش  مربوط است  
توصيه مي كنم  درانتظار  ،  هايي  كه  دنبال  سرگرمي مي گردند يا چيزي  كه  بتوانند منتظرش باشند            آدمهبقي

 نفر خواهدبود، حاالهرچه  دلتان        ٣١٣ز آن     يكي  ا   حاجي اگر هم  برگردد،    .دنباش ) عج (مانزامام 
 .مي خواهدبگوييد

را  »جاويدان اثر « شه اييبشوند؟ اين  لغت  كل   »شهيد « بابامگه  چه عيبي دارد اين عزيزان  هم  مفتخربه عنوان    
روح  شهداي عزيزمان  را قرين رحمت  خودگرداند، علي الخصوص        خداوند . من  كه ريختم . بريزيددور

 .شهيد حاج احمد متوسليان  را، خلص  و بي نشان سردارم

 محمدعلي  صمدي 

  جبهه هفته نامه

 
 

 ٢١ضميمه 
١٥/٤/١٣٧٨ 

 پدرم هنوز زنده است و دراسارت صهيونيست ها به سرمي برد
 گفت وگو با رائد فرزند آقاي سيدمحسن موسوي

 ـ آقاي موسوي چندسال داريد و آيا پدرتان را به خاطر مي آوريد؟

تصويرمبهمي از چهره پدرم     .  سال دارم ١٨ني كه پدرم ربوده شد، من دوساله بودم و اينك             ـ زما 
 .درخاطرم هست، اما گرماي محبت پدرانه اش را هميشه احساس كرده ومي كنم
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 ـ آيا شخصاً درجريان پي گيري سرنوشت پدرتان و ديگرهمراهانش بوده ايد؟

همه اشخاص و ارگان هايي هم     . سئله را پي گيري مي كنم   ـ بله از زماني كه خودم را شناخته ام، اين م        
كه روي اين مسئله كاركرده اند، به من محبت زيادي داشته ودارند، و باوجود آن كه سن زيادي ندارم،        

 .اما پيوسته سوال هاي مرا پاسخ داده ومرا درجريان امور وپي گيري قضيه قرار داده اند

 م ببريد؟ـ آيا ممكن است اين ارگان ها را نا

ـ بله، وزارت امورخارجه و نهادهاي انقالبي و اشخاص بسياري كه پدرم را مي شناخته اند و در اين                 
همچنين بسياري از گروه ها و شخصيت هاي انقالبي در لبنان، كه من    . راه به طور فردي تالش كرده اند   

 .از همه آنها متشكر و سپاسگزارم

 روگان ها چيست؟ـ آخرين خبرها در مورد سرنوشت اين گ

ـ آخرين خبرهاي منتشرشده مربوط به سخنان آقاي احمد حبيب اهللا، رئيس كميته دفاع از زندانيان در              
شهرناصره در فلسطين اشغالي است، كه چندين بار اظهار داشتند ديپلمات هاي ايراني زنده و                    

ير بارها توسط    البته سخنان آقاي حبيب اهللا، ظرف يكي دوسال اخ            . دراسرائيل محبوس هستند 
 .خبرگزاري هاي بين المللي مخابره و در روزنامه هاي مختلف چاپ شده است

 ـ اسرائيل چه سودي از بازداشت آنها مي برد و براي چه آنها را نگاه داشته است؟

خود صهيونيست ها نيز     . ـ بديهي است كه اسرائيل دشمن شماره يك اسالم ومسلمين است              
از . زرگ ترين دشمن وخطر براي خود مي دانند و اين را بارها ابراز كرده اند            انقالب اسالمي ايران را ب  

اما ظاهراً آنها با اين گمان كه ران         . اين جهت آنها اگر بتوانند، از ضربه زدن به انقالب ابايي ندارند           
 اين درحالي است كه    . آراد دست ايراني هاست، احتماالً قصد دارند اين گروگان ها را مبادله كنند            

مسئوالن جمهوري اسالمي ايران بارها اعالم كرده اند كه خلبان آنها درايران نيست و اصوالً اين مسئله              
 .ارتباطي با جمهوري اسالمي ايران ندارد

 ـ كساني مي گويند كه ديپلمات هاي ايراني درلبنان كشته شده اند، دراين باره چه اطالعاتي وجود  دارد؟

يند و منشاءآن، حرف هاي سمير جعجع و ايلي حبيقه فرماندهان               ـ بله، عده اي اين را مي گو        
. نيروهاي فاالنژيست است كه هريك، ديگري را متهم به ربودن و كشتن ديپلمات هاي ايراني مي كند             

زماني گفته اند كه آنها بالفاصله پس از بازداشت، تيرباران شده اند،        . اما اين اظهارات ضدونقيض است    
 زنده بوده و بعداً      ١٣٦٥ات آنها حاكي است كه ديپلمات هاي ايراني تا سال         بعضي ديگر از اظهار    

اخيراً هم يكي از همدستان نزديك ايلي حبيقه معروف به كبرا، كتابي در اروپا                     . كشته شده اند
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 در بازداشت بوده و پس از آن همراه با صدها جوان          ١٣٦٥منتشركرده و گفته است كه ايراني ها تا سال      
مي بينيم كه مسائل   .  لبناني قتل عام شده و درمحوطه مر كز نظامي فاالنژها دفن شده اند           مسلمان شيعه

 سال پس از ربوده شدن،      ٤ يعني   ١٣٦٥سوال اين است كه اگر آنها تا سال            . ضدونقيض است 
و زنده بوده اند، چه دليلي دارد كه پس از آن به قتل برسند؟ مضافاً به اين كه آنها ديپلمات خارجي بوده                

قاعدتاً حساب آنها با حساب صدهاجوان مسلمان لبناني كه در بازداشت فاالنژها به سر برده اند                   
به هرحال، اطالعات جمع آوري شده نشان مي دهد كه در آن سال، به دليل بروز                        . متفاوت است

 . تقل  شده اندجنگ هاي داخلي بين جناح مسيحي لبنان، ديپلمات هاي ايراني ازطريق بندرجونيه به اسرائيل من

 ـ اكنون از مسئوالن چه انتظاري داريد؟

ـ انتظار ما به عنوان خانواده گروگان هاي ايراني، اين است كه با جديت بيشتر اين مسئله دنبال شود                  
زيرا مسئله چندنفر مطرح نيست، بلكه اعتبار وحيثيت جمهوري اسالمي ايران است كه بايد                     

دولت جمهوري اسالمي نسبت به سرنوشت اتباع خود بخصوص      بايد نشان داده شود كه      . حفظ شود
صهيونيست ها براي دريافت اجساد سه سرباز متجاوز خود كه در                . ديپلمات ها، حساس است 

جنوب لبنان كشته شده اند، زمين و زمان را به هم مي دوزند و هردري را مي زنند، چرا ما نسبت                      
نده باشند يا شهيد شده باشند، حساس نباشيم؟ باالخره       به سرنوشت ديپلمات هاي مان اعم از اين كه ز      

بايد سرنوشت آنها روشن شود وحتي اگر شهيد شده باشند، بايد براي دريافت پيكرهاي پاك آنان                 
البته دراين مورد رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي و وزيرمحترم امور خارجه            . اقدام شود

 .اده اند و اين كار را نيز انجام مي دهندجناب آقاي  دكترخرازي، قول پي گيري د

 ـ شما خودتان چه احساسي داريد؟

به . سال هاست كه درانتظار ديدن پدرم هستم     . ـ من شخصاً دلم روشن است كه آنها زنده هستند          
 .هرحال ما تسليم رضاي حق هستيم

 جمهوري اسالمي

 
 

 ٢٢ضميمه 
١٩/٤/١٣٧٨ 

 حاج احمد پيش  امام  است 
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 :ان  را معرفي كنيدلطفاً خودتـ 

 .ها دربياوري  فرشاد ـ ولمان  كن بابا، قرارنشد از اين  بازي

  ، اسمت  را نمي خواهي  بگويي ؟يعني چه ؟ مثالً داري  مصاحبه مي كنيـ 

  .ـ نخير، اسمم  را تو مي داني  بس است

 .ها را چه كسي مي زند  خواننده  بايدبداند اين  حرف،اين طوري  كه  نمي شودـ 

  . ، ماننده ها كاري ندارم ، با خوانندهها را براي  تو مي زنم ـ من  اين  حرف

  .دوستانه اسم  اين  مصاحبه  است  نه  گپ .  آدمي هستي بعجـ 

 .ـ ترجيح  مي دهم  گپ دوستانه  باشد

ني  بايد   را كه  مي ز   هايي وليت  اين  حرف  ئباالخره  تو مس  .  قرار است  چاپ بشود   ،هم  باشد  هرچه ـ  
 . برعهده بگيري 

  .وليتي  برعهده نمي گيرمئـ نخير، من  مس

 مي زني ؟ ها را  همان  حرف  ، بازهمكردم  اين  همه  باهم  صحبت كرديم  و خواهش تمنا،ما را گرفتي ـ 

 اما .  مشكلي ندارد، چاپ  كن  ، خبها را چاپ كني ي ام  كني  اين  حرف   ضـ اين  همه  صحبت كردي  تا را     
  .خاطر يك  گپ دوستانه  براي خودم  دردسر  درست كنم قرار نيست  كه  به 

 .چه  دردسري ؟ اين  جوري  كه نمي شودـ 

  . تو بپرس  من  هم  جواب مي دهم،ـ مي شود يانمي شود، من نمي دانم 

 نمي كني ؟ قبول شان  را  وليتئمس چرا  پس ،هايت  دليل داري  حرف  ، براي بگويي دروغ  كه  نمي خواهي ـ 

  . عوض نشده مبپرس  تا تصميم. ها ـ بي خيال  اين  حرف

  .وليتش  گردن  خودتوستئمس، هاچاپ  شود  ، اگر اين  حرفبخواهي  يا نخواهيـ 

 ، بنده  نه  سرپيازم  ،  طبق  قانون جديد مطبوعات    . توست  كه  چاپشان مي كني   وليتش  گردن  ئ مس ،خود ـ بي 
 . هم  اصرار كني  مي زنم  زيرهمه چيززياد. نه  ته پياز

از  . حاج احمد است  به هرحال  صحبت  راجع  به     .  ، فقط  اين  كارهايت  يادت  باشد       خيلي  خب ـ  
 . حاج احمد بگو

 سپاه پاسداران  از زمان  تأسيس         هحاج احمد مقتدرترين  فرماند    . ـ بنده  نوكر حاج احمد هم  هستم       
حاج احمد سيمرغ     . حاج احمد عشق است    . مردانگي علوي  است     هحاج احمد اسو   . تاحاالست
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 ، هزارتاي ديگه  ازاين  ابرازاحساسات     فرزندخلف  مكتب خميني است  حاج احمد .  خميني  است هشاهنام
 بگم  يابسه ؟  ،دارم

  . ، از زندگيشگو، از شخصيتشباز خود حاجي  ـ 

 ، قرارمان  اين  بود     از من  بهتربلدي   ترا كه  خود   آن .  ، قرارنشد از زندگي  حاج احمد بگويم     ـ آقاجون 
 ، دو ساعت  حرف      ، زندگي  حاجي  در يكي    كه  راجع  به  اسارتش  ومسائل  مربوط  به  آن  صحبت كنيم         

 .نمي گنجد

 . بگو مان  ، شما از اسارت  حاجي  برايرويم  سراغ  اسارت  حاجي  ، ميخيلي  خبـ 

 ، تقي  رستگارمقدم  و كاظم       ، سيدمحسن موسوي كنم  كه  حاج احمد متوسليان    ، خدمت  شما عرض    ـ بله 
وقتي كه  مي خواستند خودرا به  شهربيروت  وسفارت            ٦١اخوان  در روزچهاردهم تيرماه  سال          

ازآن  وقت  تا   . دستگيرشدند،  هاي  حزب ماروني كتائب   در يكي از دژباني  ،   برسانند جمهوري اسالمي
 .»هيچ خبر « معني  واقعي  كلمه به .  از آنها نيست بريمحاال هيچ خبر

 همين  ؟ـ 

  .ـ همين

 خب  به  نظر تو اين  بچه ها االن  كجا هستند؟ـ 

  .ـ پيش  امام خميني

 ؟ ، ديگه  شهيدشدن يعني  تومي گويي  حاج احمد و سه  نفرهمراهشـ 

  .ـ مگه  شك  داري ؟ تو كه  خودت  هم  به  اين نتيجه  رسيدي

  .من  هنوز ته  دلم  اميدوارمـ 

 واال دراين  هيچ شك  وترديدي  نيست  كه  حاج احمد          ،ـ اين  به خاطر عشقي است  كه  به حاجي  داري        
 . ، بي  بروبرگردشهيدشده

 آخه  دليلت  چيه ؟ـ 

 ـ من  را فيلم  كردي ؟ يك ساعت  برايت  چي  مي گفتم ؟

شما لطف  كن  و     .  آن موقع  كه  ضبط نمي كردم    ، هاي  تو را ضبط مي كنم     بابا مثالً االن  من  دارم  حرف     ـ  
 .يك  بارديگر بگو

 . دليل  متقن  و قابل توجه  داريم     ها ده،   ، نكته  اين جاست  كه  ما براي  شهادت  اين  چهار تا شيرمرد          ـ ببين 
مسئله  نمي پردازد كه  طي  اين        هيچ كس  به اين     . اصالً هنوز يقيناً نمي دانيم  اينها دست  كي هستند         
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امثال  سميرجعجع  و ايلي      . وليت گرفتن  اين  چهارنفر را قبول  نكرده      ئهفده سال  هيچ نامردي  رسماً مس   
شان  يك  پول سياه      هاي  هستند كه  حرف    هاي  مكار و غيرقابل  پيش بيني اي       قدر آدم  حبيقه  هم  آن   
 .هم نمي ارزد

  كي هستند؟اين  دو تا كه گفتي ـ 

نيروهاي  ،  در روزچهاردهم  تيرماه   . ـ اين  دوتا از فرماندهان  نيروهاي فاالنژيست  حزب كتائب  هستند        
 . ايلي حبيقه  بوده  خودسمير جعجع  هم  تحت امر   .  سمير جعجع  بودند   اددژباني برباره  از افر   مستقر در 

جا  و به فرمان  ايلي  حبيقه  همان         ندسمير جعجع  مي گويد نيروهاي  من  اين  بچه ها راگرفته ا              
جعجع   . من  ازاينها اصالً خبرندارم،  جعجع  حرف مفت مي زند ايلي  حبيقه  هم  گفته  كه  . شان كردند اعدام

اين   .  ، وخالصه  اين  وسط  معلوم  نيست  كه  چه اتفاقي  افتاده         ، يك بار مي گويد نه   هم  يك بارمي گويد بله  
يك بار هم  گفتند كه  اينها را از         .  آدم  نيستند تا آدم  بخواهد باهاشان  حرف بزند           ها كه  فاالنژيست

  .يه  تحويل  اسرائيل داديمنبندرجو

 ول  اين  آدم ربايي  است ؟ئيعني  االن  معلوم  نيست  چه كسي  مسـ 

از » گروگان گير« يا »آدم ربا« . قضيه  آدم ربايي  يا گروگان گيري  نيست       . ـ كالس باال صحبت نكن   
عمل خودش  هدفي  دارد و براي  رسيدن  به  آن  هدف  است  كه مي ربايد يا گروگان  مي گيرد، بعد                     

اين  چه جور  . ها اعالم مي كند  درقبال  آزادي  گروگان   شرايط  وخواسته هاي  خودش  را     هم مي آيد و   
  .ي  آنها اعالم كردهگروگان  گرفتني  است ؟ نه كسي  شرطي  و درخواستي  براي  آزاد

پس  اين همه  كه  اسرائيل  ران  آراد را بهانه مي كند براي چيست ؟ من خودم  در روزنامه اي  خواندم  كه                ـ  
  .وضعيت  ران  آراد اعالم كرده ها را باخبر شدن  از اسرائيل  شرط آزادي  گروگان

رائيل  اعالم كرده  بود كه  هرگونه  خبري  از        اس. اين طور كه مي گويي نبود  . ـ آن  خبر را من هم  خواندم      
 اين  با حرفي  كه  توزدي     . از سرنوشت  ران  آراد است     موكول  به اطالع   ،هاي ايراني وضعيت  ديپلمات 
ثالثاً ما از    . اوالً كه  ران  آراد به  ما چه ربطي  دارد؟ ثانياً اين  ران آراد بهانه است                .  خيلي  فرق مي كند 

شان  كه  همان      رابعاً آنها هم  از سرنوشت  خلبان      .مطلعيم ،  مان  كه  همان  شهادت است     يزانسرنوشت  عز 
 ها هم    ، خوداين  صهيونيست   اين خلبان  ازهواپيما سقوط كرده  وكشته شده      .باخبرند،  هالكت است 

 اصالً اگر هم  زنده باشد،      دائماً اين  را علم مي كنند كه      ،   به عنوان  اهرم فشاري  عليه ما     امنته. خبردارند
 چهارنفر با پوشش غيرنظامي  كه  مصونيت ديپلماتيك          اسيرجنگي  است  و حكايتش  با دزديدن         

 مصطفي  ديراني     ، اسرائيل  ، به ماچه ؟ از طرفي    سقوط كرده  لبناناين خلبان  در .  خيلي فرق مي كند ،هم دارند
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شان   از داخل  خانه هاي   ،   از ران  آراد    ن  ومطلعين و شيخ عبدالكريم  عبيد را به عنوان  ربايندگا         
عبيد ازاو    پس ديگر ايران  چه كاره است ؟ اگر شيخ        ،دزديده ، اگر مصطفي  ديراني  او را       ستدزديده ا

 ، شما  اين وسط  ايران  چه كاره است ؟ اين  يك بازي  است      ،  در زندان  خودآنهاست    خبردارد كه  اوهم   
الت  راحت  باشد كه  حاج احمد متوسليان       يخ . ، نمي داند م  بيش ازآنچه  مامي دانيم  مطمئن باش  اسرائيل ه 

خود حاج احمد گفته  كه       .  حاج احمد زنده نيست   ،شان  هم كه  زنده باشند    هركدام. حتماً شهيدشده  
 . ها و در نبرد با آنها كشته بشوم  باخداي  خودم  عهدكرده ام  كه  به دست  اسرائيلي

 هاي  محبوس  در زندان عتليت  چيه ؟  جريان  ايرانيپس ـ 

 را  الوجواب  اين س  . اول  قرارشد داليلم  را مبني  برشهادت  اسرا بگويم         . ـ به  اين موضوع  هم مي رسيم   
 زيادي  براي  مطرح كردن  مسئله        هاي ها فرصت  طي  اين سال . ها خواهم داد  هم  در ادامه  صحبت     

يل  ئيل  است  واسرا  ئ طرف حساب  ما طبق  شواهدموجود حزب كتائب  نوكراسرا     . آمدها به وجود  ديپلمات
طرف حساب  اصلي  ما      پس  به نظرمن    . هم  حرفي نيست  ) ويا ارباب آمريكا  ( هم  نوكر آمريكا    

 .  جدي  مواجه شده  وحتي  ضربات سختي  خورده است     آمريكا درلبنان  باخطرات   بارها منافع . آمريكاست 
كه  » كلي اويليام  ب «ن نفر از اتباع آمريكا درلبنان  به گروگان  گرفته شدند كه  برخي از آنها مانند               چندي

، »ديويد دوج  «.هاي  بسيارمهم  و باارزشي  بودند     براي  آمريكا آدم  ،  درخاورميانه  بود  رئيس  ايستگاه سيا 
، »توماس  ساترلند «،  »تري  اندرسون   «،»لوترجنكو«،  »پيتر كليبورن « ،  »ريفر بنجامين «،  »جرمي  ليفنن  «
جان   «،»جان  كوفمان   «،»الك  كوليت  «،  »زنيويليام  هيگ «،   »رابرت  پولهيل «،  »جسي  ترنر «،  »لن  استين  آ«

هاي  ما درجريان       بعد از اسارت  ديپلمات      ... و» گالوس  لزرچا «،»روژه  اوك    «،»نورماندان 
ب به  سها را منت     گيري  كه  دولت آمريكا غالب  اين  گروگان          ربوده شدند هاي جاري  درلبنان    تنش
» تري  ويت  «افرادي  مثل  . مي داند  »جهاداسالمي« گرايان  وبخصوص شيعيان  وگروهي  موسوم  به      اسالم

آيا تو قبول مي كني  كه  در هيچ كدام       . هم كه  انگليسي  بودند وبه گروگان  گرفته شدند    » جان  مك كارتي  «و
؟  آمريكا و اسرائيل  به  بچه هاي ما دسترسي داشتند، پاي  آنها را وسط نكشند         اين كه  ين موارد به فرض    از ا 

 ،  به دامن  هركشوري    .شان  آزادشوند   آمريكا وانگليس  وفرانسه  خودشان  را جردادند تا اتباع               
هاي  ما   ديپلماتبار پاي      حتي  يك   براي  وساطت  در اين  قضايا چنگ زدند، اما            ،بخصوص ايران

آمريكا واسرائيل   ،  به نظرمن  اگر عزيزان  ما زنده بودند      . وسط نيامد، چون  به آنها دسترسي  نداشتند      
. دننمي كر درنگ ،  كلي ايا ب  دوج  آنها براي  تسريع  درامر آزادسازي  افرادي  چون          لحظه اي  ازاستفاده  از  

 موقع  ايران  هم  درلبنان  نفوذزيادي  داشت               آن. حزب كتائب  باغرب  روابط تنگاتنگي  دارد       
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، واسطه  قراردادن  ايران     و   هاي ايراني      ديپلماته   وآمريكامي توانست  ازطريق  پيش كشيدن  قضي      
هاي  خودبكند، البته  ايران  درآزادي  بسياري  از اين               آزادي گروگان حداكثرتالش  خودرا درجهت   

  .نقش مهمي داشت ها گروگان

 ها كسي  هم  كشته شده ؟ ين  گروگانازاـ 

 مختلف    سال هايدر،  صدها نفر درلبنان    . ـ بگذار اين رابگويم  كه  لبنان  سرزمين گروگان گيري  است        
هاي    ، بخصوص  درسال   اين كار درلبنان  .ها نفر از آنها ديگرخبري نشده      گروگان  گرفته شده اند كه  از ده    

تعدادزيادي  خبرنگار، ديپلمات  و غيرنظامي        . ك  امرعادي  بود    ي ١٩٩٠تا  ١٩٧٥ ، از    جنگ داخلي
ماه  ناپديدشدن  جنازه اش    ١٨كه بعداز  ( كلي ا ، آزاد وحتي  كشته شدند، ويليام  ب      دراين جريانات  دزديده 

 آمريكا براي    . سختي  بود هپيداشد واين  براي آمريكا ضرب    ،  كه  معلوم بود به تازگي  باگلوله  كشته شده      
  چيزي  گيرش نيامد ومسئوليت  اين        ، زيادي زد وآخرهم  غيرازجنازه    كلي  دست  وپاي   اآزادي  ب 
 »يگينزويليام  ه «و» ميشل  سورا  «).گيري  وقتل  را همان  گروه جهاداسالمي  برعهده گرفت          گروگان

حاال  . ان  گرفته  گيري  قربانيان بسياري  را درلبن        گروگانه البته بازهم  مي گويم  كه  پديد        .هستندهم
 مي گذاري  بقيه  حرفم  را بزنم  يانه ؟

 .ادامه بدهيد لطفاًـ 

 سال   ١٧مقطاران  اوست  كه     ه حاج احمد و    ترين  دليل  براي  شهادت     ـ خالصه  به نظر من  اين  مهم      
 اصل    . قضيه  را ماست مالي  كرده  و ازذهن ها پاك كنند              است  همه  سعي مي كنند يك جوري      

 صورت  مسئله اي  وجودندارد، ما   . وليت كشتن  آنها را برعهده  نمي گيرد     ئمس ااين است  كه  كسي   ماجر
پس چرا اسرائيل  اين    ،   ماكيست ؟ خودت  بگو، اگر اينها گروگان هستند        هنمي دانيم  رسماً طرف معامل  

اگر نفعي دارد  .  نفعي  دارد اسرائيل  چه اي  بر اصالً نگه داشتن  اينها   . همه سال  از آنها استفاده  نكرده     
حتي درمورد ران  آراد هم اسرائيل   به صورت  تلويحي          . مي خواهد پس چرا صريحاً نمي گويد كه  چه     

صحبت مي كند وصريحاً نمي گويد كه  موضعش چيست  ويا اين كه  مثالً شما زنده  يامرده  ران  آراد                  
دليل ديگر من  براي شهادت  اين عزيزان       .بدهيم شما را هاي    تا من هم  زنده  يا مرده  ديپلمات      ،  رابدهيد

 . ها و رفيقش  سميرجعجع  است     همين اظهارات  ضدونقيض  ايلي حبيقه  فرمانده  واحدنظامي  فاالنژيست     
از نوع  صحبت كردن  اينها به راحتي  مي شود فهميد كه  سربچه هاي  ما را زيرآب  كرده اند وحاال دارند با         

ضمناً . از زيركاري  كه  كرده اند شانه  خالي مي كنند        ،  به  گردن هم   وليتئ وانداختن  مس   خالي بندي 
اين  ،  دليل ديگر چندين بار به كشتن  اينها اعتراف كرده اند، هرچند قبالً هم  گفتيم  كه  اينها آدم  نيستند، اما            
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 و درآن  مدعي شده  كه  اسراي ايراني         ، كتابي  را منتشركرده   خر كبرا يكي  از هم پياله هاي  حزب كتائب     ااو
.  مركزنظامي  فاالنژها دفن شده اند     ه شده  و درمحوط   از مسلمانان شيعه  لبناني  قتل عام    همراه تعدادي   

 آقا توي اروپاست  ومثل  جعجع    . نداريم،    فرض كنيم  اين  مردك نامرد دروغ مي گويد    اين كهدليلي  براي    
واهمه اي  ندارد و دليلي  ونفعي       از چيزي  ترس  و   ،  شان  هستند   ويا افزايش  جرم    يا حبيقه  كه  فكرمقام    
 .از دروغ گفتن  نمي برد

  چه دليلي  داشته  كه  بعداز آن  اعدام شوند؟، سال  بعداز اسارت  زنده  بوده اند٤اگر ـ 

ها  اين  بي شرف . وني  نيستند اينها تابع  هيچ ضابطه  وقان     . ـ بابا راجع  به فاالنژها اين طوري  فكرنكن       
نكشته اند  ال  كه  چرا تا آن موقع  آنها را        واين س. ها هستند  ترين  آدم  غيرقابل  پيش بيني ترين  و گستاخ    

به همان دليلي  آنها راكشته اند كه  چهارسال      . درمورد فاالنژها معني ندارد  ،  وچرا بعداز آن  آنها راكشته اند    
اينها يك مشت  آدم درنده     . شان  داشته اند  آنها بدهند زنده  نگه     خبري  از ترين     كوچك اين كهبدون   

قطعه قطعه   حاضرند پدر ومادر ويا فرزندان  خود را       ،  شان  ييارضاي  حس  درنده خو   هستند كه  براي   
 . كنند

 .هاي  در بازداشت  فرق مي كرد شان  با بقيه  جوان آخر آنها ديپلمات بودند حسابـ 

اسيرگرفتن  حاج احمد چه نفعي  براي  آنها داشت  كه          . ها مطرح نيست  فاالنژها اصالً اين حرف  ـ براي    
  كه  منظورنظر   ي يا ايراني هاي  د اوهم  يا خالي مي بند    م داشته باشد؟ هرچند به نظر   شنمثالً زنده  ماند  

ها را همان     ديپلماتديگري  هستند، چون من  يقين دارم  سمير جعجع  راست مي گويد و           كسان،  اوست 
هاي  آقاي محتشمي  هم  درمورد پيداشدن  ماشين حامل  آنها          روزهاي اول  اعدام كرده اند، اين از حرف    

خبري است  كه  درمطبوعات  هم  به چاپ  رسيد ولي كسي  به  آن               دليل ديگرم  . پيداستدرطرابلس،  
عات آلمان  كه  واسطه  تبادل اسرا واجساد         اطالهرئيس  ادار ،  اشميت باوراند  قاي  بر  آ .توجهي نكرد

 ، تبادل  اسراي ايراني  پرسيدند  ه  ها وقتي  از اودربار     دريكي  از آخرين  تبادل    ،  حزب اهللا با اسرائيل بود  
اين  خبر كم اهميتي  نيست  و      » .به ايران  تحويل دهيم    دقيق  محل دفن  آنها را   هما حاضريم  نقش  «: گفت 

 يك بار هم   . ديگر به من  مربوط نيست  ،  را جدي گرفته اند يانه    اين كه  آن . ياري داردبه نظرم  اعتبار بس  
قبل از ،   كل سپاه هفرماند  ،برادر رحيم  صفوي   ،   شركت  داشتم    ٢٧ركوقتي  درمراسمي  در ستاد لش      

ر، بخصوص  شهيدحاج احمد متوسليان       كبراي  شادي روح  شهداي  اين لش     «: شروع سخنراني  گفتند 
ضمناً . مسلم  است  كه  حاج رحيم  از سرنوشت  آنها بيشتر اطالع دارد              ،خب» .فاتحه اي  ختم كنيد 

، ها هم  وزيرسپاه بود    ول  لجستيك سپاه  و مدت    ئ ، مس خودمن  ازمحسن  رفيقدوست  كه  درآن  ايام        
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ستقيم  ها به صورت  م      آقاي  رفيقدوست  مدت     » .اين عزيزان  شهيدشده اند  «: شنيدم كه  گفت   
  ههمين  مصاحب  . ترين  افراد دراين  زمينه است    گيري مي كرد و به نظر من  ازمطلع      ها را پي   قضيه گروگان

 مگر درفكه  نخواندي ؟ اوصريحاً گفته  حاج احمد        ،سفيرايران  درسوريه  بود   ها آقاي اختري  را كه سال  
، ال  كرده بود كه  خبري  از اينهاداريد      و سيدحسن  نصراهللا  هم  درجواب  كسي  كه  از او س           .شهيدشده 
مصاحبه اي  كرد وگفت  كه  ماشين  حامل  بچه ها را         ها آقاي محتشمي  هم  درهمان  سال   .  »هيچ «گفت  كه 

ديگر چه حرفي    . داشته ن  آثار خون  وگلوله  وجود    آپيداكرده اند كه  در   درحالي  شان،  ت ارفرداي  روز اس  
 براي گفتن  مي ماند؟

 ...و  زنده اند هاي ايراني خر احمد حبيب اهللا  اعالم كرده  كه  ديپلماتالي  اين  اووـ 

 ، اين  همه سال  كجابوده ؟    ـ مگه  اين  احمد حبيب اهللا كيه ؟ رئيس  كميته دفاع  از زندانيان  درشهرناصره            
ته  چندنفر ايراني  در      گف،  ها زنده اند  نگفته  ديپلمات  تازه  اين آقا  . معلوم  نيست  آدم  وعامل كيه     

 مگه  به تونگفتم  كه  فقط  اين  چهارنفر ايراني  اسير            . ظاهراً سه نفر . هستند ليت  محبوس تزندان ع
اعالم  كرده   ،  ل  داده بود ئ اوا وزارت خارجه  دريكي  از بيانيه هاي خودش  كه  آن     . يلي ها نيستند ئدست اسرا

يك نفر ديگرهم  كه  خودم  خبردارم  كه  اسير        . شده اند  گرفته  كه  سه نفر ديگرهم   درآن  روز به  اسارت        
بگذاربگويم   . پس اين  دليلي مطمئن  براي  زنده بودن  بخصوص  حاج احمد نيست       . دست اسرائيل  است  

هرچند . سيدمحسن  موسوي  است     آن هم  ،كه  اين وسط  فقط  احتمال  زنده بودن  يك نفر بسيارقوي است       
ترين  آنها رسيدن  پيغامي  به خط           ولي  عالئمي كه  مهم      ،ين  مطلب هم  كامالً يقين ندارم      بنده  به ا  

 ، بقيه اش  همه  حرف است      فقط  همين  .همسرش مي باشد را نمي توان  انكاركرد     خودآن عزيز به دست  
 برسانند، چرا تا    موسوي  يا رستگارمقدم  توانسته اند خبري  از خود       اگر مثالً  . مستدل  نيست  . وفرضيه

 به حال  هيچ اثر ونشانه اي  از حاج احمد و اخوان نشده ؟

  ... حسابي  نااميدمان  كرديـ 

 .بي خيال  قضيه شده اند حضرات  وقتي  مطمئن شدند كه آنها زنده نيستند ديگر، طور كه پيداست ـ آن 

 كجا بي خيال  شده اند؟ چرا بي انصافي  مي كني ؟ ـ 

من  نمي فهمم  ! ها هالك مي كنند طفلكي ها خيال  نشده اند، دارند خودشان  را براي گروگانببخشيد، بي  ـ
آه  . فرياد كسي  به جايي  نرسيد    ،  آن موقع  كه  وقتش بود   وري  فرشاد؟ آقدر خل بازي  درمي    توچرا اين 
 مدني  هستند وكسي    به جايي نرسيد، حاال كه  همه  درحال پايه ريزي  جامعه           مادران  اينها    هدل سوخت
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نكند مي خواهي بگويي  بنيادعاشورا يا دّوم خردادي ها؟      . كي  به فكر اين  چهارنفراست     ،  به كسي نيست 
 .شهروندي  جامعه مدني  مناسب  هم نيستند تازه  افرادي  مثل  حاج احمد متوسليان  اصالً براي 

  .تورو خدا سياسي اش  نكنـ 

 . ، ببخشيدـ راست گفتي

 ؟ ديگه اي نداري  حرفـ 

شان  هم     ، هر كدام  شهيدشدها    خيالت  راحت باشد كه  حاج احمد متوسليان  حتم        اين كهـ چرا؟ اول      
خود حاج احمدگفته  كه  باخداي خودم  عهدكرده ام  كه  به دست            . زنده باشند، حاج احمد زنده نيست   

 قصه هاي  اين  وآن   ورا بگذارم  و به  حرف        من  حرف حاجي     . ها و درنبرد باآنها كشته بشوم    ي  اسرائيل
 ؟ سال  توي چهارديواري  حبس كرد    ١٧گوش كنم ؟ اصالً تو باورت مي شود كه  بشود حاج احمد را            

  )عج (اين وعده  را خودش داده  و ردخور هم ندارد، مگر در ركاب  امام زمان           . حاجي  ديگربرنمي گردد 
. اين مملكت  منتظر اين چهارنفر نيست  مگرخانواده هاي  اين عزيزان       كس  در    هيچ اين كهدوم    . شااهللا ان

اين همه  مي گوييم    .حاج احمد اسير را دوست دارند وسرنوشت  اسرارآميز او را بيشترمي پسندند          همه 
ها صدنفر    ، اما طي  اين  سال     ، چه هاكرده  وچه  فتوحاتي  كرده  وفالن  و بهمان        كه  حاج احمد فالن بوده  

و شعار بدهند و آزادي  اينها را بخواهند ياحداقل                  ها دم  پيدانشدند كه  بريزند تو خيابان         آ
خيلي  از اينها كه  سنگ  او        .كارخيلي ها زار است  ،  كه  حاج احمد اگربيايد   يادت باشد. شان را جنازه هاي

  ه خورد »چك «لي  از اينها  خي.  به  دلش مي كردند   خون ،وقتي  او درميان  ما بود     ،  را به سينه  مي زنند  
هاي زيادي  را   جاني  داشته باشد و بگذارند كه  حرفي بزند، دندان           حاجي  اگر بيايد و     . حاجي اند

اين  روزنامه اي    .  نيست براي همين  است  كه  مي گويم  حاج احمد شهروند جامعه مدني       . خواهدشكست
از ِقَبل  غيبت  امثال  حاج احمد      ،  معرفي مي كند   ، كارمندسفارت كه  حاجي را باعنوان  احمد متوسليان     

اين  . ي  براي  اينها باقي نمي ماند    »نشاط «است  كه  ترك تازي  مي كند وحاج  احمد اگر بود كه  ديگر             
او  . من  او را به خوبي مي شناسم       ! ست  آقاي  شمس الواعظمين     ا  كارمندسفارت  آدم خطرناكي  

 . سردار بسيج جهاني  مسلمين است    حاجي . لمان  علوي  بوده وهست     ، سردارمس شهروندايراني  نبوده 
  .اشدبارزاني  خودت » ايران »  شهروندي

  .ش نكنيسياسـ 

ضمناً فكرمي كني  اگرحاج احمد زنده برگردد      ! ـ تو هم  فرشاد، ديگه داري  كفر مرا باال مي آوري             
مگر  .  كل سپاههيا مثالً فرماند   . ر فالن  وبهمان  كلش ه   ، فرماند  سپاهِ  فالن  وبهمان     هچه مي شود؟ فرماند 
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 دلت مي آيد حاج احمد برگردد و اين كارها را با          ؟دارند با اين بچه ها مي كنند     نمي بيني  چه معامله اي  
نانجيبي  به  او بگويد كه        ه كند، يا يس و صدام  مقا    »پل پوت«يك  پدرسوخته اي  او را با     ؟  اوهم  بكنند 

  ... حيف نيست؟خرهم  در غربت  ومظلوميت  منزوي شودآ تو منطق كور است  و شهادت طلبي 

    ديگه  حرفي  براي  گفتن نداري ؟ اين كهمثل  ـ 

  .ـ حرفي  كه  به درد تو بخوردندارم

 حاج احمد چرا به  بيروت رفت ؟ . ال  دارموولي  من  هنوز يك سـ 

هرچه  امروز مي گويند و      . ا خودحاجي  مي داند وبس    اگر ازمن  مي شنوي  كه  مي گويم  دليلش  ر        ـ  
هيچكي   . و داخل شهر هم  كامالًامن      آن روزها بيروت  درمحاصره  بود      .  چرت است ،مي نويسند

 ، يا  ها كه  براي  كمك رفته      ، اين  حرف  هيچ نتيجه اي  نداشته  رفتن  حاجي  هم  به شهر    . به هيچكي  نبود 
. اين بيشتر به روحيه  خودحاجي  برمي گردد     . اساس  است ي همه ب،   وبهمان    امورفالن براي رسيدگي  به 

ازآن  كارهاست  كه  دليلش  را فقط       ،  اصرار وپافشاري  او براي  رفتن  به  همراه  سيدمحسن  به  داخل شهر         
  . چيزي نمي گويم بيشتر از اين . خودحاجي  مي داند وبس

  .خواهي  يانخواهي ، بها با توست وليت  اين  حرفئمسـ 

 ، اشاره  يا شرح       مقدمه گونه بدون  هيچ ،   يادت باشد قول داده اي  اگر اينها را چاپاندي          اين كهـ اول    
  ...ها؟ تكذيب مي كنم  آقاجان  حرف  ، كدام  ؛ من  كه  حرفي نزدماين كهدوم  . يل  باشدصوتف

    جبهه هفته نامه
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  رنگ  سبز، رفتنت  به رنگ  خون ماندنت  به
اولين يادواره  دانشجوي جاويداالثر احمد متوسليان  دانشجوي  دانشكده برق  دانشگاه علم  وصنعت              

روزدوشنبه  در محل    ،   ، همرزمان  و خانواده  اين  بزرگوار      با حضور قشركثيري  از دانشجويان     ،  ايران 
با سرودن  قطعاتي  در وصف  رشادت ها           ،    ومعنوي    اين  مراسم نوراني  . اين دانشگاه  برگزارشد  

سيدجواد »  ابتدا آقاي ،  دراين مراسم  .وايثارگري هاي  عزيزان دالور هشت سال  دفاع مقدس  آغازگرديد     
 به ايراد سخن پرداخت  وپيرامون  حضوردانشجويان  اين نهاد      ، علم وصنعت ايران  رياست دانشگاه» اظهري 
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،  درادامه   .گفت سخن  ه  هشت سال  دفاع مقدس  و نخبه شدن  چهره هاي ماندگار     فرهنگي  درعرص  علمي ـ
دانشجوي  دانشگاه علم  وصنعت ايران  به  دوزبان        بيانيه  ستادكنگره  بزرگداشت شهدا، اسرا ومفقودين      

