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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
------------------------------------------------------------------------------  

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

   افشای گزارش فعاليت های هسته ای ايران
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16 جمعه -بي بي سي 

  قرار است تاسيسات هسته ای ايران بزودی مورد بازرسی دوباره قرار گيرد
  گفتگو با مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس بين المللی اتمی  

گزارش های دريافتی از وين حاکی است که سازمان بين المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان 
متحد است، در گزارشی نوشته است که ايران به تعهدات خود بر اساس پيمان منع گسترش ملل 

  . سالح های هسته ای، عمل نکرده است
اين سازمان در گزارشی که از مدت ها پيش انتظار آن می رفت، گفته است که ايران، وجود بعضی از 

  .تعهدات خود، اعالم نکرده استمراکزی را که مواد هسته ای در آنها فراوری می شود، بر خالف 
در نشستی با شرکت اعضای هيات مديره سازمان )  ژوئن16(اين گزارش که قرار است ده روز ديگر 

انرژی اتمی ارائه شود، می گويد که ايران نوع استفاده از مواد هسته ای پس از فرآوری آنها را نيز اعالم 
  .رای جبران گذشته استنکرده است، ولی اکنون در حال انجام اقداماتی ب

خانم مليسا فلمينگ سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی در گفتگويی با بخش فارسی راديو بی 
بی سی به دليل مالحظات حرفه ای حاضر نشد در مورد جزئيات اين گزارش و يا مشخصات ماموريت 

وريت نيز بخشی از کار مستمر اخير بازرسان اين نهاد به ايران توضيح دهد ولی تاکيد کرد که اين مام
  . برای نظارت بر فعاليتهای هسته ای ايران است

سخنگوی اين نهاد افزود که اين گزارش پس از تصويب در جلسه مجمع عمومی به موضع قطعی اين 
او گفت در اين جلسه کشورهای عضو مالحظات و تغييرات پيشنهادی خود را به . نهاد بدل خواهد شد
کن است در نهايت توصيه و يا قطعنامه ای را در مورد برنامه های هسته ای ايران بحث گذاشته و مم

  .تصويب کنند
خانم فلمينگ گفت بحث در مورد ايران یکی از مواد دستور جلسه مجمع عمومی است و احتماال در روز 

 وی افزود که اين سياست. دوم ويا سوم يعنی هفدهم و هجدهم ژوئن به بحث گذاشته خواهد شد
معمول اين نهاد است که گزارشات و اسناد مربوط به دستور جلسه را از پيش برای مطالعه اعضا در 

  . اختيار آنها قرار می دهد
سخنگوی سازمان بين المللی انرژی اتمی گفت که تيم جديدی از کارشناسان هسته ای اين سازمان 

  .ن کشور بازديد کنندقرار است دوباره راهی ايران شوند تا از تاسيسات هسته ای اي
در ماه فوريه محمد البرادعی، مدير کل سازمان بين المللی انرژی اتمی، به همراه هياتی، بازديدی از 
  .ايران داشت تا اطمينان حاصل کند که برنامه هسته ای ايران برای مصارف صلح آميز و غيرنظامی است

 سازی اورانيوم در شهر نطنز تاسيس کرده که آمريکا ايران را متهم کرده است که کارخانه ای برای غنی
می تواند برای توليد سالح های هسته ای مورد استفاده قرار گيرد و گفته می شود که اکنون از 

سازمان انرژی اتمی می خواهد تا در نشست آينده خود ايران را متهم به نقض قوانين بين المللی در 
  .مورد فعاليت های هسته ای بکند

چنين از روسيه به دليل همکاری با ايران در ساخت نيروگاه اتمی بوشهر انتقاد می کند، با اين آمريکا هم
  .حال روسيه تاکنون به ادامه همکاری های خود با ايران مصمم بوده است

هم ايران و هم روسيه ادعاهای آمريکا را مبنی بر تالش ايران برای دستيابی به سالح های هسته ای 
ويند تاسيسات هسته ای ايران مرتب از سوی سازمان بين المللی انرژی اتمی مورد رد کرده و می گ

  .بازرسی قرار می گيرد
ايران همچنين برای امضای پروتکلی که آن کشور را ملزم می سازد به کارشناسان سازمان بين المللی 

 انرژی اتمی اجازه بازديد بدون اطالع قبلی بدهد، تحت فشار قرار گرفته است
  
رنامه آمريكا براي تنبيه آشورهاي فروشنده تكنولوژي هاي حساس قابل استفاده در توليد سالح هاي ب

  اتمي
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه ): راديوفردا(بهمن باستاني 

کند که  جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا به کنگره اين کشور گفت که آمريکا تالش مي
تمي، ميکروبي و شيميايي را در جهان متوقف کند و گرچه دولت بوش راه حلهاي گسترش سالحهاي ا

دهد، با اين حال در صورت نياز توسل به زور  صلح آميز و ديپلماتيک را براي انجام اين تعهد ترجيح مي
  . براي کوتاه کردن دست کشورهاي ياغي از اين سالحها را رد نمي کند

لتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا گفت، واشنگتن فروشندگان مواد دو جان بو): راديوفردا(بيتا سهند 
اياالت متحده به کرات روسيه، چين و تعدادي از جمهوريهاي سابق . منظوره را نيز تنبيه خواهد کرد

شوروي را که هم اکنون از نظر مالي در تنگنا هستند، متهم کرده است که به ايران، ليبي، کره شمالي 
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روند، تکنولوژيهاي حساس و دو منظوره  شورهايي که از نظر آمريکا تهديد اتمي به شمار ميو ساير ک
به عنوان بخشي از اين مبارزه گسترده عليه سالحهاي کشتار جمعي، آقاي بولتون . فروشند مي

خاطرنشان کرده که اياالت متحده به دانشمندان عراقي متخصص در سالحهاي کشتار جمعي، اين 
زيرا مقامهاي آمريکايي نگرانند . دهد که به کشورهاي ديگر از جمله آمريکا مهاجرت کنند يفرصت را م

  . که کشورهاي ياغي يا سازمانهاي تروريستي اين افراد را استخدام بکنند
معاون وزارت امور خارجه آمريکا جمهوري اسالمي ايران را به بهره برداري از منابع اورانيوم، تبديل و غني 

ها و ايجاد تاسيسات توليد آب سنگين به عنوان بخشي از برنامه مخفي توليد سالحهاي اتمي، سازي آن
آقاي بولتون تاکيد کرد که از سوي دولت بوش براي متقاعد کردن کره شمالي در راستاي . متهم کرد

 متوقف کردن کامل، قابل تاييد و غيرقابل برگشت سالحهاي اتمي اين کشور هيچ پيشنهاد متقابلي
کره شمالي اعالم کرده است که در مقابل پيمان عدم تجاوز وکمکهاي اقتصادي از . ارائه نخواهد شد

اما آقاي بولتون با صراحت اعالم کرد، واشنگتن . سوي آمريکا، برنامه هاي اتميش را متوقف خواهد کرد
ياسي در اين کشور کند که عالوه بر خلع سالح اتمي، تغييرات بنيادين س به اين کشور زماني کمک مي

  .صورت گرفته باشد
  

 مرآز يهودي بوئنوس آيرس را افشا مي 1994رئيس جمهوري جديد آرژانتين محتويات پرونده انفجار سال 
  آند

  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه ): راديوفردا(بهمن باستاني 
کند که  مريکا تالش ميجان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا به کنگره اين کشور گفت که آ

گسترش سالحهاي اتمي، ميکروبي و شيميايي را در جهان متوقف کند و گرچه دولت بوش راه حلهاي 
دهد، با اين حال در صورت نياز توسل به زور  صلح آميز و ديپلماتيک را براي انجام اين تعهد ترجيح مي

  .  کندبراي کوتاه کردن دست کشورهاي ياغي از اين سالحها را رد نمي
 جان بولتون معاون وزارت امور خارجه آمريکا گفت، واشنگتن فروشندگان مواد دو منظوره را –بيتا سهند 

اياالت متحده به کرات روسيه، چين و تعدادي از جمهوريهاي سابق شوروي را که . نيز تنبيه خواهد کرد
 ليبي، کره شمالي و ساير هم اکنون از نظر مالي در تنگنا هستند، متهم کرده است که به ايران،

روند، تکنولوژيهاي حساس و دو منظوره  کشورهايي که از نظر آمريکا تهديد اتمي به شمار مي
به عنوان بخشي از اين مبارزه گسترده عليه سالحهاي کشتار جمعي، آقاي ولتون . فروشند مي

شتار جمعي، اين خاطرنشان کرده که اياالت متحده به دانشمندان عراقي متخصص در سالحهاي ک
زيرا مقامهاي آمريکايي نگرانند . دهد که به کشورهاي ديگر از جمله آمريکا مهاجرت کنند فرصت را مي

  . که کشورهاي ياغي يا سازمانهاي تروريستي اين افراد را استخدام بکنند
يوم، تبديل و غني معاون وزارت امور خارجه آمريکا جمهوري اسالمي ايران را به بهره برداري از منابع اوران

سازي آنها و ايجاد تاسيسات توليد آب سنگين به عنوان بخشي از برنامه مخفي توليد سالحهاي اتمي، 
آقاي ولتون تاکيد کرد که از سوي دولت بوش براي متقاعد کردن کره شمالي در راستاي . متهم کرد

شور هيچ پيشنهاد متقابلي متوقف کردن کامل، قابل تاييد و غيرقابل برگشت سالحهاي اتمي اين ک
کره شمالي اعالم کرده است که در مقابل پيمان عدم تجاوز وکمکهاي اقتصادي از . ارائه نخواهد شد

اما آقاي ولتون با صراحت اعالم کرد، واشنگتن . سوي آمريکا، برنامه هاي اتميش را متوقف خواهد کرد
تمي، تغييرات بنيادين سياسي در اين کشور کند که عالوه بر خلع سالح ا به اين کشور زماني کمک مي

  .صورت گرفته باشد
  

   هانس بليکس از آمريکا و بريتانيا انتقاد کرد -بازرسان به بغداد می روند 
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16 جمعه -بي بي سي 

ند، گروهی از بازرسان هسته ای سازمان ملل متحد که از اعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی هست
قرار است روز جمعه، ششم ژوئن، وارد بغداد شوند و يک انبار هسته ای را در جنوب اين شهر مورد 

  . بازرسی قرار دهند
اين مجتمع بعد از جنگ عراق غارت شد و محمد البرادعی، رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی 

  . د شودهشدار داده که به زودی ممکن است منطقه دچار يک بحران پرتوی ايجا
مواد دارای ميزان باالی راديواکتيو در بشکه هايی در اين انبار نگهداری می شد و ساکنان محل برای 

  . نگهداری مواد غذايی و شستشوی لباس از آنها استفاده کرده اند
يکی از خبرنگاران بی بی سی که از اطراف اين انبار بازديد کرده می گويد مردم محل مدتی است که 

  . کالتی مثل خون دماغ و استفراغ هستنددچار مش
اما آمريکا به عنوان قدرت اشغالگر عراق به هيات آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه نمی دهد در 

  . مورد اينگونه گزارش ها تحقيق کند
آنها در عوض تالش خواهند کرد به اين موضوع پی ببرند که چه ميزان از مواد هسته ای اين انبار مفقود 

  . اين بازرسان همچنين قصد دارند مواد هسته ای باقيمانده را مهر و موم کنند. شده است
  انتقاد بليکس از آمريکا و بريتانيا

در همين حال، هانس بليکس رييس بازرسان تسليحاتی سازمان ملل درعراق از کيفيت اطالعاتی که 
  . يدا انتقاد کرده استمقامات بريتانيايی و آمريکايی در اختيار او قرار دادند، شد
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آقای بليکس به بی بی سی گفت بازرسان وی در مورد بسياری از اماکن مشکوک تسليحاتی عراق، از 
اطالعاتی که آمريکا و بريتانيا در اختيار آنها قرار دادند، استفاده کردند و زمانی که به اين مکان ها رفتند، 

  .هيچ چيز پيدا نکردند
بازرسان فقط در سه مورد به چيزهايی دست يافتند اما در همين سه مکان به گفته هانس بليکس اين 

  . نيز هيچگونه سالح تخريب جمعی وجود نداشت
خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد می گويد اظهارات آقای بليکس به بحث های فزاينده مربوط 

ی زند و پيام او به ويژه اين است به چگونگی ارائه اطالعات مورد استفاده در آستانه جنگ عراق دامن م
  . که اين اطالعات با واقعيت تطبيق نداشته است

اکنون بحث بر سر اينکه آمريکا و بريتانيا پيش از جنگ چگونه اطالعات مربوط به تسليحات عراق را ارائه 
  .دادند، باال گرفته است

رج بوش، رييس جمهور آمريکا را يکی از مقامات اطالعاتی ارشد آمريکا نيز در گفتگو با بی بی سی ج
متهم کرده است که اطالعات غلط به مردم آمريکا داده است، زيرا اطالعات دريافت شده از عراق مورد 

  .تحريف قرار داده بود
  دفاع رامسفلد از اين اطالعات

اما دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا تاکيد کرده است که کشورش اطالعات مربوط به سالح های 
  . تخريب جمعی عراق را به روشی مناسب ارائه کرده است

آقای رامسفلد گفت به اعتقاد وی اطالعاتی که قبل از جنگ از سوی کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا 
  . در اختيار شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفت، صحيح بوده و اين موضوع ثابت خواهد شد

فت وزارت دفاع آمريکا با تحقيقات کنگره در مورد اين موضوع همکاری اما آقای رامسفلد در عين حال گ
  . می کند

  علی شيميايی
در همين حال در جبهه ديگری از اطالعات، پنتاگون اکنون می گويد که علی حسن المجيد معروف به 

  . علی شيميايی، پسر عموی صدام حسين ممکن است زنده باشد
   بمباران های جنگ عراق کشته شده استقبال گفته شده بود که او در جريان

  
اگر آمـريكا غـرامت روسيه را بپردازد، مسكو ممكن است قراردادش را با تهـران : خبـرگزاري فـرانسه

  آند فسخ 
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه 

ت آه در ظاهر قرارداد ايران با روسيه براي احداث نيروگاه اتمي بوشهر، يك قرارداد منعقد شده اس«
تواند تاثيري بر روي آن داشته باشد، اما اگر آمـريكا غـرامت روسيه را  حتي فشارهاي آمريكا نيز نمي

  » .آند بپردازد، مسكو ممكن است قراردادش را با تهـران فسخ 
باره آورده  ي تحليلي در اين ، خبرگزاري فرانسه با ارايه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آند تا قراردادش را با ايران  آمريكا به طور خصوصي هر روزه فشارهاي بيشتري بر روسيه وارد مي«:است
آمريكا از اين در هراس است آه اين پروژه . شود هاي بيشتر مسكو مي لغو آند و اين امر باعث نگراني

  » .يي ايران باشد هاي تسليحات هسته پوششي براي برنامه
بيند آه بخواهد نيروگاه بوشهر  از سوي ديگر روسيه هيچ دليلي نمي«:  استي اين مطلب آمده در ادامه

را ترك آند؛ اما شروع به گذاشتن شروطي براي ايران آرده است به طوري آه والديمير پوتين، رييس 
ي ما  ايران همسايه“ : جمهور روسيه در اجالس سران هشت آشور صنعتي جهان در فرانسه گفت