 »سوراكويي  شيرومات  « ه  دبيركل يونسكو آقاي  بتوسط  دونفر از دانشجويان  خطاب       ،  انگليسي  وفارسي  
  ،ما دانشجويان  دانشگاه علم  وصنعت ايران       «: خوانده شد كه  درقسمتي  از آن  آورده  شده است                

 ، دانشجوي  رشته برق       آقاي احمد متوسليان   درهجدهمين سال  رويداداسفبار و غم انگيز ربوده شدن         
  ».ي  وهمراهانش  ابراز مي داريمجناب عالي  درجهت  تالش  براي  آزادسازي  و انتظار خودرا از، اين دانشگاه 

، عضومنتخب يونسكو درايران  » علي اكبر جاللي  «به  دكتر ،  آن گاه  اين بيانيه  جهت  سيرمراحل اجرايي     
 .سپرده شد

به شرح  ،  الثر حاج احمد متوسليان    ا خواهرجاويد  ،خانم دكتر متوسليان ،  سخنران  بعدي  اين مراسم    
سپس    .شدن  وضعيت  اين  چهاربزرگوار پرداخت      آمده  درجهت  مشخص   بيوگرافي  و اقدامات  به عمل    

دوران حضور متوسليان  در      به شرح  خاطراتي  از    ،   قاسمي  ازهمرزمان  حاج احمد    سعيد   مهندس 
متوسليان  به عنوان  پاسداررشيد دوجبهه  جنگ         جبهه هاي غرب  وجنوب  پرداخت  و از حاج احمد       

خوانده شد وحاضران    در پنج بند ،  ه  كنگره شهداي  دانشگاه  علم  وصنعت ايران      ، قطعنام درپايان. يادكرد
ما «:  بندپاياني  اين  قطعنامه  به اين  شرح  است          به  تاييد اين  قطعنامه پرداختند كه       ،با تكبيرهاي خود 

  كه  تا تعيين تكليف  و     به تمام  مردم آزاده  جهان  اعالم  مي نماييم    ،  دانشجويان  دانشگاه علم  وصنعت ايران   
 ، روشن شدن  وضعيت  آقاي احمد متوسليان  وهمراهانش  وآزادي  آنان  ازچنگال  رژيم صهيونيستي             

 ».را در ابعادجهاني  ادامه  خواهيم داد گيري هاي  خود ، اقدامات  و پيهسكوت  اختيارنكرد

ازبناي حاج احمد متوسليان  در محوطه باز    پرده برداري   ،  همچنين  در اولين يادواره  دانشجوي جاويداالثر   
انجام  پذيرفت  و حاضران  با      ،  »غالمحسين متوسليان «، آقاي   دانشگاه  توسط  پدر اين فرمانده بزرگوار   

سوي به  اقدامات غيرانساني  رژيم صهيونيستي  معترض  وخواهان  اقدامات اساسي  از           ،  شعارهاي خود
 .لمللي شدندسازمان هاي  بين ا والن  كشور وئمس

  جوان 
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 ٢٤ضميمه 
 ١٣٧٩تير 

 حاجزبرباره  
  ١٣٦١ ـ خرداد  )س ( دمشق  ـ حرم  حضرت زينب

 با نيروهاي بسيجي  دست مي دهد و روي  آنان         ،سيدمحسن  موسوي  كه  به  استقبال  نيروهاي ايراني  آمده      
ايراني  آمده اند، موسوي  و     صحن حرم  مملو است  ازمردمي  كه  به  استقبال  رزمندگان            . رامي بوسد

 موسوي  از آخرين  وضعيت  تهاجم       .  ، كناري ايستاده اند و صحبت مي كنند     حاج احمد، داخل حرم 
 ، سر بر ضريح      تقي  ، آن سوتر مشغول  عكاسي  است  و        اخوان.  نيروهاي اسرائيل  به لبنان  مي گويد   

 .گذاشته  و مي گريد

  م  ١٩٨٢ ـ ژوئن  ١٣٦١جنوب بيروت  ـ خرداد 

تك  وتوك  جنبنده اي       ،كوچه  وخيابان در. ها رامي درد   ، سينه بلند ساختمان   تانكي گلوله هاي  آتشزا 
 .ها، به دنبال  آن  ازهم  سبقت مي گيرند      سگ . است جسدي  دركنار جوي آب  افتاده    . به چشم  مي خورد 

هاي  جنازه  كه  پيرمردي      لباس  ،م زدندريك  چشم بره .  ، زودتر به جنازه  مي رسند   كماندوهاي اسرائيلي
، سربازاسرائيلي . هرآنچه  دارد به  يغما مي رود    . مي شود سالخورده  است  و سر در بدن  ندارد، پاره  پاره         

، تسبيح  را با خنده  دور مچ دست  خودمي اندازد       . تسبيح  را كه  ازجيب  او درمي آورد، تعجب مي كند        
، ناگهان  از آن  سوتر     .خود را به طرف  جنازه  نشانه مي رود     » ١٦ام    «اسلحه  و ه مي زندهوحشيانه  قهق 

 ، ازكنار جنازه  زني جوان  .  به  آن طرف  نگاه مي كند   يليئسربازاسرا. صداي  گريه  بچه اي  به گوش  مي رسد    
. خاك گرفته  شير در دست  دارد، برمي خيزد و به طرف  سربازمي آيد                دختركوچكي  كه  شيشه    

بچه  . كماندوي صهيونيست  مي خندد و باحركاتي  بچه گانه  به  دخترك  اشاره مي كند كه  به طرفش بيايد           
 ، دريك  چشم برهم زدن  . كه  گريه كنان  پناه مي جويد، خنده سرباز را كه  مي بيند به طرفش مي آيد              

ي  از كله  بچه        دختربچه  متالشي مي كند و دود خون رنگ         ، شيشه شير را درصورت     گلوله سرخ
خون  و شير درهم مي آميزند وبر روي  خاك              .  گريه اش  ساكت  مي شود     صداي. برمي خيزد

 .دركوچه هاي  بيروت  مي پيچد، ه  كماندوي صهيونيست هقهق. نقش مي بندند

  ١٣٦١ ، بعلبك  ـ تير دره  بقاع

 ، تقي  رستگار و كاظم       وتحاج احمد همراه  با سيدمحسن  موسوي  سرپرست سفارت  ايران  دربير          
ازديگران  خداحافظي مي كنند وسوار ماشين بنز سفارت ايران       ،   جمهوري اسالمياخوان  عكاس خبرنگار 
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لبنان  كه  افراد مسلح       )ژاندرمري ( دوجيپ نظامي  متعلق  به  الدرك     .كه  نمره ديپلماتيك  دارد، مي شوند   
خبرمي رسد كه  جاده  بعلبك     .  اسكورت  وحفاظت مي كنند  ته اند، درعقب  وجلو آنان  را     شسداخل  آن ن 

و  » اشتوره «ها، به طرف  ماشين  سفارت  به همراه  اسكورت    . مسدود شده است  به بيروت  توسط  اسرائيل   
لبنان  ك در شمال سوريه  رفته  و ازآنجا وارد خا       » حمص«ازآنجا به سوريه  مي روند و ازآن  طرف  به  شهر       

 .مي كنند ها ازجاده  طرابلس  به طرف  بيروت  حركت شينما. مي شوند

 ١٣٦١جنوب  ايران  ـ خرمشهر ـ خرداد 

 ،  ، لنگ لنگان به  عصاي مچي  داده   ه اش  را تكيحاج احمد متوسليان  درحالي كه      . شهر درآتش  وخون است  
 تقي  رستگار   .برمي خيزد» اهللا اكبر«فرياد . يد وخمپاره آگلوله مي  ازهرطرف  صداي  . به طرف  شهرمي رود 
صورت  تقي    . حاج احمد كه  او را مي بيند تعجب مي كند       . ، به طرف  حاجي  مي آيد   خندان  ونفس زنان 

مي رسد، سعي مي كند خودش  را       به حاجي  كه   . آن ميان  پيداست  خاك گرفته  و برق چشمانش  از     
 رو  ،تقي  كه  مي خندد  . ر گرفته اش  راه  مي گشايد   ردي  از اشك  برگونه هاي  غبا    . كنترل كند كه نمي تواند 

 :به  حاجي مي گويد

 ...آزادشد... حاجي  خرمشهر آزادشد، حاجي  ـ

  م  ١٩٨٢ ـ ژوئن  ١٣٦١ ـ شهرصيدا ـ خرداد نجنوب لبنا

 پدر   به  دنبال ،   ، افتان  وگريان   كودكان .شان  مي آيد برمي دارند    ، هرآنچه  دم دست   ، سرگشته  وحيران  مردم
 ، در   اسرائيل  برآنها نقش بسته    » داود «هاي  ساخت آمريكا، كه  ستاره      »١٦اف    «. ونددومادر مي   

 ، انفجاري عظيم   آن سوتر، آنجا كه روزي  اردوگاه  آوارگان فلسطيني  بوده     . آسمان دودگرفته  مانورمي دهند 
با  ، كه  پاي برهنه  و     وحشت زده  جيغ  و فرياد دختركان   . رخ  مي دهد و آتش  و دود از آن  برمي خيزد         

 . مي دوند، دركوچه هاي  شهرمي پيچدن از اردوگاه  به بيرو، هاي  نيم سوخته  لباس

  ١٣٦١تهران  ـ فرودگاه مهرآباد ـ خرداد 

بر روي  پيشاني بندهاي     . گرفته است ها را برقي زيبا   چشم. عكس امام  آويزان  برسينه  رزمندگان مي خندد   
  ن وي كاظم  اخوان  كه  دوربيني  به گرد    ) اي قدس  ما خواهيم آمد  (  »يا قدس انناقادمون  «ه  شده سبز نوشت 

او را   . آويزان است  وساكي  بردوش  دارد، حاج احمد را كه  مي بينيد به طرفش  مي شتابد                      
 :حاجي  دستش  را مي فشارد ومي گويد. درآغوش مي گيرد و مي بوسد

  ...توي خرمشهر خوب  عكس گرفتي ، شنيدم  ـ خدا خيرت بده

 : به حاجي  مي گويد رو. با كاظم  وحاجي  دست مي دهد. شان مي آيد تقي  رستگار وسط  حرف
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  . توي  دمشق هستيم  ، اگر خدا بخواد دو سه ساعت  ديگه ، بچه ها سوارهواپيما شدنـ حاجي

 م  ١٩٨٢ ژوئن  ١٣٦١حاشيه جنوبي  بيروت  ـ خرداد 

 ، زير شني تانكي      كنارجاده فولكس  سفيدرنگي .  ، به طرف  شهر هجوم مي آورند    رائيليهاي  اس  تانك
وحشت زده  به طرف  ماشين  كه  حاال ، به  او آب بدهد    ، كه  فرزندكوچكش  را برده  تا     زن جوان. له مي شود

  زماني  دِرماشين    خون  ازجايي  كه  .  ، پيش مي رود ورق  پاره اي  ولوشده  برروي  شانه خاكي  جاده است      
بچه كوچك  به طرف  ماشين  مي رود،    . هاي  سرخ مي افتد   ، برروي  خاك  زن  برسرزنان  . بوده  جاري است 

 .گريه مي كند و بهانه مي گيرد

 ...بابا... ـ بابا

  .وتانك  همچنان  به طرف  بيروت  درحركت  است

  م ١٩٨٢  واليج ـ ١٣٦١بيروت  ـ كاخ  رياست جمهوري  بعبدا ـ تير 

دركاخ  رياست جمهوري   ،  صهيونيستي  يل  شارون  وزيردفاع  رژيم    يبا آر ،  رهبرحزب كتائب  بشير جميل  
 ه اي  مثل  هقهق. همه  خندانند . گيالس ها از شراب سرخ  پرمي شوند   . نشسته اند برسر يك ميز » بعبدا «لبنان

. همه  سرمست مي شوند . لن  را پركرده است   فضاي  سا ،  همان  كه  دركوچه هاي  بيروت  به گوش  مي رسيد     
 با ديدن  صحنه هاي       ،جميل  و شارون  . تلويزيون  تصاويري از جنازه هاي  زن وبچه ها را نشان مي دهد      

 جميل  رو به شارون      .شان  را درهم  مي فشارند ومي خندند       هاي دست  ،بمباران هوايي  شهرهاي لبنان 
 :مي گويد

مطمئن   . ها وفلسطيني ها راحت بشيم   اين  بهترين  راهي  بود كه  ازشر مسلمان         ،   گميـ جداً تبريك م  
 ... نخواهيم كرد باشيد اين  خدمت  شما را فراموش

 ١٣٦١ تير ١٤ت بازرسي  برباره  س ، بيروت  ـ پجاده طرابلس

وي  آن است  و   ر) ارز(درمقابل  تابلويي  كه  آرم  درخت كاج         ،   جيپ  ژاندرمري  وبنز سفارت ايران     دو
هاي تند،   ، با قياقه هاي خشن  و نگاه     مردان مسلح .متوقف شده اند،  »ب اللبنانيه ئالكتا«زيرش  نوشته شده    

 ،شنگ  وتجهيزات  را برخود آويزان  كرده اند     فدرحالي كه  از گرما پيراهن خود را درآورده  و نوارهاي           
 از آنان  كه      چشم درچشم  يكي ،  رمان نشسته تقي  رستگار كه  پشت  ف       . اطراف ماشين  مي چرخند 
. مي فشارد و آن  را به تقي  نشان مي دهد       خود ١٦ ام    مردفاالنژ دست  بر قبضه   . آدامس مي جود، مي دوزد 

 : رو به حاج احمد مي گويد ،زيرپاهايش  پنهان كرده  است اخوان  درحالي كه  دوربين عكاسي  را

  .درست مثل  جنايتكاران جنگي  آمريكا توي  ويتنام  شدن .  مي گرفتمـ كاشكي  مي شد يك  عكس  ازشون
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 :حاج احمد مي خندد ومي گويد

چي  ،   تها توي  بيرو  ن همي رفقاي    ، من  فكر اينم  كه االن     هاهستي ـ تو فكر عكس گرفتن  از اين  وحشي      
  . برسر مردم ميارن

 بي سيم  صحبت مي كند ونگاه  تندي  به  آنها          ت بازرسي  است  كه  با    سموسوي  نگاهش  به فرمانده  پ    
 :برمي گردد رو به  حاج احمد ومي گويد. مي اندازد

داشته اند، قصد ندارند     اين جور كه  پيداست  و يك ساعت  نگه مان        . هـ فكركنم  اوضاع  خراب باش    
  ...ولمون كنن

 :اخوان  به  اومي گويد

همه جاي  دنيا   . سياسي  داريم  ه  و بگو كه  ما مصونيت     ـ خب  آقاسيد، كارت سفارت  رو نشونشون  بد       
  ...هاي آفريقا هم  مصونيت سياسي  سرشون ميشه حتي  وسط  جنگل

 :موسوي  نگاه  معني داري  به  اومي كند ومي گويد

فاالنژيست  كه براي     هاي وحشي  هاي آفريقاس  واينجابيروته  واينها هم  سگ           ـ اونجا جنگل     
مصونيت سياسي  چه مي فهمند  .  خودشون  رواداشتند   اين  همه جنايت  درحق هموطنان    خوش آمداسرائيل

  .اعلم  ، با ما چي مي كنند، اهللا ، وقتي  با مردم خودشون  اون طوري  وحشيانه  برخوردكننچيه

  م ١٩٨٢والي  ج ـ ١٣٦١ تير  ـبيروت  ـ منطقه  شيعه نشين  ضاحيه 

. گوش مي رسده جيغ  و داد ب     صداي . اجساد را به اطراف  پرت مي كند     ، تكه هاي بدن     انفجاري عظيم
 ، در دوردست . دن، درآسمان  اوج مي گير  انداتمام  رسانده   هواپيماهاي اسرائيلي  كه  مأموريت بمباران  را به    

  و به  زمين  كه مي افتند، همه  جا را آتش        .  ، درآسمان  چرخ مي خورند  كوچك  ، اجسامي در بيروت غربي 
 .انفجار فرامي گيرد و زمين مي لرزد

لي كوپترنظامي  اسرائيلي  مي شود، از    ه ، بشير جميل  را درآغوش مي گيرد و درحالي كه  سوار بر           شارون
هر دو دستش  را    ،  پيروزي  به  او نشان مي دهد و پس  ازآن        دو انگشت  خود را به عالمت     ،  پشت شيشه 

بشير جميل  سوار بر بنزمشكي  خود، همراه   .درهم  مي فشارد ومي خنددسرخود   باالي ،به  عنوان  اتحاد
  ، از شان  پرچم كتائب  به چشم  مي خورد، دركنار درياي مديترانه      هاي  ماشين با گاردحفاظت  كه  بر روي    

پرچم آمريكا برفراز   .واردمي شود،  دروازه اي  بزرگ  كه  كماندوهاي تفنگدار اطراف  آن را گرفته اند          
 .شادمانه مي رقصد خوش باد، ساختمان سفارت  در بخش غربي بيروت  دست

 ١٣٦١ تير ١٤جاده طرابلس  به طرف  شمال  ـ 
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بنز سفارت ايران   ،  در دوردست   .جيپ نظامي  گروه حفاظت  ژاندارمري لبنان  درحال  برگشت هستند     دو
، آن سوتر، چند نيروي فاالنژ  . مي خوردكسي  درآن  به چشم  ن     درهاي  ماشين  بازاست  ولي     .ديده مي شود

. مي كشانند همراه  بابچه اش  مي خواهد از بيروت  خارج شود، بازور به داخل  مقرخود          زن جواني  را كه   
آنها برايش  دست    . استمدادمي طلبد زن  جيغ مي زند و ازديگر نيروهاي  فاالنژ كه  اطرافش ايستاده اند         

 .لگدي  بر بازوي  زن  مي خورد وكودك  نقش برزمين  مي شود       . اومي خندندتكان مي دهند و به فريادهاي     
 .مي پيچد، ها صداي جيغي  در شمال بيروت  منطقه تحت سلطه  فاالنژيست

 . روي  زمين  افتاده است     ، بر  سفارت ايران  كه  عكس  موسوي  روي  آن  نقش بسته            يككارت ديپلمات
هاي ماشين  پنچر و     الستيك  .رد وسيگارش  را دودمي كند   ا خودمي گذ يب جفاالنژي  آن  را برمي داد، در    
. هيچ چيز از وسايل  وخودسرنشينان  به چشم  نمي خورد            . شده است بدنه اش  ازگلوله  سوراخ     

 .رگباري  روي  ماشين مي بندداي كريه، ه هبا قهق، مزدورفاالنژ

 حميد داودآبادي

 ماهنامه فكه

 
 

 ٢٥ضميمه 
١٤/٤/١٣٧٩ 
  دي  از چهارديپلمات  اسيرايراني يا

، يلي ئيل  به لبنان  ومحاصره بيروت  توسط  سربازان اسرا     ئ سال پيش از تجاوزنظامي  رژيم غاصب  اسرا     ٢٩
 مرداد، درخانه      ٢٨روز پيش  از كودتاي ننگين           ١٣٧ يعني      ١٣٣٢ فروردين  ماه سال         ١٥در

پسري  متولدشد كه    ،  ي  بود درتهران  سكونت  داشت     كه  مدت  اهالي يزد حاج غالمحسين  قناد، مردي  از   
مصاحبه اي  براي   ، در   خود احمد سال ها بعد   . هايش  اذان خواندند   روز به  نام  احمد در گوش      درهمين

 دبيرستان  را در        همصطفوي  و دور     دروس ابتدايي  را در مدرسه اسالمي      «: معرفي خود مي گويد  
 » ... ، در خدمت سربازي  درجه دار وظيفه بودمداز آن  هم  به سربازي  رفتممدرسه اخباريون  گذراندم  و بع

شاهد كشتاري  بود كه     ،  كودكانه   حادث شد و او با لطافت     ١٣٤٢خرداد  ١٥  هاحمد ده ساله  بود كه  واقع    
 بود كه  به  خدمت سربازي  رفت  و با درجه                 ساله ١٩رژيم پهلوي  درتهران  به راه  انداخت  و       

 ، ايام  خدمت سربازي  خودرا در شهرمرزي  سرپل ذهاب          تانكه فرماند وهبان دومي  و رسته سازماني  گر
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آباد شده     خرم   ، احمد به عنوان  كارگرفني برق  عازم  شهرستان       پس از پايان  خدمت سربازي    .گذراند
تان  به ساواك  اين  استان        استان لرس پنج ماه بعد نامه اي  از شهرباني     . وظاهراً به كار مشغول مي شود   

 :وضعيت  احمد متوسليان  بود كه  حاوي  گزارشي اجمالي  از نوشته شد

  ) اطالعات (شهرباني  استان لرستان:از

 رياست  سازمان اطالعات  وامنيت لرستان  :به

 در مورد احمد متوسليان  فرزندغالمحسين 

 ، مغازه فتوكپي   چهارراه بانك  ،ابان پهلوي اطالع رسيد كه  شخصي  در خي       ١٥/٦/٥٧ روز    ٢٠/- ساعت
 مأمورين مربوط  دستگير گرديد،      هكه  بالفاصله  به وسيل   كيومرث  مشغول  تكثيراعالميه  مضره مي باشد    

 ٩٤ ، نامبرده  باال اعزام  ومعرفي  مي گردد، ضمناً تعداد            برگ  پرونده  متشكله  ٩عليهذا ضمن  ارسال      
كشف  و     عدد نوار قابل بررسي  از منزل وي           ٥٦ب مضره  وتعداد     برگ اعالميه  و دوعدد كتا      

 .ارسال مي گردد

 رئيس شهرباني  استان لرستان  سرهنگ فضائل  احمدي  

 ماه  شكنجه  وزندان  درقلعه  فلك االفالك  ـ كه  آثارآن  را تا آخرعمر برجسم خود             ٣احمد پس از تحمل  
 به همراه   ٥٧اوايل  زمستان     ،  اوج گيري  انقالب اسالمي   با،  به همراه  داشت  ـ وچند جلسه محاكمه       

  بهمن ٢٢ تا   ١٢سياسي  آزاد شد و به مردم انقالبي  تهران  پيوست  ودر روزهاي            عده اي ديگر از زندانيان  
 سپاه پاسداران   انقالب اسالمي  پيوست  و پس از تشكيل        به    درتمامي صحنه ها به شكل  مسلحانه        

با به نتيجه  رسيدن    «:  دراين باره  مي گويد  خودوي. به عضويت  اين  نهادانقالبي  درآمد   ،  انقالب اسالمي 
اولين  مأموريتي    .  آموزشي  را درسعدآباد گذراندم    .وارد سپاه شدم   در دوره سوم  ،  انقالب  و پاگرفتن سپاه   

 ، مهاباد،  بوكان  ، سقز، يانات  بانه ماه  بعدبود كه  وارد كردستان شديم  و درجر        دادند تقريباً يك   كه  به ما 
 » . ، آخرين مرحله اي  كه  طي شد مريوان بودروانسر بوديمو پاوه  مريوان  و جوانرود 

 ،گروهك هاي كمونيستي  دموكرات  وكومه له     فقط  چندروز پس از پيروزي  انقالب اسالمي  بود كه           
  انقالب  براي  حفاظت از انقالب نوپا و    انسداروتجزيه طلبي  سردادند و پا    دركردستان  آوازخودمختاري  
عضاي  ااحمد نيز به عنوان  يكي  از      . عازم  مناطق كردنشين  كشورشدند   ،  تماميت ارضي  سرزمين خود 
آكنده  ازخاطرات   ،  حضورسه ساله  او دركردستان    . راهي  كردستان شد ،  گردان دو پادگان ولي عصر 

 ، فرماندهي عمليات  سپاه پاوه  وفرماندهي      و فرماندهي  سپاه بانه    ا طي  اين ايام .ونكات  شنيدني  است    
، او طي مصاحبه اي  كه  درآخرين روزهاي  حضورش  درمريوان  انجام داده        . را برعهده داشت  سپاه مريوان 
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ول  سپاه مريوان  و   ئ دانشگاه  علم  وصنعت  و مس     دانشجوي  سال دوم  . احمد متوسليان هستم «: ي گويدم
سال  ونيم  از اين  مدت  را درمريوان           است  كه  در منطقه كردستان  و يك       حدود دوسال  وهشت ماه  در

 . ـ درمهاباد مستقربوديم ٢٨/٥/٥٨ پيش از بسيج  حضرت امام  ـ در تاريخ  . مي باشم

 وآزادسازي  و    انقالبضدزي  مناطق وسيعي  ازكردستان  از لوث وجود            سانقش احمد در پاك    
» محمد بروجردي  «و بنابرشهادت  سردار   غيرقابل انكار،  ي امنيت  در شهرستان استراتژيك  مريوان    برقرار
درهمين  ايام  بود كه  بني صدر از فرماندهي كل قوا        . منحصربه  فرد است  ،   وقت  سپاه غرب كشور هفرماند

خالل  ا ازكارشكني ها و    فرماندهي مردمي  فرصتي  يافتند تا فارغ     وو رياست جمهوري  بركنارشد وسپاه      
بيش  از يك سال  ونيم  در خاك ميهن اسالمي          ، به مقابله  با متجاوزين بعثي  كه      بني صدر در امورجنگ  

  فتوحات  و پيروزي هاي  پي درپي  نيروهاي  كل سپاه  كه  درپي         زهبارسيدن  آوا . بپردازند،  اردو زده بودند 
پيشنهادتشكيل  يك  تيپ مستقل     ور درجبهه هاي  جنوب بود،  تشكيل  يگان هاي رزمي  كارآمد براي  حض    

اين تيپ  كه  به ميمنت  همزماني      . متشكل  ازپاسداران  وبسيجيان  تحت فرمان  سپاه مريوان  را به او داد          
اولين عمليات  ،   شد گذاري  نام ) ص (محمدرسول اهللا٢٧ تيپ،   مبعث حضرت رسول اكرم  تشكيلش  با  

»  )ص (الاله االاهللا  محمدرسول اهللا  «وبا رمزمقدس »  )ص (محمدرسول اهللا «  باعنوان خودرا درغرب كشور 
 »طويله «و» بياره « عراق  منهدم شد و شهرهاي        ١١٦مقرفرماندهي  تيپ     ،  به انجام  رساند وطي آن    

، خود  احمد به همراه  كادراصلي  تيپ تازه تأسيس   ،  پس از انجام عمليات   . سقوط  قرارگرفت  درمعرض 
 ، عازم  جنوب كشور شد وپس از تحويل گرفتن  پادگان  موسوم  به دوكوهه  درشهر انديمشك                    

اين  پادگان  درتمام  سال هاي جنگ     . پادگان  آغازكرد  را دراين  ) ص (دهي  تيپ  محمدرسول اهللا   سازمان
متوسليان   ار حاج احمد  به نام  پادگان سرد  ٦٠ آمادگاه  اصلي  لشكرمحمدرسول اهللا  بود و دراواسط  دهه       

 . گذاري  شد نام

طراحي  يك  عمليات نفوذ در خاك عراق  و          با،  دومين عمليات  يگان  رزمي خود    حاج  احمد در   
 ، آن هم  درست  درشب     متري  از ارتش بعثي    ميلي ١٥٢ و   ١٣٠،  ١٨٢  قبضه  توپ  ١٦٥به غنيمت  گرفتن    

قابل  ذكراست  كه  به دليل     . درسول اهللا  را پرآوازه  كرد   يك بارديگر نام خود و تيپ  محم    ،  شروع عمليات 
 ، در تمام  طول نبرد، ارتش عراق  كامالً از آتش  توپخانه  محروم  بود             موفقيت  طرح  او دراين  عمليات     

بيت المقدس  الي وهمين  قبضه هاي  به دست آمده  دراين  عمليات بود كه  آتش  توپخانه سپاه  را درعمليات            
باتوپ هاي    تشكيل  يگان توپخانه  نيروي زميني سپاه  دراين  عمليات  و        هت  نطف قو درحقي  ين كردتأم

 . محمدرسول اهللا  بسته شد٢٧به غنيمت گرفته شده  توسط  گردان  حبيب بن مظاهر از تيپ
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دسازي  اين عمليات  كه  براي  آزا    . بود » الي بيت المقدس« ،  آخرين عمليات  احمد درطول  دفاع مقدس    
به جهت  همزمان شدن  با كشتارفلسطينيان  توسط  رژيم صهيونيستي            ،   خرمشهر طراحي  شده بود    

 .  نامي  را به خود گرفت    چنين،  درمسجداالقصي  و به جهت  اعالم حمايت  وپشتيباني  از آن  مردم مظلوم         
جرأت  مي توان گفت    او دراين  عمليات  فرماندهي تيپ  محمدرسول اهللا  را برعهده گرفت  و به                  

  هجانان  ، بخصوص  مقاومت   بيت المقدسالي  اول  عمليات     هامر او در مرحل     تحت اگرعملكرد يگان     
نه تنها ،  زرهي عراق  نبود ١٠  تيپ دربرابر پاتك  » حسين  قجه اي  «گردان سلمان  به فرماندهي  شهيد   

مي يافت  كه  به دليل  شرايط خاص      بلكه  دشمن  فرصت آن  را     ،عمليات  با شكستي سخت  مواجه مي شد   
از همين روست  كه  از حاج احمد متوسليان         . تا دروازه هاي  اهواز پيشروي كند    ،   نبردهحاكم  برصحن 

 . به عنوان  فاتح راستين  خرمشهر يادمي شود

  ارتش اسرائيل  به     ه تهاجم  وحشيان   ، روزپس  از فراغت  احمد از آزادسازي خرمشهر          ١٢درست   
كماندوهاي اسرائيلي  درعرض  يك هفته  خود را به بيروت  رسانده  واين  شهر را            .  لبنان  آغازشد جنوب

ايران  كه  اشغال لبنان  را پاسخي  به عمليات                جمهوري اسالمي . به محاصره  خود درآوردند     
 يخته بود،الي بيت المقدس  و آزادي خرمشهر مي ديد كه  طي  آن  تمامي  معادالت منطقه اي  درهم  ر                 

در دومين روز  ،   )ره(متصميم به  پشتيباني از دولت لبنان  دراين  نبردنابرابر گرفت  و با تأييد حضرت اما           
 نظامي  ايران   هرتب ت  عالي ئهي،  گذاري  كرده بودند  نام  »صلح براي الجليل« كه  آن را عمليات       ، اسرائيلهحمل
 يكي  از مجرب ترين  فرماندهان  و كارشناسان نظامي  در         متوسليان  به عنوان   سوريه شد كه  احمد   وارد
، طي  چندروز  احمد به  تهران  بازگشت  و      ،  با هماهنگي هاي  انجام  شده      . ت  حضورداشت ئآن هي

 ،امر سوي  لبنان  را اعالم  كرد ودر ابتداي       حركت  به ،   )ع (بافراخوان  همرزمان خود در پادگان امام حسين   
عازم  سوريه شد و آنان  را تحت عنوان        ،   )ص (محمدرسول اهللا٢٧داوطلبين  لشكر  فر از به همراه  پانصدن 

 باتصميم . واقع  درنزديكي  مرزلبنان  مستقركرد          » زبداني « در پادگان      ،قواي محمدرسول اهللا 
يل   قسمت اعظم  قواي ايراني  مستقر درسوريه  كه  به دل       ،    مبني بر ورود به خاك عراق     جمهوري اسالمي

  هنوز موفق  به  رويارويي مستقيم  با رژيم اشغالگرقدس          ،والن  سوري ئ ميان  مس  برخي  مسائل جاري 
با .  نام داشت  شركت كنند   »رمضان«بايد به ايران  بازمي گشتند تا درعمليات بزرگ  آتي  كه          ،   نشده بودند

مانده  درسوريه  را       باقي   فرماندهي گروه  همت مقررشد كه  حاج محمدابراهيم    ،   اخذ اين تصميم   
برعهده بگيرد و حاج احمد به همراه  ديگر اعضاي  لشكر تحت امر خود به ايران  و جبهه هاي جنوب                 

اين امر همزمان  باورود ارتش اسرائيل  به بيروت  وكشتار مسلمانان بي دفاع  آن  باهمراهي             . عزيمت كند
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 خطوط اسرائيل    هبراي مشاهد،  بازگشت   پيش از احمد كه  قصدداشت    . حزب فاالنژيست كتائب  بود 
 سفري  به  اين شهر داشته باشد، تصميم خود را با              ،دربيروت  وتهيه  گزارشي از وضع موجود آن        

 ، با  اين عمل  درميان  مي گذارد وعليرغم  مخالفت  او با        پورسفيرايران  درسوريه  حجت االسالم محتشمي  
زماني بود كه  توپ هاي اسرائيلي     اين  درست  در  .  سمت  بيروت مي شود وان  آماده  حركت  به    ااصرارفر

رئيس جمهوري  لبنان  راهدف  قرارداده  بودند و سفارت  كشورهاي  ديگر از              » الياس  سركيس  «كاخ 
 توپخانه اسرائيل  صدمات بسياري  ديده  وبيروت  ميان  نيروهاي  فاالنژيست          با آتشبار  ،جمله ايران  هم  

زماني  كه   ،  درلبنان  سيدمحسن  موسوي  كاردارسفارت  ايران     . تقسيم  شده بود ،  ب  و اسرائيلي    كتائ
با اوهمراه  مي شود تا خودرا به  سفارت ايران         ،  ازتصميم  احمد براي  عزيمت  به بيروت  مطلع مي شود      

  ، خبرنگاروعكاس  اخوانكاظم   . برساند و فكري  براي كنترل  آن  درميانه  خون  وآتش  بيروت  بنمايد           
 فرماندهي عمليات  ستادجنگ هاي نامنظم        ،كه  مدتي در اوايل جنگ     جمهوري اسالمي،   خبرگزاري 

 نيز با   ،دكترچمران  را نيز داشت  وبراي  تهيه  خبر وعكس  چندروزي  بود كه  وارد سوريه  شده بود                 
ه شدن  پاسدار تقي  رستگارمقدم  به عنوان       به  اين  جمع پيوست  و با اضاف        ،اصرار براي  ورود به بيروت   

اين   كه  ازاعضاي  موتوري  لشكر محمدرسول اهللا  ومورد اطمينان  احمد متوسليان بود،               ،   راننده 
ديپلماتيك  با اسكورت       تئقرارشد اين  هي    . گروه چهارنفره  آماده حركت  به سمت  بيروت گرديد      

به دليل  مسدود بودن  راه  اصلي      .  غربي  و سفارت ايران  برسانند    خود را به  بيروت      ـالدركـ پليس لبنان   
. جاده طرابلس  و از سمت  شمال لبنان  و منطقه جونيه  وارد شهرمي شد          ت  بايد از  ئ ، هي بعلبك  به بيروت 

ت چهارنفره  ئهي،   مشكالت هعليرغم  هم . اين مناطق  دراشغال  فاالنژيست هاي ماروني  حزب كتائب  بود     
 حجت االسالم سيدعباس  موسوي     هتعويض لباس  درخان   پس از ٦١ ظهرروز چهاردهم تيرماه سال      ،رانياي

از ،   ساعت از حركت آنان    ٢٤با گذشت . بي بازگشت  خود را آغازمي كنند      سفر،  واقع  دربعلبك  
س لبناني  ت  به سفارت  نرسيده است  وسرانجام  پلي      ئخبرمي رسد كه  هنوز هي    دربيروت  سفارت ايران   

ت  را  ئهي،   در منطقه برباره   ت بازرسي  فاالنژيست ها واقع   س بازگشت  وخبرداد كه  درپ       ،تئهمراه هي
 دربيروت  با صدوربيانيه اي       جمهوري اسالميسفارت    سه روزبعد. متوقف نموده  و بازداشت كرده اند  

 توسط  نيروهاي      ،مندان سفارت سفارت ايران  دربيروت  و سه تن  از كار          اعالم كرد كه  مشاوراول   
  دريكي  از    ،ت ايرانيئ اتومبيل  پالك سياسي  حامل  هي       ،فرداي  آن روز  .حزب كتائب  ربوده شده اند 

پيدا و   ،   بود» رافعي  عبدالمجيد«محله هاي طرابلس  كه  تحت نفوذ حزب بعث عراق  به رهبري          
ترين  خبرموثقي  كه      كوچك ،ازآن  تا به امروز  لكه هاي خون  روي  صندلي هاي ماشين  ديده مي شد وپس        
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طي روزهاي،  خبر اين آدم ربايي   . به دست  نيامده است ،  افرادباشد حاوي  اطالعاتي  از سرنوشت  اين      
  ،تيرماه  همان سال ٢٧درتاريخ   . تيرماه  ازطريق  جرايدكثيراالنتشار به صورتي مبهم  منتشرشد    ١٩ و ١٦،١٧

 تأكيدكرد كه  دولت لبنان  در زمينه  ربوده شدن        ،   به شفيق  وزان  نخست وزيرلبنان    دكترواليتي  طي نامه اي 
. وليت دارد و بايد اقدامات جدي  را براي  آزادكردن  آنها به عمل  آورد                 ئديپلمات هاي ايراني  مس  

راي  آزادي   كردند كه  ب   نيز اعالم  ،  همچنين افرادي  چون  نبيه  بري  و هاشم  حسن  رهبران  جنبش امل           
 پيرامون  ديپلمات هاي ايراني     ٦١كه  درسال      گروگان هاي ايراني  تالش  خواهندكرد و آخرين خبري       

انتشار اطالعيه مشترك  نمايندگان مطبوعات  وآژانس هاي خبري  خارجي  درتهران  با           ،  به چاپ رسيد
 ، س خبري  ازكشورهاي  كانادا، ژاپن     آژان ١٤ اين اطالعيه  كه      .بود» عكاس ايراني  را آزادكنيد    «عنوان

خواستارآزادي  خبرنگار وعكاس     ،   ، ايتاليا، انگلستان  وليبي  آن  را امضاكرده  بودند          آمريكا، فرانسه 
 .كاظم  اخوان  شده بود   گزاري جمهوري اسالميخبر

،  با كيهان سال   طي مصاحبه اي مفصل ،  درسوريه   سفيرسابق  ايران     پورسال بعد، حجت االسالم محتشمي ٥
به عنوان  يكي از گروگان ها فاش كرد و تمامي قضاياي  ورود        براي  اولين بار رسماً نام  احمد متوسليان  را      

اخبارگوناگون  اما  . يل  شرح داد صت ديپلماتيك  به بيروت  را به تف   ئسوريه  وحركت  هي   نيروهاي ايراني  به 
ربايي  مبني بر زنده بودن  ايرانيان ربوده شده  منتشرشد كه           پس از اين  آدم      هغيرموثقي  درطول  يك ده   
 اخباري  نيز حاكي از تحويل  آنان  به  رژيم  اشغالگرقدس  شنيده شد، اما               .هيچ كدام  به  تأييدنرسيد   

هاي  اين رژيم  نيستند ـ تلويحاً        كه  رسماً اعالم كرد ايرانيان  ربوده شده  در زندان         ٩٩اسرائيل  تا سال     
اند  بر ٩٦ژوئن سال   ٢٨در. ران  آرادمي نمود ه  طالع  ازسرنوشت  آنان را موكول  به  كسب خبري  دربار        ا

نقشه هايي   درمصاحبه اي  با راديوفرانسه  مدعي شد كه         ،   ت آلمان ا اطالعهر رئيس  ادار    وبا اشميت
 ١٣همچنين  در .  قراردهد دولت ايران  ازمحل دفن  گروگان هاي ايراني  دارد ومي تواند آنهارا دراختيار       

كه ديپلمات هاي ايراني  تشكيالت  خودگردان  فلسطيني  اعالم كردند          منابع امنيتي  ٧٦بهمن ماه سال   
 درهمين سال   .به  زندان نفحه  منتقل شده اند  ،  سه سال حبس  در زندان صرفند   پس ازگذراندن    ٩٢درسال

، مي نمود دانيان خارجي  در فلسطين اشغالي  معرفي   كه  خودرا رئيس  انجمن دفاع از زن      احمد حبيب اهللا  
ديپلمات هاي ايراني  ربوده شده  درسال     من  از جانب اسرائيلي ها تأكيدمي كنم  كه      «: درمصاحبه اي  گفت  

درهمين  . وي  همچنين  اعالم كرد كه  اين افراد احتماال در زندان عتليت  به سرمي برند         » . زنده هستند ٨٢
خاطرات  خودرا  ،  پا اقامت دارد رود كه  يكي از فرماندهان  نيروهاي  فاالنژيست لبنان  كه  درا       ايام  خبررسي 

منتشرساخته  و مدعي  شده است  كه  ديپلمات هاي ايراني  به همراه  جمعي  از چريك هاي فلسطيني                 
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رمانده  شبه نظاميان    ايلي  حبيقه  ف      ،بااين حال.  اعدام شده اند درلبنان،  به دست  نيروهاي  تحت امراو   
ديپلمات ها توسط    كه ،  حزب كتائب  وسمير جعجع  فرمانده  نظاميان فاالنژيست  مستقر در شمال بيروت        

تكذيب  كرده  ومدعي  شده اند كه  آنان  را          اين  موضوع  را  ،  بودند نيروهاي  تحت امر او ربوده  شده      
  . تحويل  اسرائيل داده اند٨٢درسال  

طي مصاحبه اي  با ماهنامه  فكه  اعالم كرد     ،   حجت االسالم اختري  سفيرسابق  ايران  درسوريه     ٧٨در سال    
پاه  مانند  سهمچنين برخي  از فرماندهان سابق         . كه  گروگان هاي ايراني  يقيناً به شهادت رسيده اند     

. اكيدداشتندبرشهادت  آنان  ت   ،  درگفت وگو با نگارنده    ،  رضايي  ومحسن  رفيقدوست    سردارمحسن 
ي، والن لبنانئ با سفر به لبنان  و ديدار با مس         ٧٩ و   ٧٣،  ٦٩ اين  چهارعزيز هم  طي سال هاي          هخانواد

. شدند كه تاكنون  نتيجه اي  به دست  نياوردند             گيري  وضعيت  فرزندان خود       خواستار پي   
سالگرداسارت  تنها به صدور بيانيه  در           ،   سال ١٨ هم  طي  اين      وزارت امورخارجه  كشورمان  

 ، احمد  امسال  وارد نوزدهمين سالگرد اسارت  سيدمحسن موسوي     .  اكتفا كرده است   يديپلمات هاي ايران
قرائن  نشان دهنده  شهادت  اين        هرچند.  ، تقي  رستگارمقدم  و كاظم  اخوان  مي شويم           متوسليان

يعني  حاج احمد   ) ص (رسول اهللاما شوق ديدار دوباره  فرمانده سرافراز تيپ  محمد         ،  عزيزان است 
 به اميد روزي  كه  دوباره     .  اجازه نمي دهد كه  داليل آشكار و قطعي  اين امر را باوركرد              ،متوسليان

 . بوي طراوت  حضور حاج احمد آن  فاتح بزرگ  خرمشهر و ياران همراهش  به مشام  همه  آزادگان برسد

 بهار

 

 
 ٢٦ضميمه 

١٨/٥/١٣٧٩  

 برنگار دربندكاظم اخوان، خ
 ها كاظم اخوان، خبرنگارايراني دربند صهيونيست گو با خانواده وگفت

 :كنيد لطفا بيوگرافي كوتاهي از زندگي كاظم اخوان براي خوانندگان ما بيانـ  

در زادگاهش به     ابتدايي ومتوسطه را     درمشهد متولدشد و تحصيالت       ١٣٣٨كاظم درسال    ـ   
نامنظم  شد و در ستاد جنگ هاي       جنگ عازم جبهه    عكاسو   خبرنگار عنوان  از ابتدا به    .رساند پايان

حساس   عمليات ٧٠ كاظم در   . لحظات ايثار رزمندگان را به تصويركشيد           ،دركنار شهيدچمران 
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بديعي از گرماگرم نبردحق       همين دليل توانست صحنه هاي      به،  وخطرناك جنگ حضورداشت   
 . كند باطل را ثبت عليه

 است؟ دست شما رسيدهه ز سرنوشت ايشان بخبرهايي ا چندبار و چهـ 

زمان  در آن . است دست ما رسيده  ه شان خبرهاي ضدونقيضي ب     درمورد وضعيت ايشان وهمراهان    ـ  
دستور ايلي   بود كه اين چهارنفر به     نژ مدعي شده  فاال نيروهاي  سمير جعجع فرمانده  ،  لبناني خود منابع 

كرد كه اين    عاي سمير جعجع را تكذيب و اعالم        قه هم اد  يازطرفي ايلي حب  ،  شده اند قه كشته يحب
، البته در ديدارهايي كه درچندمرحله       . ها شده اند  ارتن توسط سمير جعجع تحويل اسرائيلي       هچ

 هيچ گونه  ، وي دچار تناقض گويي شده      اين كهضمن  ،  اسرا با سميرجعجع داشته اند      خانواده هاي
 . ستا بر كشته شدن آنها ارائه نشده مدركي تاكنون دال

 ؟است دست شما رسيده چه بودهه خبري كه ازكاظم ب آخرينـ 

، مي كند اشغالي رفت وآمد   هاي  دارد و به سرزمين    ياسرائيل كه گذرنامه احمد حبيب اهللا،    ١٣٧٧درسالـ  
مخفي  هاي شده در زندان    چهارايراني ربوده   اين اين كهبر   موثقي دارد مبني    كرده كه اطالعات    اعالم

 . مي شوند ريدا اسرائيل نگه

 ي براي اسارت اينها وجوددارد؟ شخصبه نظرشما آيا علتـ 

ها  ديپلمات،  وين  كنوانسيون ٢٥عالوه برطبق ماده  ه ب،  اينها وجودندارد  شخصي درمورد اسارت   علتـ  
.  دستگيرشوند ،باشند جرمي شده   مرتكب اين كهدارند ونبايد بدون      وهمچنين خبرنگاران مصونيت   

 تن را از فاالنژ ها     ٤ لذا اين    ،نشيني كند  لبنان عقب  سرانجام بايد روزي از جنوب    اسرائيل مي دانسته   
، ن آراداسرنوشت ر را به كند و سرنوشت آنان برنده استفاده عنوان برگ ه ب،  اسرا گرفته تا در تبادل    تحويل

 .بزند گره

 است؟ شدهايراني در رابطه با آزادي هاي آنها انجام  هايي ازسوي مسئوالن گيري چه پيـ 

هايي كه دراين سه چهارسال اخير ازسوي        از پي گيري ،  كاظم اخوان  مي دانم ازطرف خانواده   من الزم ـ  
الزم را نسبت به      كه اهتمام  رئيس جمهوريخصوصا از شخص     . تشكركنم،  گرفته مسئولين صورت 

مثبت در   تغييراتي،  شهروندان درخارج ازكشور    از حقوق  قضيه داشته اند و درزمينه حمايت        اين
. نگرفته است  مقوله صورت  اساسي در اين     اما هنوز تحول    ،است وجود آمده ه امورخارجه ب  وزارت

شده را   البته ما اقدامات انجام    . عزيزان باشيم  شاهد رهايي اين  ،  ملي اميدواريم كه درپرتو يك عزم     
 .  ولي مؤثرنبوده اند، است هم نشده نمي دانيم اما نمي گوييم كه كاري كافي
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 تقاضايي ازمسئوالن داريد؟ شما چهـ 

 فرزندشان، دارفاني را     يانتظار سال چشم  درطي اين هيجده  ،  هرچندكه پدر و مادركاظم اخوان     ـ  
گاليه از بي توجهي مسئوالن         ضمن،   كاظم ترين افراد به     عنوان نزديك  ه اما ما ب    ،   گفتند وداع

الن ذيربط ازجمله       سرنوشت خبرنگارخود، ازمسئو        نسبت به       جمهوري اسالميخبرگزاري
ملي كه   خارجي و امنيت    بخصوص كميسيون سياست   ،  اسالمي شوراي سلامورخارجه، مج  وزارت
 از مردم و      ،لبنان پيروزي مقاومت  با توجه به   ،  دارد از نماينده هاي شهرمشهد درآن عضويت       يكي

يط كه حتي   اين عزيزان كه دربدترين شرا      دين خودرا نسبت به     واهيم حداقل خمي ،  نيالبن مسئوالن
شدند، ادا   لبنان عازم آنجا   كمك وحمايت از مردم     جهت ،مي كردند سفارتخانه ها محل خود را تخليه     

 .كنند

 ايراني وجوددارد؟ اطالع از وضعيت اسرايكسب نظر شما راهي براي  بهـ 

اني اير مسئوالن،  مي شوند داري تن براساس اخبارموثق دراسرائيل نگه      ٤ اين اين كهبله باتوجه به     ـ  
ـ مشترك ايراني  ولبناني مي توانند درقالب يك كميته     ، ازطرف ديگر . كنند موضوع را پي گيري   لبناني اين  

 ياز وزرا  قه يكي ي حب يليسرمي برد و ا   اكنون در زندان به     سمير جعجع هم   اين كهلبنان باتوجه به     دولت
 . شده اند ه وتحويل اسرائيلكند كه اين چهارتن درلبنان بود  رسما اعالم،لبنان است كابينه دولت

 آخر؟ و سخنـ 

 ١٨ .لبنان رفت و ديگر بازنگشت      به ،باشد  همسري اختيار كرده   اين كهدرجواني بدون   ،  كاظم اخوان ـ  
بار ازسوي    براي اولين  ،   داشت روزخبرنگار   يمن گرامي   روز مي گذرد وامروز به       سال از آن    

يكي  و اميدواريم دولت به   ،  يريمگنيك مي    را به فال   سراغ خانواده اوآمده اند واين    خراسان به  روزنامه
شهروندان ايراني درخارج    از حقوق  همانا حمايت ودفاع   كه( خارجي خود  ازوظايف دستگاه سياست  
 .باشد داشته الزم را توجه) مانده نصيب هنوز ازتوجهي درخور وشايسته بي ازكشور است كه متاسفانه

 خراسان
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 ٢٧ضميمه 
 ١٣٧٩شهريور 

 !!اظم اخوان خبرنگار نبودك

 ، محمدحسين نواب هم كه دربوسني         كاظم اخوان خبرنگارنبود   :فكه براي اولين بار افشامي كند     
شهيدشد خبرنگارنبود، مهدي فالحت پور هم كه درلبنان براثر بمباران هواپيماهاي اسرائيلي تكه تكه             

 !!شد، خبرنگارنبود

خبرنگار . ي است كه به انواع جرم ها به زندان افتاده باشد        ، آن كس خبرنگاري كه بايداز او تجليل شود     
خبرنگارآن است كه از روي دست خارجي ها      . قابل تقدير، آن است كه هرلحظه رنگ عوض مي كند       

خبرنگار آن است كه   . خبرنگار آن است كه ازبيگانگان دست خوش دريافت مي دارد      . ديكته مي نويسد
 ...خبرنگار آن است كه. ي شوددربرابر استعمارگران، تا زانوخم م

القصه، روز هفدهم مردادماه، به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه خبرنگار شهيد محمود صارمي،              
ازسوي همه جناح ها، مراسم مختلفي برگزارشد كه جالب ترين آن آنجابود كه ازخانواده هاي                    

قالب اسالمي به زندان افتاده اند،   خبرنگاراني كه به جرايم مختلف وبخصوص اقدام عليه امنيت كشور وان     
 !!تجليل شد

.   ، فالحت پور ونواب برده نشود    والبته كه عجيب نيست در اين گونه مجالس، اسمي ازكاظم اخوان           
جاسوس هم  . هركار كه كرد، حرمت خبرنگاري اش محفوظ است    . بااين حساب، خبرنگارمعصوم است  

خائن به كشور كه جاي خود    . رام وستايش است  كه باشد، چون خبرنگاراست، براي حضرات قابل احت     
حال مي خواهد دربرلين، ارزش هاي انقالب و بيست ودوسال رشادت وحماسه را                   . رادارد

. به تمسخربگيرد، يا اين كه درمطبوعات مرموز داخلي، به زدن تيشه به ريشه هاي اسالم وانقالب بپردازد          
 : بايد با صداي بلند اعالم كرد ،با اين تعريفي كه اين روز ازخبرنگار ارائه شد

خبرنگار فقط آن است كه راديو آمريكا     . نه اخوان خبرنگاربود، نه نواب، نه فالحت پور، نه حتي صارمي     
 ! سي از او به نيكي ياد كنند و سنگش را به سينه بزنند. بي.و بي

 ماهنامه فكه
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 ١٣٨٠تير 

 وگوي اختصاصي با حاج محسن رفيقدوستناگفته ها درباره حاج احمد متوسليان در گفت 

 :ـ لطفاً از اولين برخورد و آشنايي تان با حاج احمد متوسليان بگوييد

آن روز ما  . من اولين بار، زماني با حاج احمد آشناشدم كه فرمانده سپاه  مريوان بود               :رفيقدوست
پاه، من ديدم يك آقايي     دم درس . در سپاه مريوان سراغش راگرفتم    . براي بازديد ازمنطقه رفته بوديم  

 ، او رئيس يكي از ادارات شهرمريوان است         «:  ، پرسيدم كه اواينجا چه مي كند ؟ گفتند         ايستاده
در همين حين  » .صبح به صبح مي آيد اينجا، حاج احمد يك سيلي به اومي زند و او مي رود سر كارش            

ازحاجي پرسيدم كه قضيه    .  ، اوهم رفت سركارش   ديدم كه حاج احمد آمد ويك چك به آن مرد زد         
اين بانيروهاي ضدانقالب همكاري داشته وحاال تا چندروز بايد               «: چي بود؟ حاج احمد گفت  

 ».اين جريمه رابكشد تا اصالح شود

 : ـ درباره رفتن او به لبنان بگوييد

.  ببريم  ، قرارشد تعدادي از نيروهاي سپاه را به آنجا      هنگامي كه اسرائيل به لبنان حمله كرد     :رفيقدوست
در دمشق، يك   . من آن زمان مسئول تداركات وپشتيباني سپاه بودم كه به همراه عده اي به سوريه رفتيم           

 ،  نفر نيرو سوارش بودند   ٥٠٠پادگان تهيه شد كه آن را تعميركرديم و اطالع داديم و اولين هواپيمايي كه         
 ، ديدم حاج احمد دارد    ي هواپيما باال رفتم  من رفتم به فرودگاه براي استقبال ازآنها، و وقتي ازپله ها      . آمد

 ، جواب  ما آمده ايم تا اينجا پاي كوه  صهيون        «: او مي گفت . براي بچه  بسيجي ها سخنراني  مي كند     
 »...صهيونيست ها را بدهيم

حاجي نيروها را سازمان دهي كرد ومن يكي دوبار        . يك سخنراني غرايي كرد وبعد بچه ها پياده شدند      
آن زمان آقاي محتشمي پور،   . يك روز توي سفارت ايران دردمشق بوديم    . ت، برگشتم ايران درطي آن مد 

او اطالعاتي از   . تقي رستگار هم با او بود       . سفيرايران درسوريه بود، كه ديدم حاج احمد آمدتو        
: آنجا من خيلي به حاجي اصراركردم وگفتم كه نرو، ولي اوگفت           . مناطق درگير درلبنان مي خواست  

من به دلم برات   ...  من مي خواهم بروم آنجا را بازديدكنم وببينم كه اوضاع واحوال چگونه است            .نه«
 ».شده كه بايدبروم
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وقتي برگشتيم سفارت، گفتند كه     . من ازسفارت رفتم به  پادگان زبداني كه محل استقرار نيروهابود          
راه آن سه نفر اسير شده اند و ديگر ازاوخبري نداشتيم كه معلوم شد هم  . رفت كه رفت . حاج احمد رفت 

 .تا امروز از سرنوشت شان خبري نيست

 ـ چه زماني خبراسارت حاج احمد را شنيديد؟

وقتي حاج احمد رفت وديگرخبري از اونشد، فردايش خبردارشديم به مكاني كه                  :رفيقدوست
 ،  مختلف مثل بقاع    ، درجاهاي بابچه هايي كه توي لبنان داشتيم   .  ، نرسيده است قراربوده درلبنان برود  

اول حدس زديم كه   .  ، همه جا تماس گرفتيم ولي خبرمشخصي نشد     بعلبك و در منطقه شياح دربيروت    
فردا خبرآمد كه يك گروه ايراني به كمين فاالنژها افتاده و دستگير            . شايدبرايشان اتفاقي افتاده باشد  

 .شده اند

 ملي صورت گرفت؟  ، چه عكس العـ پس از اين كه خبراسارت حاج احمد آمد

خب خيلي فعاليت شد، ولي آن موقع توي لبنان جنگي بود بين اسرائيل و فاالنژها از                  :رفيقدوست
مثل بچه هايي بودند كه توي جبهه      .  ، مسلمان ها به پشتيباني ايران وسوريه از طرف ديگر         يك طرف

 خيلي مذاكرات      ،بعد ها كه مقداري اوضاع ساكت شد      . خيلي نمي شد كاري كرد  . اسيرمي شدند
 ، ولي چون هيچ كس خبرقطعي نمي داد كه چه باليي سراينها           صورت گرفت، خيلي پي گيري ها شد    

مثالً آخرين خبري كه دوسال پيش داشتيم، سمير       .  ، تا االن هم كه يك خبردست اول نبود        آمده است
از ولي بعضي     . جعجع مي انداخت گردن ايلي حبيقه، اوهم مي انداخت گردن يكي ديگر                 

.  ، اين طور مطرح مي كردند كه خيلي قابل اعتماد نيست       نيروهاي فاالنژ كه گير بچه هاي ما افتاده بودند      
 ، يكي از آنها مقاومت كرد ودرگيرشد         وقتي اينها گير ما افتادند       «: يكي از اين فاالنژها مي گفت   

: ي شدند، مي گفتند  ولي بعدها بچه هايي كه از زندان هاي  اسرائيل آزادم            » .كه همانجا كشتيمش  
 . حاج احمد كسي نبود كه اسيرشود. »چهارايراني آنجا باهم بودند كه نمي گذاشتند كسي آنها را ببيند«

ـ قضيه خلبان اسرائيلي ران آراد چيست كه اسرائيل گاهي مدعي مي شود اگر ايران خبري از آراد                   
  ، آنها از گروگان هاي ايراني خبرمي دهند؟بدهد

اخباري كه ماداريم، قطعاً ران آراد در همان جا كشته و درهمان لبنان              . خود مي گويد بي :رفيقدوست
اصالً مصطفي ديراني و شيخ عبدالكريم عبيد را هم به همين         . آن راهم ما تحقيق كرديم   . دفن شده است 

آنها مي خواهند از آراد      . ديراني خبرداشته وهمه چيزرا بهشان گفته است        . بهانه دزديدندوبردند 
  ، درحالي كه من خودم   اينها ادعامي كنند كه ران آراد ايران است      . به عنوان يك اهرم فشار استفاده كنند    
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تنها كسي هم كه بيشترين خبر راداشت، همين مصطفي ديراني است           . توي بيروت ودمشق پرسيدم   
 ، آنها از    اين كه مي گويند اگر از آراد خبري داده شود         . كه االن توي دست اسرائيلي ها اسيراست       

چون ران آراد درهمان لبنان كشته شده،       .  ، يك ادعاي بي خود است    گروگان هاي ايراني خبرمي د هند 
بيش از اين كه  . اينها فوقش مي  گويند كه گروگان هاي ايراني هم كشته شده اند و در فالن جا دفن هستند          

 . ، آن هم اگر بخواهندبگويند به ما خبرنمي دهند

 از شهادت چهار گروگان ايراني داده است؟ـ كسي خبرقطعي 

مثالً همين سمير جعجع، ولي چون اينها آدم هاي مطمئن و            . دوسه بار خبرهايي داده اند :رفيقدوست
آنها براي اين كه خودشان را راحت بكنند، مي گويند       .  ، نبايد به حرف شان اعتناكرد   قابل اعتمادي نيستند 

. لي حبيقه وسمير جعجع اين قضيه را به گردن همديگرمي اندازند          فعالً هم اي . كه آنها كشته شده اند  
 ، مي گفتند يكي از گروگان هاي ايراني تيرخورده و وقتي بعدهم كه همان اوايل تحقيقات ميداني شده بود    

اگر فرضاً اينها را      .  ، حالش هم وخيم بوده كه به شهادت رسيده است          گيرمي افتاده مجروح شده 
حداكثر يكي شان كشته شده كه معلوم نيست      . بوده نه همان جا كه به دام افتادند       كشته باشند، بعدها   

 .كسي هم نمي تواند محكم بگويد كه حاال احتماالً كشته شده اند. همه اش حدس وگمان است. كدام بوده

 آنها چيست؟. ـ ظاهراًخانواده سيدمحسن موسوي اسنادي دارند كه زنده بودن آنها را نشان مي دهد

 ، ديدم و به او گفتم كه         من برادرموسوي را كه توي وزارت خارجه پي گير ماجرابود          :قدوسترفي
 ، اوگفت كه هنوز كسي مدرك قطعي نداده وهمه اش همين               اگرچيزي داري بده ما هم ببينيم       

به نظرمن سرنوشت حاج احمد اينها مثل شهيد        . حرف هايي است كه ازقول بعضي ها شنيده مي شود    
تندگويان اسير شده بود و چندسال دست عراق بود، ولي آخرسر               . شده» دگويانمحمدجواد تن «

 .همه او را دراسارت ديده بودند وحتي با او صحبت كرده بودند. جنازه اش را به ايران دادند

 ماهنامه فكه
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ا سيدرائد  صريح و بي پرده هرآنچه درباره گروگان ها گفته نشده در گفت وگوي اختصاصي ب             
 موسوي
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 ، به عنوان اولين سوال   ـ ضمن تشكر ازشما كه دعوت ما را پذيرفتيد و دراين گفت وگو شركت كرديد            
 :براي ما از اقدام هايي كه پس از به اسارت درآمدن پدر شما و همراهانش انجام شده بگوييد

رئيس جمهوري كه آن زمان    ، خانواده هاي گروگان ها مالقاتي با      ـ چندماه پس از اسارت اين عزيزان     
 ، داشتند كه ايشان همان موقع دستورمستقيم را براي پي گيري اين قضيه،           حضرت آيت اهللا خامنه اي بود 

 ، درايران ولبنان از همان زمان وزارت خارجه. به وزارت خارجه دادند كه حتي تاكيدشديدي هم داشتند     
ـ ديپلماتيك پي گيري هاي زيادي     ـ نمي شود حق را      درهمه جوانب سياسي  كردند كه دست شان دردنكند 

حتي مرحله اي  . زيرپاگذاشت ـ آن اوائل خيلي پي گيري ها شد و نتايج زيادي هم به دست آمد               
 ، در آن ساعت   به تبادل هم رسيدند كه برحسب اتفاق درمحلي كه قرارمبادله گروگان ها را گذاشته بودند         

براساس . ن ماجرا مال چندسال پس از اسارت شان است        اي. درگيري پيش آمد و مبادله به هم خورد     
مداركي كه داريم، دقيقاً مشخص شده كه آنها را اول  كجا بردند، دركدام زندان بودند وحتي                       

 ، همه اينها شدند مردم عادي     بعدها كه جنگ درلبنان تمام شد       . درفالن زندان شكنجه زيادي شدند   
 ، زندانبان ها حاضر   ر زماني كه دريكي از زندان ها بوده اند       حتي د  . واطالعات را دادند كه كجابودند    

 ، كه قراربود در زمان انتقال گروگان ها به زنداني ديگر،        شده بودند مبلغي پول بگيرند وآنان را آزادكنند     
. اين كار انجام شود كه ظاهراً، هم طرح آنان لومي رود و هم در منطقه مورد نظر درگيري رخ مي دهد                

اينها به اسرائيل منتقل شده اند كه ازآن به بعد ديگر راه اطالعاتي در          ) ١٣٦٦(ميالدي  ١٩٨٧ل  ظاهراً سا 
دسترس نبود كه ازآنها خبري كسب شود، كه ازآن به بعد پي گيري ماهم شل شد و مي شودگفت                   

 پي گيري ها به هر روشي ادامه پيداكرد ازآن به بعد ديگر پي گيري ها ادامه                  ١٣٦٩تاسال. قطع شد
 ،  كه اسراي ايراني ازچنگال عراق آزادشدند        ٦٩ ، تاسال    ما خودمان به عنوان خانواده ها    . پيدا نكرد

 ، ما خيلي    چيزي نمي گفتيم، چون وجدان مان اجازه نمي داد تازماني كه اسراي ما درعراق هستند              
 ديگر اسرا    كه ١٣٧٠ولي سال. روي قضيه اين چهارنفر پافشاري كنيم و ازحكومت  طلبي داشته باشيم         

 ، سوئيس، سازمان ملل    ، همه خانواده هاي گروگان ها، باهم سفرمفصلي داشتند به لبنان       آزاد شده بودند 
متاسفانه االن آن چنان كه       . وچند كشورديگر كه گروگان هاي غربي آنها درلبنان آزادشده بود            

 .انتظارمي رود، وزارت خارجه و ارگان هاي ديگر پي  گيري نمي كنند

شما باشخصي به نام احمد حبيب اهللا كه گفته مي شود رئيس جمعيت دوستداران زندانيان فلسطيني          ـ آيا 
 ، ديدار يا گفت وگويي     است و مدعي شده كه ديپلمات هاي ايراني در زندان هاي اسرائيل زنده هستند         

 داشته ايد؟
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 اونداشته ايم، ولي   ـ مقر تشكيالت آنها درشهرناصره فلسطين اشغالي است و ما هيچ گفت وگويي با           
 ، كه   ، هنگامي كه احمد حبيب اهللا در اردن بوده، با اومصاحبه اي داشته            خبرگزاري جمهوري اسالمي

من مي خواهم اين را بگويم كه خود احمد          . اوهم حرف هاي گفته شده خود را تاييد كرده است         
 ميالدي  ١٩٤٧ازقبل از سال    حبيب اهللا مقرشان درناصره است، جايي كه متعلق به فلسطينياني است كه          

حاال كسي كه عرب اسرائيلي      .  ، يعني اعراب اسرائيلي به حساب مي آيند       آنجا بوده اند ) ١٣٢٦(
 ، يعني اسرائيل دارد اين حرف         ، بيايد حرفي بزند   محسوب مي شود و رئيس يك تشكيالت است       

ها ديده ام، ولي متاسفانه دولت ما      حاال او آمده گفته من اسم ايراني ها را در ليست اسرائيلي          . رامي زند
 .هيچ پي گيري نكرده است

 ـ ظاهراً احمد حبيب اهللا اسامي ايراني ها را نگفته؟

 .ـ بله فقط گفته يك سري ايراني آنجا هستند

ـ آياشما تابه حال پي گيري كرده ايد كه از وزارت خارجه بپرسيداسامي ايراني هايي كه گفته مي شود              
 ، يا اين كه آن فلسطيني كه درلندن مدعي شده          چيست و چه خبري از آنهاهست       ،دراسرائيل هستند 

  ، كيست؟ ، گروگان هاي ايراني را ديده استهنگامي كه دراسارت اسرائيل بوده

 ، ولي ماكه نمي توانيم برويم لندن كه           ـ ماهم خيلي دلمان مي خواهد اينها براي مان روشن شود          
ماهرسال به وزارت خارجه     .  اسرائيل احمد حبيب اهللا راببينيم      آن فلسطيني را ببينيم يا برويم        

. بعديادشان مي رود ...  ، ما پي گيري مي كنيم و     ، آنهاهم مي گويندچشم   گوشزدمي كنيم براي پي گيري 
 .ظاهراً بايد مسئله چهارديپلمات براي جمهوري اسالمي مسئله مهمي باشد

اشد؟ مثالً اوائل فروردين امسال، آقاي خرازي       ـ شما فكرنمي كنيد مسئله خاص ديگري درميان ب         
درسفري كه به لبنان داشت، با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل كه درآنجا بود گفت وگو كرد وحتي                 

 ، آقاي خرازي هم مسئله گروگان هاي ايراني    وقتي او درباره اسراي اسرائيلي دردست حزب اهللا تاكيدكرد      
 ، يكي از شروط براي آزادي          دبيركل حزب اهللا لبنان  را پيش كشيد و يا سيدحسن نصراهللا              

اسراي اسرائيلي را، آزادي همه گروگان ها از جمله چهار ديپلمات ايراني اعالم كرد، ولي اين اخبار                
 ، فكرمي كنيد چه علتي     كوچك ترين انعكاسي در رسانه هاي خبري جمهوري اسالمي نداشت            

 داشته باشد؟
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متاسفانه االن  .  حال ندارند ويا سود وضررخاصي براي شان ندارد         ـ دليلش مي تواند اين باشد كه    
 ، يا نامي، كه يا سودحزبي داشته باشد. هرچيزي بايد يك سودي براي فرد داشته باشد تا رويش كاركند 

 .مثالً اين كه بگويند در زمان فالني رابطه ايران با انگليس خوب شد

اتمي اين قضيه را پي گيري كند و به نتيجه ـ هرنتيجه اي ـ خب شما فكرنمي كنيد اگر االن دولت آقاي خ  
 ، به نفع ايشان تمام مي شود وبراي دولت ايشان يك امتيازمثبت                كه مي خواهدباشدـ برساند     

 محسوب مي شود كه مشكلي بيست ساله را توانسته حل كند و به سرانجام برساند؟

 .ـ فكرنكنم آزادي چهارنفر چندان مهم باشد

 ، توسط هر كس كه انجام شود، براي او يك           دي چهارديپلمات ايراني پس از بيست سال    ـ چرا، آزا  
امتيازمهم ومثبت تلقي مي شود آن هم درسطح عموم مردم كه مثالً فالني توانست قضيه گروگان هايي را            

 . ، با درايت وسياست و پي گيري هاي قاطع حل كندكه بيست سال  بالتكليف بود

دربين خانواده هاي  .  ، ارتباط داشته ام  كساني كه پي گيري اين مسئله بوده اند      ـ من از اول با همه        
گروگان ها هم بيشترين رابطه را من با اين افراد داشته ام، ولي اين چيزي كه من مي بينم اين است كه                  

 .اينها دل به كار نمي دهند يعني جزو اولويت كاري شان نيست

 ادت گروگان هاباشد؟ـ فكرنمي كنيد ديدگاه آنان روي شه

 ، ببينيد. ـ چرا ممكن است براي خالي كردن شانه خود از زيربار مسئوليت، اين نظر را داشته باشند                
تنها دليلي كه براي شهادت اينهاهست، اين است كه مجلس شوراي اسالمي يك نامه به دولت آمريكا              

ما قضيه را   «: جواب داده اند كه داده است كه وضعيت گروگان هاي ايران را مشخص كنيد، كه آنهاهم           
 ، يكي مي گويد   ، ولي اطالعات ضد ونقيضي به دست آمده، يكي مي گويد زنده هستند         پي گيري كرده ايم

.  ، استنباط ما از اين اطالعات اين است كه اينها كشته شده اند ولي بازهم اين معلوم نيست             كشته شده اند
اده هاي آنان مي كنيم و درپايان هم توجه               ماهم خيلي متاسفيم وابرازهمدردي با خانو           

 ».جمهوري اسالمي ايران را به ناپديد شدن سرهنگ هيگينز درلبنان جلب مي كنيم

 ، يك عكس هوايي ماهواره اي است از يك      دليلي هم كه براي كشته شدن مي آورند    . اين نامه را من دارم  
 گويند كه جنازه اينها      گورستان دست جمعي دربيروت كه عكس خيلي هم مبهم است و مي                 

 ، اينهايي كه مي گويند گروگان ها كشته شده اند    . البته عكس را ما نديده ايم فقط شنيده ايم       . اينجاست
همه مي گويند همان اوائل كشته شده اند، در صورتي كه بنابراظهار آقاي محتشمي ـ سفيروقت ايران              

ا گفته بودند كه ماحاضريم با اخذ            ، نيروهايي از فاالنژه      درسوريه ـ چندسال بعداز اسارت      
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كه آقاي محتشمي  .  ، فقط سيدمحسن موسوي را آزادكنيم و بقيه را آزادنمي كنيم              چند ميليون دالر
بعضي ها مي گويند كه فاالنژها نيت شان      . گفته بود يا همه گروگان ها را باهم آزادمي كنيد ياهيچي          

 ، ولي  فقط خواسته اند حال شان رابگيرند و ول كنند     اين نبود كه اينها را مفصل بگيرند و نگه دارند،           
كه بعد درگيري مي شود و     .  ، كار بيخ پيداكرده است      بعدكه متوجه شدند حاج احمد پيش آنهاست    

چون . يكي از آنها كشته مي شود كه مي گويند حاج احمد بوده و ازآن به بعد كار خيلي بيخ پيدا مي كند              
 ، باعث شد كه كار ستند آزادشان كنند ولي وقتي يكي از آنها كشته شدهاگر چهارتاي شان بودند، مي توان

، ظاهراً پشت سر      »هوندا«يك لبناني هم هست كه سوار برماشين                . تااينجا ادامه پيداكند  
 ، او يك گزارش ازشرح و          ماشين گروگان ها بوده كه درپست بازرسي  برباره شاهدماجرا بوده          

اوگفته كه موسوي را از بنزسياسي .  را نمي دانم ولي مي شود پيداكرداسم او. دستگيري آنها نوشته است
ديگربرده اند وبعد يك نفر پشت فرمان ماشين آنها نشسته       » رنجرور«سفارت پياده كرده و به يك ماشين    

ماشين ها باهم حركت مي كنند كه درمنطقه اي ازهم جدا مي شوند، يكي مي رود              . و راه افتاده اند   
ازآنجا . ديگري به جاي ديگر كه ماشين اسكورت لبناني تا آنجا با آنها بوده                   به كوهستان و    

 ، همان فرداي حادثه   اين كه آنها چي شدند  . بي سيم مي زند به فرماندهي شان كه مي گويند شمابرگرديد     
ماشين شان كنار مقرحزب بعث عراق در شهرطرابلس لبنان پيداشد كه بعد بي سيم مي زنند و ايران از               

س جمهوري لبنان خبرمي گيرد، كه او مي گويد ما خبرداريم كه آنها زنده هستند و تافردا                       رئي
 ، مي گويند احتماالً    ، تماس مي گيرند كه چرابرنگشتند    بعد اينها منتظرمي مانند كه برگردند    . برمي گردند

از كلي تعلل  آخرش بعد . يك هفته گذشت و نيامدند   . راه شلوغ بوده رفتندبعلبك كه ازآن طرف بيايند     
ما . شايد اين وقت تلف كردن براي اين بوده كه آنها را به جاي خاصي منتقل كنند               . گفتندببخشيد

درتهران ديداري با خاوير پرزدكوئيار دبيركل اسبق سازمان ملل داشتيم و قرارشد كه ايشان برود آنجا              
 ، خيلي  ران در سازمان ملل بود   حتي آقاي كمال خرازي آن زمان كه نماينده اي      . وماجرا را پي گيري كند  

ظاهراً برنامه سازمان ملل طوري بود كه وعده هاي دكوئيار درآخرين          . زياد مسئله را پي گيري كرد     
 . ، پي گيري قضايا هم مسكوت ماندچون او كه عوض شد. روزهاي رياستش بود

 دارند؟ ، چه داليلي براي اين حرف خود ـ اينهاكه مي گويند گروگان ها شهيد شده اند

خودايلي حبيقه وقتي كه با او          . ـ دليل شان يك عكس هوايي از محل دفن چند جنازه است             
بود، يعني اين كه گروگان هايش را      » سريالنكا« ، مي گفت آن زمان براي ما، ايران مثل       صحبت كرديم

مثالً مي گويند يك قولي هم   . بكشيم، براي ما مهم نبود، ولي من هيچ دستوري مبني بر كشتن آنها نداده ام         
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البته اين يك قول ضعيفي است ولي همين ها چيزي است         . درماشين اينها چندصدهزاردالر پول بوده    
مثالً . هيچ دليل مشخص براي شهادت اينها به ما نداده اند      . كه ممكن است جنبه ديگري به ماجرا بدهد    

.  مي پذيريم اگر اين طوري باشد ، خب ما همبگويند اين جنازه شان است و آزمايش كرده ايم و تاييدشد
 سال شكنجه نشده اند و همان اول شهيدشده اند كه بهتر است، ولي             ٢٠تازه، همين كه مي بينيم اينها    

احساس من اين است اينها كه مي گويند شهيد شده اند، مي خواهند از زيربارمسئوليت شانه خالي كنند             
 ، خبرنگار ازاو   تلويزيوني الجزيره مصاحبه مي كرد حتي كبرا هم كه با شبكه       . وخودشان را راحت كنند  

تو خودت ديدي كه   : ، خبرنگار گفت   ، او گفت كشته شدند    پرسيد كه گروگان هاي ايراني چي شدند    
يك گزاش هم  . مي گويند كشته شدند . ولي من نديده ام . منتها كشته شده اند ! نه:كشته شدند؟ اوگفت 

بعد . اينها راكشتيم برديم انداختيم توي محلول آهك كه نابودشوند     پليس لبنان تهيه كرده كه مي گويند ما      
اين خودش سوال پيش مي آورد كه كي بوده كه توي        . ازتوي آهك درآورديم برديم انداختيم توي بيابان   

آن موقع كه آنها اين قدر براي شان اهميت نداشتند كه بخواهند          . همه مراحل بوده وحاال تعريف كرده   
اين . سمير جعجع گفت ما  همان اول آنها راكشتيم      . را بيندازند توي آهك تا ازبين برود    جنازه هاي شان  

او االن  . يكي ديگر هم بود كه اسمش راجو عبدو است       . خودش كسي است كه آنها را دستگيركرده      
با  ، توي جلسه اي كه ما درلبنان  داشتيم، همين راجو عبدو بود و ما             او اطالعات زيادي دارد  . كاناداست

. شايد به همين خاطر خيلي چيزها رانمي گفتند   . البته آن موقع اوج قدرت فاالنژهابود   . او صحبت كرديم 
. االن همين راجو عبدو درلبنان تحت تعقيب است كه فراركرده رفته كانادا           . حاالديگر قدرتي ندارند 

عجع گفت ماآنها    سمير ج .  ، هركدام قصه متفاوتي تعريف مي كردند    درصحبت هايي كه با آنها بود    
گفتيم خب برويم جاي   . گفتيم جنازه  شان كجاست؟ گفت همان جا كف زندان دفن شان كرديم     . راكشتيم

 ، آنها را    ، چون بعدش پشيمان شديم، گفتم شايد جنازه هاي شان اينجا پيداشود        گفت نه . آنها راببينيم 
ست در شهرطرابلس كه       كه مي گويند چاهي ا    » چاه طرابلس  «درآورديم برديم انداختيم توي       

 ، آنها را    ، گفت بعد باز پشيمان شديم    گفتيم خب برويم چاه طرابلس را ببينيم    . اجسادزيادي آنجاافتاده 
درطي . از چاه در آورديم انداختيم توي بيابان كه مثل اين كه حيوانات وحشي آنها را خوردند                   

 ، ا پول گرفته اند يا به لحاظ هاي ديگر      مراحل انتقال گروگان ها، آدم هاي مختلفي بوده اند كه حاال ي          
. نام زندان هايي كه آنها منتقل شده اند حاالهست      . اطالعات رامي دادند كه آنها دركدام زندان هستند      

حتي آن موقعي كه رفتيم    .  ، بعدبرده اند به زندان آدونيس    مثالً اول درزيرزمين حزب كتائب بوده اند      
. ما مي دادند شايد مي خواستند بفهمانند كه آنها زنده هستند      پهلوي سمير جعجع، يك مشخصاتي براي      
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حتي زنش را هم درمالقاتي كه       . حتي سمير جعجع مي خواست خيلي دوستانه با ما برخوردكند          
 ، حتي وقتي ديركرده بود   .  ، آورده بود كه مثالً خيلي مارا تحويل بگيرد      خانواده گروگان ها با اوداشتند   

مشخصاتي كه از پدرم مي داد، مي گفت الغربود و      . هي كرد كه االن مي آيم   تماس گرفت و كلي عذرخوا  
احتماال آخرين صحنه ها ازچهره    . درحالي كه پدرمن الغرنبود، سبزه هم نبود        . چهره اش سبزه بود 

... پدرمن را تعريف مي كرده يا مثالً خصوصيات اخالقي اش را مي گفت كه خيلي آدم باشخصيتي بود  و         
 ، خصوصيات اخالقي اورا ازكجا مي داني؟        كه ادعامي كنيد همان اول او را كشته ايد       خب حاال شما 