هايش را تحت  خواهيم آه برنامه دهيم؛ اما از ايران مي مان با اين آشور ادامه مي است و ما به همكاري
  ».المللي انرژي اتمي انجام دهد آنترل آژانس بين

المللي انرژي  ي بازرسان سازمان بيـن حضور آزادانه«:افزايد خبـرگزاري فرانسه در بخش ديگري مي
ي منع  ايران معاهده. اند هشدارهاي اوليه را گرفتـهدهد آه آنها  اتمـي در نيروگاه بوشهر، نشان مي

باشد و بارها اعالم  يي را امضا آرده است؛ اما مخالف امضاي پروتكل الحاقي مي توليد تسليحات هسته
  ».آرده است آه تمايلي ندارد تا خود را به تسليحات اتمي مجهز آند

المللي انرژي  لبرادعي، رييس آژانس بينقرار است محمدا«: اين خبرگزاري در پايان تصريح آرده است
واشنگتن به گزارش البرادعي مانند . ي ايران اعالم نمايد اتمي طي چند روز آينده گزارشش را درباره

نگرد آه قبل از حمله به عراق به شوراي امنيت تقديم  ي عراق مي گزارش وي و هانس بليكس درباره
اشد و ايران در امضا نكردن پروتكل الحاقي سرسختي آند، اگر گزارش البرادعي چندان خوشايند نب. شد

اين . شود آه اين قرارداد را بدون توجه به عواقب اقتصادي آن مورد تجديد نظر قرار دهد روسيه مجبور مي
 ».ي اروپا بزند ي بدي به روابط روسيه با اتحاديه تواند صدمه امر حتي مي

  
ي  آه ايران در حال توسعه هايي مبني بر اين آمريكا شاخص«: دي آمريكا ادعا آر معاون وزير امور خارجه

  » .باشد، به دست آورده است اش مي يي هاي هسته ي سالح ي برنامه مخفيانه
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه 

به نقل از پايگاه اينترنتي نيوز مكس، جان بولتون، معاون ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آنترل   اين آشور در زمينه هاي آنگره ي يكي از آميته ي آمريكا پيش از جلسه ير امور خارجهوز

ي يك معدن اورانيوم است و به امكان  ايران در حال توسعه«: المللي مدعي شد تسليحاتي و امنيت بين
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 مرآز و يك ي اورانيوم از طريق هزاران دستگاه گريز از تبديل اورانيوم، امكان غني سازي گسترده
  » .ي آب سنگين دست يافته است آارخانه
هاي  چنين امكاناتي در راستاي توليد زياد اورانيوم و پلوتونيوم غني شده براي سالح«: وي افزود
  » .باشد يي مي هسته

اش صلح  يي آند آه برنامه هسته در حالي آه ايران ادعا مي«:ي آمريكا ادامه داد معاون وزير امور خارجه
ايم آه قضيه طور ديگري است و شاخص غيرقابل ترديدي  باشد، ما متقاعد شده و شفاف ميآميز 
  » .يي در ايران وجود دارد هاي هسته ي نيت نظامي هول پنهان آاري و فقدان شفافيت فعاليت درباره

ي  ي برنامه شان را درباره هاي  ، نگراني8آمريكا و متحدانش در اجالس سران گروه «: وي گفت
هاي گسترش  هاي برنامه يي غيرشفاف ايران اعالم آردند و گفتند آه ما فعاليت هاي هسته حسال
 زيادي از بازرسي جامع  ما در عين حال حمايت. يي ايران را ناديده نخواهيم گرفت هاي هسته سالح

  » .يي ايران خواهيم آرد المللي انرژي اتمي از برنامه هسته آژانس بين
جهان، ايران را در آانون توجه قرار داده است و اين آشور بايد «: ي ادعاها خود گفتبولتون در بخش پايان

  ».اش را متوقف آند يي هاي هسته پيگيري سالح
  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  کشمکش آمريکا و عراقی ها در فرآيند بازسازی سياسی
  ن کنترل کشورشان هستندعراقی ها خواستار به دست گرفت

  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16 جمعه -راجر هاردی، تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه 
ديدار گروهی از چهره های سياسی عراق با پل برمر، مسوول آمريکايی اداره امور عراق، در روز جمعه 

  .  بودگامی به جلو در فرآيند دشوار بازسازی سياسی عراق خواهد)  ژوئن6(
اعضای اين گروه که اکثر آنها در گذشته اردوگاه مخالفان تبعيدی صدام حسين را تشکيل می دادند از 

  .تصميم آقای برمر داير بر به تاخير انداختن تشکيل دولت موقت ناراضی هستند
نين هفت نفره آنها بايد هسته دولت تازه عراق را تشکيل دهد و همچ" شورای رهبری"آنها معتقدند که 

  .می گويند جی گارنر، سلف آقای برمر، به آنها قول داده بود چنين دولتی به سرعت تشکيل خواهد شد
اما آقای برمر نتيجه گيری کرده است که اين طرح عملی نيست و انديشه برگزاری يک کنفرانس بزرگ 

 که به تشکيل دولت اين کنفرانس به گردهمايی بن. ملی در عراق را به آينده نامعلوم موکول کرده است
  .موقت افغانستان پس از سقوط طالبان منجر شد شباهت خواهد داشت

 عراقی طی چند هفته آينده 30 تا 25آقای برمر در عوض خواهان ايجاد يک شورای سياسی متشکل از 
برای مشورت دادن به سرپرست کنونی آمريکايی و واگذاری تدريجی برخی سمت ها به آنها در 

  .ای اين کشور استوزارتخانه ه
اعضای شورای رهبری عراق آمريکايی ها را به تغيير موضع متهم می کنند و تهديد کرده اند به هر 

  .ترتيب کنفرانس ملی را برگزار خواهند کرد
در مقابل برداشت آمريکايی ها اين است که شورای رهبری که عمدتا از گروه های کرد و شيعه تشکيل 

آمريکايی ها خواهان تعميم فرآيند شور و مشورت . ردم عراق نيستشده است نماينده جامع م
  .سياسی در عراق، به منظور مشارکت رهبران قبيله ای و مذهبی و اعضای جوامع اقليت در آن هستند
گروه های حاضر در شورای رهبری سعی دارند از برخورد با آمريکايی ها پرهيز کنند، اما انزجار خود از 

 اشيه را پنهان نمی کنندقرار گرفتن در ح
  

  بررسي هزينه بازسازي عراق در آنگره آمريكا
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16 جمعه - راديو فردا –همايون مجد 

خواهند بدانند  راس فينگر، سناتور دموکرات ايالت ويسکانسن گفت، کساني که به او راي داده اند، مي
اما رئيس حسابداري پنتاگون در پاسخ . چقدر بايد بپردازدکه آمريکا براي تامين هزينه بازسازي عراق 

هشدار داد که اگر سهمي که آمريکا حاضر است قبول کند، پيش از نزديک شدن به کشورهاي ديگر 
آلن الرسن معاون وزارت امور خارجه . اعالم شود، اين خطر وجود دارد که اعانه دهندگان بالقوه بگريزند

بازرگاني و کشاورزي نيز گفت که نمي تواند رقمي براي هزينه بازسازي عراق آمريکا در امور اقتصادي، 
در آمد نفت عراق يكي از منابع تامين اين هزينه هاست آه در نيمه سال جاري ممکن است . ارائه دهد

 2د افزون بر اين حدو.  ميليارد دالر بالغ شود15 يا 14 ميليارد دالر برسد و شايد در تمام سال بعد به 5به 
 2کشورهاي ديگر نيز تا کنون .  ميليون دالر سپرده هاي عراق در بانکهاي خارجي است500ميليارد و 

سازمان ملل نيز حداقل يک . ميليارد دالر و بيشتر براي اجراي طرحهاي انساندوستانه تعهد کرده اند
  .ميليارد دالر از محل فروش نفت عراق در اختيار دارد

  
   ي سكونت در اين آشور را داد رق عزيز اجازهي طا اردن به خانواده

  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه 
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گري آمريكا به خانواده معاون سابق نخست وزير  برخي از مقامات آگاه اظهار داشتند آه اردن با ميانجي
  . عراق اجازه سكونت در اين آشور را داد
از پايگاه اينترنتي الشرق االوسط، اين مقامات به نقل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  دليل 
ها را ارايه اطالعات با ارزش به بازرسان از سوي خانواده طارق عزيز، معاون  ميانجي گري آمريكايي

  . سابق نخست وزيري عراق دانستند
  .اده است تن از افراد خانواده طارق عزيز اجازه اقامت در اين آشور را د9آنها افزودند آه اردن به 

از سوي ديگر آنگره و آاخ سفيد ميزان هزينه اسكان تيم اداري آمريكايي در عراق به رياست پل برمر را 
  . ميليون دالر برآورد آرده است256تاآنون 

  
  حمله به نيروهاي آمريكايي در نزديكي بغداد

  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه : خبرگزاري فارس
اي آمريكايي در نزديكي پايگاه هوايي در غرب شهر بغداد، مورد حمله امروز واحد گشتزني نيروه

  .نيروهاي مهاجم ناشناس قرار گرفت
مهاجمين : به گزارش آسوشيتدپرس، يك منبع نظامي آمريكايي مستقر در بغداد با اعالم اين خبر گفت
  . شودندبا استفاده از نارنجك هاي دستي و سالحهاي سبك به سوي اين واحد گشتزني آتش گ

نيروهاي آمريكايي نيز به گشودن آتش اقدام آردند، اما هنوز آمار دقيق تلفات اين حمله منتشر نشده 
  . است

يك » فلوجه«روز پنج شنبه نيز در اثر شليك يك فرد مسلح به سوي سربازان آمريكايي در نزديكي شهر 
  . سرباز آمريكايي آشته و پنج تن ديگر زخمي شدند

  
  ه هاي غيرقانوني آردهاي عراق آغاز شدجمع آوري اسلح

  1382 خرداد 17 –همشهري 
يك  منبع  آرد عراقي  اعالم  آرد آه  دستگاه هاي  امنيتي  آرد از هفته گذشته  حمله  به  بازارهاي  
  .اسلحه  در منطقه  اربيل  و حومه  آن  در شمال  عراق  را با هدف  جمع آوري  اسلحه  آغاز آرده اند

ش  خبرگزاري  فرانسه  از اربيل ، يك  مقام  امنيتي  آرد در اربيل  آه  خواست  نامش  ذآر به  گزار
تاآنون  بيش  از پنج  بازار فروش  سالح  در اربيل ، بنصالوه ، آلك  و آسنزان  : نشود اظهار داشت 

  .تعطيل  شده  است 
مي آنند تعهد آتبي  گرفته  شد از همه  آساني  آه  در خريد و فروش  سالح  دادوستد : وي  افزود

  .آه  ديگر دست  به  اين  آار نزنند
اين  منبع  گفت  آه  ظرف  چند روز آينده  حمله  ديگري  براي  بستن  مغازه هاي  فروش  مهمات ، 

  .آمربندهاي  چرمي  و ابزارهاي  حمل  سالح  آغاز خواهد شد
  قانوني  را تصويب  آرد آه به  موجب  آن  مردم  پارلمان  محلي  استان  آردستان  عراق  پيش  از اين

شمال  عراق  نمي توانند بدون  مجوز رسمي  سالح  داشته  باشند و خريد و فروش  سالح  را نيز 
  .ممنوع  آرد

به  اجرا درآمدن  فوري  اين  قانون  با دشواري هايي  مواجه  شد، زيرا شمار فراواني  از افراد مسلح  
  . دارند آه  به  سازمان ها و احزاب  سياسي  وابسته انددر منطقه  وجود

عمليات  تعطيلي  بازارهاي  فروش  اسلحه  در شمال  عراق  با دستورهاي  اداره  غيرنظامي  به  
رهبري  آمريكا در عراق  آه  از مردم  خواسته  است  سالح هاي  خود را تحويل  نيروهاي  ائتالف  

  .بدهند، همزمان  شده  است 
اين  اداره  آساني  را آه  از اين  دستور سرپيچي  آنند به  زندان  و پرداخت  غرامت  مالي  تا هزار 

  .دالر آمريكايي  تهديد آرده  است 
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  سفر سيد مقتدي صدر به ايران 
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16 جمعه -سايت بازتاب 

 -بازتاب گزارش داد ، حجت االسالم سيد مقتدي صدر، فرزند سي ساله شهيد سيد محمد صدرخبرنگار 
سيد آاظم حسيني حائري   در عراق ، براي    شرآت در مراسم   ...  و نماينده آيت ا-شهيد صدر دوم

ايران سفر حائري و ديگر علماي حوزه علميه قم به ...  و ديدار با آيت ا)ره (سالگرد ارتحال امام خميني 
  .آرده است

وي آه رهبر هواداران شهيد صدر دوم به شمار مي آيد، نفوذ قابل توجهي در ميان بخشي از شيعيان 
بخشي از .هم اآنون تحت آنترل طرفداران او قرار دارد)صدام سيتي سابق(عراق دارد و مدينه الصدر

عراقي ، به رغم فشارهاي رژيم محبوبيت سيد مقتدي به خاطر آن است آه وي بر خالف اآثر معارضان 
  .در عراق مانده بود- آه از جمله منجر به شهادت پدر و برادر وي شد-صدام 
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 آه درواقع رهبر دورترين طيف شيعيان عراقي به ايران محسوب مي شود و -سفر سيد مقتدي صدر 
ن داشته است،مي سيستاني و مجلس اعال تا آنون آمترين روابط را با ايرا... نسبت به پيروان آيت ا

  .تواند نقطه مهمي ادر روابط ايران با آليه گروه هاي شيعيان عراقي باشد
حائري به عراق رفته و در آنجا ... پيش از اين حجت االسالم سيد نورالدين اشكوري به نمايندگي از آيت ا

مگرايي گروه مستقر شده بود آه گفته مي شود حضور و فعاليت او طي اين مدت ، تاثيرات زيادي در ه
  . هاي مختلف شيعي عراق و بهبود مسايل آنان داشته است

  
  دستگيري شماري از اعضاي سپاه بدر در ارتباط با حمله عليه نظاميان امريکا

  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه ): راديو فردا(مريم احمدي 
امي را آه از سوي جمهوري نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق مي گويند افرادي از يك گروه شبه نظ

  . اسالمي حمايت مي شود دستگير آرده اند
 روزنامه فايننشيال تايمز چاپ لندن، گزارش داد آه نيروهاي آمريكايي ):راديو فردا(آامليا انتخابي فرد 

مستقر در عراق مي گويند افرادي از يك گروه شبه نظامي موسم به بدر را آه از سوي جمهوري 
. ي شود، در ارتباط با حمالت اخير به نيروهاي آمريكايي در عراق دستگير آرده انداسالمي حمايت م

يك سخنگوي نظامي آمريكا روز پجشنبه اظهار داشت آه بيست عضو سپاه : فايننشيال تايمز مي نيسد
در .  ماه مي در ارتباط با حمله با آر پي جي به نيروهاي آمريكايي دستگير آرده است21بدر را روز 

 نويسنده مقاله فايننشيال Charles Cloverچارلز آلوور .  سرباز آمريكايي آشته شدند9يان اين حمله جر
بروز اين مسثله باعث آسيب بيشتر به : تايمز آه در بغداد بسر مي برد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد

  . روابط تيره تهران و واشنگتن خواهد شد
كه جمهوري اسالمي متهم به دست داشتن در حمله عليه نيروهاي تنها دليل براي آن: چارلز آلوور