. چون پدرمن مداومت برخواندن دعاي توسل داشت       . يامثالً مي گفت يك دعاي قشنگي مي خواند    
ً در زندان آدونيس خيلي مفصل آنها را شكنجه كرده اند كه زندانبان ها دعاي توسل خواندن                  ظاهرا

سرانجام هم به جاهايي   . بعدازآنجا، آنها رابرده اند به يك زندان درجبل      . جا نقل كرده اند پدرمرا درآن 
پهلوي ايلي حبيقه هم رفته بوديم  ـ سال گذشته  ـ اسم          . منتقل شده اند كه ديگرخبري ازآنها نيست      

آنجا » طرطج«يك زنداني در روستاي   . يك زندان هم اوگفت كه مدعي شد گروگان ها آنجا بودند          
ايلي حبيقه  .  ، خانه اي كه مثل زندان بوده پيداكرده اند       ، ظاهراً رفته اند گشته اند  زندان مخفي جعجع بوده 

 .گفت برويد بگرديد شايد روي ديوارها دست نوشته ياچيزي پيداكنيد

 ـ شماخودتان رفتيد كه اين ماجرا را پي گيري كنيد؟

. ي بروند آنجا راببينند، ظاهراً آنهاهم ترسيده اند       ـ ما يك مدت خيلي پي گيري كرديم كه دوستان لبنان       
ظاهراً بعدها كه    . چون آن منطقه مسيحي نشين است و بچه مسلمان ها نمي توانستند آنجابروند             

من دقيقاً در  .  ، زندان را پيداكرده اند ولي به ما گفتند كه هيچ نوشته اي روي ديوارها نبوده           بچه هارفته اند
ايلي حبيقه آدم    .  ، كليدحل اصلي ليد گنده اين قضيه دست سوريه است     يك ك . كم وكيفش نبودم 
سمير جعجع هم در     .  ، به خاطر حمايت سوري هابوده    همين كه تااالن كشته نشده  . سوريه اي هاست

خب اگر اين دوتارا باهم روبه رو كنند، . زندان وزارت دفاع لبنان است كه اجازه اش دست سوريه است
اگر سوريه بخواهد،   .  ، ماجرا را گردن  همديگر مي اندازند     چون اين دوتا . ي شودخيلي مسائل معلوم م 

 .مي تواند قضيه را روشن كند

 ، قضيه گروگان هاي ايراني    ـ آيا درمحاكمه سمير جعجع كه به جرم جنايات خاص درلبنان انجام شد          
 هم به عنوان اتهام مطرح شد؟

كه » محمد هاشمي «ما را معرفي كرد به آقاي        . مـ ما آن زمان با آقاي واليتي هم ديداركردي           
. حتي آن موقع روزنامه كيهان مقاله هاي تندي هم مي نوشت    . قرارشد وكيل انتخاب كنيم  . معاون شان بود
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 ، مي گفتيد خانواده گروگان ها وسايل زندگي شان را      مثالً نوشته بودند نمي خواهيد وكيل انتخاب كنيد     
 . حتي وكيل انتخاب شد ولي باز كار به جايي نرسيد.مي فروختند وكيل مي گرفتند

 ـ فكرمي كنم شما را از پي گيري قضيه خسته كرده باشند؟

مثالً يك بخش در وزارت خارجه تشكيل شود كه      . ـ ببينيد، يك چنين كاري بايد يك نظام داشته باشد       
اي همين كار بگيرد   حقوق كارمندي اش را بر   . كارش اين باشد . فقط كارش پي گيري اين قضيه باشد     

 !تاكي بايدخانواده ها پي گيرباشند؟ مگر اين مشكل دولت جمهوري اسالمي نيست؟. ومدام پي گيرباشد

ـ از اين كه دراين گفت وگو شركت كرديد خيلي متشكريم واميدواريم هرچه زودتر خبري قطعي                
 .درباره پدرشما و همرزمان و همراهانش برسد

 .ـ من هم ازشما متشكرم

 نامه فكهماه

 

 
 ٣٠ضميمه 

 ١٣٨٠تير 

 چه كسي از گروگان ها خبر دارد؟
كه مجموعه اي است ازخاطرات و روزنوشته هاي حجت االسالم       » پس ازبحران«اخيراً كتابي باعنوان     

اولين چيزي كه مهم جلوه مي كرد،       . ، منتشرشده است  ١٣٦١والمسلمين هاشمي رفسنجاني ازسال    
متأسفانه هنگامي كه   . اج احمد متوسليان وهمراهانش درلبنان بود    خاطرات ايشان از گروگان گيري ح    

روزهاي تيرماه اين كتاب را زيرو روكرديم، به تنها چيزي كه برنخورديم، اخباري از اسارت                      
جالب تر اين كه دربخشي از همين كتاب، ترور يك مسئول فلسطيني به عنوان          . گروگان هاي ايراني بود 

 ...است وليخبري بسيار مهم تلقي شده 

دبيركل اسبق سازمان ملل    » خاوير پرزدكوئيار «مجموعه خاطرات  » به سوي صلح«چندي پيش كتاب    
آن بخشي كه دكوئيار   . متحد، منتشرشد كه بخشي ازآن مربوط به گروگان هاي خارجي درلبنان بود            

 :ندني استديدارخود با هاشمي رفسنجاني و پي گيري مسئله گروگان ها را نوشته است، بسيار خوا

اوگفت كه مدت هاست كه ايران هيچ تماسي با آنها كه گروگان ها را            . پاسخ رفسنجاني كمكي نكرد  «
. نشاني مشخص ندارند كه بتوان آنها را پيداكرد       . آنها حزب اهللا نيستند . دراختيار دارند، نداشته است   



 ٤٠٩  ضميمه ها
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عبيد آزاد نشده است، آنها آماده      درچندروز اخير، آنها به تهران اطالع داده بودند كه تا زماني كه شيخ            
رفسنجاني براين نكته پاي مي فشرد كه آمريكايي ها             . گفت وگو برسر اين موضوع نيستند       

دارايي هاي ايران را بدون اساس قانوني توقيف كرده اند، اما انتظاردارند ايران درموضوعي كه                    
از نظرما،  . ني هاي داخلي خود راداريم  ما همچنين نگرا  «: اوگفت. هيچ عالقه اي به آن ندارد، مداخله كند   

براي كمك به اياالت متحده نشانه هايي الزم است كه آنها دست از فتنه هاي بي دليل خود عليه ما                    
او گفته بود  . رئيس جمهوري اضافه كرده بود كه ازايران هم گروگان هايي درلبنان هستند         » .برداشته اند

خالصي . فشارواردكند)  مسيحي كه باشيعيان درستيزبودند    يك گروه(كه بوش مي تواند به ماروني ها      
رفسنجاني به سردي با اين جمله به گفت وگو     . گروگان هاي ايراني مي تواند به عنوان يك انگيزه تلقي شود    

به دليل احترامي كه براي دبيركل قائل است موافقت       » پيكو«پايان داد كه تنها باانتقال اين پيام ازسوي         
 شوراي امنيت بردارد ٥٩٨ان انتظاردارد دبيركل گام هاي محكم تري براي اجراي قطعنامه       اير. كرده است

اسكو «پاسخ رفسنجاني بي درنگ به وسيله ژنرال    . كه شرايط پايان جنگ عراق وايران را فراهم آورد        
 ١٩كمي پس از آن، خواستار آن شدم كه به عنوان پاسخي  به رهبري ايران،            . به بوش منتقل شد » كرافت

من همچنين  . ايراني كه درلبنان نگه داري مي شدند، به كميته بين المللي صليب سرخ تحويل شوند            
دركنفرانس جنبش عدم تعهد در بلگراد در چهارم سپتامبر، موضوع را به واليتي وزيرخارجه ايران اطالع           

ياسي و   واليتي ازعالئق س  . واليتي هيچ گونه هيجاني به خاطر اين خبرها بروزنداد             . دادم
 .چهارديپلمات ايراني ديگر كه دربيروت ربوده شده  بودند سخن گفت

 ايراني زنداني درلبنان به مثابه    ١٩دركنار پيامي كه من به رئيس جمهوري رفسنجاني انتقال دادم و آزادي          
يك عالمت تا آنجا كه مي دانم، در دوره بوش، هيچ پيشنهادي براي ترميم اوضاع درجهت                        

اسرائيلي ها تحقيقاتي را به خاطر چهارديپلمات ايراني كه         . گان ها صورت نگرفت كسب آزادي گرو 
براساس . وزيرخارجه واليتي پيش از اين نگراني خود را درباره آنها بيان كرده بود، انجام دادند                 

. كشته شده بودند   ١٩٨٢اطالعات آنها، ديپلمات ها بالفاصله پس از ربوده شدن درسال                     
ائيل تصاويرگزارش هايي را كه بايد به ايران داده مي شد تا آنچه را اسرائيلي ها              سرويس اطالعاتي اسر

 .اعتقاد داشتند برسر ديپلمات ها آمده است، بشكافند، فراهم آوردند

به [من  . در ژنو اطالعاتي درباره چهارديپلمات ايراني كه اسرائيلي ها آن را فراهم كرده بودند دادم               
موضوع هاي . اسرائيل مبادله اي براي مردم خودرا خواهان است          گفتم كه       ]هاشمي رفسنجاني

پس از آن مستقيماً خواستار     . گروگان هاي غربي وسربازان مفقودشده اسرائيلي به آن دشواري نبودند      



  ٨٢کمين جوالى  ٤١٠
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پاسخ . آن شدم كه ايران درصورتي كه مي تواند، زمينه آزادي گروگان هاي باقي مانده غربي را فراهم كند           
: او گفت . بهم بود كه به نظر مي آمد با آنچه پيش از اين مي گفت، درتناقض بود             رفسنجاني چيزي م  

اين پس از دريافت اطالعات كامل از        » .پس از آزادي گروگان هاي بيشتر، ديگران آزادمي شوند       «
پس از همه اينها، اگر آمريكاخواهان گسترش روابط با ايران است،        . سوي اسرائيلي ها درباره اجساد بود  

درخواست آخر رفسنجاني به گونه اي بود كه من         .  دارايي هاي توقيف شده ايران را آزاد كند        بايد
روشن بود كه او خبرندارد كه        . گروگان هاي ايراني را درگفت وگو برسرموضوع فراموش نكردم       

و من اطالعاتي را كه اسرائيل درباره كشته شدگان آنها دراختيارم قرارداده است، به ايران آورده ام                  
درطول اقامت درتهران، مالقاتي با خانواده هاي آنها ترتيب داده ام تا موضوع را به آنها اطالع بدهم                 

 .وهمدردي خود را ابرازدارم

 ماهنامه فكه

 

 
 ٣١ضميمه 

١١/٤/١٣٨٠ 

 بيست سال است كه چشم انتظاريم
) طالقاني(آذرشامگاه يكشنبه سوم تيرماه، كوچه پس كوچه هاي يكي از محله هاي قديمي خيابان               

شهرقم را درمي نورديم و درآستانه بيستمين سال اسارت چهارديپلمات ايراني به دست                        
ـ يكي از چهارگروگان اسيرايراني ـ نائل          نيروهاي صهيونيستي، به ديدار خانواده محمدتقي رستگارمقدم 

. پسرش نشسته پدر، قامتي خميده دارد و قلبي بيمار، چراكه سال هاي سال چشم به راه                . مي آييم
ـ كه در روزهاي انقالب به شهادت رسيده است ـ زينت بخش آن                     تصاويرزيباي تقي ومحسن 
خانه قديمي است و برادركوچك تر تقي ـ محمدرضا ـ اشاره مي كند كه پدر آن قدر كه دراسارت تقي               

 .آسيب ديده، درشهادت محسن صدمه نخورده است

والده گرامي تقي ومحسن هم هست، اما آن بزرگوار قادر         قصدمان ديدار با     . مي نشينيم به گفت وگو 
به گفت وگو با ما نيست، هرچه نباشد بيست سال چشم انتظارتقي اسيرش نشسته و بيست وسه سال               

 .درفراق محسن شهيدش

 .وظيفه بود خدمت برسيم. ـ ببخشيدكه مزاحم شديم
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 .ـ خيلي خوش آمديد، لطف كرديد كه ياد مابوديد

 .تان را معرفي بفرماييدـ حاج آقا، خود

 .ـ به نام خدا، بنده حسين رستگارمقدم هستم، پدر محمدتقي ومحسن رستگارمقدم

 ـ چندسال سن داريد؟

 . هستم١٢٩٠ـ متولد

 ـ چه شغلي داريد؟

 . ـ صافكاري اتاق ماشين

 ـ چي شد كه محمدتقي سر ازلبنان درآورد؟

 .من دارم به سوريه مي روم واز سوريه به لبنانـ بايد ازمسئولين سراغ گرفت،  چون روزي آمد وگفت 

 ـ چند سال پيش؟

 .چون اول شصت ويك رفت. ـ االن توي بيست سال هستيم

 ـ وقتي كه مي خواست برود، با شما خداحافظي كرد؟

ـ به من گفت بابا، من دارم مي روم، اگرآمدم كه خب، هركاركه بايدبكنم انجام مي دهم واگر نيامدم، اين              
اين لباس ها را تاپارسال داشتم،  بعدبردم         .  انجام بده، لباس هايم را تحويل حاج احمدبده        كارهارا

 .تحويل دادم

 ـ كجا تحويل داديد؟

 .ـ به سپاه

 ـ كي متوجه شديد كه محمدتقي اسيرشده است؟

ولي حاج احمد را     ! نه:روزي به سپاه رفتم،  پرسيدم خبراز تقي نداريد ؟ گفتند            . ـ همان اوايل  
 .هركجا احمد پابگذارد، تقي بااوست. گفتم تقي هم با اوست. ان گرفته اندگروگ

 ـ ازكجا مي دانستيد اين دو باهم رابطه اي دارند؟

. بعدهم به جنوب آمدند  . ـ رابطه اين دو به خاطر اين بود كه هردو، دوسال ونيم دركردستان بودند             
بودند شهيد شده و او را تا سردخانه       به طوري كه خيال كرده     .  سال شصت هم تقي مجروح شده بود     

 !برده بودند

 ـ چه وقت متوجه شديد كه ايشان را گروگان گرفته اند؟
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 ماه بعد، كه رفتم پيش حاج آقا ايراني ـ فرمانده سپاه آن وقت ـ ازتقي پرسيدم كه گفت                ٦ـ   ٥ـ تقريبا   
 ، تقي را بده ببرم : ينجا وگفت حاج احمد اومدا . من مي گويم:  نمي دانم كجاست، ولي معاون ايشان گفت    

من :حاج احمد هم گفته بود  . ماخودمان كارش داريم ولي هركه را بخواهي،  به تو مي دهيم         : ما گفتيم 
... كه مجبورشديم او را به حاج احمد بدهيم        . اگرنفر بخواهم تهران زياداست، من اين را كاردارم        
 .قي هم با او بوده استبعدهم  كه حاج احمد را گروگان گرفتند، متوجه شديم ت

 ـ بعد از اين كه خبر به شمارسيد،  مسئولين چه كردند؟

به آلمان،  سوئد، ايرلند، سوريه ولبنان رفتيم       . ـ مسئولين آمدند،  بعدما به چهارپنج كشوراروپايي رفتيم      
يكي از . و بامسئوالن بلند پايه صحبت كرديم كه آنهاهم گفتند ما اقدام مي كنيم، ولي هيچ خبري نشد              

من شنيده بودم كه     :بچه هاي ايرلند كه گروگان بوده و  آزاد شده بود،  با اوصحبت كرديم وگفت                
 .چهار گروگان ايراني در زندان هستند

 ـ حاال چه خبري از تقي داريد؟

ـ دوماه پيش بچه ها توي خيابان جلوي من را گرفتند وگفتند، يك نفر از زندان اسرائيل آزاد شده و گفته              
 . اين كه به درد من نمي خورد،  بايد فكري كنند: ها توي زندان يادگارنوشته اند،  گفتماين

 ـ چه خاطره اي ازتقي داريد؟

 .زرنگ بود. اوخيلي كارمي كرد. ـ خاطره خيلي دارم

 ـ وقتي به اسارت رفت چندسال داشت؟ 

اينجاهم كه بود،   . ت كردامتحانات سال چهارم دبيرستان درسنندج شرك    . سال درس خوانده بود  ١٢ـ او   
 .بااين كه كارمي كرد.  بعدازظهرهم درس مي خواند وهيچ سال مردودنشد. پيش من كارمي كرد

 .ـ ازخصوصيات تقي براي ما بگوييد

 .حاج احم ، قدمي بدون او نمي رفت. ـ بچه نترسي بود

 ـ ازمسئولين چه انتظاري داريد؟

اين .  اينها هستند يانيستند، ما را از چشم انتظاري دربياورند        ـ انتظارداريم مسئولين به ما خبربدهند كه     
 دكوئيار . فكري به حال ما بكنند   . درست نيست كه به فكرما نيستند كه ما چه جور داريم مي سوزيم            

آقاي رفسنجاني ما را خواست،     . اقدام هم كرد اما زود عوض شد      . كه آمد،  گفت من اقدام مي كنم      
 بچه من هفده سال است رفته و هيچ اطالعي از         :گفتم حاج آقا ... ي كاري نكردند گفت اقدام مي كنم،  ول  

 ...انگار بچه هاي مسئولينند، با آنها هرچه مي كنيد باما هم بكنيد. اوندارم
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٤١٣ 

 ـ يعني شما چشم به راه هستيد؟

هي كسي يك   شما بچه ات اگر به مدرسه برود و ديربيايد،  چشم به راه نيستي؟ فرقي نمي كند، گا          . ـ بله 
مانبايد فكر بچه مان باشيم؟   .  پول ناقابلي را گم مي كند،  هروقت ازآنجا عبورمي كند، آنجا را نگاه مي كند        

 .اگربدانيم او راكشته اند،  يك حسابي دارد، اگر زنده هم باشد يك حساب ديگر

 ـ شهادت محسن براي شما سخت تر بود يا اسارت تقي؟

 نشسته بودم،  آمدندگفتند،  محسن دستش زخمي شده برديم بيمارستان،        من توي خونه . ـ اسارت ايشان 
. حاجي برويم بيمارستان  :خدابيامرزد حاج آقاحسن را، گفت      . بعد بهشون گفتم راستش رابگين      

شب هم بردند منزل خواهرش    . محسن شهيدشده وبرديم مسجدجامع     :گفت. راستش رابگو :گفتم
قيع به خاك سپردند، حاال چندوقت يك بار مي رويم،  مي نشينيم شستند و غسل دادند وبعد در قبرستان ب
اگر . براي هركس باشد،  مشكل است    . ولي اين،  مشكل است . با او حرف مي زنيم وبعد برمي گرديم     

 .بچه شما ازمدرسه دير برگردد چه كارمي كني؟  بيست سال است كه ما امروز وفردا مي كنيم

 د؟ ـ چه مطلبي داريد براي ما بگويي

چي شده؟   :گفتم. ـ يك بار دركردستان مجروح شده بود و ديدم باتجهيزات آمده،  رنگ و رونداشت            
. بعد متوجه شديم مجروح شده؛ چندروزبعد برگشت ودوباره به كردستان رفت          ! از كوه افتادم :گفت
ت  تو بدن  :وقتي مي خواست برود،  گفتم     .  احتياج دارند:بابا كجا مي خواهي بروي؟ گفت        :گفتم

 .مي روم آنجا بخيه ها رامي كشم:گفت. زخمي است، بخيه در بدن داري

 .ـ حاج آقا،  ممنونيم كه عليرغم كسالت جسماني،  وقتتان را دراختيارما قرارداديد

 .ـ سالمت باشيد،  خيلي ممنون كه تشريف آورديد

 كيهان

 

 
 ٣٢ضميمه 

١٣/٤/١٣٨٠ 

  سال انتظار كافي است١٩
سال انتظار براي ديدار با برادر كافي است و چشم به راهي،       ١٩« : ف، مي گويند خواهران كاظم اخوان عال 

 ».بيش از اين درتوان مانيست



  ٨٢کمين جوالى  ٤١٤

٤١٤ 

خواهربزرگ اين عكاس ربوده شده، درگفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسالمي،          » فاطمه اخوان «
ست كه   سال ا  ١٩« : وي گفت . خواستار پي گيري مسئوالن براي اطالع ازسرنوشت اين افرادشد         

پدرمان با آرزوي ديدار فرزندكوچكش، روي درنقاب خاك كشيد و           . دربيم واميد زندگي مي كنيم    
پس از او، اينك ما با صداي زنگ تلفن و در منزل وديدن پيك وپستچي، مشتاقانه وهراسان                        

 ».منتظرخبري از كاظم هستيم

ريافت اطالعات از گروهي كه    وي ازمسئوالن كشور وجامعه بين الملل خواستار پي گيري جدي براي د       
عالوه بر «: فاطمه اخوان گفت    . به گفته وي طوالني ترين گروگان گيري تاريخ رامي گذرانند، شد        

مسئوليت ملي، اخالق حرفه اي نيز ايجاب مي كند كه فعاالنه تر نسبت به سرنوست يك خبرنگار                 
 ».برخوردكنند

ق دارند ازسرنوشت عزيزان شان مطلع شوند و      خانواده هاي اين گروه، ح  «: نيز گفت » راضيه اخوان «
.  سال، كم ترين فشاري به اسرائيل نياورده اند       ١٩سازمان هاي مدعي دفاع ازحقوق بشر، درتمام طول       

مجامع مذكور مي گويند ازهر روزنامه نگار وياخبرنگاري كه تحت فشار يابازداشت باشد                      
 اين محافل، در  . انش اقدام موثري انجام نداده اند  حمايت مي كنند، درحالي كه تاكنون براي كاظم وهمراه     

دفاع  ازقربانيان، گزينشي عمل مي كنند و ازبرخي دفاع مي كنند و ازنظر اين مجامع، فقط اتباع غربي                 
 ».هستند كه مي توانند با آخرين مرزهاي حقوقي از حقوق بشر استفاده كنند

 راداشتيم، خود براي يافتن برادرمان و يا          اگر امكاناتش «: دوخواهر اين خبرنگارعكاس مي گويند    
آنها كه خودبيمار هستند، با  يادآوري شرايط          » .حتي اطالع موثق از سرنوشتش، اقدام مي كرديم       

صداي مظلوميت خانواده هاي اين گروه را چه كسي       «: زندان هاي صهيونيستي، باحالتي پريشان گفتند   
 »درك مي كند تا اقدامي موثر انجام دهد؟

كاظم از اوان جواني در      «: دوخواهر، با يادآوري خاطراتي ازبرادر رزمنده خودشان گفتند           اين  
شب ها برپشت بام منزل صداي اهللا اكبرش همسايگان را      . راهپيمايي هاي انقالب فعاالنه شركت مي كرد   

آنان با يادآوري منزل پدري كه درنزديك ترين كوچه هاي منتهي به               » .به همدلي دعوت مي كرد   
تشرف به حرم مطهر همچون اداي فريضه، ازبچگي      «: قرارداشت، مي گويند ) ع(م مطهر حضرت رضا حر

 ».با او همراه بود

هروقت به حرم مطهر مشرف مي شوم، كاظم جلوي چشمم است كه از              «: فاطمه اخوان مي گويد   
تدار امام وانقالب  كاظم بسيارمهربان، مصمم، دوس   «: وي مي افزايد » .غم غربتش با امام راز ونياز مي كند     



 ٤١٥  ضميمه ها

٤١٥ 

او كه همرزم شهيد دكترچمران بود، حفظ انقالب را بر امورشخصي ترجيح مي داد وبراي                   . بود
 ».تشكيل خانواده، فرصت هاي بعدي را بهانه مي كرد

 خبرگزاري جمهوري اسالمي

 
 

 ٣٣ضميمه 
١٤/٤/١٣٨٠ 

 نامه سرگشاده خانواده هاي ديپلمات هاي ايراني به رئيس جمهوري

ه ديپلمات هاي ربوده شده درلبنان، با انتشار نامه سرگشاده اي خطاب به رئيس جمهوري،                 خانواد
در اين نامه، با   . خواستار تالش جدي مسئوالن ذيربط براي روشن نمودن وضعيت عزيزان خودشدند        

باوربفرماييد حسرت  «: تبريك انتخاب مجدد حجت االسالم خاتمي به مقام رياست جمهوري، آمده است     
 ، غم دوري وجدايي و به انتظارنشستن روشن شدن سرنوشت، بسيارتلخ ودشوارتر از               عزيزانفراق

بيست سال است كه ماخانواده ها، درحسرت انتظار فرزندان ما ن، همسران مان و               . سوگواري است
. هرپيكي كه خبري مي رساند، ما را به يك باره مرده و زنده مي كند          . پدران مان مي سوزيم ومي گدازيم  

دراين سال هاي حزن آلود، صدهابار اخبارمتناقض شوم ويا شادكننده، زندگي ما راهمچنان دربحران             
مي دانيم كه شما وخانواده محترمتان هم       . مي دانيم كه شما نيز با اين درد آشناييد         . نگاه داشته است 

براي خدمت سال هاست درانتظار خبري ازسالمت امام موسي صدر آن شخصيت برجسته ايراني كه             
دريغ كه اورا لبنانيان بهترشناختند و        .  ، به سرمي بريد به شيعيان لبنان مهاجرت كرد وديگر بازنگشت     

 .همه ساله روزي را براي بزرگداشت خاطره او تعطيل ملي اعالم مي كنند و امام مغيبش مي خوانند

براي رهايي اين عزيزان،  ما ازمسئوالن ذيربط براي به  فراموشي سپردن تالش         ! آقاي رئيس جمهوري 
 ، برخي دست اندركاران ترجيح مي دادند        شايد اگرتوجه مسئوالن بلندپايه كشورنبود      . گاليه منديم

براي خالصي از پاسخ گويي و رفع مسئوليت يا طلب مغفرت الهي، وبا ارسال دسته هاي گل به پاس                
ي نيك آگاهيد كه هيچ اثري دال بر        ، اما حضرت عال   همدردي، اين پرونده ملي را مختومه اعالم كنند      
 ، بلكه بالعكس، بسياري اخبار حاكي است  اين عزيزان       شهادت اين عزيزان درلبنان به دست نيامده است    

مدت ها دراسارت ودر زندان بوده وپس از فروپاشي وشكست گروه فاالنژ، باكشتي به اسرائيل                  
 چندسال پيش بود كه يك مقام مسئول فلسطيني       فرستاده شده و به عبارت بهتر، فروخته شده اند، وهمين     



  ٨٢کمين جوالى  ٤١٦

٤١٦ 

اميد . ، اعالم كرد آنان زنده ودر زندان رژيم اشغالگر قدس اند         )احمد حبيب اهللا (درامورحقوق بشر  
به زنده بودن اين عزيزان ازيك سو، و نا اميدي از احساس مسئوليت دست اندركاران پي گيري اين امور             

 درسالگرد اين واقعه، دست طلب ياري به سوي حضرت عالي          از سوي ديگر، ما را وادارمي كند كه      
بگشاييم واز آن شخصيت محبوب ومردمي بخواهيم، بادستورقاطعي اين پرونده مفتوح وملي را                 

همچنين، زبان به شكوه بگشاييم و درد دل بگوييم كه دراين سال هاي رنج وانتظار،           . بارديگر فعال كنند 
گويا كه اين  .  ، هرچه بود گريزاز مسئوليت پذيري بود     ي كه هيچ دريغ از تسالي خاطري و دست محبت     

 ، از اين كه   چهارشهروند ايراني، درروزگاري كه عافيت طلبان، پايگاه ها را رهاكرده و گريخته بودند           
جان عزيز خويش را بركف نهاده و براي پاسداري ازكيان جمهوري اسالمي و براي حفظ اقتدار وعزت              

 ، راه صواب   ميان آتش وگلوله ومعركه خطر رفتند وبراي مأموريت عازم سفر شده اند        انقالب اسالمي، به 
درهرحال، ما خانواده هاي ديپلمات هاي ايراني، ضمن تشكر وقدرداني از                     . نپيموده اند

 ، اميد فراواني به عنايت آن مقام محترم توجه حضرت عالي كه همواره شامل حال اين دردمندان بوده است 
  . ين سرنوشت و آزادي اين عزيزان بسته ايمبراي تعي

درپايان، مراتب تشكر وامتنان خويش را از جناب آقاي سيدحسن نصراهللا دبيركل محترم حزب اهللا لبنان،          
 ، مسئله آزادي ديپلمات هاي ايراني را نيز          كه كوشيدند درمذاكرات تبادل اسراي لبناني واسرائيلي      

كه دل سوزانه تالش كردند   » نلسون ماندال «همچنين ازآقاي   . اريم ، اعالم مي د دردستوركار قراردهند 
 ، قدرداني ومراتب    درچارچوپ فعاليت هاي انسان دوستانه، راهي براي خالصي اين عزيزان بيابند         

 ».سپاس خويش را اعالم مي نماييم

 كيهان

 
 

  ٣٤ضميمه 
٥/٢/١٣٨١  

 !كنيد يل، كاريئاسرا چنگال ايراني در هاي تابراي آزادي ديپلم

ايراني درچنگال   از اسراي  موسوي كاردارايران درلبنان و يكي        كه همسر آقاي   ،  مريم مجتهدزاده 
مگذاريد موضوع اسارت   «: حرف دارد ومرتب برآن تاكيدمي ورزد      فقط يك ،  غاصب است  يلئاسرا

وع را  موض خارجه اين  وزارت«،  ».كاري بايدكرد «،  ».شود دست فراموشي سپرده   ايراني به  هاي ديپلمات



 ٤١٧  ضميمه ها

٤١٧ 

كنيد كه تكليف آنها      كاري«،  ».ها ومجامع بين المللي قراردهد     مذاكرات خود باسازمان   سرلوحه تمام 
 »!شود مشخص

اسارت ايشان    درمورد نحوه  ،   است يلئايراني دراسرا   يكي از اسراي    ،   موسوي همسرشما آقاي  ـ   
 دهيد؟ توضيح

مي شود و همه    كه درلبنان جنگ   نيزما. ايران دربيروت بود  جمهوري اسالمي همسرم كاردارسفارت   ـ  
رساني به   او و سايرهمكارانش براي كمك       ،  كردند را ترك  بيروت،  ديگر هاي كشورهاي  ديپلمات

 احمد آقا  همراه ايشان حاج  . بيروت شدند  آنها، عازم  كارهاي اجرايي امداد به    لبنان و بررسي راه    مردم
، بشوند  وقتي اينهامي خواستند وارد بيروت     .دبودن شان ديگراز همكاران  خبرنگار ويكي  متوسليان، يك 

هايي دركدام   مي دهد درچه سال    داريم كه نشان     اطالعاتي .فاالنژ دستگيرمي شوند  توسط نيروهاي 
يل ئاسرا به،  رهبري سميرجعجع  فاالنژ، به  بعداز چهارسال توسط نيروهاي   . داشتند ها آنها را نگه    زندان

البته . اسناد ومداركي موجوداست    طبق ،يل فروخته ئاسرا  را به  كه اينها  اسم كسي  حتي . شدند فروخته
ولي اخباردقيق نبوده   . نده اشهادت رسيد  عده اي گفتند به  ،  شده مورد پخش  اخبار ضدونقيضي دراين  
ها درپخش   يليئتناقضي وجود داشته ومعلوم است كه اسرا         ،  زمينه شده  ودرادعاهايي كه در اين    

احمد ،  پيش  چندسال اين كهتا  . زنده اند كنند كه اينها   ستند صراحتاً اعالم خوا داشته ونمي  اخبار نقش  اين
كرد كه   مطرح،  اشغالي است  هاي بشر درسرزمين  هاي بين المللي حقوق    سازمان حبيب اهللا كه نماينده   

 .كرد مطرح مي شوند وحتي اسامي اينها را هم       داري يل نگه ئ در خوداسرا   عتليتزنده اند ودر زندان   اينها
بين المللي  حداقل ازسوي مجامع،  شده  فكرمي كرديم چنين خبرمهمي كه ازسوي يك فردمهم مطرح        ما

 اگر درمورد خودشان      اين كهكما. هايي مي شود  گيري المعل و پي    بشر عكس  هاي حقوق  وسازمان
يا آ. خبركجاست مي دوختند تاببينند سند اين    هم زمين وزمان را به   ،  شود چنيني مطرح  قراربود خبر اين  

اين خبر   ولي متأسفانه هيچ عكس العملي نسبت به        . دارند يا نه    افراد درچنين زنداني حضور     اين
 .نكرد حساسيتي را برانگيخته است و هيچ نشده و درپرده اي از ابهام مانده داده نشان

 نكرد؟ گيري خبر را پي آيا از ايران هم كسي اينـ 

خبر را   كرد و اصل اين    ب اهللا در اردن وبا او مالقات      خبرگزاري رفت پيش احمد حبي      نماينده داًبعـ  
. شد فرانسه نقل   بعدازطريق خبرگزاري   ،رسيد چاپ چون اول در روزنامه الوطن العربي به        . پرسيد

 . مي خواهد خدا چه بعداز آن مامنتظريم كه ببينيم. است خبر اصل و درست اوتاييدكرد كه اين

 ي گذرد؟م چندسال از زمان اسارت آقاي موسويـ 



  ٨٢کمين جوالى  ٤١٨

٤١٨ 

فاالنژ  اسارت نيروهاي   به١٣٦١تيرماه١٤اينها. شده  سال  ويكمين تسوارد بي   يعني،    سال  ٢٠دقيقاًـ   
 .شدند تقلناشغالي م هاي اينها به سرزمين،  ميالدي١٩٨٦سال  درآمدند و چهارسال بعد يعني

 است؟ خارجه در اين زمينه چه اقداماتي كرده وزارتـ 

اسارت  زماني كه اينها به     داد وهمان   اقداماتي را انجام    ،ملل بود  زمانخرازي درسا  آقاي كه  اوايلـ  
بر  سري دستوراتي را ايشان مبني         يك،   بودند  وقت  رئيس جمهوريرهبري    معظم مقام،   درآمدند

مثالً انتقال آنها از     . رسيد جاهايي به بن بست    شد ولي يك    گيري هم  البته پي . قضيه دادند  گيري پي
همه اينها تحركاتي   . گرفت سياسي لبنان انجام   سري تحركاتي در جامعه    ديگر و يك   زندان به زندان   يك

گرفت ولي بعداز آن، گويا االن          داشتند انجام  اينها عالقه  بود كه ازطرف دولت وكساني كه به          
قالب بيانيه   سري تحركاتي در   فقط درسالگردشان يك  . نمي دانم،  شده صورتي  چه نااميدشده اند يا به  

 .مي شود منتظريم ببينيم چه. مي گيرد صورتواينها 

 گذاشته؟ موضوع را مسكوت خارجه آيا اين وزارتـ 

هايي كه   را درحدبيانيه و يامالقات     قضيه .مي رويم ومي گوييم  ما وقتي . حدي مي شود تا  گيري واهللا پي ـ  
، ولي ببينيد . ندمطرح ك  نبوده كه نخواهد   كرده واين  اينها را مطرح    هميشه قضيه  ،خرازي داشته  آقاي
عنوان  به. بودند سياسي نظام  اينها نمايندگان . ملت است  از يك  دفاع،  از اينها  نظر من ديگر دفاع      به

شهروندي  كنيد دردنيا از حق    شما نگاه ،  بروند ي هم دعا عنوان افرادي  حتي اگر به  . عادي نرفتند  افرادي
از  دفاع،  قضيه باشد  هاي بيشتري دنبال   رييگ مطلب كه پي   رفتند واين  اينها ازطرف نظام  . مي شود دفاع

مقطع  همان،  كنيد گيري ما هروقت مالقات داشته باشيم و بگوييم پي           . است ملت و نظام    حيثيت
از اهم   ديگر بايد آنجا يكي   ،  بوده موريت اينها لبنان  ام مثالً محل . نمي كند ادامه پيدا  مي شود ولي  گيري پي

 نگذارند  .كجا رسيده  كند سرنوشت اينها به      اشد كه مطرح   ب وظايف سفيرايران درهرمالقات اين     
كه او   درحالي،  جنگ  را در زمان   دنام ران آرا   يل وقتي خلبانش به   ئچطوراسرا . بشود فراموشي سپرده  به

روز  يك،  مي شود ساقط لبنان هواپيمايش  مسكوني مناطق وقتي درحال بمباران  ،  حربي است  يك نيروي 
چون . كند مي  قضيه اورا مطرح   ،مي شود ايران وارد  ي سپارند وهرسفيري كه به   فراموشي نم  را به  قضيه اين

آزادسازي او   مي تواند از نفوذ خود براي     است كه ايران   لبنان و يا نيروهايي    فكرمي كنند دست حزب اهللا  
عنوان سرلوحه   ل نيست كه به    ئمسا  اهم وايراني جز  هاي ولي مامي بينيم قضيه ديپلمات    . كند استفاده

 . بشود ذاكرات مطرحم

 .بودند عزيز افراد با ايمان و اعتقادي اين اسراي، شنيدم طوري كه من اينـ 
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اقتدار نظام  ،  آنها هدف. نيست ثيحشان رفتند و دراين ب      هدف وآرمان داشتند و دنبال هدف       اينهاـ  
ق شواقعاً با ع  . اشندب ايده رفته  نبودند كه بدون   كدام از آنها هم كسي     ايران بوده و هيچ   جمهوري اسالمي 
، عشق رفتند  نمي شود كه فكركنيم چون اينها با          ولي اين دليل   . برداشتند راه قدم  وايمان در اين   

طور كه در    همان. است گيري كاراينها از واجبات    پي. شدن است  ما درمقابل آنها قابل سلب     وليتئمس
، شان كردن اينها و هدف     ندهز. است ملت را زنده كرده     كند يك  را زنده  هركسي نفسي ،  هست قرآن
بدهد  اجازه خودش گذشت كه دنيا به    لهئنظر من نبايدساده ازكنار اين مس      به. ملت است  كردن يك  زنده

تن از   ها براي اجساد سه      يونيستهص،  كنيد نگاه شما. بدهد ايراني انجام  جان ومال  وتعرضي را به   
ل ئقا اينها براي افرادشان ارزش   . زادكنندآهاي فلسطيني را     شان حاضرند تعدادي از زنداني    دافرادخو

طريق  ند از اين  ه مي خوا ،ولي خارج از كشور   ،  كشند راحتي آنها را مي    نيستند و دركشورخودشان به   
، مان سرمايه گذاري كنيم    قدر براي اسراي   ه ماهم بايدبدانيم هرچ   . باشند لئشان اعتبار قا   دخو براي

 . رديمك ملت كار درواقع براي اعتبار وحيثيت يك

 چيست؟ امورخارجه در اين ارتباط از دست اندركاران وزارت، صريح طور شما به درخواستـ 

گيري كرده   داشت و پي    قضيه حساسيت  به اين  خرازي نسبت  آقاي،  كردم طور كه عرض    همانـ  
خواهيم  ما مي . باشند قضيه حساسيت داشته   اين خارجه نسبت به   سيستم وزارت  ومي خواهيم كه كل  

شود  درخواست آزادي اينها مطرح   ،  نحوي تاثيرگذارباشد  هايي كه مي تواند به    ان وايران درمالقات  درلبن
 . بماند وموضوع اينها زنده

، ها قرارگرفتيد  يليئمستقيم اسرا  تان مورد ظلم    هاست خودتان و خانواده       كه سال  عنوان كسي  بهـ  
نيد باوجود  كداريد و فكرمي    حسي چه،   آوردوجود مي  فجايع را درفلسطين به    يل اين ئاسرا روزها كه  اين

 وضعيت چگونه خواهدشد؟، استشهادي وآنچه كه درمنطقه درجريان است عمليات

 مي شود ومطمئناً هرحركت حق طلبانه اي منجر به          يل خسته ئاسرا،  استشهادي قطعاً با عمليات   ـ  
 فلسطيني ها  اين كهيل منجربشود و  ئاسرا وقايع به نابودي   اميدوارم كه اين   من. شد مثبت خواهد  نتيجه اي 

خونين  تصفيه  نظرمن يك  به. بشود شان را بگيرند و وضعيت اسراي ماهم مشخص            حق وحقوق 
 .نمي كنم بماند؟ من گمان قضايا بي تفاوت گونه به اين نمي دانم كه دنيامي تواند نسبت است ومن درجريان

 موسوي براي مابگوييد؟ ديدارتان با آقاي از آخرينـ 

١١سياسي بود و از    طاغوت هم زنداني   در زمان ،  مي دانيد طور كه  همان. خاصي داشت  ايشان روحيه ـ  
ختي به  سساواك افتاد وشكنجه هاي     سالگي به زندان  ١٥از  . سياسي خودش را داشته    سالگي مبارزات 
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ن ولي ايشا  . بودند را باسيگار سوزانده     بودند و سينه اش     پاهايش را شالق زده      . او واردكردند  
دن  باين: فتگومي . اقتدامي كنيم) ع(جدمان موسي بن جعفر  ما به :مي گفت داشت وهميشه  وااليي روحيه
، بود چيز آرام  روز كه همه   آزادشد و يك   ايشان،  اسالمي روزي انقالب يبعدازپ .شده زندان ساخته  براي
قلبم آمده كه    من به «: من گفت  حالتي به  با يك » .شد الحمدهللا كه مشكالت همه تمام    «: گفتم  ايشان به
 ».است جسم براي اسارت اين

من دارم از    «: زد وگفت  من زنگ  ازلبنان به ،  داشتيم  ي كه باهم   تصحب شان درآخرين  از رفتن  قبل
كرده ولي ما مجبوريم     محاصره يل بيروت را  ئاسرا چون،  بيفتد دارد كه هراتفاقي   مي روم واحتمال  بعلبك

چون ،  است من مهم  نظرشما براي «:  گفت »؟ازمن مي پرسي «: فتماوگ به» چيست؟  نظرشما ،برويم كه
: گفت» .داست برو، سوال ندار     رفتن حق در اين   اگر مرضي «: گفتم» .داشته باشد  است عواقبي  ممكن

 ».رفتن است خدا در اين قطعاً رضاي«

 خواهم مي» .راحت مي روم  پس من باخيال  «: گفت» .داريم ماهم خدايي ،  برو ونگران مانباش  «: گفتم
 . بگم اينها با اعتقادرفتند

 داشتند؟ چه شغلي،  كارداربشوند اين كهموسوي قبل از آقايـ 

فرهنگي برخوردكرد و     بعد كه به انقالب     . تهران بود  برق دانشگاه  ايشان دانشجوي مهندسي   ـ  
خيلي برآن   ) ره(امام بود وحضرت   زمان بحث صدورانقالب مطرح         آن  ،شد ها تعطيل   دانشگاه
برويد آنجا  :فرمودند  امام .ايران وانقالبند  هستند كه عاشق   خصوصاً درلبنان كه شيعياني   . داشتند تاكيد
او . آنجا قراردادند  شان راهم  ماموريت. شدند خارجه وزارت  هم جذب  ايشان .كنيد آنها كمك  وبه

 .ايران داشت هاي زيادي درمورد اسالم وانقالب لبنان سخنراني درجنوب

 بود؟ چندساله، موسوي اسيرشد  كه آقايفرزندشما زمانيـ 

 .پسر يك سال ونيمه يكـ 

 ؟موسوي راببينيد قدر اميدواريد كه دوباره آقايه بپرسم كه چ مي خواهم، سوال عنوان آخرين بهـ 

 بيشتر خبرها   م،كرد طور كه عرض   چون همان ،  ندارم موضوع شكي  من صددرصد اميدوارم و دراين    ـ  
داريم كه بدانيم    ما وظيفه ،  ددراجسادمطهر اينهابرنگ  حال تازماني كه   هر و به  ،ن آنهاست ودب بر زنده  دال

البته ما  . تالش وكوششي براي آزادي آنها فروگذارنكنيم        تا ازهيچ  ،اينها زنده اند ومي توانندبرگردند  
برگي ،  نخواهد است كه تاخدا    اين،  وجودم دارم  اعتقادي كه من باتمام     . رضاي خداييم  به راضي
ايشان با    رهبري نخواهم كه     معظم از مقام   نمي شود كه من     از اين   اين مانع   ولي،   نمي افتد تازدرخ



 ٤٢١  ضميمه ها

٤٢١ 

بشود و بايدبدانيم كه      موضوع زنده  اميدوارم كه اين  . دمندبجريان   كالبدمرده اين  به،  شان مسيحايي دم
برگردند   خودشان  يا بايد  ،قطعي برسد  يك نتيجه  موضوع بايد به   باالخره اين . نيست تالشي بي نتيجه  هيچ

 .يكي از اين دونتيجه برساند خارجه است كه ما را به امور واين برعهده وزارت، مطهرشان يا اجساد

 رسالت

 

 
 ٣٥ضميمه 
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 !وقايع نگار سوم خرداد، در سالروز فتح خرمشهر هم گمنام ماند
اين .  وپيروزي است  در تاريخ كشور، آزادي خرمشهر جايگاه خاصي دارد و به راستي نمادمقاومت          

پيروزي نتيجه ايثار و ازخودگذشتگي دليرمرداني بود كه ارزش هاي دوران دفاع مقدس در آنها تجلي              
ـ هنري و حماسه سازان اين           يافته است، لذا شناخت اسوه هاي پيكارمقدس درتمامي رشته هاي فرهنگي 

وز كه ياد وخاطره      امر. نبرد سرنوشت ساز، جهت آشنايي نسل جوان ضروري به نظرمي رسد            
فتح خرمشهر گرامي داشته مي شود، بي مناسبت نيست كه يادي هم ازكاظم اخوان خبرنگارعكاس               
خبرگزاري جمهوري اسالمي وحاج احمد متوسليان كه پس از شركت در عمليات الي بيت المقدس،             
بيست سال پيش درلبنان همراه سيدمحسن موسوي كاردارسفارت ايران دربيروت و تقي                       

كساني كه اين   . تگارمقدم به اسارت نيروهاي مزدور رژيم صهيونيستي درآمدند، به ميان آورده شود       رس
چهارشخصيت را مي شناسند، به ارزش هاي شخصي آنان واقف هستند ونقشي كه هريك                      

فرارسيدن سالروز فتح خرمشهر،    . درعرصه هاي مختلف برعهده داشته اند براهل نظر پوشيده نيست       
 .است تا باياد اين عزيزان به يكي از نقاط ضعف سياست خارجي نيز اشاره داشته باشيمفرصت مناسبي 

اخوان، با آغاز جنگ تحميلي آرام وقرارنداشت، لذا سريع خودرا به اهواز رساند وبه ستاد                        
 ٧٠باحضور در اين گروه، دركنار شهيدبزرگوار دكترچمران در بيش از            . جنگ هاي نامنظم پيوست 

او يك  . خطرناك با دوربين عكاسي و فيلمبرداري در گرماگرم نبرد حضوريافت            عمليات و نبرد   
رزمنده بسيجي هنرمند است كه هنرعكاسي در وي، باجنگ متولدشد وباتشويق وتحسين شهيدچمران           
وعشق وايمان به ثبت لحظات ناب ايثار، رشدكرد و تبلوريافت وتبديل به يكي از پديده هاي عكاسي               

س، مجموعه اي از تفكر، انديشه، عمل، استعدادها و مسئوليت هاست كه هركس            دفاع مقد. جنگي شد
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. بنابر اين نقش، بعدي از آن را پذيرا شده است وبرخي در اين پهنه گسترده، مسئوليتي مضاعف دارند               
اخوان آن چنان درعمق    . يك عكس و ثبت آن دراذهان، گوياتراز صدهاكالم و چندين مجلد است            

 حضورداشت كه براي ثبت حادثه اي كه كم تر از يك لحظه وشايد تنها                    زواياي حركتي جنگ 
بديهي است حضور درعرصه هاي   . براي يك بار درطول تاريخ اتفاق مي افتد، از هنرش بهره جسته است       

وي درطول يك سال ونيم زندگي مداوم      . نبرد، نياز به جسارت، تيزهوشي، مهارت وعالقه دارد          
هايي بديع واستثنايي را به تصوير بكشد تا به بيننده اي درسال هاي بعد              درجبهه ها، موفق شد صحنه   

واين رسالتي است بزرگ    . ارائه دهد، تا نسل آينده ببينند و بدانند آنچه را كه سال ها پيش اتفاق افتاده            
ثبت تصويرايثارها . او مسئوليت خود را خوب مي شناسد      . كه يك خبرنگار بايد بدان همت گمارد      

 هاي شيران عرصه پيكار دربرابر دشمن زبون، زنده نگه داشتن حماسه هاست و مي تواند به             وفداكاري
درعين حال كه در صف حسينيان حضوردارد، وظيفه زينب گونه       . زندگي ملت در آينده، طراوت ببخشد   
بايد خون سرخ رزمندگان را براي هميشه درتاريخ ثبت كند تا           . خود را به نحواحسن انجام مي دهد     

انه اي باشد از ايمان آنان كه اسماعيل وار گردن به حكم اهللا نهاده و زخم تيغ را به جان خريد و                     نش
آري، جنگي را   . سرخي خون اوست كه بايد روح ها را به آتش بكشد و يادگاري ابدي درتاريخ باشد             

ع مقدس  درحفظ ارزش هاي دفا    قدره چبه راستي  . كه كاظم عكاسي كرد، با همه جنگ ها متفاوت بود      
تالش كرده ايم وموفق بوده ايم؟ بانگاهي به عكس هاي اخوان، مي توان دريافت سري پرشور او را درتهيه          

با ايمان وعالقه، به مهارت وتخصص رسيده و با جاودانه نمودن                      . عكس ها ياري كرده  
ني، وقايع خاص جنگ، مضامين، حماسه، جوشش خون رزمندگان، ايثارها، مرگ و اسارت دشمن، ويرا         

نگاه او تنها نگاه   . عكس ها بيان گر عشقي سرشار است   . درآثارش متجلي شده اند ... آوارگي، بحران ها و  
وهمين نگاه  . يك عكاس نيست و به عنوان يك رزمنده از منظري متعالي مشاهده گر وقايع بود               

امت هاي خاطره  جانبازي و ايثارگري ها و شه       . به عكس هاي او خيره كنندگي خاصي بخشيده است    
. دوستانش او را رزمنده عكاس مي ناميدند          . خودوي نيز همواره زبان زد همرزمانش بود          

يكي ازويژگي هاي عكاسي جنگ درمقايسه با فيلم مستند و سينمايي جنگي، ثابت بودن آن مي باشد كه            
به همين دليل واقعيت ها و لحظات مختلف نبردرا بهتر به ما                . برخالف فيلم، درحركت نيست  

درنمايشگاه بزرگ  عكس به مناسبت سومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي كه در             . نتقل مي كندم
 عكاس حرفه اي وآماتور شركت داشتند، بنا به آراي           ٧٥برگزارشد و درآن    » موزه هنرهاي معاصر«

بازديدكنندگان، به خاطر صميميت و ويژگي هاي خاص و تاثيرگذار درثبت صحنه هاي بديع                   
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همچنين تعدادي از كارهايش در ويژه نامه منتشرشده توسط       .  اخوان مقام اول را كسب كرد     واستثنايي،
 كه حاصل كار عكاسان حرفه اي جنگ بود، چاپ شد و دراين ميان ١٣٦١بهمن  ٢٢ستادتبليغات جنگ در 

اما اين كه  . يكي از عكس هاي استثنايي گرفته شده توسط او، به عنوان طرح روي جلد آن انتخاب شد            
را درطول بيست سال گذشته، حداقل بنيادحفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس، از كارهاي ارزنده           چ

اين خبرنگار دربند استفاده نكرده است، بازيافت اين پاسخ، عالقه مندان آثار وارزش هاي دوران                 
، ١٣٦١اخوان پس ازثبت لحظات تاريخي وحساس فتح خرمشهر درتيرماه       . دفاع مقدس را مكدرمي كند  

بعدازحمله گسترده زميني، دريايي، هوايي رژيم صهيونيستي، به همراه يك هيئت ديپلماتيك، داوطلبانه          
عليرغم اين كه برخي ازدوستانش باتوجه به محاصره بيروت و شرايط خاص يك كشور           . عازم لبنان شد

د و راهي لبنان شد،    اشغال شده، به او توصيه كردند از چنين سفرخطرناكي صرف نظر كند، او تاب نياور         
 . باعلم به اين كه مي دانست ممكن است اين سفر، مرگ و اسارت را درپي داشته باشد

حضورمداوم درجبهه هاي نبرد ازيك سو، وتحت تعليمات فكري شهيدچمران قرارگرفتن ازسوي ديگر، 
وربينش، اين بار مي خواست با د    . عارفي سلحشور از وي ساخته بود كه ازخطرات در راه نهراسد           

اشغالگران صهيونيست را نشانه برود و با به تصويركشيدن مقاومت مردم فلسطين و لبنان، چهره                  
جنايت پيشگان اسرائيل نژادپرست را، بيش ازپيش براي جهانيان رسواسازد، اما قبل از ورود به بيروت،           

تاريخ تاكنون اخبار   درپست بازرسي نيروهاي فاالنژيست وابسته به صهيونيست ها، ربوده شد واز آن          
ضدونقيضي درارتباط با سرنوشت او وهمراهانش مبني برشهادت ويا اسارت درچنگال اسرائيل،               

پي گيري هاي به عمل آمده ازسوي خانواده هاي آنان نيز      . درداخل و خارج ازكشور منتشر شده است      
ه اي سرگشاده خطاب  تيرماه  سال گذشته، در نام   . منجربه روشن شدن سرنوشت عزيزان شان نشده است   

به رئيس جمهوري، از بي توجهي مسئولين انتقادكردند وخواستار پي گيري موضوع به عنوان                   
آقاي خاتمي در ابتداي كارشان بر دفاع از حقوق اتباع ايراني             . يك پرونده ملي به طورجدي شدند  

: ، اظهار داشتند  تاكيدداشتند وحتي در مراسم تحليف اولين دوره رياست جمهوري خود در خانه ملت         
البته اين  » .براي دولت، حراست ازحقوق اتباع ايراني درسراسر گيتي اهميت ويژه اي خواهدداشت          «

متاسفانه بايد  . نكته مهمي در سياست خارجي كشور بود كه موردتغافل دولت هاي قبلي قرار گرفته بود         
ه اين نقطه و درك اهميت   متذكرشد، دستگاه سياست خارجي عليرغم توجه رئيس جمهوري، تارسيدن ب       

عالوه براين، مفهوم دفاع از حقوق شهروندان درنزد رسانه هاي جمعي      . وضرورت آن، فاصله زيادي دارد  
اين درحالي است كه    . و مجلس شوراي اسالمي نيز از توجهي درخور وشايسته، بي نصيب بوده است        
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اي ديگر، از وظايف اصلي     امروزه حمايت سياسي ودفاع از حقوق شهروندان يك كشور در كشوره         
نمادتراژيك و غم انگيز دفاع از حقوق اتباع ايراني درخارج          . دستگاه سياست خارجي دولت هاست   

گروگان ايراني درطول بيست سال گذشته است و وزارت امورخارجه        ٤ازكشور، پي گيري سرنوشت   
 .نتوانسته و يانخواسته پاسخ مسئله را بيابد

 روزخبرنگار، درنامه اي خطاب به رئيس كميسيون امنيت ملي و               برادركاظم اخوان، به مناسبت    
آنچه دركشور ما نسبت به سرنوشت اين چهارتن         «: سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي نوشت  

رواشد، اگر دريك كشورغربي اتفاق مي افتاد، براي دولتمردان آن يك خجالت وفاجعه ملي محسوب              
ساله آنان درقبال اين قضيه، يعني ١٩ي خورد و حتي عملكردمي شد، اما دركشور ما آب ازآب تكان نم  

طوالني ترين گروگان گيري عصرحاضر، درمعرض ارزيابي وتحليل قرارنمي گيرد وهيچ عكس العملي         
 سال، وزارت امور خارجه را      ١٩واز نمايندگان مجلس درخواست نموده پس از            » .وجودندارد

 .مكلف به پاسخ گويي كنند

 در نامه اي خطاب به دبيركميسيون حقوق بشراسالمي، ضمن انتقاد از               ٨١همچنين وي دربهمن   
:  سال، انتقادكرد كه   ١٩بي اعتنايي برخي مراجع داخلي به سرنوشت چهارديپلمات ربوده شده پس از          

به درخواست خانواده ها مبني بر تشكيل كميته حقيقت ياب، توجهي نشده و پس از گذشت بيش                «
ه با رئيس جمهوري محترم ورئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي           ازشش ماه ازتاريخ مكاتب 

 جالب » .مجلس شوراي اسالمي، اين تالش هيچ گونه پاسخ و نتيجه اي درپي نداشته است                  

است بدانيد متن فوق، توسط خبرگزاري جمهوري اسالمي سانسورشده وفقط در يك روزنامه                 
 . چاپ شد

ني از مخابره چنين خبري وجود داشت؟ مفهوم دفاع از            مفهوم دولت پاسخ گو چيست؟ چه نگرا     
حقوق شهروندان ايراني در رسانه هاي جمعي ما چه جايگاهي دارد؟ سايركشورها رفتار مارا دربرابر             
دفاع از سه ديپلمات وخبرنگار كشورمان چگونه ارزيابي مي كنند؟ واقعا رسانه هاي گروهي ما درطول            

ت خبرنگارعكاس خبرگزاري جمهوري اسالمي وهمراهان اورا       بيست سال گذشته، تاچه حد سرنوش   
دنبال كرده اند؟ كساني كه خودرا موظف به پي گيري سرنوشت خبرنگاران مي دانند، چرانسبت                 
به سرنوشت اين خبرنگارشجاع وحماسه نگار جبهه هاي  نبرد حق عليه باطل، بي تفاوت هستند؟               

، حتي يك بيانيه درحمايت از همكاردربند خود          خبرنگاران خبرگزاري، درطول بيست سال گذشته   
عالوه براين كه پي گيري موضوع يك مسئوليت ملي بود، حداقل اخالق حرفه اي              . صادرنكرده اند
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انصافا مطبوعات، خبرگزاري و صداوسيما، درطول اين        . ايجاب مي كرد فعاالنه تر پي گيرمسئله باشند   
وان وهمراهانش، به مسئوالن وخانواده هاي آنان         ساليان، براي مصاحبه و اطالع از سرنوشت اخ        

 مراجعه داشته اند؟

پس از كشته شدن ايلي حبيقه يكي از عوامل اصلي اين گروگان گيري درلبنان، هفته نامه دوكوهه در                
اخبارموثق ازمنابع پراكنده، حكايت از آن داشت كه چهارگروگان ايراني       «: شماره بهمن ماه خود نوشت   

پيش از » .سيدمحسن موسوي، همان روز يا چندروزبعد، به دستور ايلي حبيقه اعدام شدنداحتماال به جز 
 اعالم  ٧٨اين نيز سفيرسابق ايران درسوريه حجت االسالم اختري، طي مصاحبه با ماهنامه فكه درسال            

 من برحسب اطالعاتي كه دارم وچيزهايي كه ازمسئوالن كشورسوريه وديگران شنيده ام، معتقدم      «: كرد
 ».كه آنها حيات ندارند

گرچه موارد مطروحه فوق، بدون استناد به مدارك الزم بوده درعين حال نمي توان ساده ازكنار                   
ازطرفي مسئوالن وزارت خارجه نيز    . آنهاگذشت والبته هيچ گاه از تاييد رسمي برخوردار نشده است       

. ه حقيقت غيرممكن نيست   آنچه مسلم است، دست يافتن ب    . اين دست مطالب را تكذيب نكرده اند     
: فرزندسيدمحسن موسوي در ارديبهشت ماه سال جاري درگفت وگو با روزنامه قدس، اعالم كرد              

براساس توافق صورت گرفته بين ايران وسوريه براي روشن شدن موضوع، قراربوده دوطرف                  «
 ها، ايران  نماينده اي معرفي كنند، اما از آن زمان تاكنون، علير غم مشخص شدن نماينده سوري                 

 ».نماينده اي را معرفي نكرده است

اگرچه ايلي حبيقه مسئول بخش اطالعاتي فاالنژيست ها، دربهمن سال گذشته به هالكت رسيد، اما              
سمير جعجع فرمانده سابق آنها، كه اينك به دليل جنايت بي شمار، در زندان به سرمي برد، به طورقطع از             

شايان ذكر است درهنگام محاكمه وي درلبنان، قراربود       . ع داردسرنوشت اين چهارشهروند ايراني اطال   
يك وكيل ازكشورمان براي پي گيري وطرح موضوع درجلسات دادگاه شركت نمايد، متاسفانه                 

اين حق مسلم خانواده هاي آنان است كه به عنوان شهروندان ايراني، ازسرنوشت         . دراينجانيز قصورشد 
ده اي بخواهند موضوع را تعمدا درهاله اي ازابهام وتاريكي             چنانچه ع  . عزيزان خود آگاه شوند  

به راستي چه كسي بايد صداي مظلوميت اين خانواده ها رابشنود،       . نگاه دارند، اين عمل غيرانساني است  
نبايدآنچه برسر  . درحالي كه با اخبارمتناقض، روح و روان آنها در برزخ بي پاسخي رهاشده است              

اميدواريم در بيستمين سالگرد به گروگان گرفته شدن     . وط به ديگري قلمدادشود آنهاآمده، مسئله اي مرب  
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درپايان به صبر وپايداري     . اين عزيزان، وزارت امورخارجه به اين بن بست فرساينده خاتمه دهد         
 .خانواده هاي آنان درودمي فرستيم

 شاهرخ سلطان احمدي

 كيهان

 

 
 ٣٦ضميمه 

 ١٣٨١تير 

 !از كاظم اخوان چه خبر؟
ـ جناب آقاي حسين اخوان، به عنوان برداركاظم، لطف بفرماييد و براي ما از اقدامات اوليه اي كه پس از              

 :اسارت كاظم وهمراهانش انجام شدبگوييد

اقدامات اوليه كه آنچنان نبود، ولي يك ماه پس از اين كه كاظم وهمراهانش به اسارت درآمدند،             :اخوان
 كه درايران مستقربودند، باانتشار بيانيه اي مشترك باعنوان              نمايندگان رسانه هاي خبري خارجي  

ازكليه سازمان ها وسنديكاهاي مطبوعاتي وبين المللي كه به منظور           » عكاس ايراني را آزادكنيد    «
حفاظت ازجان خبرنگاران دربرابرخطرات وارعاب ايجاد شده اند، خواستندتا اقدامات عاجل و فوري           

 . شبه نظاميان مسيحي لبنان به عمل آورندرا براي آزادي او از اسارت

 ـ وزارت امورخارجه ايران وساير مسئولين كشور، چگونه اين مسئله مهم را پي گيري كردند؟

.  همان موقع مسئولين وزارت خارجه پي گيرشدند ولي خب به نتيجه اي كه بايد، نرسيدند                :اخوان
جام شده به صورت سياه وسفيد نگاه كنيم؛     دراينجا بايدمتذكرشوم كه ما قصدنداريم به اقدامات ان           

به همين لحاظ به همه تالش هاي انجام شده ارج مي نهيم، اما اگر نسبت به عملكرد مسئولين ذيربط                
وحتي رسانه هاي جمعي انتقادجدي داريم، آن را به جا ومنطقي مي دانيم ومعتقديم اقداماتي كه                  

هركس هم كه مدعي است     . يشه اي وبرنامه ريزي شده تاكنون انجام شده، پراكنده ومقطعي بوده ونه ر    
يا نتوانسته اند ويا   :درست عمل شده، حاضريم با او به مناظره بنشينيم كه از دوحال خارج نيست                

نخواسته اند كه مسئله را به موقع و به جا حل كنند كه امروزمي بينيم در بيستمين سالگرد مفقودي                   
 قضيه اسارت  ١٣٦٥به داليلي، تاسال . رموثقي دردست نيست چهارشهروندايراني، ازسرنوشت آنان خب  

چهارايراني مسكوت مانده بود تا اين كه به دنبال اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني دريك                       
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كنفرانس مطبوعاتي درپاسخ به سوال خبرنگارانگليسي درباره وضعيت وسرنوشت تري ويت                 
ـ كه     بعداً معلوم شد ازسوي سازمان جاسوسي آمريكا سيا،     فرستاده ويژه كليساي كانتربري انگليس به لبنان 

 مأموريت ويژه اي داشته ـ  كه درخواست اسقف اعظم آن كليسا را از ايران براي پي گيري مسئله  تري ويت           
و اين كه وي درتماس با مجامع مسيحي لبنان تالش خواهدكرد تا وضعيت چهارگروگان ايراني نيز                

 به وي اطمينان داد كه    ١٨/١٢/١٣٦٥ي اسالمي درپاسخي مورخه    روشن شود، رئيس وقت مجلس شورا  
ازدوستان خودمان درلبنان وسوريه خواسته ايم جداً براي پيداكردن اثري از تري ويت اقدام كنند                  
وجناب عالي نيز هرچه زودتر نتيجه تالش خودتان را درباره يافتن چهارايراني ربوده شده و برگرداندن            

 . هاي شان اعالم نماييدآنان به آغوش خانواده

 ـ آيا اين مكاتبات ونامه نگاري ها نتيجه اي هم به دنبال داشت؟

چون تري ويت وتمامي گروگان هاي غربي، باوساطت            ! البته براي غربي هاچرا  . نخير:اخوان
سازمان ملل متحد وتالش وهمكاري جمهوري اسالمي ايران آزاد شدند، ولي سرنوشت گروگان هاي           

نان نامشخص ماند ومتاسفانه پس از بازتاب آزادي گروگان هاي غربي در رسانه هاي                ايراني همچ 
 گروهي وخبري جهان مبني بر بسته شدن پرونده گروگان ها درلبنان، اين موضوع در رسانه هاي خبري             
. داخل كشور نيز به همين شكل وبدون اشاره به مشخص نشدن سرنوشت چهار ايراني منعكس شد              

آيا مسئولين دستگاه ديپلماسي ايران نمي توانستند درهنگام آزادي             :به جاماند كه  حال اين سوال   
گروگان هاي غربي، خواهان اعمال نفوذ آنها برفاالنژها وحتي رژيم صهيونيستي براي روشن نمودن             

 تكليف گروگان هاي ايراني شوند ويا تضمين كاري براي پي گيري اين مسئله بگيرند؟

 هاي غربي، درحالي كه شما اولين قربانيان بحران گروگان گيري اتباع خارجي        ـ پس از رهايي گروگان    
 درلبنان بوديد، چه اقداماتي انجام داديد؟

 غربي ها در روند آزادسازي گروگان ها، به صورت يك طرفه، تمامي آنها را آزادكرده، به كشور             :اخوان
ز آزادي، غرامت هم گرفتند؛ اماسرنوشت جالب اينجاست كه حتي بعدا. وخانواده هاي شان بازگرداندند 

پس ازگذشت دوسال و عدم پي گيري         . شهروندان ايراني همچنان دربوته فراموشي فرورفت        
وزارت امور خارجه، كه به نظرمي رسيد  پرونده گروگان هاي ايراني جزو پرونده هاي بسته آنان                  

سانه اي، نه تنها جايگاهي ندارد، بلكه    درآمده است، و اين چهار شهروند ايراني در ديپلماسي خارجي و ر       
به صورت يك خاطره فراموش شده درآمده اند، كه بايد آن را ديپلماسي تغافل ناميد، عدم آزادي                  

مرحوم پدرم رضا  . گروگان هاي ايراني، همواره يك برگ منفي درسياست خارجي كشوربرجاماند         
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 ١٣٧٢يط را چنين ديد، در ارديبهشت سال      اخوان، كه سال ها يعقوب وار چشم به راه زيست، وقتي شرا       
كه در روزنامه جمهوري اسالمي منتشرشد،    » از رويا تا واقعيت تلخ   «طي يك رنج نامه مطول باعنوان       

ما درطول يك سال ونيم      . ضمن نقد عملكرد مسئولين،  به تشريح ابعاد مختلف قضيه پرداخت           
گي دريافت خبراسارت و ياشهادت او       حضورمداوم كاظم در عرصه هاي دفاع مقدس،  همواره آماد       

 .راداشتيم

 درسالگرد اسارت آنها، باهماهنگي هاي به عمل آمده با ديگرخانواده ها، طي        ١٣٧٢چهاردهم تيرماه سال  
يك بيانيه اعتراض آميز كه صادرشد، نسبت به بي توجهي مسئولين امر انتقاد كرديم و از                          

. واست كرديم كه به موضوع رسيدگي نمايند     مجلس شوراي اسالمي وكميسيون سياست خارجي درخ   
 همين بيانيه در برخي ازمطبوعات درسالگرد فقدان آنان ، مجدداً منتشرشد كه              ٧٤ و   ٧٣درسال هاي  

وزيرخارجه ناراحت شده، ديگر    «: خانواده سيدمحسن موسوي با مرحوم پدرم تماس گرفتند وگفتند       
 همان بيانيه را براي تعدادي از نمايندگان         ١٣٧٥من درسال   » !اين كار رانكنيد كه به ضرربچه هاست    

واعضاي كميسيون سياست خارجي درمجلس چهارم ارسال كردم كه دراسفند همان سال، موضوع              
دركميسيون با حضورمسئولين وزارت خارجه بررسي شد، ولي آنان به جاي پاسخ به مسئله، به يك باره            

رئيس انجمن حمايت از زندانيان دربند        درست  يك ماه بعد،       . صورت  مسئله را پاك كردند       
البته وي اسامي   . رژيم صهيونيستي، اعالم كرد كه چهارايراني در زندان هاي مخفي اسرائيل به سرمي برند       

 .آنهارا مشخص نكرده بود

، نسبت به پي گيري قضيه     ١٣٧٢ـ به نظرمي رسد خانواده ها در دهه اول اسارت آنان، و پس از سال              
كرده وهماهنگي الزم را دردنبال كردن امرفوق ندارند وشايد بتوان گفت عزم شان              منفعالنه برخورد 

آن چنان كه تصورمي رود، جزم نيست؛ مثل پي گيري برخي خانواده هاي زندانيان اخير كه                       
بازداشت شده اند وخانواده هاي شان شديدپي گير مسئله شان شدند     ... به جرائم مختلف ازجمله خيانت و 

 .مطلوب نظرخودشان برسندتا به نتيجه 

ببينيد، اگرچه اين دوموضوع به لحاظ ماهيتي بايكديگر كامالً متفاوت هستند، اما من                   : اخوان
اذعان مي كنم كه خانواده هاي گروگان ها نيز در پي گيري هاي شان قصورداشته و يا باهم هماهنگ                 

خب اين  . اراي همسر وفرزند نبوده اند   مشكل ديگر اين است كه سه نفر از آنان مجرد بوده و د       . نبوده اند
ما درمشهد ساكن هستيم، خانواده تقي رستگار درقم زندگي مي كنند،           . درانگيزه پي گيري تأثيردارد 

خانواده حاج احمد متوسليان هم كه پدر ومادرش ساكن تهران هستند ولي به دليل كهولت سن                   
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درتهران هستند، بنابرداليلي كه       توان پي گيري ندارند، خانواده  سيد محسن موسوي هم كه                
لذا محذوراتي درطرح وپي گيري      ... عنوان مي كنند چون موسوي كارمند وزارت خارجه بوده و          

قضيه دارند؛ لذا بديهي است كه پي گيري مستمر و برنامه ريزي شده خانواده ها، مي توانست                      
 يكي ازعواملي كه حتي    :و آن اين كه  جادارد تا مسئله اي را برايتان شرح دهم       . تأثيربيشتري داشته باشد 

شود، اقدامات    » ايران گيت«باعث شد مسئله گروگان هاي آمريكايي منجربه ماجراي                    
وقتي » زندگي من درسيا«يكي ازكاركنان سازمان جاسوسي آمريكا دركتابش باعنوان     . خانواده هاي آنان بود

بنان، اين فاجعه بغرنج كه بربسياري از       مشكل گروگان هاي ل «: به مسئله ايران گيت مي رسد، مي نويسد   
نگراني هاي اخالقي . فعاليت هاي دولت آمريكا سايه افكنده بود، قطعاً تأثيرعميقي بركاخ سفيد داشت         

وانساني، فكر ريگان را به خود مشغول كرده بود و او دائما همكاران خودرا ترغيب مي كرد كه راهي                 
ي گروگان ها دائما بامطبوعات مصاحبه مي كردند وبر سيا          خانواده ها. براي حل اين معضل پيداكنند   

 ».وساير سازمان هاي دولتي فشار واردمي كردند كه كاري انجام دهند

يعني جايي كه با خيلي از     . خب البته شرايط ما چون دريك كشور جهان سوم هستيم، فرق مي كند            
تلقي وحساسيت دفاع از حقوق     مسائل ساده انگارانه وسطحي برخوردمي شود واين بر مي گردد به          

اتباع ايراني درخارج ازكشور نزددولت، دستگاه سياست خارجي، رسانه هاي جمعي و                        
 بنا را براين گذاشتيم كه به طورمستمر و به طرق مختلف،         ١٣٨٠ما از تيرماه سال    . مجلس شوراي اسالمي

 دنبال كنيم تا ان شااهللا در      از راه هايي كه امكان پي گيري وجود داشته باشد، مسئله را به طورجدي             
عالوه براين معتقديم حتي بايدسرنوشت    . بيستمين سالگرد آن عزيزان بتوانيم به پاسخي روشن برسيم      

 سفارت ايران دربيروت   ١٣٧٢ نفر ديگرنيزهستند، وبراي اولين بار درسال         ٣سايرناپديدشدگان كه   
 .لبنان ناپديدشده اند، روشن شود سه شهروند ايراني ديگر در١٣٦١اعالم كرد كه درهمان  سال

 ـ لطفاً براي ما بفرماييد كه طي يك سال گذشته چه اقداماتي انجام داده ايد؟

عالوه بر نامه سرگشاده اي كه ازسوي خانواده ها درسالگرد اسارت آنان به رئيس جمهوري              : اخوان
اب آقاي كروبي   خانواده ها ديداري با رئيس مجلس شوراي اسالمي جن           ١٨/٤/١٣٨٠ارسال شد،    

تاكيدداشتند » ضرورت تشكيل كميته اي درمجلس به منظور پي گيري موضوع       «داشتندكه ايشان بر      
» .با تالش نمايندگان مجلس، گام هاي اساسي دراين زمينه برداشته شود       «: واظهار اميدواري كردند كه   

ـ ايرنا        ـ   وخبرگزاري دانشجويان  همچنين به مناسب روزخبرنگار، به سراغ  خبرگزاري جمهوري اسالمي  
ـ ايسنا ـ  رفتيم و مصاحبه هايي انجام شد و به رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نامه اي با              
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باتوجه به اقدامات  » انتظارخانواده هاي گروگان هاي ايراني ربوده شده درلبنان از مجلس ششم       «عنوان  
رخواست تشكيل كميته حقيقت ياب را براي       ادوارگذشته مجلس شوراي اسالمي، نوشته ومجدداً د      

روشن شدن موضوع نموديم، كه رونوشت نامه نيز براي كليه اعضاي كميسيون و هيئت رئيسه و                   
 ماه ازمكاتبه با رئيس جمهوري، و        ٦پس از گذشت   .  مجلس ارسال شد  ٩٠رياست كميسيون اصل   

 دريافت نكرديم، با     همين طور رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس كه پاسخي           
دبيركميسيون حقوق بشر اسالمي مكاتبه كرديم ودرخواست پي گيري موضوع راداديم كه                     

امسال نيز به مناسبت   . رونوشت اين نامه نيز پيرومكاتبات قبلي، براي همه مسئولين ذكرشده ارسال شد       
 ايلي حبيقه  ومطالب     باتوجه به كشته شدن . آغازسال نو، مجدداً نامه اي براي رئيس جمهوري نوشتيم      

، وپيش از اين نيز اخبار         »كشته شدن قاتل گروگان هاي ايراني    «مطرح شده درمطبوعات مبني بر       
غيررسمي درخصوص شهادت اين عزيزان كه در داخل وخارج ازكشور منتشر شده بود، وحتي در                

ت مطالب هيچ گاه  يك ماهنامه با تيتردرشت و به صورت علني شهادت آنان اعالم شده بود، كه اين دس            
ازسوي وزارت امور خارجه تكذيب نشده وشواهد وقرائن مختلف نيز نشان گر آن است كه موضوع              
چهارگروگان ايراني به طورجدي در دستوركار مسئولين امر قرارندارد، لذا بيش از اين نبايد روح وروان 

اعالم شود وچنانچه عده اي    خانواده ها آماج چنين اخباري قرارگيرد و حقيقت هرچه كه هست، به ما           
تعمدا بخواهند موضوع را درهاله اي از ابهام وتاريكي نگه دارند، اين عمل غيرانساني است و براي                 

رونوشت اين نامه نيز   . چندمين بار درخواست مالقات حضوري خانواده ها با ايشان عنوان شد              
كميسيون امنيت ملي   پيرومكاتبات قبلي، براي هيئت رئيسه مجلس، رئيس و تك تك اعضاي                 

 و دبيركميسيون حقوق بشر اسالمي ارسال شد؛ عالوه           ٩٠وسياست خارجي، رئيس كميسيون اصل   
براينها، تالش مي كنيم تا ازطريق نمايندگان مجلس، موضوع درقالب سوال ازوزيرامورخارجه، درجلسه         

 .مجلس شواري اسالمي طرح شود

 تيجه اي هم درپي داشته است؟ـ آيا پي گيري هاي شما درطول يك سال اخير، ن

متاسفانه جناب آقاي خاتمي و دفترايشان، پاسخ هيچ كدام از نامه هاي ما را نداده اند                     : اخوان
نمي دانم شايد  . ودرخصوص درخواست هاي مكرر براي مالقات نيز جواب مثبتي دريافت نكرديم         

من ! جمهوري انتظار زيادي است  دربرابر بيست سال زندگي خانواده ها دربيم واميد، ديدار با رئيس           
فكرمي كنم پس از دودهه صبر وپايداري، زمان آن فرارسيده باشد كه مسئولين پاسخ روشني به                    

در ديدار بارئيس مجلس نيز ايشان برتشكيل      . آن چيزي كه براي ما مهم مي باشد، حقيقت است    . مابدهند
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رفت وهيچ خبري از تشكيل        كميته پي گيري درمجلس تأكيدداشتند، عمالً اقدامي صورت نگ           
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز عليرغم سه مرحله مكاتبه،             ! چنين كميته اي نشد 

ازميان ديگر اعضاي كميسيون كه     . هيچ پاسخي به ماندادند واطالعي نداريم كه آيا اقدامي شده يانه         
اول ما را ودرخواست        نامه » اعلمي«رونوشت نامه براي آنها ارسال شده است، فقط آقاي               

كميته حقيقت ياب را براي وزيرامورخارجه ارسال داشته اند كه همين جا الزم مي دانم از ايشان                   
 مجلس، پس از وصل نامه ما،       ٩٠همچنين كميسيون اصل . تشكركنم كه حداقل به نامه ما توجه كردند      

تبه نموده كه از      با معاون كنسولي وامورمجلس وزارت امورخارجه مكا          ٢٦/١٠/١٣٨٠درتاريخ   
كميسيون حقوق بشر اسالمي نيز درپاسخ به نامه ما اعالم داشته       . پاسخ مربوطه اطالعي دريافت نكرده ايم  

كه بخش بين الملل كميسيون، طي  سال هاي اخير مكرراً موضوع را به مراجع طرف تماس                        
وصل نامه شما، مجدداً  درصحنه بين المللي منعكس نموده ولي نتيجه موثري دربرنداشته است وپس از           

. ارسال نامه هايي دراين زمينه خطاب به سازمان هاي مختلف طرف ارتباط، در دستوركارمي باشد               
همچنين مكاتبه اي با بخش مربوطه وزارت امور خارجه انجام پذيرفت تا به عنوان نماينده                       

. ي را عينيت بخشد  حكومت جمهوري اسالمي ومسئول حمايت از اتباع كشور خود، پي گيري هاي موثر       
 درپاسخ به   ١٨/٢/١٣٨١نماينده تهران درمجلس، نيز طي يادداشتي به تاريخ       » الهه كواليي «خانم دكتر  

متأسفانه وضعيت دردناك برادرشما و ديگرعزيزان دربندومفقودشده، ناشي         «: آخرين نامه ما نوشتند  
 ».ين مشكل هم حل شودازمشكالت موجود در سياست خارجي ماست كه اميدوارم با بهبودآن، ا