آمريكايي شده، آنست آه سپاه بدر سابقا در ايران ماوا داشت و هنوز همه تصور مي آنند آه همچنان 
  . آنها مورد حمايت دولت ايران هستند

 شده و وي وي مي گويد اين گزارش تنها بر پايه اطالعات داده شده از سوي ارتش آمريكا نوشته
از سوي ديگر دآيت طه هاشمي سردبير روزنامه انتخاب در گفتگو با . اطالعاتي از سوي ايران ندارد

آيت اهللا حكيم، رثيس مجلس اعالي انقالب عراق چندروز پيش اعالم آرد آه شاخج : راديو فردا مي گويد
.  آوري سالح ها هستندنظامي اين سازمان آه همان سپاه بدر باشد منحل شده و آنها در صدد جمع
به گفته آقاي طه . بنابراين واحد مسلحي بنام سپاه بدر ديگر وجود ندارد آه ايران حامي آن باشد

هاشمي جمهوري اسالمي هم در قضيه افغانستان هم عراق، عليرغم اعتراض به سياست هاي 
اينكه حذف صدام و طالبان آمريكا، همكاري هاي زيادي با آمريكا آرد و دليل اين همكاري چيزي نبود جز

  . به نفع ايران بوده است
بدون ترديد بعنوان يك ايراني گمان نمي آنم ايران بخواهد از سپاه بدر : آقاي طه هاشمي مي گويد

بخصوص آه ايران از موضع اعالم شده از سوي . خيلي بعيد است. بخاطر اهدافي در عراق استفاده آند
مي منحل مي شود ايران هم نظر خاصي ندارد و اسستقبال مي مجلس اعال آه گفته بود شاخه نظا

  . آند
سردبير روزنامه انتخاب خاطرنشان مي آند آه ايران حساسيت منطقه را بخوبي درك مي آند و از 

طرفي حضور نيروهاي آمريكا در عراق حضوري جدي و مقتدرانه اي است و بعيد است آه اصال ارتباطي 
دآتر حميد البياتي سخنگوي مجلس اعالي اسالمي عراق در .  بدر باشدبين جمهوري اسالمي و سپاه

مصاحبه تلفني از بغداد ضمن تاآيد بر بازداشت تعدادي عراقي توسط نيروهاي آمريكايي به راديو فردا 
  :وي مي افزاتيد. تا آنون هيچ گونه اطالعاتي درباره جرم آنها به وي داده نشده است: مي گويد

  ر اين بازداشت ها هيچ ارتباطي بين اين افراد و دولت ايران وجود نداشتد: حميد البياتي
  
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  بررسي علل اهميت ايران براي آمريكا، از ديد يك آارشناس آمريكائي امور خاورميانه
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16جمعه ): راديو فردا(امير آرمين 
پر آه از برجسته ترين آارشناسان خاورميانه تلقي مي شود، روز چهار شنبه گفت ايران از جوديت آي

در منطقه و مخصوصا در عراق، مانعي واقعي قرار . نظر جغرافيايي و ژئوپلوتيكي براي آمريكا مهم است
 با ايران فراهم دارد و نگرانيهاي امنيتي آن مشروع است و آمريكا بايد راهكارها و ابزارهايي براي نزديكي

  . آند
جوديت آيپر، عضو ارشد موسسه پژوهشي مطالعات استراتژيك و بين ): راديو فردا(همايون مجد 

المللي و مدير بخش خاورميانه در شوراي مناسبات خارجي، ديدارهايي را آه بين رئيس جمهوري 
ما مالقات آقاي بوش با آريل آمريكا و رهبران چند آشور عربي در شرم الشيخ انجام گرفت، مهم ناميد، ا

شارون نخست وزير اسرائيل و محمود عباس، نخست وزير تشكيالت خودگردان در بندر عقبه را رويدادي 
آه از اهميت به مراتب بيشتر برخوردار بود، خواند و گفت آمريكا براي پيشبرد هدفهاي خود درخاورميانه، 

 آمك آشورهاي همسايه نياز دارد و بايد اعتماد از جمله عملي ساختن نقشه راه صلح، به همكاري و
جوديت آيپر در بخشي از سخنان خود در موسسه خاورميانه در واشنگتن، ايران را از . آنها را جلب آند
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جمله چنين آشورهايي دانست و بر اهميت يافتن راههايي براي برقراري رابطه بين واشنگتن و تهران 
  : تاآيد گذاشت و گفت

ايران عاليق و منافع . ايران از نظر جغرافيايي و ژئوپوليتيكي براي آمريكا مهم است: آيپرصداي جوديت 
به منطقه نگاه آنيد، پاآستان را با سالحهاي هسته اي مي بينيد، طالبان و . واقعي در عراق دارد

راق القاعده هنوز وجوددارند و فعال هستند، وضعيت افغانستان درحال حاضر بسيار شكننده است، ع
وقتي به اين آشورها نگاه مي . گرفتار هرج و مرج است، ترآيه از دوره يك دگرگوني سياسي مي گذرد

% 95: جوديت آيپر آارشناس خاورميانه گفت. آنيم مي بينيم ايران در وضعيتي بسيار خوب قرار دارد
آن هنگام متولد شده  درصد جمعيت، زمان انقالب يا ده ساله بود يا از 75. مردم ايران با سواد هستند

  :جوديت آيپر افزود. است واز روند دموآراسي شدن حمايت مي آند
ايرانيها فرصتي براي برپا . ايران انقالبي پويا و زنده داشت، مانند انقالبهاي روسيه، فرانسه و آمريكا

دو آشور، نزديك يك آردن يك ضد انقالب نيافتند، زيرا عراق حمله آرد و در جنگي هشت ساله بين 
ميليون نفر آنهم به خاطر هيچ آشته شدند، بنابراين من انتخاب پرزيدنت خاتمي را هرچند ضعيف است، 

  . يك ضد انقالب تلقي مي آنم
جوديت آيپر عضو ارشد موسسه پژوهشي مطالعات استراتژيك و بين المللي گفت آمريكا بايد از حرآت 

 حمايت آند و بايد راهكارها و ابزاري براي نزديكي در ايران پيدا آند، اصالحات و روند دموآراسي در ايران
  : وي اضافه آرد. تا آنكه دو طرف بتوانند آشكارا به گفتگو بنشينند

ما مي توانيم اين آار را با در نظر گرفتن منافع و نقطه نظرهاي مشترك انجام ): صداي جوديت آيپر
از برنامه هسته اي ايران و با توجه به منافع ايران در منطقه در با مطرح آردن نگرانيهاي آمريكا . دهيم

سازمان ملل متحد يا هر مجمع بين المللي ديگر، و بگوييم در مورد مسائل گوناگون اختالف نظرهايي با 
ايران داريم، اما قبول آنيم ايران آشور مهمي است و نگرانيهاي امنيتي مشروعي دارد، در خليج فارس، 

  . تان، در آسياي مرآزي و در ترآيهدر افغانس
جوديت آيپر آه در موسسه خاورميانه در واشنگتن سخن مي گفت اظهار داشت ايران در محاصره 

ايرانيان بسيار بيمناك هستند، سالها است . آشورهاي وابسته به آمريكا يا پايگاههاي آمريكايي است
بايد بگويم ناآگاهي .  در مورد آمريكا زياد نمي داندآه با آمريكا رابطه اي نداشتند، بنابراين رهبر ايران

جوديف آيپر گفت آمريكا براي پيشبرد هدفهاي خود در . نسبت به ايران نيز احتماال در آمريكا وجود دارد
منطقه بايد آارهاي زيادي انجام دهد، آنچه در خطر قرار دارد، اعتبار و نفوذ آمريكا است و نجات آن 

  . متفاوتي را ايجاد مي آندنگرشها و برداشتهاي
  

  احتمال تغيير رژيم ايران از ديد وال استريت جورنال، اينترنشنال هرالد تريبيون و فايننشيل تايمز
 2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16 جمعه - راديو فردا -اردوان نيكنام بر اساس گزارش سه نشريه غربي
بها، و اينکه آيا ايران حقيقتا در جريان ايجاد سالحهاي بحث و جدلهاي ميان ايران و آمريکا، تهديدها و تکذي

اتمي و در نتيجه تهديدي است عليه صلح در منطقه، و نيز احتمال تغيير رژيم ايران از دو نظرگاه مختلف 
  : به چکيده اي از آن توجه فرماييد. بار ديگر در مطبوعات امروز جهان منعکس شده است

هرچند روز گذشته، وزارت امور خارجه روسيه بار ديگر از : يسدنشريه وال استريت جورنال مي نو
جمهوري اسالمْْي خواست تا اجازه دهد سازمانهاي بين المللي کنترل بيشتري بر برنامه هاي هسته 

ايش داشته باشند، اما در عين حال دولت روسيه خاطرنشان ساخته است که جمهوري اسالمْْي قانونا 
نکته اي که غالمرضا . کنترلي بيشتر در مورد رآکتور اتمي بوشهر نيستمجبور به پذيرش اقدامات 

  . شافعي، سفير جمهوري اسالمْْي در روسيه نيز بر آن تاکيد نهاده است
بيانيه هاي روسيه و ايران ظاهرا با اظهارات نخست وزير بريتانيا که روز : وال استريت جورنال مي افزايد

 وعده داده است که در صورت خودداري ايران از پذيرش کنترل چهارشنبه گفت رييس جمهوري روسيه
  .بيشتر بر برنامه هاي اتمي اش سوخت هسته اي در اختيار اين کشور نخواهد گذاشت، مغايرت دارد
اختالف نظر در مورد برنامه هاي هسته اي ايران که يکي از موارد شکايت و انتقاد شديد آمريکا عليه 

ر مسايل ديگر، موضوع تغيير نظام در ايران را از طريق حمايتهاي آمريکا از ايران است، در ميان ساي
اين موضوع دو مقاله، يکي در روزنامه . گروههاي مخالف جمهوري اسالمي بر سر زبانها انداخته است

فياننشيال تايمز مي . فايننشيال تايمز چاپ لندن است و ديگري، در روزنامه اينترنشنال هرالدتريبيون
د در ميان شخصيتها و گروههاي سياسي مخالف دولت ايران در خارج، شاهزاده رضا پهلوي قويا نويس

به نوشته فايننشيال تايمز هرچند جمهوري . معتقد است که حيات رژيم کنوني ايران رو به پايان است
ي در محافل اسالمي در رويارويي با بحرانهاي متعدد از خود مقاومت و انعطاف نشان داده، اما رضا پهلو

  . سياسي واشنگتن حامياني دارد که معتقدند نظام ايران تحت فشار از خارج سرنگون خواهد شد
فايننشال تايمز در ادامه مي نويسد هرچند عناصر افراط گراي دستگاه رهبري آمريکا خواهان تغيير رژيم 

هاي مخالف رژيم، ازجمله در ايران هستند، اما اين امر مستلزم قطع مذاکرات جاري و حمايت از گروه
مجاهدين خلق است که افرادي چون کاندوليزا رايس مشاور امور امنيت ملي اقاي بوش با ان سخت 

ارجي آمريکا مي نويسد، مقامات فايننشيال تايمز از قول يکي از کارشناسان شوراي روايط خ. مخالفند
مجاهدين خلق و در عين حال پشنيباني نه تضادي ميان حمايت از وفظه کار وزارت دفاع آمريکا هيچگامح

هرچند که هيچ يک از اين گروه در حال حاضر در داخل ايران از حمايت . از سلطنت طلبان نمي بينند
آقاي پهلوي در مصاحبه با اين روزنامه به اين نکته نيز اشاره . گسترده مردمي الزم، برخوردار نيستند

  .سي، شانه به شانه مدرنيزه کردن کشور توفيق نيافته اندکرده است که خانواده او در پيشبرد دموکرا
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اما در مقاله اي که در نشريه اينترنشنال هرالد تريبيون چاپ شده، نويسنده با فکر برگشت سلطنت به 
ايران به شدت به مخالفت پرداخته و مي نويسد آمريکا بايد سخت مراقب نوع اعمال نفوذ خود در ايران 

 سازمان سيا را که دولت منتخب 1332 مرداد سال 28ز مردم ايران همچنان کودتاي زيرا بسياري ا. باشد
اين روزنامه . دکتر مصدق را سرنگون کرد و محمدرضا پهلوي را به تاج و تخت بازگرداند، به خاطر دارند

  .  سال بعد به بار نشست26دخالت سياسي آمريکا را بذر انقالب سياسي ايران توصيف کرده که 
معتقدند که اينکه آيا رضا پهلوي مستقيما مي خواهد دموکراسي را در ايران برقرار سازد يا نه، برخي 

زيرا مردم ايران که نهايتا عوامل اصلي تغيير در کشور خواهند بود، همواره او و . نکته مهمي نيست
 اين نيز نظريه از سوي ديگر بنابراين مقاله. رژيمش را با سازمان جاسوسي آمريکا تداعي خواهند کرد

وجود دارد که مردم ايران امروز بيش از هر ملت ديگري در منطقه، نسبت به امريکا نظر مساعد دارند و از 
اما بنا بر اين نوشته، . نظامي که تحت حمايت امريکا دولت کنوني ايران را ساقط کند استقبال مي کنند

اين درست است که .  دخالت خارجي را بپذيرندايرانيها ناسيوناليست تر و يکپارچه تر از آن هستند که
اما به عقيده نويسنده اينترنشنال هرالد تريبيون، آمريکا . آمريکاييها نسبت به ايرانيها حسن نيت دارند

  .نبايد اين حسن نيت را حتي با برقراري ارتباطي مستقيم با وارث پادشاهي ايران، مخدوش کند
  

  گوناگون
  

   آبروی از دست رفته--ک تايمز روزنامه آمريکايی نيويور
  2003  ژوئن 6 -1382 خرداد 16 جمعه -بي بي سي 

استغفای هاول رينز دبيرتحريريه روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز بزرگترين رسوايی را در تاريخ برجسته 
  .ترين روزنامه آمريکا رقم زد

فدار جمهوريخواهان و مخالف برده  به عنوان نشريه ای طر1851نيويورک تايمز که انتشار آن از سال 
داری آغاز شد، قديمی ترين روزنامه در آمريکاست و در تاريخ يکصدوپنجاه ساله خود برای افزودن بر 

  .دامنه آزادی بيان تالشها و مبارزات فراوان کرده و حتی به ديوان عالی شکايت برده است
ا بدقت می خوانند و دنبال می کنند؛ اهل سياست و دولتمردان آمريکايی مطالب نيويورک تايمز ر

  .ديدگاههايی که اين روزنامه مطرح می سازد بر گفتمان و مناقشات سياسی تأثير عمده ای می گذارد
اين روزنامه همچنين بيش از هر نشريه ديگری جوايز عرصه روزنامه نگاری و از جمله جايزه پوليتزر را به 

  .خود اختصاص داده است
 دهه های آغازين انتشار بتدريج به دمکراتها و اصالح طلبان گرايش پيدا کرد و سرانجام نيويورک تايمز در

  . به بهای هفتاد و پنج هزار دالر خريداری کرد1896آدولف اکس امتياز آن را در سال 
خانواده اکس که هنوز مالکيت روزنامه را در دست دارد برای جداساختن آن از زمره مطبوعات عامه 

  .را برای محتوای آن برگزيدند" هر خبری که قابل درج باشد "پسند شعار
و بمباران اتمی شهر 1927گزارش اختصاصی از عبور نخستين هواپيما از فراز اقيانوس اطلس در سال 