ـ باتوجه به منش وشخصيت آقاي خاتمي، به نظرشما چرا ايشان پاسخ نامه هاي خانواده ها را نداده و يا              
 درخواست مالقات با آنان را نپذيرفته اند؟

من اين سخن ايشان را درمراسم تحليف         . من احتمال مي دهم كه معذورات اخالقي باشد      : اخوان
خواهم كوشيد درنسبت ميان اخالق       «: وري شان به ياد مي آورم كه گفتند      دومين دوره رياست جمه 

يك دليل ديگرهم، مي تواند بحث شهادت اين عزيزان        » .وسياست، اخالق را مقهورسياست نكنم      
باشد؛ لذا انگيزه الزم وجود ندارد، چون تاكنون اخبار ضدونقيضي در اين ارتباط درداخل وخارج                 

وقتي آنها را كنارهم مي گذاريد، به يك نتيجه مشخص نمي رسيد؛ مثالً ابتدا          كشور منتشر شده است، اما     
سمير جعجع ادعامي كرد كه چهارگروگان ايراني به دستور فرمانده بخش امنيتي اين نيروها ـ ايلي                 
حبيقه ـ كشته شده اند، ولي حبيقه مدعي بود كه آنان توسط سمير جعجع به قتل رسيده اند؛ درحالي كه               

انحالل واضمحالل نيروهاي فاالنژ و اعالم عفو عمومي درلبنان، ايلي حبيقه تشكيل حزب داد و            پس از  
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درآنجا بود كه وي اعالم كرد اين چهارتن        . به نمايندگي پارلمان وحتي وزارت در دولت لبنان رسيد       
ندي  توسط سمير جعجع ازطريق دريا، به اسرائيل منتقل شده اند و براين قضيه حتي تاچ              ١٣٦٦سال  

اما فردي به نام روبير حاتم      .  درلبنان، تأكيد داشت  ١٣٨٠قبل از كشته شدنش درحادثه انفجار درسال       
معروف به كبرا، كه طي  بيست  سال گذشته محافظ شخصي ايلي حبيقه بوده است وهم اكنون درفرانسه             

درمصاحبه با هفته نامه   ،  »ازاسرائيل به دمشق «اقامت دارد، عالوه برانتشار كتاب خاطرات خود با عنوان        
الوطن العربي چاپ پاريس، و روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن وشبكه تلويزيوني الجزيره، تاكيدكرد           

ازطرف ديگر نيز  .  به دستور شخص ايلي حبيقه به قتل رسيده اند     ١٩٨٢كه چهار ايراني ربوده شده درسال     
. شدن وضعيت ران آراد دانسته است    اسرائيل روشن شدن سرنوشت اين چهارتن را منوط به مشخص         

متاسفانه تابهمن سال گذشته كه ايلي حبيقه زنده بود، دولت ايران آن گونه كه انتظار مي رفت، بر                   
البته . دولت لبنان فشارنياورد وسرانجام يكي از عوامل اصلي ومهم اسارت چهار ايراني، كشته شد              

 دولت لبنان، تحت شرايط عادي به هيچ وجه اين اتهام بديهي بود كه حبيقه به عنوان يك نماينده ويا وزير     
آنچه . رانپذيرد؛  اما درهنگامه محاكمه سمير جعجع، اين امكان وجودداشت كه به دادگاه احضارشود            

مسلم است، وي باموقعيت وسمتي كه داشت، به عنوان مسئول بخش امنيتي واطالعاتي حزب فاالنژ،             
به هرحال ازشخص مرده نمي توان اطالعاتي كسب كرد، اما هنوز      . تقطعاً از سرنوشت آنان آگاه بوده اس    

اوالً اين كه  . دست يافتن به حقيقت غيرممكن نيست، البته اگر مسئولين بخواهند     . سرنخ هايي وجوددارد 
جعجع يكي از عوامل اصلي گروگان گيري كه چندسال پيش به دليل جنايات بي شمار درلبنان، دستگير            

 به حبس ابد محكوم شده است، هم اكنون دوران محكوميت خود را طي مي كند             ومحاكمه وسرانجام 
متأسفانه درزمان رسيدگي به پرونده وي، ازسوي            . وهيچ بعيد نيست عفوبخورد وآزادشود       

جعجع . وزارت امورخارجه مسئله ربودن چهارايراني به عنوان يكي از اتهامات او به طورجدي دنبال نشد   
گروگان هاي ايراني به صورت مشترك عمل مي كردند و نقش كليدي داشته اند؛       وحبيقه درزمان اسارت    

بنابراين وي درجريان آنچه برآنان گذشته، قراردارد و دولت ايران بايد براي روشن شدن حقيقت،                
ثانياً كساني كه گفته مي شود درجريان      . ازطريق دولت لبنان وحتي نفوذ دولت سوريه، تالش كند         

تقال آنان به اسرائيل نقش داشته اند، ويا اطالعاتي دراين زمينه دارند، قابل دسترسي            كشته شدن ويا ان  
فقط كسي بايد به آنها مراجعه كند؛ خصوصاً با كشته شدن حبيقه، هم           . درداخل وخارج لبنان مي باشند  

انند دولت ايران محذورات گذشته راندارد، وهم فرماندهان نيروهاي اسبق فاالنژ، بدون دغدغه مي تو           
فقط نيازبه پي گيري دارد واين كه دولت لبنان نيز درقبال تعهدات متعارف خود           . حقايق را آشكاركنند  
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مشكل اصلي ازآنجا ناشي مي شود كه يك عزم ملي براي              . به عنوان يك دولت، پاسخ گو باشد    
 . خ گو نيستپي گيري موضوع وجودندارد و ازطرفي هم كسي نيز دربرابر خانواده ها وافكار عمومي پاس

 ـ به نظر شما چرا موضوع به عنوان يك مسئله ملي وانساني مطرح نشده است؟

يكي از اشتغاالت ذهني من درطول اين سال ها، يافتن پاسخي براي اين سوال بود كه چرا ما                : اخوان
چرا حقوق آنان  ! برعكس غربي ها، در دفاع از حقوق شهروندان مان درخارج ازكشور، جدي نيستم؟         

 راحتي پايمال مي شود؟ خب دولت و وزارت خارجه، مجلس شوراي اسالمي و رسانه هاي خبري،             به
غربي ها همواره سعي مي كنند جهت باالبردن          . بايد حساسيت الزم را داشته باشند كه ندارند         

رپي احترام بين المللي خود، وجهه واحترام اتباع كشورشان را درنقاط مختلف دنيا باال ببرند و شديداً د            
حفظ آن و درصورت امكان باالبردن مرتبه و شان اتباع خود هستند؛ چرا كه اين امر ازنظر رواني                    
درطرف مقابل موثراست، به شكلي كه متوجه باشد هرگونه تعرض نسبت به حقوق اتباع غربي،                  

، براي همين است كه وقتي يك شهروند غربي دركشور ديگري مشكل پيدا مي كند         . هزينه سنگيني دارد 
براي حل آن، پيشرفته ترين شيوه هاي ديپلماسي را به كار مي گيرند؛ درحالي كه ما درخصوص ارائه               
مظلوميت واحقاق حقوق خود درحد زنده نگه داشتن آن در شكل جهاني، فاقدهرگونه سياست                 

 .ته اند برنامه ريزي شده  هستيم؛ اگرچه آقاي خاتمي به اهميت موضوع دفاع از حقوق شهروندان توجه داش

ـ آيا طي اين بيست سال، در وزارت امور خارجه كميته اي ويا ستادي وحتي اشخاص خاصي براي                 
پي گيري موضوع، وجود داشته ويا فرد مشخصي تاكنون ازسوي اين وزارتخانه باشما درارتباط                  

 مداوم بوده است؟

كرديد وجود نداشته   هيچ يك از مواردي را كه سوال        . پاسخ اين سوال پر غصه است    . نخير: اخوان
فرزندآقاي موسوي نيز سال گذشته در گفت وگو با مجله شما، اين موضوع را تاييدكردند؛               . وندارد

درصورتي كه وزارت امورخارجه ما حتي نسبت به كشورهاي توسعه يافته، يكي از عريض وطويل ترين          
 بسياري ازديگر      پرسنل دارد، كه دوسه برابر        ٧٠٠٠وزارت خارجه هاي دنياست وگفته مي شود      

متأسفانه بايدگفت اين دستگاه بوروكراتيك، فاقد تحرك وبرنامه دراين زمينه است واز            . كشورهاست
اگردولت پاسخ گوست، بايد بپذيريم كه از           . همه مهم تر اين كه، خود را پاسخ گو نمي داند            

 .وزارت امورخارجه نيز انتقاد بشود
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متعدد راديووتلويزيوني سازمان صداوسيما،         ـ عملكرد رسانه هاي جمعي شامل شبكه هاي            
خبرگزاري جمهوري اسالمي ومطبوعات را در دفاع از كاظم اخوان به عنوان يك خبرنگار وهمكار،              

 چگونه ارزيابي مي كنيد؟

دراينجا وظيفه خود مي دانم از پي گيري ها وطرح جدي مسئله چهار گروگان ايراني توسط              :  اخوان
همچنين از روزنامه سالم  كه     . ديگران توجهي ندارند، تشكر وقدرداني كنم    مجله فكه، درشرايطي كه     

درگذشته، اصولي قضيه را دنبال مي كرد، و روزنامه كيهان كه درحال حاضر مسئله را دنبال مي كند، وچون 
ببينيد، قبل از اين كه بخواهم پاسخ شما     . ساير نشريات و روزنامه ها مالحظه كاري نمي كند، تشكركنم       

ا بدهم، بايد به يك خصلت بد كه همان مرده  پرستي است اشاره كنم، كه نتوانسته ايم آن را اصالح كنيم؛ ر
لذاست كه مي بينيم نسبت به سرنوشت كاظم اخوان وهمراهانش، در رسانه هاي ما اقبال چنداني                  

كه مفهوم دفاع از   چنان كه پيش از اين نيز اشاره كردم، يكي از مشكالت ما اين است         . معطوف نشده است 
حقوق شهروندان در رسانه هاي گروهي ما درست تبيين نشده است و بامنافع و ضرر وزيان مادي و                

شهروند آلماني، » هلموت هوفر «وقتي كه  . معنوي اي كه ممكن است متوجه ما شود، آشنا نيستند          
شور درايران محكوم شد، عالوه بر دولتمردان، تمامي رسانه هاي گروهي وخبري آن ك                        

كه پس از آزادي گروگان هاي غربي      » گزارش هفتگي«دريكي ازبرنامه هاي    . عكس العمل نشان دادند
 ٧غربي ها براي     «: درلبنان، از صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران پخش شد، اعالم گرديد              

گيري  به بعد درلبنان به گروگان گرفته شده اند، دربعد اخالقي و گروگان         ١٣٦٤گروگان خود كه ازسال    
غرب، دست به يك     » . برنامه تلويزيوني تهيه كرده اند    ٧٠٠٠ سطرمطلب نوشته و          ٠٠٠/٧٠٠

پوشش خبري ـ  تبليغي حساب شده زد،  اما دركشورما، در دهه اول اسارت كاظم وهمراهانش، موضوع            
چهار گروگان ايراني، ازنظر خبري وتفسيري جايگاه بسيارضعيف وحاشيه اي مي يابد و بعد از آن،                
درحالي كه روند آزادسازي گروگان هاي غربي منعكس مي شود، سرنوشت گروگان هاي خودمان              

جالب است بدانيد كه صداوسيماي ما، درطول      . موردتوجه قرارنمي گيرد و به فراموشي سپرده مي شود    
البته صداوسيما درگذشته بيشتر خط     .  برنامه درمورد آنان تهيه كرده است     ٣بيست سال گذشته، فقط    

زارت امور خارجه، يعني سكوت را دنبال مي كرد؛ فقط درچندسال اخير قدري فعال شده كه آن هم               و
خبرگزاري جمهوري اسالمي نيز نسبت  به سرنوشت كاظم كه خبرنگار           . دريك مقطعي دليل داشت 

ه وفرستاده خودآنان بوده، كارنامه درخشاني ندارد وحتي سردبيران وخبرنگاران آن، نه تنها يك بياني             
به عنوان مثال  . درحمايت ازهمكار خود صادرنكرده اند، بلكه اخبارمربوط به او را سانسور هم كردند           
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نامه اي كه براي دبيركميسيون حقوق بشر نوشتيم، وفقط گفته بوديم كه عليرغم گذشت شش ماه كه به              
ي رئيس جمهوري و رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس نامه نوشته ايم پاسخ                

درطول بيست سال گذشته، يك مصاحبه بامسئولين وزارت  امور         .  نگرفته ايم، توسط آنها سانسور شد  
 سال كه از اسارت كاظم مي گذشت، براي اولين بار            ١٨پس از  . خارجه دراين خصوص نداشته اند  

» نژادفريدون وردي  «در ديدار با رئيس دفتر آقاي      . شخصي ازخبرگزاري، از خانواده اخوان خبرگرفت     
 سال دير    ١٨فكر نمي كنيد پس از      :  مسئول سابق خبرگزاري، ومسئول روابط عمومي سازمان، گفتم      

خبرگزاري كه اعالم مي كند   . آمده باشيد؟ حاال كه تشريف آورديد، قدمتان روي چشم، خوش آمديد        
يدكاري كه چند سال پيش  ميليون كاربر درجهان از پايگاه اينترنتي ايرنا استفاده مي كنند، شما بياي٢٤هرماه 

اسرائيل براي ران آرادكرد، بكنيد ويك سايت اينترنتي ويا حتي يك صفحه سايت خودتان را به كاظم               
گفتندكه . اخوان اختصاص دهيد كه هركس از آن چهارنفر خبري ويا اطالعاتي دارد، بفرستد                  

كي ازمسئولين خبرگزاري   دريك جلسه ديگر با ي  . پيشنهاد خوبي است؛ اما همچنان اقدامي نشده است     
 كشور مهم جهان نمايندگي رسمي داريد، فرماندهان فاالنژ اينك هركدام به يك          ٣٢شما كه در    : گفتيم

كشور رفته وپناهنده شده اند، اين هم نام كشورها واسامي آنان، يك نفر به آنها مراجعه كند مي تواند از آنها          
 ٧٠خبرگزاري كه مدعي است با     . نون كاري انجام نشده است اطالعات بگيرد، امامتاسفانه دراينجا نيز تاك    

خبرگزاري جهان به تبادل اخبار واطالعات مي پردازد، براي كاظم اخوان چه كرده است؟ شما                    
ازخبرگزاري سوال كنيد، در دودهه  اخير، چندباراز محافل خبري جهان ونهادهايي كه براي صيانت از             

ليت مي كنند، خواسته اند تابراي روشن شدن سرنوشت كاظم         حرفه روزنامه نگاري وخبرنگاري فعا    
ازخبرنگاران و رسانه ها انتظارداريم همكار دربندشان را           :اقدام كنند؟ ما در روزخبرنگار گفتيم        

فراموش نكنند وبراي روشن شدن سرنوشت او وهمراهانش، دستگاه هاي ذيربط داخلي ازجمله                
برادرم كاظم، آيتي از مظلوميت خبرنگاران ونماد غمبار     . دارندوزارت امور خارجه را به تحرك بيشتري وا   

ما ازمطبوعات انتظارمعجزه نداشتيم، ولي آنها مي توانستند درمقاطع مختلف،          . دفاع خبرنگاران است 
نامه هايي كه در  نوزدهمين سالگرد اسارت آنان به رئيس جمهوري       . موضوع را به مسئولين يادآوري كنند   

در روزخبرنگار، با اين كه من      . ر دو روزنامه جمهوري اسالمي وكيهان منتشرشد      نوشته شد، فقط د   
عكس كاظم را براي روزنامه ها ارسال كردم، فقط يك روزنامه ازعكس استفاده كرده و به ياد اومطلبي              

اما براي روزنامه هايي كه مدعي دفاع ازخبرنگاران وحقوق آنها هستند، انتشار عكس بزرگ           . نوشته بود
ج هنرپيشه هاليوود كه پس از جدايي مي خواهند دريك فيلم مشترك بازي كنند، آن هم درست در               زو
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اگر . خب دنياي عجيبي است   ! روزخبرنگار، مهم تراز سرنوشت يك خبرنگار مظلوم ايراني است        
نشريات بيست سال گذشته را بررسي كنيد، به ازاي هرسال يك سرمقاله و يا يادداشت كه نشان گر                 

دفاع ازخبرنگار .  موضوع براي روزنامه است، نمي يابيد كه درمورد چهارگروگان ايراني باشد          اهميت
. نبايد در دفاع از خبرنگاران گزينشي عمل شود       . دربعضي جاهاگم و دربعضي جاها پيدا مي شود        

نامه اي كه براي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در روزخبرنگار نوشتيم، فقط چندخط             
نامه اي را هم كه براي دبيركميسيون حقوق بشر اسالمي فرستاديم كه           . در يك روزنامه منتشرشد  آن  

! مگر كاظم اخوان خبرنگارنبود؟     . توسط خبرگزاري سانسورشد، تنها در يك روزنامه منتشرشد         
اميدواريم تمامي مدافعين حقوق بشر در دنيا، و انجمن هاي صنفي وحرفه اي خبرنگاران و                      

اران درداخل وخارج كشور، وكليه كساني كه خود را ملزم به پي گيري سرنوشت خبرنگاران        روزنامه نگ
به عنوان وظيفه اي انساني وصنفي مي دانند، مساعي خود را به كارگيرند تا شاهد روشن شدن سرنوشت            

اين بزرگ ترين گام جهت تكريم خبرنگاران و اقدامي در راستاي حفاظت           . كاظم وهمراهانش باشيم  
 .ز امنيت وحقوق خبرنگاران است ا

 ماهنامه فكه

 

 
 ٣٧ضميمه 

 ١٣٨١تير 

 !خبرنگار كيست؟
 كه كاظم اخوان به همراه حاج احمد متوسليان و            ١٣٦١اصالً از همان روزچهاردهم تيرماه سال         

سيدمحسن موسوي و تقي رستگار به اسارت درآمدند، همه آناني كه به نوعي بامقوله خبرنگاري                  
. ، نسبت به او وهمراهانش بي معرفتانه رفتاركردند و ازاين مسئله هم بي تفاوت گذشتند            ارتباط داشتند

انجمن صنفي « ،  »انجمن روزنامه نگاران مسلمان «: ماشااهللا امروز، كم انجمن وگروه صنفي نداريم        
ولي طي اين بيست سال، كداميك از اينان با ارسال                 ... و» خانه عكاسان«،   »روزنامه نگاران

اي مختلف به مجامع بين المللي، قاطعانه خواستار پي گيري مسئله اسارت كاظم اخوان شدند؟             نامه ه
به راستي چرا خبرگزاري  جمهوري اسالمي، كه كاظم فرستاده آن به لبنان بود، به هيچ وجه                       

 موضعي قاطعانه در اين باره نگرفته است؟



 ٤٣٧  ضميمه ها

٤٣٧ 

زارشد ـ  محلي كه صدها و چه بسا         ارديبهشت ماه امسال، نهمين جشنواره مطبوعات درتهران برگ        
هزاران روزنامه نگار حضورمستقيم داشتند ـ  درطي ده روز برگزاري جشنواره، از بلندگوي سالن ها،              
فقط ياد وخاطره شهيدمحمود صارمي كه درافعانستان به شهادت رسيد، گرامي داشته  مي شد، ولي                

گروهي نيز به اسم  . ظم اخوان گرامي داشته نشد   باوجودانتقاد برخي دوستان، به هيچ وجه ياد وخاطره كا      
دفاع از آزادي مطبوعات و روزنامه نگاران، دكان ودستكي به راه انداخته، غرفه اي را اشغال كرده                  
وتصاوير برخي را كه چه بسا شايد فقط يكي دو مقاله درمطبوعات  نوشته باشند، ولي براساس                     

ارهاي سالن نصب كردند، ولي هيچ اسمي از كاظم اخوان كه         تخلفات وجرائم به زندان افتاده اند، برديو    
الحمدهللا كه اينجا عناد اينان باعث شد تا عكس        .  سال است از او خبري نيست، به ميان نيامده بود        ٢٠

كاظم اخوان . اينها راست مي گويند. كاظم كنار تصاويرمجرمان و وازدگان وبريدگان سياسي، قرارنگيرد
جاي خيانت به ملت و وطن فروشي و دريوزگي درمقابل بيگانگان درآمريكا و            چون به  . خبرنگارنبود

برلين، غيرتمندانه وشرافتمندانه رفت تا ازظلمي كه ازجانب رژيم اشغالگرصهيونيستي ـ  و به قول اينان،           
 مگر وظيفه يك خبرنگار  .  ـ  بر ملت مظلوم فلسطين ولبنان مي رود، پرده  بردارد        !دولت قانوني اسرائيل

غيرتمند غيراز اين است؟ كاظم اخوان كه براي تهيه گزارش از مسابقات فوتبال جام جهاني به بيروت              
 !!!نمي رفت

 حميد داودآبادي

 ماهنامه فكه

 

 
 ٣٨ضميمه 

 ١٣٨١تير 

 !مي برند؟ كساني ازمرگ ايلي حبيقه سود چه
مدتي درحكومت اين    كه،  لبنان فاالنژ ايلي حبيقه از رهبران    به ايران همواره نسبت   ـ جمهوري اسالمي   ١

 يديپلمات ايران   و در ربودن چهار      ،وزارت بود  مجلس و پست    كشور داراي مسئوليت نمايندگي    
ديده  به،  بازمي زد فرماندهي داشته واز پذيرفتن آن سر         بيروت نقش   در شمال   ١٩٨٢ جواليدر
 وداالثرقمف هاي تگان گروگان بخصوص بس ـ از ايراني ها    خيلي براي،  او شدن گريست وخبر كشته  نمي  تنفر



  ٨٢کمين جوالى  ٤٣٨

٤٣٨ 

ها را بيش ازپيش درتاريكي         ابهام پرونده گروگان    دارد، نقاط   جاي خوشحالي   اين كهعليرغم  ـ 
 .  دارد ـها گروگان براي ايلي حبيقه، كه براي نهـ تاسف  فرومي برد و جاي

از   كشتار بيش  تلخ كه خاطره ،  وشتيال دربيروت  هاي آوارگان صبرا  ه فلسطيني هاي ساكن اردوگا    ـ   ٢
به ايلي حبيقه كه     همواره نسبت ،  دارند  را در ذهن   ١٩٨٢ سپتامبر   ١٥ زن وكودك وپيرمرد در       ٢٠٠٠

و خودمستقيما  ،  مي كرد يل شارون بازي  يآر نقش دستيار ومجري را براي ژنرال       ،  درآن كشتارفجيع 
ي از  يجو رپي انتقام داشت، ابراز تنفركرده وهمواره د      بسياري شركت  درقتل و تكه تكه  كردن اجساد     

از  چند پس  هرـ  براي آوارگان صبرا وشتيال خوشحالي زيادي          ،خبرمرگ وي ،  شك بدون. اوبوده اند
 .درپي خواهدداشت ـ ل سا بيست

 ودر،   فاالنژيست درنبرد وتضادبوده      مسيحي لبنان كه از ديرباز با نيروهاي             حزب اهللا ـ      ٣
نظامي فاالنژها را ايفاكرده و خود        مهم رهبري  نقشداخلي ميان اين دوگروه، ايلي حبيقه         هاي جنگ

ماروني روستاي   دركنار كليساي  بئكتا دفتر حزب  صحنه هايي چون كشتاراسراي حزب اهللا درمقابل     در
، به حبيقه داشته و ازمرگ او         ديرينه نسبت  است، بغضي  درنزديكي بيروت حضورداشته   » كحاله«

 .شد شادمان نخواهد كم

جرم قتل  حاضر به كه درحال،  داخلي هاي فاالنژ درطول جنگ   از فرماندهان  جعجعطرفداران سمير    ـ   ٤
از زير بار   ،  عنوان آمر وفرمانده او      ايلي حبيقه به    اين كهاز  ،  سر مي برد   در زندان به    ،و بمب گذاري 

نداشته  كم از او بغض     است،  گردن جعجع انداخته   كرده وهمه تقصيرها را به      خالي مسئوليت ها شانه 
 . شد دارند وبدون شك از مرگ او بسيارخوشحال خواهندون

ارديگر همچون   شبسا اق   نظرمي رسند وچه   ازمرگ حبيقه راضي به      ،   ها احزاب وگروه   همه اين  
خبر خوشحال   ازاين،  سنت نيز  اهل مسلمانان لبنان بخصوص  سياسي نظامي  سوريه وديگر احزاب   دولت
عام صبرا وشتيال     يل شارون در قتل    ي دستيار آر   ترين از همه ازمرگ بزرگ     كه بيش  ولي آن ،  شوند

بسيار  !يل شارون ييل و درراس آن شخص آر       ئاسرا كسي نيست جز دولت    ،  خوشحال خواهدشد 
جرم  يل شارون به  يوجه اجازه نخواهندداد تا آر     به هيچ ،   وغرب مصهيونيس واضح است كه سردمداران   

، حساب با اين .  محاكمه شود   ١٩٨٢ بيروت درسال  قصابي وكشتار فلسطينيان درجريان تهاجم به       
شوند ايلي حبيقه را     هاي فلسطيني ولبناني موفق    مي نمود كه گروه   خطر وجود داشت وبسيار جدي     اين
 اين كه  وي بخصوص  ،  محاكمه بكشانند  پاي ميز  عنوان جنايتكارجنگي به   به،  عنوان دستيارشارون  به

. خواهدكرد كشتار صبرا وشتيال را فاش     ز ماجراي مهمي ا  زودي اسرار ه ب بود كه  ازمرگش گفته  قبل چندي



 ٤٣٩  ضميمه ها

٤٣٩ 

كه اگر   هم درحالي  يل بيش ازهرگروه ديگر ازترور ايلي حبيقه سودمي برد، آن         ئاسرا ،  است آنچه مسلم 
نه دربرهه اي  ،  اين كارمي كردند  از اينها اقدام به     خيلي پيش ،  ندتها قصد ترور وي راداش      ديگرگروه

چه بسا شاهدباشيم كه       . آرامش وتفاهم احزاب نيازدارد       هاز هرزمان ديگري ب       لبنان بيش   كه
، ريخت بسياري ازفلسطيني ها وحتي لبناني ها را بر زمين  كه خون  اياز جنايتكارجنگي ،  مسيحي احزاب

ايلي حبيقه را    ،  دهسوآ با خيالي  ـ  يل شارون يآر وبخصوصـ يل  ئكنند واسرا  عنوان قهرمان تجليل    به
مهم از    جنايتكار وشاهدي  ،   نظر مي رسد   آنچه مهم به      ولي  .امدبن» ناشدني قهرمان فراموش  «

كه ، داخلي را درلبنان شعله ورسازد هاي ديرينه جنگ كه ترور اومي تواند آتش، شد شارون حذف پرونده
وسياهي بارديگر    كه مرگ  ،   حزب اهللا رامي طلبد   احزاب بخصوص   اينجا درايت وفروتني همه      

 . نيندازد لبنان سايه برآسمان

 ميد داودآباديح

 ماهنامه فكه

 
 

 ٣٩ضميمه 
١/٤/١٣٨١ 

 استمداد خانواده كاظم اخوان از رئيس جمهوري
 رئيس جمهوري محترم ومحبوب جناب آقاي خاتمي

اين بيستمين سال  . عقربه زمانه، بارديگر برتيرماه خواهدنشست وچون نيشتري، قلبمان رامي شكافد         
هجران برادرمان  كاظم اخوان وهمراهانش، همچنان مي       انتظاراست كه خزان دلمان بهارنشده ودرغم      

 .سوزيم و مي سازيم

بيست سال است كه درتيرماه هرسال، در سالگرد ربوده شدن و اسارت وي، به ياد آن واقعه تلخ،                    
درفراق او قطره اشكي از گوشه چشمان مان سرازيرمي شود، قرآن را مي گشاييم و اين آيه را                       

دست به دعا برمي داريم ودعاي     » )٢٤سوره رعد آيه ( بما صبرتم فنعم عقبي الدار        سالم عليكم«: مي خوانيم
 : سپس براي تسلي دلمان ديوان حافظ را باز مي كنيم» اللهم فك كل اسير«: هرصبح وشام را تكرار مي كنيم

 يوسف گم گشته بازآيد به كنعان غم مخور

 كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور



  ٨٢کمين جوالى  ٤٤٠

٤٤٠ 

در . تظار و بيم واميد، فرسودگي مي آفريند وسخت و طاقت سوز است                   آري،زندگي دران  
بيستمين سالگرد اسارت اين عزيزان، بارديگر با آنان پيمان وفا مي بنديم و امانت عشق را از آنان به                  

 . وديعه مي گيريم

غم به من  بارالها، اگر اندوهناك شوم، ذخيره ام تويي، واگر از همه جا محروم شوم، اميدم تويي، واگر               
 ).صحيفه سجاديه(هجوم آورد، استغاثه ام به توست

دو دهه است كه دربيم واميد زندگي مي كنيم، پدرمان نيز تا پايان عمر، درانتظار               ! جناب آقاي خاتمي
سنگ صبورمان پس از سال ها چشم انتظار يافتن خبري ازسرنوشت فرزندش،            ! آري. زندگي كرد

.  اينك نمي دانيم از اندوه يعقوب بگوييم يا حديث يوسف              !دل نگران نقاب در روي خاك كشيد    
 گروگان ايراني همواره شاهد اطالعيه ها، بيانيه ها واظهارات            ٤دربيست سال گذشته، خانواده هاي  

هر ازچندگاهي خبري مبني بر زنده بودن اين عزيزان       . ضدونقيض درداخل وخارج ازكشور بوده اند     
همين . وتوسط برخي مسئوالن، خبرشهادت آنان اعالم مي گردد    منتشرمي شود و درمحافل خصوصي تر     

چه كسي بايد جواب گوي خون دل    . مسئله را بغرنج تر كرده وباعث ناراحتي روحي خانواده ها مي شود       
 اين خانواده ها باشد؟ 

درچندماه  گذشته، دربرخي ازمطبوعات نيز بحث شهادت اين عزيزان با تيتردرشت و به صورت علني            
پس از كشته شدن ايلي   . شده بود، مبني براين كه قاتل شهيد احمد متوسليان به هالكت رسيد          مطرح  

 خود   ١٣٨٠حبيقه فرمانده سابق بخش امنيتي نيروهاي لبناني، هفته نامه دوكوهه، درشماره بهمن              
جز  گروگان ايراني احتماالً به     ٤اخبارموثق از منابع پراكنده، حكايت ازآن داشت كه           « : اعالم نمود

همچنين آقاي  » .سيد محسن موسوي، همان روز يا چند روز بعد، به دستور ايلي حبيقه اعدام شدند             
 ٤، درارتباط با    ١٣٧٨اختري سفيرسابق ايران درسوريه نيز، درمصاحبه با ماهنامه فكه شماره خرداد             

 ، مسئوالن  ي هامن برحسب اطالعاتي كه دارم و چيزهايي كه از سور        «: گروگان ايراني اظهار داشته اند   
 ».كشورسوريه وديگران شنيده ام، معتقدم كه آنها درقيدحيات نيستند

ازطرفي، وزارت امورخارجه هيچ گاه موارد مطروحه را تكذيب نكرده است ونسبت به آن بي تفاوت             
ً توجه داريد، اذعان مي فرماييد كه اين                 . بوده جناب عالي كه به دردهاي انساني و آالم بشري عميقا
مسلم خانواده هاي آنان است كه به عنوان شهروندان ايراني، بدانند عزيزان شان زنده هستند و يا               حق 

هيچ چيز سخت تر ازاين نيست كه هرچندوقت يك بار، به شما بگويند عزيزتان           . به شهادت رسيده اند 
 .به شهادت رسيده، اما نتوانيدحتي براي او سوگواري كنيد



 ٤٤١  ضميمه ها

٤٤١ 

ي كه عزيزان آنها دركشورديگري به گروگان گرفته شده اند، چنين             درهيچ جاي دنيا، باشهروندان   
سال گذشته، ما پيشنهادتشكيل      . يقيناً پي بردن به واقعيت غيرممكن نيست        . برخورد نمي شود

كميته حقيقت ياب را به وزارت خارجه ارائه كرديم كه به آن توجهي نشد، چراكه به نظر مي رسد حقيقت            
ته عده اي قصد دارند تعمدا، سرنوشت آنان را همچنان درهاله اي از ابهام و             الب. براي آنان روشن است 

تاريكي نگه دارند كه به هردليل، اين عمل غيرانساني و غيراخالقي است وهمين شيوه برخورد است               
 . كه دل وجان و روح و روان ما را آماج خود قرار مي دهد 

نود؟ چرا ما بي پاسخ وسرگردان دربرزخ          صداي مظلوميت اين خانواده ها را چه كسي بايد بش         
 گروگان ايراني پس از دودهه، به      ٤رهاشده ايم؟ شواهد وقرائن مختلف نشان گر آن است كه موضوع          

عنوان يك مسئله ملي وانساني، به طورجدي در دستوركار مسئوالن وزارت امور خارجه قرارندارد و              
آنچه براي ما مهم است، حقيقت است     . لقي مي كنندآنچه برسرما آمده را، مسئله اي مربوط به ديگري ت        

آيا اين توقع، انتظار بي جايي است؟ ما دردمان را نزد چه كسي         . تا از اين بن بست فرساينده نجات يابيم     
بايد ببريم؟ ما شهادت اين عزيزان را، تازماني كه به طورعيني اجسادشان را مشاهده نكنيم و يك تست              

 . ريماز آنها نگيريم، نمي پذي

يدبيضاي محبت ومرحمت خويش ازگريبان بزرگواري برآوريد، وچشم ودل خانواده هاي منتظر آنان           
خواهشمنديم به وزارت امورخارجه دستوردهيد، حقيقت را به ما اعالم كنند،             . را نورافشان كنيد   

ل خونين واميدواريم پس از درخواست هاي مكرر در پنج سال گذشته، مالقات با جناب عالي عقده ازد                  
 .رنج ديدگان بگشايد، و درمقابل اين بيست سال صبر وانتظارما، چنددقيقه از وقتتان را دراختيار مابگذاريد

 انتخاب

 
 

 ٤٠ضميمه 
١٢/٤/١٣٨١ 

 چشماني بسته درمقابل چشماني باز

 رياست محترم انجمن صنفي روزنامه نگاران

 ١٤وري اسالمي، بيست سال پيش در      برادرمان كاظم اخوان خبرنگارعكاس خبرگزاري جمه     ! باسالم
 به دنبال يورش وحشيانه نظامي اسرائيل به خاك لبنان، به طور داوطلبانه براي عكاسي              ١٣٦١تيرسال



  ٨٢کمين جوالى  ٤٤٢

٤٤٢ 

ازمقاومت مردم فلسطين ولبنان، به آن كشور رفت و دربدو ورود به بيروت، توسط مزدوران اسرائيلي              
 از موقعيت شغلي وي، بعداز گذشت دو دهه،         عليرغم آگاهي نيروهاي فوق  . فاالنژيست ها ربوده شد 

. هنوزسرنوشت اين خبرنگاركشورمان و سه همراه مظلوم وي، همچنان در هاله اي ازابهام قراردارد             
سرنوشت كاظم  . مسئوالن ذيربط نيز تاكنون پاسخ روشني به خانواده ها و افكارعمومي ارائه نكرده اند         

ه درميان همه كساني كه در تاريخ معاصر نام گروگان داشته اند،        اخوان نه تنها به عنوان يك خبرنگار، بلك    
نه دردنيا، بلكه دركشور     . حكايت اين چهارشهروند كشورمان، كم نظيراست     . چهره اي غريب دارد 

عليرغم درخواست سال گذشته ما، در روزخبرنگار مبني بر اين كه خبرنگاران و . خود نيز غريب هستند  
بندشان را فراموش نكنند و دستگاه هاي ذيربط داخلي ازجمله                  رسانه هاي داخلي همكاردر  

وزارت امورخارجه را به تحرك بيشتري وادارند، چراكه كاظم اخوان آيتي از مظلوميت خبرنگاران و              
نمادغمبار دفاع ازخبرنگاران است، در دور جديد پي گيري تصورمي كرديم همكاران وي خصوصا              

 .درمطبوعات، ياري مان خواهندكرد

 ما زياران چشم ياري داشتيم

 خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم

امروز به يقين رسيده ايم كه دراين مسير،       . آري، در برهمان پاشنه تغافل بيست سال گذشته مي چرخد      
وقتي كه مطبوعات كه به لحاظ حرفه اي واخالقي بايد        . هيچ كمكي نخواهيم داشت وتنها خواهيم بود    

 قدره چما هر . ي باشند، بي تفاوت هستند، از ديگران چه انتظاري بايد داشت       يار ومددكار ومدافع وحام   
اين اشاره  . كه تنها باشيم، با اميد به پروردگار كه نااميد نشويم، سرنوشت كاظم را دنبال مي كنيم                 

اين تغافل وسكوت درپي گيري سرنوشت     . دردناك شايد دل هايي را بلرزاند و ذهن هايي را بيداركند          
به ياد داريم  . نگار ايراني توسط مطبوعات، سوال ها و ابهامات زيادي را به ذهن متبادرمي سازد          يك خبر

يك دهه قبل، وقتي چندغربي درلبنان گروگان گرفته شدند، رسانه هاي گروهي غرب خصوصا                  
مطبوعات، بايك سياست تبليغي وپوشش خبري گسترده، با تكيه بر بارعاطفي وانساني قضيه، سرنوشت    

وندان شان را تا آزادي پي گيري كردند و باهمراهي خانواده ها، بردولتمردان وسازمان هاي مربوطه            شهر
به هرحال كليه گروگان هاي غربي درلبنان    . فشار وارد مي كردند تا براي آزادي آنان اقدام جدي كنند          

 كشته شدگان ده سال پيش آزاد شدند و به آغوش خانواده وكشورشان بازگشتند وحتي تا جنازه هاي              
درصورتي كه ما اولين قربانيان گروگان گيري درلبنان        . خود را نيز تحويل نگرفتند، از پاي نشستند       

اما دركشور ما مسئله چهارگروگان ايراني، درصحنه اكثر قريب به اتفاق مطبوعات به لحاظ               . بوديم



 ٤٤٣  ضميمه ها

٤٤٣ 

 نگرفته است و    خبري وتفسيري در بيست سال گذشته، بسيار كم رنگ بوده وتالش زيادي صورت           
ازتوجهي درخور وشايسته بي نصيب بوده است و درمقاطعي اخبارمربوط به كاظم به عنوان                     

البته . يك خبرنگار، هيچ انعكاسي درمطبوعات نداشته است ويا به صورت حاشيه اي منعكس شده              
ك موضوع اهميت ي . يكي دو روزنامه و يك ماهنامه به موضوع اهميت داده اند كه سعي شان مشكورباد         

 ، بستگي به جايي دارد كه در صفحه اول و يا سايرصفحات به آن اختصاص مي يابد ويا               براي مطبوعات
هيچ شاهدي گوياتر از واكنش سرد    .  ، تفسير وتحليل وگزارش به آن پرداخته مي شود      درقالب سرمقاله 

بسياري .  يابيممطبوعات درقبال اين مسئله نيست وما هرروز اين نشانه ها را روشن تر باز مي                   
 روز ازآن   ٧٣٠٠ازمطبوعات كه داعيه دفاع ازخبرنگاران رادارند، باسكوت وتسامح از واقعه اي كه              

گذشته، به شكلي برخوردمي كنند كه گويي  خبرنگاري كه بيست سال پيش درلبنان ربوده شده،                  
راي صاحبان  يك خاطره فراموش شده است كه به گذشته تعلق دارد و به تاريخ پيوسته است و ب                 

گرچه وجدان حساس تاريخ هرگز او     . منافع سياسي طرح وپي گيري سرنوشت او سود وزياني ندارد        
 . را به فراموشي نخواهدسپرد

مگر فلسفه وجودي تشكل هايي مانند انجمن صنفي روزنامه نگاران احقاق حقوق حقه روزنامه نگاران          
شن شدن سرنوشت كاظم چه  كرده است؟      وخبرنگاران نيست؟ انجمن از ابتداي تاسيس، براي رو         

شعارهايي ازقبيل اخالق مطبوعاتي، تعهدروزنامه نگاري ودفاع وحمايت ازخبرنگار، درنزد                  
چه  جايگاهي دارد؟ اگرحرفه وجايگاه اجتماعي خبرنگاران اهميت دارد، چرامطبوعات         . مطبوعات ما

بيست سال گذشته كدام روزنامه نگار   در  . حتي در روزخبرنگار به سرنوشت اين خبرنگار توجه ندارند     
ويا خبرنگار به سراغ مسئولين ذيربط رفته واز آنان سوال كرده چرا اسارت اين چهار شهروند                     
بيست سال طول كشيده و سرنوشت آنان به چه دليلي نبايد روشن شود؟ اين تغافل ناشي ازچيست؟ آيا             

سته چنين غفلتي  هستند؟ آقايان موسوي،       باخدماتي كه اين چهارشهروند براي كشور داشته اند، شاي       
آيا اين سكوت و بي توجهي قلب هرايراني         . متوسليان ورستگارمقدم از بهترين فرزندان ايران بودند     

آزرده نمي سازد؟ همان طور كه درمورد برخي از شهروندان وروزنامه نگاران شاهد حساسيت ها و               
رخورددوگانه را چگونه بايد توجيه كنيم؟ آيا       اعالم نظرهاي فراوان توسط مطبوعات هستيم، اين ب        

اين انتظاركه چنين روي كردي درمواجهه با ديگرخبرنگاران وشهروندان نيز صورت گيرد، انتظار                
بي جايي از مطبوعات است؟ درعين داشتن تفكرات خاص سياسي، وجدان انساني واخالقي                   

تراژدي وظيفه دولت ومسئوالن     ايجاب مي كند فعال تر برخوردشود گرچه پايان دادن به اين                



  ٨٢کمين جوالى  ٤٤٤

٤٤٤ 

وزارت خارجه است و دولت بايد پاسخ گو باشدكه نيست، مطبوعات نيز بهاي الزم را به اين                      
مسئله انساني وملي بدهند و خط تماس عاطفي بادرد واندوه و زخم كهنه خانواده ها را حفظ كنند                  

 كنند تا توان ديپلماتيك در     وفقط منحصر به سالگرد اسارت نباشد، و آن را به يك غصه ملي تبديل             
عملكرد مجامع بين المللي وسازمان هاي مدافع حقوق بشر ومدعيان        . سطح مناسبي به كار گرفته شود   

دفاع ازخبرنگاران دردنيا، به راستي مفتضح وشرم آور است ونشان مي دهد آنها دردفاع ازانسان ها                
 . وخبرنگاران، گزينشي عمل مي كنند

ه سرنوشت شهروندان مان دربرابر غربي ها واسرائيل كه ازجاسوسان وجنايتكاران        آيا تغافل ما نسبت ب   
آنان بر  «: قرار نمي دهد) ع(خود باشدت وجديت حمايت مي كنند، ما را مشمول اين سخن امام علي           

 ».باطل خود فراهمند و شما در حق خود پراكنده وپريش

يوسف گم گشته خود، چشم انتظار به     پدرما، پس ازسال ها انتظارسخت وطوالني براي بازگشت            
غرض از اين درددل كه به درازا كشيد، اين بودكه يك بار ديگر سرنوشت كاظم               . سراي باقي شتافت

به عنوان يك خبرنگار و سه همراه او، موردتوجه جدي مطبوعات قرارگيرد واميدواريم كه                      
ا برانگيزد وبراي پي گيري     شوق روزنامه نگاران كشور براي پي گيري سرنوشت همكاردربندشان ر         

 . فعال تر، ترغيب شوند

روزي كه مطبوعات ما صرفاً درپي اهداف سياسي خودباشند وبپندارند ازقيد قواعدديرينه اخالقي               
وانساني آزادند، وتعهدي نسبت به كرامت انسان وحقوق او ندارند، به راستي بايد به سوگ                       

 . حقيقت نشست

 سياست روز

 
 

 ٤١ضميمه 
١٣/٤/١٣٨١ 

 صهيونيستي نجات دهيد از چنگال رژيم را شده ايراني هاي ربوده ديپلمات

خانواده چهار ديپلمات ايراني، اطالعاتي را دال بر زنداني بودن اين ديپلمات ها در زندان هاي                    
: رژيم صهيونيستي ارائه كردند كه اين مطالب توسط سيدرائد موسوي بدين شرح تنظيم شده است               

وي، كاردارسفارت جمهوري اسالمي ايران دربيروت وهمراهانش احمد           آقاي سيدمحسن موس    «



 ٤٤٥  ضميمه ها

٤٤٥ 

 تير  ١٤(،١٩٨٢ جوالي   ٥متوسليان، كاظم اخوان خبرنگارعكاس و تقي رستگارمقدم، بعدازظهر روز          
درجاده ساحلي   » كدديپلماتيك«درحالي كه بايك اتومبيل مرسدس با پالك رسمي             ) ١٣٦١

بودند و توسط يك اتومبيل نيروهاي امنيتي داخلي لبنان        طرابلس ـ  بيروت به سوي پايتخت درحركت      
ويژه امنيت سفارتخانه هاي خارجي، اسكورت مي شدند، در پست بازرسي برباره درمنطقه مدفون،             

. متوقف و ربوده شدند   ) قوات اللبنانيه(توسط شبه نظاميان مسيحي موسوم به نيروهاي فاالنژيست          
وناگون ازجمله ارتش لبنان، ازاحزاب و شخصيت هاي          براساس اطالعاتي كه بعدا از منابع گ           

مسيحي لبنان به دست آمد، افراد پست  بازرسي برباره، چهارايراني ربوده شده را به مركزخود در                   
شرق جاده برده و ازآنجا براي كسب تكليف، با ستادمركز شوراي جنگ در منطقه كرنتينا دربيروت                

همان شب بشير جميل،   . ي شود كه ايرانيان را به كرنتينا اعزام كنند      تماس مي گيرند و به آنها دستور داده م    
فرمانده نيروهاي فاالنژ، شخصاً  از ايرانيان بازجويي مي كند و درپاسخ تماس هايي كه ازسوي دفتر                
رياست جمهوري و وزارت امورخارجه لبنان براي آزادي ايراني ها با وي گرفته مي شود، تاكيدمي كند كه 

 آزاد شده اند و به دليل بسته بودن راه هاي ورودي پايتخت، آنها از همان جاده ساحلي به سوي              ايراني ها
دو روزبعد اتومبيل آنها كه دركوچه اي نزديك مركز حزب بعث وابسته به عراق           . طرابلس بازگشته اند 

دگم كردن، تحقيقات نشان داد كه اتومبيل بعداً به منظور ر        . درشهر طرابلس پارك شده بود، پيداشد     
به طرابلس برده شده و درنزديك دفترحزب بعث پارك شده تا چنين وانمودشود كه ايراني ها                     
. دربازگشت به طرابلس، توسط حزب بعث وابسته به عراق كه با ايران درحال جنگ بود، ربوده شده اند            

 به عمل آمد،  با اين حال تحقيقات وتماس هايي كه از راه هاي مختلف بامسئوالن حزب بعث درلبنان             
 . نشان داد كه آنها اطالعي ازسرنوشت ايرانيان ندارند

دربيروت، خبرداد كه فاالنژيست ها چهارديپلمات       » صداي لبنان« راديوي    ١٩٨٢جوالي٦درتاريخ  
ربوده شده، ايراني را درساختمان شوراي جنگ در كرنتينا نگه داري مي كنند وسرگرم  بازجويي ازآنها              

مسئوالن اين راديو، معلوم شد كه آنها اين خبر را از منابع موثقي در شرق بيروت              درتماس با . هستند
 راديو اسرائيل خبرداد    ٨٢ جوالي   ٧در  . ضمناً نيروهاي فاالنژ اين خبر را تكذيب نكردند      . گرفته اند

فاالنژيست ها كه چهارديپلمات سفارت ايران دربيروت را بازداشت كرده اند، رئيس هيئت را آزاد و               
گزارش هايي كه بعدا از منابع داخل نيروهاي فاالنژ         . سه نفر ديگر را به نقطه نامعلومي انتقال داده اند      

 روز در زيرزمين ستادمركزي كرنتينا         ٢٠به مدت  به دست آمد، حاكي از آن بود كه چهارايراني            
 يك  ١٩٨٣درفوريه  . ه اندمنتقل شد» آدونيس «نگه داري و موردبازجويي قرارگرفته اند وسپس به زندان      



  ٨٢کمين جوالى  ٤٤٦

٤٤٦ 

گزارش از زندان آدونيس گفت كه گروگان هاي ايراني سخت شكنجه شده ولي زنده هستند ويكي از              
كه احتماالً  . آنها پيوسته دعايي مي خواند و طي آن به پيامبراسالم و امامان شيعه متوسل مي شود                

نسبت به خواندن آن دعا    منظورشان دعاي توسل بوده كه آقاي سيدمحسن موسوي مداومت هرروز           
 . داشته اند

 سه نفر از مسئوالن بلند پايه نيروهاي فاالنژ، ضمن تماس غيرمستقيم با برخي از               ١٩٨٣اوايل اوت   
مسئوالن حزب اهللا لبنان، اظهار آمادگي كردند كه حاضرند آقاي محسن موسوي را درقبال دريافت                

تماس اين افراد براي به دست آوردن         . ندمبلغي پول، در منطقه بي طرف به حزب اهللا تحويل ده          
مدرك الزم مبني بر زنده بودن گروگان ها و تفاهم پيرامون نحوه تحويل آنها و مبلغ پرداختي، تا                    

 ايرانيان را از زندان آدونيس به          ١٩٨٤دراين حال، نيروهاي فاالنژ درمارس      . چندماه ادامه يافت 
ناً، آنها سه ماه يك بار نگهبان زندان ايرانيان را             ضم. زندان گوستا درمنطقه عجلتون منتقل كردند     

 . تعويض مي كردند

، گروهي كه مي خواست آقاي محسن موسوي را درمقابل پول آزادكند، موفق شد            ١٩٨٤ ژوئيه   ١٠در  
اين نامه به خط موسوي روي يك قطعه       . نامه اي از وي را به يكي از مسئوالن حزب اهللا تحويل دهد          

مقايسه خط نامه با نوشته هاي    . ه از آستر شانه كت  با خودكار آبي نوشته شده بود        پارچه سفيد كنده شد  
ضمناً . آقاي محسن موسوي، حاكي از آن بود كه نامه به طور يقين توسط ايشان نوشته شده است                  

 .اين نامه حاوي رموز و سمبل هايي نيزبود كه مصلب فوق را تائيدمي كرد

حين انتقال از زندان به بيمارستان ، ربوده و درمنطقه موزه،               قرارشد آقاي موسوي      ١٩٨٤نوامبر  
بخشي از اين طرح   . حدفاصل بين دوبخش شرق وغرب بيروت، به افراد حزب اهللا تحويل داده شود            

عملي گرديد ولي متاسفانه به دليل شكسته شدن آتش بس و گلوله باران شديد منطقه موزه، رسيدن افراد            
غيرممكن شد وفرماندهان نيروهاي فاالنژ درجه حفاظت از ايراني ها را            مأمورطرح به منطقه موزه،     

به شدت باالبردند و كمي بعد، آنها را از زندان عجلتون در منطقه متن، به نقطه دور افتاده اي به نام                    
 .دير قطاره در كوهستان هاي شرق منطقه جبيل كه بسيار مستحكم بود، منتقل كردند

رئيس ركن چهارم نيروهاي فاالنژ،   »  ايلي ابي طالع « ارتش لبنان به استناد    ، يك افسر مسيحي  ١٩٨٦سال  
مسئول هماهنگي بين اطالعات خارجي و اقدامات امنيتي، اطالع داد كه گروگان هاي ايراني از قطاره، با            
قايق ازطريق دريا به كرنتينا دربيروت منتقل شده اند و در زندان مخصوص اطالعات خارجي در                  



 ٤٤٧  ضميمه ها
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براساس اين گزارش، گروگان هاي ايراني   . شوراي جنگ، مورد بازجويي مجدد قرارگرفته اند    زيرزمين  
 .درنزديكي جونيه منتقل شدند» اوپرلي«پس ازمدتي از كرنتينا به زندان

 اطالع داد كه گروگان ها را طي تدابيرشديد حفاظتي از اوپرلي به جونيه             ١٩٨٨همان منبع در دسامبر    
. ا با يك قايق به يك كشتي اسرائيلي كه در دريا انتظارمي كشيد، انتقال داده اند              برده واز آنجا آنها ر     

ظاهراً اين نقل وانتقال ها با بروزاختالف ودرگيري بين ژنرال ميشل عون فرمانده سابق ارتش لبنان، و               
سمير جعجع فرمانده نيروهاي فاالنژ، و بمباران بخش شرقي بيروت واحتمال سقوط برخي ازمناطق،             

سه نفر ازمجموع يازده نفر افرادي كه درتأمين حفاظت اين نقل وانتقال                   . ارتباط داشته است  
هر سه نفر انتقال افرادخارجي از     . شركت داشتند، شناسايي و به طور غيرمستقيم موردسوال قرارگرفتند      
 كه وي    تنها يكي از آنها گفت    . اوپرلي به بندرجونيه واز آنجا به كشتي اسرائيلي را تاييدكردند             

 .مي دانسته افراد منتقل شده ديپلمات هاي ايراني بوده اند

 توسط  ١٩٨٨كه به اتفاق همسر وفرزندش درماه مه          » فريدون نظري «يك شهروندايراني به نام      
 ماه، با دخالت سازمان صليب سرخ        ١٦نيروهاي فاالنژ در بخش شرقي بيروت بازداشت وپس از           

 زندان آدونيس، تعدادي از مسئوالن نيروهاي فاالنژ به وي             بين المللي آزادشد، مي گويد كه در       
 .تاكيدكرده اند كه چهارديپلمات ايراني زنده هستند و مدتي درهمين زندان نگه داري مي شده اند

نماينده سابق نيروهاي فاالنژ در اورشليم، كه اينك درپاريس به سر           » پير يزيك «،  ١٩٨٩درسپتامبر  
ق يكي ازدوستان نزديكش باوي به عمل آمد، تاكيدكرد كه                  مي برد، طي تماسي كه ازطري       

گروگان هاي ايراني زنده هستند و وي مي تواند مدارك الزم براي اثبات اين موضوع را تهيه وترتيب               
نامبرده پس از چندسفر به لبنان وسوريه وبررسي        . آزادي آنها را درمقابل مبلغ بسياربااليي بدهد         

وگان هاي ايراني به اسرائيل منتقل شده اند و امكان تهيه مدارك مورد نظر          جوانب امر، اطالع داد كه گر    
 .وجود ندارد

 تلويزيون وابسته به ژنرال ميشل عون دربيروت، خبرداد كه سه نفر از چهارنفر              ١٩٩٠ آوريل   ٣٠در  
امون درتحقيقاتي كه پير  . نگه داري مي شوند» لقلوق«ديپلمات ايراني، همچنان زنده هستند و درمنطقه       

پخش اين خبر صورت گرفت، معلوم شد كه اين خبر به دستور شخص عون درچارچوب جنگ تبليغاتي 
براساس اين تحقيقات، منابع عون، اطالعات ركن دوم ارتش       . بين وي وسمير جعجع پخش شده است     

 .وعوامل طرفدار وي در نيروهاي فاالنژ بوده اند



  ٨٢کمين جوالى  ٤٤٨

٤٤٨ 

 معروف مسيحي دربخش بيروت، كه روابط           از بازرگانان  » منصور رحمه  «،   ١٩٩٠درسپتامبر   
بسيار نزديكي با سمير جعجع دارد، در مالقاتي در هتل سامرلند بيروت، تاكيدكرد كه                            

حتي وقتي كه آنها   :وي افزود . ديپلمات هاي ايراني زنده اند ومدتي است كه به اسرائيل منتقل شده اند        
 .ادبوددرلبنان بودند، تصميم پيرامون سرنوشت آنها در دست موس

 يك شخصيت بسيارمعتبر وآگاه مسيحي درلبنان، به يكي از شخصيت هاي سياسي              ١٩٩٠درنوامبر  
وي . مسلمان اين كشور تاكيد كرد كه سمير جعجع گروگان هاي ايراني را به اسرائيل فروخته است               

و گفته مي شود  پيرامون اين كه اسرائيل مي خواهد آنها را با يك خلبان اسرائيلي كه درلبنان ناپديدشده              
 .كه توسط سپاه پاسداران ايران اسير شده است، مبادله كند

هيچ يك از منابعي كه ادعاكرده اند گروگان هاي ايراني به قتل رسيده اند، نتوانسته اند براي اثبات اين ادعا            
اي ايراني عالوه براين، منابع مذكور تاريخ هاي متضادي را براي كشته شدن ديپلمات ه        . دليلي ارائه دهند 

 :ذكركرده اند كه مهم ترين آنها بدين شرح است

 . در كرنتينا اعدام شده اند) ١٩٨٢ جوالي ٥(چهارايراني عصر همان روز بازداشت 

 . به قتل رسيده اند٨٢روز پس از ربوده شدن در اواخرجوالي يا اوائل اوت ٢٠چهارديپلمات ايراني 

 . كشته شده اند١٩٨٣آنها درسال 

 . در زندان به قتل رسيده اند١٩٨٤ در چهارايراني

 درجريان حركت نظامي سمير جعجع عليه ايلي حبيقه دراثر              ١٩٨٦گروگان هاي ايراني درژانويه    
 .بمباران منطقه كرنتينا كشته شده اند

ـ متوجه                 كليه مراجعي كه پيرامون سرنوشت چهار ايراني تحقيقاتي كرده اند ـ ازجمله آمريكايي ها 
درحالي كه ازنظر اصول منطق، وقتي .  واعتراف كرده اند كه پاسخي براي اين تضاد ندارنداين تضاد شده

. يك خبر به چندشكل متضاد بيان مي شود، اصل خبر باهمه شكل هاي بياني اش، مردود شناخته مي شود          
 ادعاكرد كه هر چهارايراني در       ١٩٩٠ نوامبر   ٢٠در همين راستا، سمير جعجع درمالقاتي درتاريخ         

روزبازداشت ودر ستادفرماندهي نيروهاي فاالنژ دركرنتينا، به دستور تلفني ايلي حبيقه اعدام شده و              
اجسادشان درخرابه هاي واقع درپشت ستادفرماندهي انداخته شده و با بلدوزر روي آنها                       

با همه افرادي كه توسط سمير جعجع به عنوان شهود يا عامالن اين حادثه                      . خاك ريخته اند
 شدند، مصاحبه هاي دقيقي به عمل آمد ومعلوم شد كه آنها خطوط اصلي يك سناريو را                    معرفي

اما درتوضيح جزئيات حادثه، دچارگيجي وتناقض گويي مي شوند           . حفظ كرده و تكرار مي كنند    



 ٤٤٩  ضميمه ها

٤٤٩ 

واطالعات ضدونقيض مي دهند ولذا ثابت شد كه شهادت اين افراد به منظور صحنه سازي گم كردن               
  .حقيقت بوده است

، رئيس كميته دفاع از حقوق زندانيان خارجي دراسرائيل، احمد حبيب اهللا،                ١٩٩٧در ماه ژوئن     
 درلبنان ربوده شده اند   ١٩٨٢من ازجانب اسرائيلي ها تاكيدمي كنم چهارنفرايراني كه درسال         :اعالم كرد

 را درفهرست    وي افزود يك زنداني در زندان نظامي عتليت، اسامي چهارگروگان ايراني       . زنده هستند
هدف اسرائيل از مخفي نگاه داشتن      :احمد حبيب اهللا همچنين اضافه كرد   . زندانيان مشاهده كرده است  

عالوه . اطالعات مربوط به چهارديپلمات، بهره برداري ازآنان بويژه پيرامون سرنوشت رون آراد است          
طبوعاتي اظهار داشته كه    براين، ظرف دو سال گذشته، احمد حبيب اهللا، چندين بار درمصاحبه هاي م          

سخنان احمد حبيب اهللا توسط        . گروگان هاي ايراني زنده و در زندان هاي اسرائيل هستند            
برخي از  . خبرگزاري هاي بين المللي مخابره ودر روزنامه هاي مختلف در سطح جهان درج شده است          

اسرائيل آغازكرده و    سازمان هاي بين المللي غيردولتي، براساس همين اظهارات، مكاتباتي را با               
طي نامه هايي به دفترنخست وزير رژيم صهيونيستي، از سرنوشت گروگان ها، بويژه آقاي كاظم اخوان            

ـ خبرنگار ـ  استفساركرده اند، اما پاسخي دريافت ننموده اند       ضمناً خبرنگار برنامه هاي برون مرزي      .  
ده ونامبرده وجود گروگان هاي ايراني     صداوسيما دراردن نيز شخصاً با احمد حبيب اهللا گفت وگوكر        

 .دراسرائيل را موردتاكيد قرار داده است

، طي ديداري كه اعضاي خانواده گروگان هاي ايراني با ايلي حبيقه مسئول به عمل ٢٠٠٠ مارس  ٣٠در  
آوردند، وي اظهارداشت كه هيچ اطالعي از كشته شدن گروگان ها ندارد وشخص سمير جعجع                  

ـ زندان ـ آنها و             درجريان انتقال ا  حتمالي آنها به اسرائيل دخالت داشته وهمچنين وي به مكان نگه داري 
الزم به ذكر است در اكثر ادعاهاي مربوط به كشته شدن             . زمان انتقال آنها به اسرائيل اشاره نمود      

 گروگان ها، شخص ايلي حبيقه به عنوان آمر وعامل ذكرشده و ايلي حبيقه بارها اين اتهام را رد                    
 .نموده است

به هرتقدير انتظارمي رود دولت  جمهوري اسالمي ايران با اتخاذ راه كاري بين المللي، مسئله ديپلمات هاي         
 .ربوده شده را مورد پي گيري جدي قراردهد تا اين روند منجر به آزادي اين عزيزان شود

 جمهوري اسالمي



  ٨٢کمين جوالى  ٤٥٠

٤٥٠ 

 ٤٢ضميمه 
١٥/٤/١٣٨١ 

 ه اي از ابهامسرنوشت چهارگروگان ايراني،  در هال
 ، دستگاه هاي   ميالدي كه موج آدم ربايي لبنان را فراگرفته بود       ٨٠در دهه   «: سفيرايران درلبنان مي گويد  

تبليغاتي غرب، جنجال فراواني در باره ربوده شدن چند تبعه غرب درلبنان به راه انداختند، اما هيچ گاه              
 ».ردندبه ربوده شدن چهارديپلمات وشهروندايران اشاره اي نك

 ، اين بي توجهي ناشي از سياست يك جانبه و تبعيض آميزي است كه غرب           به گفته محمدعلي سبحاني  
سبحاني به مناسبت   . نسبت به جهان عرب واسالم و به طور كلي جهان سوم اعمال مي كند                 

براي روشن شدن  «: بيستمين سالگرد ناپديدشدن چهارهموطن، درگفت وگو با خبرنگارايرنا گفت         
 ، ازهمه استمداد كرده ايم واين درحالي است كه فرضيه شهادت آنها ثابت نيست             شت اين افراد سرنو

 ، آدونيس،  وگزارش ها واطالعات نيز حاكي است كه آنها درمراكز مختلف نيروهاي لبناني مانند كرنتينا          
 لقلوق وطرطج زنداني بوده و درجريان زدوخوردهاي داخلي ميان نيروهاي لبناني، از طريق                   

 ».بندرجونيه به اسرائيل منتقل شده اند

 ، وزارت امورخارجه ايران با خاوير پرزدكوئيار دبيركل پيشين سازمان ملل، اين موضوع را          به گفته سفير 
درميان گذاشته و سازمان ملل نيز بارها نماينده اي را به اسرائيل فرستاده است، اما مسئوالن                       

اركرده و حاضرنشده اند اطالعات درستي دراختيار          رژيم صهيونيستي حضور ايراني ها را انك         
 .نماينده سازمان ملل قراردهند

از آنجايي كه اين آدم ربايي در زمان اشغال لبنان ومحاصره بيروت توسط                « : سبحاني اضافه كرد 
ارتش صهيونيستي رخ داده است، باتوجه به همكاري وهماهنگي نيروهاي لبناني و ارتش صهيونيستي،          

براي نمونه، بسياري از    . فت كه مسئوليت رژيم صهيونيستي در اين آدم ربايي محرزاست          مي توان گ
شهروندان لبناني ربوده شده توسط همين نظاميان كه جزو ناپديدشدگان محسوب مي شدند، در اسرائيل       

 ».ديده شده و يابعد در عمليات مبادله با اسرائيل آزادشدند

 تحوالت فرضيه انتقال ايراني هاي ربوده شده را به اسرائيل كه       سفير ايران دربيروت معتقداست كه اين     
 ، بسيارقوي است واميدوار است كه مجامع        اطالعات و گزارش هاي بسياري هم آن را تاييدمي كند        

سبحاني تاكيدكرد كه    . بين المللي در اين مورد اقدام نمايند تا مقدمات آزادي اين عزيزان فراهم آيد           



 ٤٥١  ضميمه ها

٤٥١ 

فارت جمهوري اسالمي ايران دربيروت، همچنان اين مسئله را در دستوركار          وزارت امورخارجه و س  
 .خوددارند

 خبرگزاري جمهوري اسالمي ـ بيروت

 

 

 ٤٣ ضميمه
٢١/٣/١٣٨٢ 

 ايراني درلبنان شده  گروگان فراموش٤اي براي  غمنامه

 تا شايد   ايد و ما همچنان اميدوار ومنتظر       اي خود بازگشته   اينك ازسفردوره ! رئيس جمهوريآقاي  
لبنان يعني   در سرزمين ،  شده ما  بخشي از عزيزان ربوده     خبرمعطر وشادي ، سفر شما براي ما     ارمغان

 ويك كاظم اخوان و محمدتقي رستگارمقدم پس از بيست       ، احمد متوسليان  حاج، سيدمحسن موسوي 
 . سال باشد

داستقبال قرارگرفتيد  چنان گرم وصميمي مور     لبنان آن  وقتي شما در سرزمين    !  محترم رئيس جمهوري
زده و    و بيروت جنگ     ٦١ياد سال     ما به ، رسيد گوش لبناني به  بخش هزاران  وفريادهاي شادي 

هيچ حدومرزي  ، مظلومان ياد دليرمرداني كه براي مردانگي وكمك به            زده بوديم و به      وحشت
دليل  به،  كنندگان آن روز ازشما      بخش استقبال  از فريادهاي شادي    شك بخشي  بي. شناختند نمي

 .  بود٦١ما درسال  فريادرسي مردان

عشق وعدالت وآگاهي است      لبنان سرزمين «: بيروت فرموديد  در ورزشگاه ،  رئيس جمهوريآقاي  
آميزد  علوي درهم مي   و عدالت ) ص(محمدي حكمت) ع(عيسوي  عشق .شود مي زمين آسماني ،  واينجا

 » .ما باشند هانسرافراز ج مظلوم ولي تا زنان ومردان لبناني الگوي انسان

بازگشت  سفر بي  به، لبنان  باآگاهي وعشق به سرزمين      ،پيش ويك سال  ما هم بيست    دليرمردان،  آري
 عشق وكدامين حكمت وچه مقدار        قدره چدانيم ديگر     نمي. خانه بازنگشتند  خودرفتند وهرگز به   
 . بازآيد ما خبريمظلوم وسرافراز جهان وسرزمين  بياميزيم تا از آن مردان عدالت را بايد درهم

ما نيز   آيا مردان » .لبنان زنده وپايدار است زيرا لبناني بيدار وماندگار است          «: فرموديد،  خاتمي آقاي
دانند دراين بيداري وماندگاري     لبناني مي  آيا شهروندان . راسخ داريم  ما به پايداري آنان ايمان    ؟  اند زنده



  ٨٢کمين جوالى  ٤٥٢

٤٥٢ 

كاظم اخوان ومحمدتقي رستگارمقدم ، توسلياناحمد م حاج، هم از آن ميرمحسن موسوي    سهمي،  آنان
 ؟است

، انديشم ها مي  ها وفرهنگ  وگوي تمدن  من وقتي به گفت    «: شما فرموديد ،   گرامي رئيس جمهوري
دانستم  حيات هرملتي مي   و وقتي آزادي ومدارا را مايه      ،  يابم يافتم ومي  بارز آن را درلبنان مي     مصداق

شدن  دانيم چرا موضوع روشن      نمي» .بينم ديدم ومي  ميتجلي آشكار آن را درلبنان          ، دانم ومي
 .شود نشده ونمي وگو حل لبنان با گفت در افق، گذشته يك سال و عزيزان در بيست سرنوشت اين

بودن  اميدواربوديم اين دركنار هم   » .بود ايم وخواهيم  لبنان بوده  ما دركنار دولت وملت   «: شما فرموديد 
سال رنج وعذابي كه      يك و احترام بيست  به،  سرزمين  دولتمردان اين  شود كه  ما ولبنان باعث   مسئولين
انتظار  قدر چشم  كنند تا ديگر ما اين       تصميم بگيرند واراده   ، اند كرده  تن تحمل   ٤هاي اين     خانواده
تكليف  حق ايران درمورد تعيين    توانست مخاطب اين خواسته به     لبنان نمي  اگر درگذشته دولت  . نمانيم

دارد  قدر حاكميت  آن،  يمن مقاومت وپايداري مردمش    امروز به ، ايراني قرارگيرد  شده  شهروند ربوده  ٤
گو باشد   دولت پاسخ  عنوان يك  متعارف خود به    كند و درقبال تعهدات      خود عمل  وظايف  كه به 
نيت الزم را ازخود       ايراني باشد و حسن       گروگان ٤هاي   مظلومانه خانواده  سخن و نداي    وطرف
 امري تاكيد واصرار داشته باشد واين مسئله را تا          ايراني نيز به چنين     طرف اين كهط  شر به، دهد نشان
 . كنند نهايي آن دنبال تكليف تعيين

 خشونت  ،نابردباري سرزمين،  است هايي كه برده   رنج برغم همه ،  سرفراز لبنان«: فرموديد،  خاتمي آقاي
 » .صلح وآزادي است، مهدمدارا، وتروريسم نيست

 : زنيم مي تلخ گذشته را ورق كنيم وبخشي از خاطرات گذشته سفرمي به، گرداندن زماناينك با بر

 ! رئيس جمهوريآقاي 

روز ٧٦٠٠، ايراني ولبناني   آيا دولتمردان   ؟است آوردي داشته   چه دست   ،ساله ما  ويك مداراي بيست 
ليكم بماصبرتم  ع سالم«: خوانيم سال است اين آيه را مي        ويك بيست؟  كنند مي بردباري ما را درك    

 .»اسير كل فك  اللهم«: خوانيم دعا را مي سال است هرصبح وشام اين ويك بيست» الدار عقبي فنعم

درلبنان آزادشدند و    ،  هاي مختلف  غربي با مليت    هاي كليه گروگان ، قبل دهه ايم يك  نكرده فراموش
. گيري درلبنان بوديم   گروگانقربانيان   كه ما اولين   درحالي،  ها وكشورشان بازگشتند   آغوش خانواده  به

، يباي غر  چهره، اند گروگان داشته  معاصر نام  كساني كه در تاريخ      سرنوشت آنان درميان همه     
قطور  اين پرونده  شده هرروز برگي به       باعث ،ما صبوري ونجابت . نظير دارد  انگيز و كم    شگفت



 ٤٥٣  ضميمه ها

٤٥٣ 

غربي سرنوشت   د دولتمردان ش از عواملي كه باعث      يكي. باشد كه پاياني داشته    آن  بي ،شود افزوده
، اما، گروهي بود  هاي آنان و رسانه   هاي خانواده فشار، كنند غربي درلبنان را باجديت دنبال     هاي گروگان
 . فشار قرارنداديم گاه مسئولين را تحت ما هيچ

پيش آمد،  شهروندكشورمان   ٤سرنوشت اين    دانيد اگر مشابه آنچه دركشورما نسبت به         شما بهترمي 
درقبال ،   اما در كشورما   .آن داشت  منفي براي دولتمردان   چه تبعات ، افتاد مي ورغربي اتفاق دريك كش 

 . خورد  آب ازآب تكان نمي،ساله آنان ويك اسارت بيست

عالي  فعلي كه جناب   كرديم در شرايط   ازشما درخواست ، قبلي پيرو مكاتبات ،  لبنان از سفرشما به   قبل
 نكنيد و  ايراني را نيز فراموش    هاي سرنوشت گروگان ، ديلبنان هست  كشور عازم  ترين مقام  عنوان عالي  به
ديپلماتيك  كردي برابر عرف   روي انتظار كه چنين   آيا اين . موضوع نيز در دستورمذاكرات قراربگيرد     اين

 ؟جايي بود انتظار بي، گيرد  شهروندايراني نيز صورت٤با   درمواجهه

حتي ، بوديم خود پرورانده  دل اميدها در ، شد ي مطرح خبر لبنان در محافل   وقتي موضوع سفرشما به    
ي گير پيها و مذاكرات را      سفر وسخنراني  اما بعد كه جريان   ، يادآوري ما نيست   كرديم نياز به   تصورمي
چراكه درتمام  . خود دچار بهت وحيرت شديم     انگاري باوري و ساده    خوش ههم از اين ،  كرديم و دنبال 
 ٤جا نامي از  هيچ، درهيچ اظهارنظررسمي و غيررسمي،  وچه درسوريه چه درلبنان   ،  اي سفردوره  طول

عزيزان  گيري سرنوشت اين    علني پي  حداقل طرح . است ميان نيامده  شما به  ايراني توسط  گروگان
ايراني ايجادكند كه دولت كشورشان باجديت از امنيت            اميد را درهمه شهروندان     توانست اين  مي

اجتماعي وانساني نبايد موضوع را مطرح        ، اخالقي، قانوني  به لحاظ   آيا .كند مي وحقوق آنان دفاع  
. سازد زيادي را در ذهن متبادرمي      ها و ابهامات   سوال،  اين تغافل وسكوت   ؟   كرديد ي مي گير پيو

نگفت و آن غيبت     داريم سخن  توان از دردي كه ما وشما درسينه       هنگام حساس نمي   در اين «: فرموديد
از هر   اي است كه بيش     ازصحنه ولحظه ،  موسي صدر  داري ومقاومت امام  بين ومظهربي  عالم روشن 

 » .امروز درلبنان نيست، عزيزلبنان وايران. وجود تدبير وتجربه او نيازداشتيم زمان به

كرديد   نفر مي  ٤هم از اين     لحظه يادي  كاش در آن    اي .شود ما آرزوداريم وضعيت ايشان نيز روشن      همه
مطبوعاتي در    در كنفرانس   .سان برخوردارند   يك  از حقوق     كه درهرحال همه شهروندان       

هاي گروهي   مطبوعات و رسانه     ديدار با اصحاب     ،من هميشه براي «: خبرنگاران فرموديد  جمع
كنم  ديدار مي ،  رساني داريد  مهمي در اطالع   من با شما خبرنگاران كه مسئوليت     . است بخش بوده  لذت

 » .است قلم و آزادي هادن بهن گويم كه كانون ارج و دركشوري سخن مي



  ٨٢کمين جوالى  ٤٥٤

٤٥٤ 

 ٦١ كه درسال    جمهوري اسالمي ي سرنوشت كاظم اخوان خبرنگاروعكاس خبرگزاري     گير پيكاش   اي
مسئوليت  تصوير بكشد و به    لبنان وفلسطين را به    بود تا مظلوميت مردم    لبنان رفته  درميان خون وآتش به   

پدر ومادر اخوان اينك درقيد     . بود  مي بخش نيز براي شما لذت   ،  باشد رساني عمل كرده   خود در اطالع  
ديدار  آرزوي،  انتظاري ها چشم  از گذر سال   پس،  ها ومسئولين  مطلق رسانه  نيستند و در فراموشي    حيات

 . خاك بردند سرد خبري ازسرنوشت فرزندشان را باخود به سينه و ياحتي يافتن

خود كه   نوشت اتباع شدن سر  شهروندي اين است كه دولت براي روشن           استيفاي حقوق  حداقل
شود اين   مي اساسي كه مطرح   حال سوال . جدي كند  تالش، اند شده گروگان گرفته  دركشور ديگر به  

 قلب هرايراني   ،تفاوتي آيا اين سكوت و بي    ؟  گيرد الزم دراين زمينه صورت نمي     چرا تالش ،  است كه 
ستدل و روشني به     م پاسخ هيچ،  سال گذشته  ويك چرا درطول بيست   ؟  سازد آزاده را آزرده نمي    

در ؟  كسي بايد ببريم   ما دردمان را نزد چه    ؟  است كسي مسئول   چه ؟است هاي آنان ارائه نشده    خانواده
چنين  اين، اند شده گروگان گرفته  با شهرونداني كه عزيزان آنان دركشور ديگري به         ،  كجاي دنيا  هيچ

خود   كه از اتباعيلئاسرارابر غرب ودرب، مان سرنوشت شهروندان آيا تغافل ما نسبت به. شود رفتار نمي
آنان بر  «: دهد نمي قرار) ع(سخن امام علي     ما را مشمول اين      ،كنند باشدت وجديت حمايت مي    

 ».خود پراكنده و پريشان خود فراهمند وشما در حق باطل

  از ،ايراني درخارج ازكشور    اتباع  مگر دفاع از حقوق      ؟كنيم مي خود بد دفاع    هاي چرا ما از بهترين    
از ،  ايراني عنوان شهروندان  هاي آنان است كه به        مسلم خانواده  اين حق ؟  دولت نيست  وظايف

اوليهاي كه   حقوق. شوند آگاه،  عزيزان وبستگان خود پس از گذشت بيش از دودهه               سرنوشت
آيا سرنوشت آنان در تاريكي     . است مخدوش شده ،  سياسي دانيم تحت تاثيرمصالح و يا اغراض       نمي
   ؟است قدر مشكل  بودن اينجمهوري اسالميآيا شهروند؟ است اسي گم شدهسي هاي بازي

حراست از  ،  براي دولت «: تحليف خود فرموديد     دراولين مراسم   ،سال پيش  شش،  خاتمي آقاي
ملل  ايرانيان در سازمان   و درجمع » .اي خواهدداشت  ويژه اهميت،  اتباع ايراني در سراسرگيتي     حقوق

 هم جمهوري اسالميشهروند برخورداراست و دولت  جا باشد ازحقوق يك در هرك ،  ايراني«: فرموديد
ايراني درلبنان   هاي پس چرا موضوع گروگان   ،  است اگر چنين » .حقوق را ادا كند    موظف است كه اين   

ما ؟  نشده جا نامي از آنان برده      لبناني وسوري قرارنگرفته و در هيچ       هاي در دستورمذاكرات با طرف   
بست فرساينده   تا از اين بن     ، شود ما گفته  قت با ما رفتارشود و حقيقت به          انتظارداشتيم باصدا 

 . نيست پي بردن به حقيقت غيرممكن، طور قطع ويقين به. يابيم نجات



 ٤٥٥  ضميمه ها

٤٥٥ 

گو  پاسخ پاسخي ازجانب دولت     هيچ اما، مينويس شما نامه مي     سال است كه خطاب به         شش
، ايم اگرچه تنها مانده  ،  ايم كه نااميدنشويم   استهاز خدا خو  ،  ها درتمام طول اين سال   . ايم نكرده دريافت
 . شود نمي هرگز بسته، شود سبزتوكل بازمي سوي افق اي كه رو به اما پنجره

هاي شخصي آنان    به ارزش ،  شناسند اخوان ورستگارمقدم را مي   ، متوسليان، كه آقايان موسوي   كساني
. نيست نظر پوشيده  بر اهل ،  اند داشتههاي مختلف برعهده     هستند ونقشي را كه هريك در عرصه       واقف

روزگار  پيوندعمر آنان را در صحيفه        ، هاي اين دوران     مهري بوده كه بي     شايد تقدير چنين    
 . ترسازد انهودجا

خود راه   خود در راه اسالم وكشور هراسي به        گاه از تقديم فرزندان    اند كه هيچ   ايران ثابت كرده   ملت
خود  روان ما را آماج    و اصلي است و دل وجان وروح        وزتر از اندوه  س اي كه جان   اما مسئله ، اند نداده