جايگاهی ويژه به نيويورک تايمز بخشيد و در سالهای دهه های شصت و 1945ناکازاکی در ژاپن در سال 
ن روزنامه با پرداختن به مناقشات مربوط به حقوق مدنی و نقش آمريکا در جنگ هفتاد ميالدی بود که اي

  .ويتنام تأثيرگذاری خود را نشان داد
نيويورک تايمز در بيست سال گذشته فعاليت خود را گسترش زيادی بخشيده است، نسخه های آن با 

می شود و روزنامه بين استفاده از فن آوری ماهواره ای به صورت همزمان در سراسر آمريکا چاپ 
  .المللی هرالدتريبون نيز تحت مالکيت مشترک نيويورک تايمز و واشنگتن پست در آمده است
  .نيويورک تايمز همچنين بخشی از سهام شبکه تلويزيونی ديسکاوری را خريداری کرده است

 وقت آمريکا از  باعث شد ليندون جانسون رئيس جمهور1968انتشار گزارشی در نيويورک تايمز در سال 
  رقابتهای انتخاباتی برای ابقا در مقام خود کنار رود    

اين روزنامه در دوران مديريت هاول رينز بر تحريريه خود به دليل پوشش خبری حادثه يازدهم سپتامبر 
  .برنده هفت جايزه پوليتزر شد که معتبرترين جايزه در عرصه مطبوعات است

اخير گريبانگير نيويورک تايمز شود برای خيليها اين پرسش مطرح بود که اما حتی پيش از اينکه رسوايی 
  آيا اين روزنامه همچنان نان اعتباری را می خورد که از گذشته برايش مانده است؟

ضربه ای که بر اعتبار نيويورک تايمز وارد آمده ممکن است هرگز جبران نشود اما ترديدی نيست که اين 
  .ادن به خوانندگانش در مورد اعتبار خود از هيچ تالشی فروگذار نخواهد کردروزنامه برای اطمينان د

در حال حاضر هيأتی مأمور شده است سياستهای حاکم بر تحريريه نيويورک تايمز را بررسی کند و از 
جمله به تحقيق در مورد سياستهای استخدامی، کاربرد منابع ناشناخته و استفاده از روزنامه نگاران 

  .ر اين روزنامه بپردازدآزاد د
اتفاقی که برای نيويورک تايمز افتاده به عملکرد يکی از روزنامه نگاران آزاد آن بازمی گردد و باعث شده 

 است ديگر مؤسسات خبری نيز نسبت به نحوه استفاده از روزنامه نگاران آزاد هشيارتر شوند
  

   رسانه اي اعتراض انجمن نويسندگان امريكا به تغيير قوانين مالكيت
   1382 خرداد ماه 16جمعه 

 انجمن نويسندگان امريكا نسبت به پايين بودن درصد برنامه هاي مستقل در تلويزيون -جام جم آنالين 
  .امريكا هشدار داد
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اين انجمن آه متشكل از نويسندگان بزرگ معاصر امريكاست در حاشيه تغيير قوانين مالكيت رسانه اي 
با انتشار آماري ادعا آرد آه تعداد برنامه هاي مستقل ) يون ارتباطات فدرالآميس (FCCامريكا توسط 

توليد شده در شش شبكه بزرگ تلويزيوني امريكا روز به روز در حال آم شدن است و اين تعداد در سال 
  . در پايين ترين ميزان خود در تاريخ تلويزيون اين آشور بوده است 2002َ-2003

 حقيقت و افشاي اين نكته آه عمده نمايش هاي تلويزيوني اين شبكه ها در اين انجمن با بيان اين
ارتباط با شرآتهاي بزرگ و جاهاي ديگري مي باشد يادآور شد آه تغيير قوانين مالكيت رسانه اي سبب 

  .خواهد شد تا همين مقدار برنامه هاي مستقل نيز از اين شبكه ها رخت بربندند
ود برنامه ها و توليدآنندگان مستقل در تلويزيون ها را شرآتي بودن آنها اين نويسندگان دليل عمده نب

  .ذآر آرده اند
 مجموعه تلويزيوني در حال 124در تحقيق به عمل آمده توسط اين انجمن مشخص شده است آه از هر 

ابع تنها سه مورد آنها حقيقتا مستقل و بدون ارتباط با من, پخش در شش شبكه بزرگ تلويزيون امريكا 
  .قدرت و ثروت مي باشند

  .  بسيار بهتر بوده است 1991اين آمار در سال 
  . مجموعه تلويزيوني مستقل گزارش شده بودند103 مورد از 31در آن سال 

ديگري موضوعي , در اين تحقيق آمده است آه از اين سه برنامه مستقل يكي مربوط به ورزش آشتي 
  .  مي باشدM -C-W آنها نيز مسابقه اي تلويزيوني به نام و يكي ديگر از, اجتماعي درخصوص طالق 

  . هيچ يك از اين برنامه ها تاثيرات اجتماعي و سياسي بر روي مخاطبان ندارند
انجمن نويسندگان امريكا ضمن مخالفت شديد با تغيير قوانين مالكيت امريكا تاآيد آرد آه اين تغييرات به 

  .لويزيون تاثيرگذار خواهد بود تشدت بر روي برنامه سازي مستقل در
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  1382 خرداد 17 شنبه – روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
   شكل  دموآراتيك  متحد ملي  شد و جبهه  تصويب  سياسي  احزاب  فعاليت  قانون1960  در آغاز ژانويه

 بودند،   شده  خارج  از آابينه  وزرايشان ها آه  و آمونيست  قاسم ، ميان  سال  نوامبر همان اما در ماه.  گرفت
   رژيم  در سرنگوني  و جان  ابراز داشتند و از دل  خود را از مال مصطفي ها حمايت آمونيست.  شد شكراب
 پيشتر   توده  حزب  اتخاذ آرد آه  قاسم  به  را نسبت  روش  همان  عراق  آمونيست حزب.  آوشيدند قاسم
  ها نشان  آمونيست  به  آه  خوشي  با وجود روي قاسم.  بود  گرفته  پيش  مصدق  دولت بل در مقا در ايران

   شرآت اند، خواهان  او آرده  به  آه هايي  آمك ها، در مقابل  الشيوعي  شد آه  متوجه داد، سرانجام مي
ها   نفوذ آمونيست ز افزايش ا  آه قاسم.  هستند  روزمره  امتيازات  و آسب  عراق  چند وزير در آابينه دادن
   براي  دستاويزي  را آه  آنار آشيد و پيشنهاد اتحاد آنان  از آنان  بود، خود را بتدريج  افتاده  وحشت به

ها و   و انجمن  ملي  دموآراتيك  مانند حزب  آمونيستي  شبه  احزاب او فعاليت.  بود رد آرد  قدرت آسب
 بود،   بسيارجسور شده  نيز آه  آمونيست خود حزب.  را محدود آرد  با آن شمار مرتبط  بي هاي جمعيت

   براي  ديده  دوره هاي  چريك  را آه يي  توده  پايداري هاي  دسته  نظاميان  شبه قاسم.   يافت محدوديت
   به ها و حمالت  در خونريزي  تندروي  دليل  آرد و به  سالح  او بودند، خلع  دولت  در سرنگوني شرآت
 چپگرا را   از افسران  داد و تعدادي  پليس  را به  آنان  از تظاهرات  مراآز و جلوگيري  دستور بستن مخالفان

   را بر دولت  عرصه  در هر انقالبي ها آه  آمونيست  خرابكارانه  از فعاليت  قاسم نگراني.  آرد بازنشسته
  گروه (  شوروي  مورخان  دار و دسته  قول  بنابه  رسيد آه  جايي آردند، به  مي  تنگ  و معتدل ملي