تمامي شواهد  . ايراني درلبنان است     گروگان ٤نحوه رفتار مسئوالن درقبال قضيه         ، دهد قرار مي 
عنوان يك   پرونده به  دارد كه اين   حكايت از آن  ،  لبنان وسوري  خصوصا جريان سفرشما به    ،  وقرائن
ياب  حقيقت بر تشكيل كميته   پيشنهاد ما مبني   ركار مسئولين قرارندارد و به    ملي وانساني در دستو    مسئله

. ايم   پاسخي رهاشده  بي در برزخ ،  پس از دودهه زندگي دربيم واميد      . است نيز تاكنون توجهي نشده   
اند  تاريخ پيوسته  دارند و به   گذشته تعلق  كه به ، شده است  خاطره فراموش  عزيزان يك  آيا سرنوشت اين  

اما ! آنان سود وزياني ندارد        ي سرنوشت  گير پيسياسي نيز طرح و        احبان منافع  وبراي ص  
 . سپرد فراموشي نخواهد را به تاريخ هرگز آنان حساس وجدان

 »بخشبام  جانم بگير و صحبت جانانه«: خاتمي اينك درخاتمه جناب آقاي

 ايراني درلبنان  خانواده چهارگروگان

  جمهوري اسالمي

 
 

 ٤٤ ضميمه
١٤/٤/١٣٨٢ 

 ايراني درلبنان  شده  گروگان ربوده٤بيانيه خانواده 
 صبوري  نج كچكد از ديده در اين  خون مي

 جان است  كنم افشردن صبر كه من مي اين



  ٨٢کمين جوالى  ٤٥٦

٤٥٦ 

مان سيدمحسن    تصوير عزيزان   ،خبرتلويزيون مثل هرسال   . ١٤ است وساعت   ١٣٨٢ تير ١٤امروز
احمد  ، حاج جمهوري اسالميخبرگزاري ار كاظم اخوان خبرنگ  ايران دربيروت،  موسوي كاردار سفارت  

 ١٤پيش در   سال ٢١ايراني    شهروند ٤اين  : كند متوسليان و تقي رستگارمقدم را پخش و اعالم مي          
 .شدند اسرائيل ربوده  بيروت درجاده برباره توسط عناصر همدست         درمسير طرابلس به    ١٣٦١تيرماه

 . شود ر موضوع تكرارمي روزديگ٣٦٥كند وبعد  نيز آن را تكرارمي٢١واخبار ساعت

كنند و از     كنيم تا قضاوت    مي پيشگاه ملت تقديم     سال اسارت آنان به      ٢١نشانه  سطر را به    ٢١اين
  سال برما گذشته را شرح دهيم،      ٢١اگر بخواهيم آنچه در اين    . شوند  تن آگاه  ٤مضاعف اين    مظلوميت
هايي را بلرزاند و      دل،  دردناك ره شايد اين اشا  . خود را بازكنيم و بااشك وخون بنويسيم          بايد قلب 

 . همدردي برسيم  يعني،تفاوتي نقطه مقابل بي هايي را بيداركند و به ذهن

. ايم منتظر بوده قدره چسخت و قدره چتلخ،  قدره چداند   مي  كسي چه   .گذرد سال مي  ويك آري بيست 
برسد  ر كه خبري  اميدواقدره چزنگ وحتي     گوش به  قدره  چ   انتظار،  چشم قدره چ،  مدت دراين همه 

... امادريغ وافسوس . گذشته ما باشد    سال ٢١ها و دردهاي     زخم يوسف شفاي  ومنتظر كه بوي پيراهن   
رود  مان را نشانه مي      قلب،  رسد، باز تيرجدايي وهجران وسردرگمي        هرسال تيرماه كه فرامي     

  .شكافد ومي

اي  طي نامه ،  ايشان ايراني توسط   گروگان ٤طرح موضوع    لبنان وسوريه و عدم    خاتمي به  از سفرآقاي  پس
لحاظ قانوني واخالقي    كرديم كه شما به     ايشان اعتراض   به ٢عنوان شهروند درجه   خصوص به  دراين

ها ارسال شد    روزنامه نامه نيز به    و رونوشت  ،گيري كنيد  آنان را پي   داشتيد كه سرنوشت   وظيفه،  وانساني
بارها ازخود  . نكردند سطر از آن را چاپ     قيه حتي يك  ب نامه را منتشركرد و    روزنامه متن   اما فقط يك   ،

مگر ،  كرده  تن سكوت  ٤كند و درقبال سرنوشت اين     اعتنايي مي  ايم كه خاتمي ديگر چرا بي      كرده سوال
 نيست؟  ايراني درخارج ازكشور وظيفه دولت دفاع ازحقوق اتباع

 ١٨٢٩٦٠اي دربرابر    دقيقه درخواست يك مالقات بيست   و  نويسيم   ايشان نامه مي   است كه به    سال ٦
ما  كس به  اما هيچ ،  ياب شديم  حقيقت ساعت صبر وانتظار خود راكرديم، خواستارتشكيل كميته          

پايان اين   كردن زمان  كس توانايي مشخص    چرا هيچ  توجهي ريشه دركجا دارد؟    اين بي . نداد پاسخي
، رسد گوش مي   سياست درآن به     صداي است درفضايي كه فقط           بديهي  ؟درد ورنج راندارد    

 . شود مي مظلوميت بسياري درفضا گم نداي



 ٤٥٧  ضميمه ها

٤٥٧ 

چون اعتماد واطمينان قطعي      كنند؟  چرا،   نمي خود عمل  وظايف امورخارجه به  چرامسئولين وزارت 
 . كند تواند آنان را مؤاخذه كس نمي شود و هيچ نمي كس صدايي بلند كه از هيچدارند اين  به

موضوع  گيري اي براي پي   قرارشد دوكشور نماينده  ،  سوريه ناز مذاكره با مسئولي     پس،  پيش پنج سال 
، است اي معرفي نكرده  اما ايران نماينده كردند، خود را معرفي  فاصله نماينده الها ب   سوري ،كنند مشخص

 چرا؟ 

 شوراي  خارجي مجلس  سياست ملي و  از نمايندگان عضوكميسيون امنيت    سال است يكي   از يك  بيش
اما وزير تاكنون    ،  كرده ايراني از وزيرامورخارجه سوال      گروگان ٤شت  درخصوص سرنو ،  اسالمي 

 چرا؟ . نداده است پاسخي

آرمين  رياست آقاي  اي به  قرار بود كميته  ،  خارجي ملي و سياست   سوال به كميسيون امنيت    از ارجاع  پس
 چرا؟ . اما هيچ اقدامي صورت نگرفت كند،  گيري تشكيل وموضوع را پي

؟ ايراني درلبنان نيست     گروگان ٤گويي درخصوص سرنوشت       به پاسخ  كس حاضر      چرا هيچ  
 چگونه ازگرفتاري دراين       ؟است سياسي گم شده     هاي در بازي  ،   عزيزان وما    آياسرنوشت اين  

 شد؟  درهم پيچيده رها خواهيم كالف

 آيا. بينديشند،  گذاريم تا منصفانه برآنچه برما گذشته         شان تنها مي    اينك مسئولين را با وجدان      
  ؟گيرد اي صورت هاي آنها چنين برخورد مشابه پسندند كه با خانواده مي

 ايراني درلبنان  گروگان٤هاي  خانواده

 رسالت

 
 

 ٤٥ ضميمه
١٢/٦/١٣٨٢ 

 ران آراد کيست وکجاست؟
به  ايراني را منوط    گروگان شدن سرنوشت چهار    صهيونيستي، مشخص  هاي  رسانه ،اخير طي چندسال 

جامعي منتشر   باره که ران آرادکيست وکجاست، تاکنون مطلب       اين در. اند د کرده خبري از ران آرا    ارائه
 .است نشده



  ٨٢کمين جوالى  ٤٥٨

٤٥٨ 

كه » ٤ اف«جنگي   فروند هواپيماي   بعدازظهر، چندين  ٣، ساعت    ١٣٦٥روزبيست وسوم مهرماه سال     
ي فلسطين بمباران مواضع نيروهاي   ، براي  بودنده  اشغالي برخاست  فلسطين  خاك هوايي داخل  از پايگاه 

، »وميه الميه«فلسطيني   طور اردوگاه آوارگان   شرقي شهرصيدا وهمين   جنوب اشرفيه در  ولبناني در منطقه  
آوارگان،  هاي كوچك وضعيف    گرفتن بمباران خانه    با شدت  .لبنان تجاوزكردند  هوايي حريم به

شدن زنان   كشته وزخمي  هوايي كه  مقابله با اين تهاجم     مبارز، به  هاي هاي متعلق به گروه     ضدهوايي
ضدهوايي  قبضه موشك  فلسطيني كه يك    جواني،  ميان درآن .همراه داشت، پرداختند    وكودكان را به   

موقع،  روي وشليك به   از نشانه  داشت، پس   بردوش خويش   ـرود هواپيما مي ت  دنبال حرار  كه به  ازنوعيـ 
موشك  مورد اصابت كه هواپيما     پس ازآن  .قراردهد فانتوم را هدف    از هواپيماهاي  شد يكي  موفق

صندلي را فشاردادند كه با        پرتاب »اجكت «دكمه سرعت آن سراسيمه و به     قرارگرفت، دو سرنشين  
 ،هواپيما، خلبان وكمكش    دنبال سقوط   به  .شدند پرتاب بيرون خفيف، ازداخل هواپيما به     انفجاري

جنگي  كوپترهاي هلي .آمدند لبنان فرو  وسيله چترنجات، در دومنطقه جداگانه درداخل خاك           به
محل  سرعت به  اخذ دستور، به   از آنجا بودند، پس   نزديكدر    زني صهيونيستي كه مشغول گشت    رژيم

مبارز بيفتد، سواركرده و     دست نيروهاي   به اين كه ها شتافتند وتوانستند اورا قبل از      فرود يكي از خلبان   
 .دهند ازمهلكه نجات

از بمباران خانه    فلسطيني كه  لبناني و  نظامي هاي شبه هواپيما وانفجارآن، تالش نيرو     محض سقوط  به
  .آغازشد بودند، براي ردگيري ودستگيري خلبانان آن خويش عصباني وكاشانه

چپش شكست   دست وارده، آرنج  باغ فرودآمد، بر اثر شدت ضربه         در يك     ساله، كه   ٢٨ران آراد 
كه  ،رهبري مصطفي ديراني     به  ـامل   از سازمان  منشعب ـ» مومنه مقاومت«گروه   ودقايقي بعد نيروهاي  
 ها، او را به     وزودتر ازفلسطيني   مستقربودند، سررسيدند » زغداريا«نام   اطراف به  دريكي از روستاهاي  

 )خط مقدم نبرد(تماس بود، خط  اتفاق، محلي كه آراد درآنجا فرودآمده      برحسب. خود درآوردند  اسارت 
 .بود يفلسطين هاي امل وسازمان سازمان داخلي جنگ

ماشين  كه چند  شخصي، درحالي  برد، سوار براتومبيلي   مي دست رنج  بعد، آراد كه از شكستگي     ساعت ٣
. شد بيروت حركت داده    طرف كردند، از صيدا به      مي مسلح او را اسكورت      ديگر حامل نيروهاي   

. داشتندلبنان قرار  ازجمله ارتش  مختلف مسلح  هاي بازرسي گروه  هاي ها و پست   مسير، دژباني  درطي
كرد تا باروشن وخاموش كردن         ها، سعي  پست يكي از اين    از رسيدن به    حامل آراد، قبل    ماشين



 ٤٥٩  ضميمه ها

٤٥٩ 

سمت كاروان   ارتش، به   ولي نيروهاي   ،تواند بايستد  دارد ونمي  جلو، بفهماند كه مجروح     هاي چراغ
 .نرسيد كسي آسيبي به كردند اما عبور شليك درحال

هم  اسكورت به    خودروهاي كاروا   كه همه  ) فروشي رميله   ننا(» الرميله افران«بعد در      دقايقي
سمت بيروت    آراد درخودرويي ديگر قرارگرفت و به           امنيتي، رعايت جوانب  شدند، براي  ملحق

وقت  مسئولـ شخصي مصطفي ديراني      خانه مجروح را مستقيما به     دربيروت، خلبان  .شد حركت داده 
ونيمه  دوسال كرد، باپسر  د كه اضطراب وترس آراد فروكش     بع ساعتي.  بردند  ـامل امنيت سازمان  كميته

ها  يكي از درمانگاه   به ،جراحت دليل شدت   شب، به  ١٠ساعت. شد بازي وسرگرمي مشغول   ديراني به 
زياد، دكتر   هاي گيري دقايقي با پي    پس ا . كارخود حضورنداشت   ارتوپد درمحل  شد كه دكتر    برده

 .گرفت ومداوا كرد اسرائيلي را گچ پ خلبانچ بيمارستان آمد ودست ازمنزل خود به

اسرائيلي را   جنگي شده اند هواپيماي    شد كه رزمندگانش موفق     روزها مدعي  در اولين  امل، سازمان
ادعا را   اين،  )گروه ابونضال (» فتح فلسطيني   سازمان اسارت درآورند، ولي   را به   وخلبان آن   كنند ساقط

آن درنزديكي خطوط     زديم ولي چون خلبان      را باموشك  اسرائيلي ما هواپيماي «: ردكرد وگفت 
 ».او را اسيركنند آمد، آنهاتوانستند امل فرود نيروهاي

خلبانانش  مسلح وبخصوص  روحيه نيروهاي  كه براي حفظ  ـ صهيونيستي   بعد، رژيم  از همان روز به    
گي وجنايتكار  جن روحيه تضعيف دارد تا از هرعملي كه باعث      است وهمواره سعي   بسياري قائل  اهميت
 .از جناياتش قرارداد رابهانه بسياري خبر از ران آراد  پيداكردن وكسب  ـكند شود، جلوگيري آنان

اي باز درمركز    درمحوطه،  اسرائيل كوپتر متعلق به ارتش     ، هلي ١٣٦٨ مردادماه سال      ٦شب   درنيمه
كماندويي ويژه،   ينيروها  مردم آمد و درميان ترس واضطراب       لبنان فرود  درجنوب» جبشيت«شهر
دوم ساختمان،   پس ازشكستن در ورودي طبقه     بردند   آپارتماني كه درآن نزديكي قرارداشت، هجوم      به

معه  جامامـ عبدالكريم عبيد      شيخ االسالم ربودن حجت   درميان وحشت زن وفرزندان، اقدام به          
اشغالي  داخل فلسطين  هب،  تر كوپتر، باسرعت هرچه تمام     هلي او به  از انتقال   وپس  نموده ـ  جبشيت

دستور  عبيد  شيخ  شدند بود كه مدعي   ربايي جنايتكارانه، اين   اين آدم  اسرائيل براي  بهانه .پروازكردند
  .است نقل وانتقال آراد را داده

بود،  خود خفته  كه درجمع خانواده   ، مصطفي ديراني درحالي   ١٣٧٣ خرداد   ٣شب بعد، در نيمه   چندسال
آمده بودند، از خواب     بقاع فرود  دره در» قصرنبا«روستاي   اي نزديك  ه بر تپه  كوپترهايي ك  باصداي هلي 

ويژه  تيپ«العمل كماندوهاي    خودبردارد، با عكس   كمري را از زيربالش     ولي تابخواهد اسلحه   ،پريد



  ٨٢کمين جوالى  ٤٦٠

٤٦٠ 

رو شد و درميان بهت و        ها بودـ بربالين خود روبه      ربايي گونه آدم  شان اين  اصلي كه وظيفه ـ » گوالني
اشغالي  نظامي در فلسطين    پايگاهي  و ازآنجا به     بردهكوپتر   داخل هلي  فرزندانش، به   زن    وحشت
شکاري اقدام   با تفنگ  ،مصطفي بود  خانه  شان که مقابل   خانه برادر وي از پنجره   ،  ميان در آن . شد منتقل

 .نرسيد آسيبيکسي   ولي به،رو شد به شديد آنان ر پاسخ ها کرد که با سمت صهيونيست تيراندازي به به

 ١٣٧٩ماه سال    گذشت، سرانجام درخردا   صهيونيستي مي  هاي رژيم  ربايي ازچندسال كه از آدم     پس
 .شد عبيد و ديراني تشكيل     پرونده رسيدگي به  امنيتي، براي  نظامي درحصاري از نيروهاي     دادگاهي
» نداءالوطن«نامه  روز١٣٧٣سال  خردادماه. شد آراد منتشرمي  فاصله اخبارمتناقضي از سرنوشت     دراين
خود،  بازداشت هنگام فرار از محل  ران آراد به  «: خاص، نوشت  زمان ومكاني  اشاره به  بيروت، بدون  چاپ

آراد «: اين روزنامه درادامه نوشت     ».است شده شليك قرارگرفته و كشته     از سوي نگهبانانش هدف    
  ».است قتل رسيده به ،اني بودرهبري مصطفي دير امل به از سازمان كه دراسارت عناصر منشعب هنگامي

: اعالم كرد ،  ارونوتحآ اسرائيلي يديعوت  نقل از روزنامه   صهيونيستي به   راديو رژيم  ١٣٧٥شهريورسال  
متقابلي درمورد   اطالعات شده درلبنان، مي تواند    ايراني ربوده  هاي هرگونه اطالعات درمورد ديپلمات   «

 ».باشد همراه داشته ران آراد به

ران آراد   شد كه   مدعي ، خود ١٣٧٦ماه سال     تهران نيز، درشماره فروردين      چاپ» نيستان«مجله  
 .برد  سر مي هدراسارت سوريه ب

شده و دراختيار    ربوده لبنان اهللا گونه وانمودكند كه آراد توسط حزب      دارد تا اين   اسرائيل همواره تالش  
است و   قضيه رد كرده    با اين خود را     اهللا نيز درمقابل، هرگونه ارتباط         ولي حزب    . است ايران
راحتي  حزب به  اهللا بود، اين   اسرائيلي دردست حزب    كه اگر خلبان    است مطلب نيز اين   صحت اين  دليل
 درگذشته نيز    اين كهكند، كما     گزافي از اسرائيل طلب      کرده و بهاي     معامله آنتوانست برسر     مي

اهللا توانست صدهاتن از       لي، حزب بدن چندسرباز متجاوزاسرائي    هاي ازاي تكه  ايم در  شاهدبوده
  .رژيم آزادكند خود را از چنگال اين اسراي

خردادماه سال   برد، سر مي  هلبنان كه دراسارت ب    اهللا در جنوب   از مسئولين حزب  ،  عبدالكريم عبيد  شيخ
ارتباطي با اسارت      هيچ اين كه تاكيد بر  ، ضمن »معاريو«اسرائيلي    با روزنامه     درمصاحبه ١٣٧٩
همين  اهللا نبوده و به     حزب آراد گروگان «: گفت است،  جهت ربوده شده   سرائيلي ندارد و بي    ا خلبان
است اوضاع را    امر ممكن  من وجودندارد، بلكه برعكس، اين     ربودن آزادي او از طريق    اميدي براي  دليل

  ».تركند پيچيده



 ٤٦١  ضميمه ها

٤٦١ 

دانم  من نمي «: گفت ه، درمصاحبه باهمين روزنام   ١٣٧٩ خردادماه   ١٩مصطفي ديراني نيز روزپنجشنبه     
نظر من تاوقتي مرگش        ولي به   ،  حاضر كجاست  است يامرده ونمي دانم او درحال          آراد زنده 

 ».است نشود، زنده ثابت

اولين بار كه او راديدم، پس از           «: ساعات اسارت، گفت    آراد در اولين    ديراني درباره وضعيت   
او لباس وغذا دادم و      من به . شد وت منتقل خانه من دربير   چندساعت بعد او به   ،  هواپيمايش بود  سقوط

 ».موقع دوساله و نيم بود، بازي كرد او با پسرمن كه در آن

كرد  دالر را تكذيب    هزا ٣٠٠ايران دربعلبك درمقابل   عوامل  اسرائيلي به  ديراني همچنين تحويل خلبان   
تن كشته   ها كرد و ده   مله ح  بقاع در دره » ميدون«منطقه   ارتش اسرائيل به  «: شدن آراد گفت   ودرباره گم 

 امل بودند، براي جوياشدن     آراد كه از نيروهاي     نگهبانان. گذاشت عادي برجاي  از مردم  وزخمي

 نيست و   شدند كه آراد     از بازگشت متوجه     كردند و پس     شان، او را ترك       ازاحوال نزديكان  

 ».نكردند پيدايش

تهاجمي   اسرائيل عمليات   اين كهرس  ايراني از ت    گروه است يك  بعدا شنيده  شده كه  ديراني مدعي  
خود  وي براي ادعاي  . اند امل ربوده  گاه سازمان  اسرائيلي را از مخفي    دهد، خلبان  نجات آراد انجام   براي
شدن  العملي دربرابر خبر كشته    تواند عكس  مي امر البته اين . است مستندي ارائه نداده   دليل ومدرك  هيچ

هست، نشان   هرآنچه .اتهام مبراكند   خود را از اين    اين كهو   اشدامل ب  ران آراد توسط نيروهاي سازمان    
ربايي  شده وحتي دست به آدم       اهميت قائل  ،يافتن ران آراد   صهيونيستي براي  از آن دارد كه رژيم      

جنايتکارجنگي خودرا كه تنها براي         جهاني،  وهمواره دربرابر اذهان و افكار         ،است آشكار زده 
والبته باراولش نبود كه خانه وكاشانه         ـ بود   كرده لبنان تجاوز  ه، به گنا بمب برسر مردم بي     ريختن
را  ايران وي  كند كه  گونه تبليغ مي    دهد و اين    مظلوم جلوه مي    مفقودي  ـكرد مي لبنان را بمباران    مردم

آمريكا   و،اطالعاتي عريض وطويل اسرائيل موساد     هاي امروز سازمان  ولي تا به  . كند مي  ارنگه دربوده و 
 .اند خود ارائه نداده هيچ سندموثقي براين ادعاي، يا س

  سرپرستي اسرائيلي به  امارات، خبرداد كه يك گروه       چاپ» البيان«، روزنامه    ١٣٧٧مهرماه سال ٢٤
اين  الكترونيكي هستند تا به    توسط پست  ميليون امضا  آوري يك  دنبال جمع  برادر ران آراد، به   » شين«

 !كند ايران برادرش را آزاد ايران، بخواهند كهجمهوري اسالمي  وسيله از سيدمحمد خاتمي رئيس



  ٨٢کمين جوالى  ٤٦٢

٤٦٢ 

شان،  اسراي تبادل لبنان واسرائيل براي   اهللا آلماني ميان حزب   ها ازقول رابط   پيش نيز خبرگزاري   چندي
اسرا خارج   تبادل  اند وموضوع آنها ازپرونده    شده ايراني و هم ران آراد کشته      هم چهارگروگان «: نوشتند
 ».است شده

بر  موثقي مبني  چراکه هيچ سند     ،رو شد  ايراني روبه  هاي هاي گروگان   با مخالفت خانواده    ،امر اين 
 .است آنان ارائه نشده شهادت

 حميد داودآبادي

 خبرگزاري مهر

 
 

 ٤٦ ضميمه
٣١/٦/١٣٨٢ 

 !ران آراد درتهران است؟
 تبادل اسرا درلبنان    مطبوعات وابسته به  رژيم صهيونيستي، درطي هفته هاي اخير كه بحث برسر               

و اسرائيل باال گرفته است، دست به جوسازي گسترده اي زده اند تا به اين وسيله درانظار جهانيان،                  
 هنگام بمباران جنوب لبنان، توسط فلسطيني ها     ١٣٦٥اين گونه مطرح كنند كه خلبان صهيونيست كه سال     

باتوجه به  . ر دست ايران مي باشد   هواپيمايش ساقط شد وخود به اسارت نيروهاي لبناني درآمد، د          
باالگرفتن جوتبليغاتي رسانه هاي گروهي وابسته به اسرائيل مبني بر حمله احتمالي اين كشور به                 
تاسيسات هسته اي ايران، اين امر چندان  دورازذهن نمي باشد كه آمريكا واسرائيل، پس ازرسوايي                

 ساله يك    ١٨ه ايران باشند كه مسئله اسارت       درحمله به عراق، به دنبال محمل مناسبي براي تجاوز ب       
 .خلبان اسرائيلي مي تواند بهترين نقش را ايفاكند

 ، به دنبال   هنگامي كه اسرائيل قصدتجاوز به خاك لبنان راداشت         ١٣٦١سال ها پيش از اين، درسال       
سفيراسرائيل درلندن، توسط تروريستي از        » شلومو آرگوف  «بهانه اي مناسب  بودكه باترور        

روه ابونضال، اين كار انجام شد و باعث شد تا به امروز بخش هاي بسياري از خاك لبنان دراشغال                 گ
 . صهيونيست ها باشد و ده ها هزارنفر كشته ومجروح برجاي بماند

 اسيراسرائيلي درنزدخود، آماده مي كند تا درقبال آن،         ٤درحالي كه حزب اهللا لبنان خود را برايتحويل       
لسطيني را آزادكنند، اسرائيل به دنبال بهانه اي است تا دراين تبادل، تعداد كم تري از               اسراي لبناني وف 
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ازسوي ديگر، . اسرايي را كه سال هاست دربدترين شرايط جسمي وروحي نگه داشته است، آزادكند           
چندي پيش آرييل شارون اظهارداشت كه براي اين تبادل مي شود زنداني هاي ايراني را كه دركشورهاي 

 سر ميبرند وايران از آزادي آنهاخشنود خواهدشد، به حساب آورد، كه اين امر اعتراف صريحي            هاروپا ب 
اين اعتراف شارون، چند   . مبني بر اعمال نفوذ صهيونيسم بردستگاه قضائي كشورهاي موردنظر مي باشد      

 :موضوع را برجسته مي سازد

 غير لبناني را آزادكند كه مهم ترين آنها            اول اين كه اسرائيل نمي خواهد تمامي اسراي لبناني و           
شيخ عبدالكريم عبيد ومصطفي ديراني مي باشند كه به تالفي مفقودشدن ران آراد، طي عمليات                   

 .آدم ربايي، شبانه از داخل خانه هاي شان ربوده شده اند

 ١٣٦١ل گروگان ايراني را كه سا     ٤دوم اين كه اسرائيل بااين جوسازي مي خواهد مسئله بسيارمهم            
توسط نيروهاي فاالنژيست وابسته به اسرائيل درلبنان ربوده شده اند، وبنابر تاكيد حجت االسالم                
 والمسلمين سيدحسن نصراهللا دبيركل حزب اهللا لبنان، بخشي مهم از پرونده تبادل اسرا را تشكيل                  

سال است توسط   ٢١ شهروندايراني كه    ٤اين كه سرنوشت . مي دهند، تحت الشعاع قرارداده ومنتفي كند   
ولي اسرائيل با پيش كشيدن مسئله ران      . مزدوران اسرائيل ربوده شده اند، معلوم شود، كم مسئله اي نيست    

آراد، قصد دارد تا درحالي كه خود به خوبي از مرگ وي آگاه است، ماجراي اين بزرگ ترين                       
 .را به فراموشي بسپارد) پس از امام موسي صدر(گروگان گيري تاريخ 

چندسال گذشته، اظهارات مختلفي پيرامون سرنوشت اين چهارگروگان مطرح شد كه مهم ترين آن         طي  
 ٣سخنان احمد حبيب اهللا  رئيس كميته حمايت از زندانيان محبوس دراسرائيل است كه مدعي شد                 

يم اسرائيل نيز به طور غيرمستق    . اسرائيل وجوددارند » رفح«نفرايراني به همراه راننده شان، در زندان     
وجودآنها را در زندان رفح پذيرفت، ولي تا به امروز هيچ گونه آمار ومشخصاتي از آنان ارائه                       

 .نداده است

، نه تنها احمد متوسليان، كاظم اخوان، سيدمحسن       ١٣٦١ تيرماه سال  ١٤براساس اسنادموجود، در روز     
يگر نيز درهمان روز     موسوي  وتقي رستگارمقدم، به اسارت فاالنژيست ها درآمده اند، كه سه نفرد           

 ايراني بايد دراختيار رژيم صهيونيستي باشدكه از اعالم وضعيت        ٧با اين حساب، حداقل    . اسيرشده اند
 .آنان خودداري مي كند

 سر مي برد، مي تواند   هپافشاري اسرائيل برسر مسئله ران آراد وادعاي اين كه او درزنداني درتهران ب             
ومي وامتيازگيري بيشتر در تبادل هاي آتي باشد، و اين كه            محملي براي منحرف ساختن اذهان عم     
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 آلماني كه  ميانجي ارنست اورالو دراين ميان،  . بادست پرتر وقدرتمندانه تر به پاي ميزتبادل بيايند       
بين حزب اهللا واسرائيل مشغول تبادل نظر است، اظهارات ضدونقيضي داشته است كه مهم ترين آن               

 ايراني وهمين طور ران آراد، و خارج ساختن نام آنها از پرونده تبادل اخير         اعالم كشته شدن گروگان هاي  
 .بود

آنچه مسلم است، براي اسرائيل، نه سرنوشت آراد وسه سرباز صهيونيست مهم است، كه آزادي                  
مشاورامنيتي نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي، كه قصدنفوذ در         (سرهنگ برجسته حنان تنينباوم     

 راداشت وطي عمليات اطالعاتي وامنيتي بسيارپيچيده ومهم، پس از سفر از يكي                  حزب اهللا لبنان
بسيار حائزاهميت   .) ازكشورهاي اروپايي به بيروت، توسط كميته امنيتي حزب اهللا بازداشت شد            

اين كه تاكنون وي چه گفته وچه  اعترافات مهمي داشته است، چيزي است كه رژيم صهيونيستي  . مي باشد
 .رشديد قرار داده استرا تحت فشا

گذشته رژيم صهيونيستي به خوبي نشان مي دهد كه جنايتكاران صهيونيست، به هيچ وجه درگفتار               
واعمال شان صداقت ندارند واگر امروز از موضعي ضعيف تر از قبل، با حزب اهللا سخن مي گويند                 

ي اسراي آن است، و چه بسا     وحاضرند تا صدهاتن از اسرا را آزادكنند، فقط وفقط به دليل ارزش امنيت           
پس از آزادي آنان، مجددا دست به خباثت وجنايت بزندكه دبيركل حزب اهللا لبنان دراظهارات اخير               
خود، اين مسئله را گوشزدكرد وگفت كه حزب اهللا هرگاه بخواهد، همان گونه كه تاكنون اقدام                    

ه اين مسئله هراسي در دل        كرده است، سربازان بيشتري از ارتش اسرائيل را اسيرخواهدكرد، ك           
باوجود اين مباحث، آنچه مهم است، سرعت عمل        . نيروهاي نظامي اسرائيل به وجود آورده است     

 گروگان مظلوم  ٤وپي گيري قدرتمندانه وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران درمورد سرنوشت        
 . ايراني است

رائيل مربوط است وما نبايد برسر        اين كه ران آراد چه شده وكجاست؟ مسئله اي است كه به اس             
 .  اين موضوع، زياد سرگرم شويم

 حميد داودآبادي 

 خبرگزاري مهر
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 ٤٧ضميمه 
١٧/٢/١٣٨٣ 

  سال ابهام٢٢ايراني و  سرنوشت چهارديپلمات
ايراني منتشرشده است که     هاي  اخبار ضدونقيضي درباره گروگان    ،گذشته، درمطبوعات   سال ٢٢درطي  

 .دهد دست مي بشري را به از عاملين اين جنايت رستيآنها، فه نگاهي به

 ،اين  روزها  است؟ گيري شده  بررسي وپي  ،که بايد وشايد    چنان ،مسئله گوناگون اين   جوانب ،راستيه ب
. مانده  لبناني  درچنگال  اسرائيل  دارد        اسراي  باقي   تبادل  از  حكايت  ،اخباري  كه  ازلبنان  مي رسد     

ها  گروگان هاي همراه نمايندگاني از خانواده     به  ،وزيرامورخارجه   دكترکمال خرازي   پيش  نيز كه    چندي 
کردند که   اعالم،  کتائب لبناني وبخصوص کريم بقرادوني رئيس حزب        ، مسئولين داشت لبنان  سفري  به  
 كه از چندوچون آن خبري منتشرنشد وحتي           ايراني دارند ي ها جديد ومهمي از گروگان     اطالعات

 .ده ها نيز از آن اطالعات ظاهرامهم، بي اطالع ماندندخانوا

کند وسرنوشت   ذهن ايجاد مي   بسياري را د   سواالت،  زمينه سطحي به اخبار منتشرشده دراين      نگاهي
 بايد   آنان،شدن  وضعيت       براي  روشن   . برد از پيش درابهام فرومي       ايراني را بيش     هاي گروگان

  :دهدبسواالت  پاسخي روشن  اين   تا به   پيداشود مقام مسئولي

ـ مارون  ريروب« ، سراغ    ايران  درپاريس  ـ چرا هيچ كس  ازسفارت    ١ از ،  »كبرا« مستعار با نام  »محاتـ روبرت 
 ايراني   ومدعي است  شاهدقتل  چهارگروگان   ،كه اكنون  درفرانسه  سكونت دارد   فاالنژيست ها سركردگان 

 بوده، نرفته است ؟

هنگام  بازداشت     كه  به    لبناني  الديار   ازکارمندان روزنامه   »عيسي  ايوبي  «ـ چراكسي  سراغ         ٢
ها را   مربوط  به  گروگان   او آخرين اخبار واطالعات     ، نرفته  واز  باآنان  در زندان بوده   ديپلمات هاي ايراني 

 نگرفته است ؟

ـ ايلي«شود که     نمي گير پيـ چراکسي   ٣ ـ الياس  پيش  ها، که دوسال   نژيستفاال از فرماندهان  » حبيقه  
 است؟ ها داشته شد، چه نقشي دراسارت گروگان کشته درلبنان

 زندانيان محبوس  در  دبيركل  كميته حمايت از  »ـ ابوهشام ـ احمد حبيب اهللا  «ـ چرا هيچ كس  سراغ       ٤

ي منطقه اي  رسانه ها چندنوبت  كنفرانس مطبوعاتي  كه  با حضورخبرنگاران        كه  طي    ،هاي اسرائيل زندان
آويو  تل در شمال   عتليت   واقع   در زندان  سه نفر ايراني   «:  ، ضمن  اظهارنظري  رسمي  اعالم كرد     وجهاني

. فوت کرد در حادثه مشكوكي   وي  ،  اطالعات که بنا بر برخي     نرفت  تا اين  » .مي برند سر هاسرائيل  ب 
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مهمي داشته،    اطالعات ،انياير هاي است پدرش درباره گروگان     وچراکسي سراغ پسراو که مدعي      
 رود؟ نمي

ايراني  به همراه    رنف نكرد كه  سه     ، اسرائيل  قبول  اهللا از ادعاي  احمد حبيب       پس  ١٣٧٦مگر درسال     ـ٥
 درچنگ  ،سه نفر که بنابر اخبارمنتشره     چه  شد؟ اين   سرمي برند، پس   هعتليت  ب   در زندان    ،شان راننده 

 شود؟ شان  اعالم نمي چرا اسامي  چه كساني  هستند؟، برند سرميه ها ب صهيونيست

مطبوعات  خبردادند كه  پس از آزادي  از               ١٣٧٦سابق فلسطيني  كه مهرماه    آن زنداني  ـ      ٦
  اعالم  كرده  كه  در         ، عفوبين الملل  درلندن   دفتر سازمان   ضمن  تماس با  ،   زندان عتليت اسرائيل 

 او  ، كجاست ؟ چراكسي  با   هاي ايراني  را به چشم خود ديده    وگان گر ١٣٧٤ در سال   ، يك بار زمان اسارتش
 مصاحبه نكرد؟

  اين گروگان ها انجام  داده است ؟ وضعيت ـ سازمان  حقوق بشراسالمي  چه  اقدام قاطعي  براي  پي گيري٧

 ، از عاملين دستگيري    »گابي «به معروف  »گابريل  بستاني «و   »وراقن استيو«ـ چراكسي  سراغ       ٨
 زندگي مي كنند، نمي رود؟  ، كه  درحال حاضر دراسترالياديپلمات هاي ايراني

ر حاتم مدعي   ي كه  روب   »ابوايمن«به   ملقب  »غجورج  صبا «و  » ابونا « نام مستعارا  ب »جورج  يونس  «ـ  ٩
ج  ازآن ؟  هستند؟ درلبنان  يا خار    است  عاملين اصلي كشتار ديپلمات هاي ايراني  مي باشند، كيستند وكجا     

 !ها بدهد؟ پاسخي  قانع كننده  به خانواده  گروگان چه كسي  مسئول است  كه  ردآنان  را بگيرد 

از اعضاي فاالنژها كه  خودروي  ديپلمات هاي ايراني  را براي           »جورج  سوري «ـ چراكسي  سراغ      ١٠
لس  درشمال لبنان  منتقل كرد،   شهربندري طراب  ، ازمحل  حاجزبرباره  به    صحنه سازي  پس از گروگان گيري  

 نمي رود؟

عازم    كه  براي  ياري رساندن  به  مسلمانان مظلوم لبنان         ،سرنوشت  چهارگروگان ايراني  ـ واقعاًچرا ١١
خلبان جنايتكار  ن  آرادار ، ازسرنوشت  براي  مجامع جهاني، آن سامان  شدند وخطرات  را به جان  خريدند     

 است ؟ ان  مناطق  غيرنظامي لبنان  هواپيمايش  ساقط شد، پيش پاافتاده تريلي كه  هنگام بمبارئاسرا

ـ رناپديدشدن  چها  بر،   جمهوري اسالميـ چرا مسئولين  سياست خارجي       ١٢  كه  برطبق  شهروندايراني  
 مي باشدـ حساسيتي  را كه بايد، نشان نمي دهند؟  تعدادشان بيشتر ازاين ، بعضي اظهارات  واطالعات

اعالم كردند ديپلمات هاي ايراني    ١٣٧٦خودگردان  فلسطين  كه  اسفندسال        نابع امنيتي  تشكيالت ـ م ١٣
 پس  از   ٧٢ازسال    سر مي برند و   هكيلومتري  مرزمصر بافلسطين  ب    ٩٥هم اكنون  در زندان نفحه  واقع  در    
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تند وكجايند؟ چه كسي  بايد    منتقل شده اند، كيس  گذراندن  سه سال حبس  در زندان صرفند به  زندان نفحه      
 سراغي  ازآنان  بگيرد؟

 ، كه   هاي ايراني گروگان هنگام اسارت  ها از اعضاي فرماندهي  فاالنژيست   »نادر سكر «ـ چراکسي با    ١٤
 ، مصاحبه  نمي كند؟   لبنان است » سي.بي .ال « ماهواره اي   شبكهدرحال حاضر مسئول  برنامه هاي سياسي      

   نادر سكر    اين كه تحويل شده اند؟ مگر نه     سمير جعجع    ها به    مدعي است  گروگان  كه  او  مگر نه  اين  
    ، پس  چه شده ؟ اعالم آمادگي  كرده است ، درلبنان سفيرايران جهت  مالقات با، از اين پيش

در  ،قاچاق موادمخدر كه  به اتهام  ،  لبناني  يوناني تبار   »سيموندس ماريو«آيا نبايدکسي سراغ      ـ   ١٥
   ، برود؟بوده است ايراني  ٤ ي پروندهگير پي  مامور،گيري زندان يونان  به سر مي برد، ودر زمان گروگان

است اخباردقيقي از      که مدعي   ،زبان  عرب مطبوعاتگو با  ودرگفت »عبدو راجي «اظهارات ـ    ١٦
حاضر  درحال  که ، او  وآيا نبايدکسي ازايران سراغ   ،  اعتناست حد قابل  ها دارد، تاچه   شدن گروگان  کشته

خارجي براهميت موضوع      هاي برد، برود ومنتظر ننشينيم که رسانه           سر مي  ه درخارج ازلبنان ب    
گذشته مويد    سال ٢٢منتشرشده درطي     اخبار ومقاالت   نگاهي به   .ايراني تاکيدکنند  هاي گروگان

ايراني، بسياربيشتر   ي پرونده چهارگروگان  گير پي به خارجي نسبت  مسئله است که اهتمام نشريات     اين
 .است ايراني بوده بخصوص مطبوعات گروهي  محافل ورسانه هاي از توجه

 حميد داودآبادي

مهر خبرگزاري
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