   نظرهاي  معموال فرمانبردارانه آه)  ، سلطانوف ، روميانيتسف ، نيچكين ، ليبديف ، وازارف ، آيكتيف خوبليكوف
   در مورد رهبران  آنان آردند و قضاوت  مي  را منعكس  سابق  اتحاد جماهير شوروي  آمونيست  منحله حزب

   شوروي  دولت هاي  با سياست  رهبران  آن  همكاري  يا عدم  همكاري  ميزان  به  بسته طديگر آشورها فق
   شدن ها و زنداني  نفر از آمونيست22   مرگ  فرمان1961 1960   سال  در طول  نظامي هاي بود، دادگاه

   در سال شدگان زداشتشمار با.  امضا و اجرا نشد  از احكام  آدام  هيچ  را صادر آرد آه  نفر از آنان770
  .  بود  هزار نفر رسيده22   به1960

   
  »  حسين صدام عدي « بدل»  يحيي لطيف«وگو با  گفت

  1382 خرداد 17 شنبه –روزنامه اعتماد 
    سيد عماد حسيني: مترجم
   به  نزديك هاي  وارد حلقه  ناخواسته  آه  است  از عراقياني يكي»  يحيي لطيف«: الملل  بين گروه
  .  شد  بر عراق  حاآم  و خانواده حسين صدام
 چند  ،مجبور شد،براي  داشت حسين  صدام پسر بزرگ»  عدي «  به  آه  بسيار زيادي  شباهت  علت او به
  .  او را ايفا آند  بدل  نقش سال
   هم  آنان  آه  تفاوت ،اما با اين  خود را داشت  به  مخصوص  باديگاردهاي  مانند عدي ، او هم  يحيي گفته به

  .  را در اختيار داشتند  جانش  آه  ميرغضبي  بودند و هم  جانش مامور حفظ
 را از رفتار پسر  آموزي  و عبرت  خواندني  نكات  آه است  عدي بدل»  يحيي لطيف «  زير خاطرات وگوي گفت
   بود و از سال  عدي  بدل  چهار سال  يحيي لطيف.  دربردارد  صدام  و شخا او و اصوالص رژيم  حسين صدام
  در برده  به  سالم  جان  عراق  گذشته  رژيم  از سوءقصد ماموران آند و چند بار هم  مي  زندگي  در لندن1991
  .   است  شده برگردان» العرب آل « وگو از مجله  گفت اين.  است
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   فراواني  او اطالعات صي شخ  بوديد و در مورد زندگي حسين  صدام  عدي  بدل  آه  فردي  عنوان به
 دقيقاص  دانم  نمي ،ولي  است  عراق  در داخل  همچنان آنم فكر مي?   او آجاست آنيد االن داريد،فكر مي

در .   است  را تغيير داده  پناهگاههايش ،او تمام فارس  خليج  اول  از جنگ  شود،زيرا پس تواند پنهان آجا مي
 در  عدي.  بود  از عراق ،زيرا او خارج آردم  ديدار مي  صدام  با پدرش دي ع  جاي  به  من  آويت  جنگ دوره
   اين  بغداد بين آيلومتري600 در  يي  منطقه  به  من  آه  بود،در حالي  در سويس فارس  خليج  اول  جنگ جريان

.  باشد  شده ند پنهانتوا  او آجا مي دانم اما امروز نمي.  آردم  ديدار مي  و با صدام رفتم  مي شهر و تكريت
  . آند  مي  استفاده  شدن  پنهان  براي  روشهايي  او از چه داني  مي شك اما بي
   روسي  ديپلماتيك  پاسپورت  و يك  سويسي  پاسپورت  برود،زيرا يك  از عراق  خارج  به  آساني تواند به او مي
  . دارد
او اگر . اند  آشورها صادر شده  اين  و از سوي  بوده ي،آنها آامالص رسم نه?  هستند ها تقلبي  گذرنامه اين

 او را   هم  اگر آسي  از آشور برود حتي  خارج  به  قادر است  را بتراشد براحتي هايش سبيل
  .  شود اش  از گرفتاري تواند مانع  در اختيار دارد،مي  آه  ميليونها دالري بشناسد،بطور حتم

  ،شانس  عدي  اندازه و به?  باشند  گريخته  از عراق  خارج  آنها به آني كر ميآيا ف?  چه  و قصي در مورد صدام
  ? فرار دارند

 و  قصي.  آرد  مقايسه  و قصي  او را با صدام توانم  نمي  عنوان  هيچ  به  بگويم ،رك  ترسو است  فردي عدي
  .  خواهدآرد  گريه  فقط  بطور حتم،او  نه اما عدي.  بگريزد  از عراق  آنند تا آنكه  حاضرند خودآشي صدام
 از   در يكي  است ممكن?  شود تواند پنهان  باشد، آجا مي  در عراق  همچنان  عدي  آه  بگيريم  را برآن فرض
  در بين.   فقير ساخت هاي  خانواده  براي  مسكوني  منزل  تعدادي  صدام رژيم.  باشد  شده ها مخفي تونل
.  داد  انجام  و الغزاليه  الجابريه هاي  آار را در محله او اين.  قرار دارند  صدام هاي ونل و زير آنها ت  منازل اين

  اآنون.   شوي  خارج14   شماره ها از خانه  تونل  و از طريق  بشوي1  شماره  وارد خانه تواني  مي اآنون
   يا در اختيار ماموران  خالي  مسكوني اند و تنها چند منزل  پر آرده  فقير و عادي  را مردم  محله  اين ساآنان
  . ها هستند  تونل  ورود به هاي  دروازه  چند خانه اين.  قرار دارد رژيم
چند بار ?   در آنها يافت توان  مي  چيزهايي  چه ،يعني  دهي  ما شرح ها را براي  تونل  اين  شكل  تواني مي
 و مواد   بزرگ  ،تاالرهاي  رفاهي  مختلف هاي متعدد،سرويس  هاي  آنها اتاق درون.  ها بودم  تونل  اين درون

   يافت  هم  آشتار جمعي ها سالحهاي  تونل  اين  درون  دارد آه آيا امكان.  وجود دارد  چند ماه  براي غذايي
  ? شود

فراد  ا آني ،فكر مي غير از صدام.   است  آشتار جمعي  از تسليحات ها عاري  تونل  اين  آه  هستم مطمئن
  ?  باشند  حضور داشته  هم  گارد جمهوري طراز اول
در .  حتماص در در آنار او قرار دادند  وي  به  نزديك  و حلقه  حسين  صدام  حفاظتي ،نيروهاي  بله بطور حتم

  حتي.  بودند  عراق  رژيم  غيرفعال هاي  آنها جزو شخصيت  همه  بايد بگوييم مورد افراد دستگير شده
   آه  آرد، در حالي توصيف حسين  صدام ساز براي  سرنوشت  شخصيت  يك توان  نمي ز را همعزي طارق

  .  هستند  مخفي  همچنان  بعث  رژيم  اصلي آادرهاي
،   نبودم  عدي  جاي  جا و هميشه  همه من?  آردي  او حضور پيدا مي  جاي ،آجا و چگونه  عدي  بدل  عنوان به

 او ظاهر   جاي  بايد چند بار به  هفته شد و يا در يك  نمي  محول  من  به تي ماموري  هيچ  چندماه گاهي
  .  شدم مي
   تو هم ، آيا بر روي  شده  انجام  بسياري  پالستيك هاي  جراحي  صدام هاي  بدل  براي شود آه  مي گفته
   جراحي  چند عمل حال  ، اما با اين  هستم  عدي  تقريباص شبيه من?   است  شده  انجام  عملهايي چنين
  هاي  در دندان  بغداد تغييراتي  از بيمارستانهاي در يكي»  احمد سامرايي«دآتر .  شد  انجام  من روي

   عدي  به  زيادي  شباهت  و چون  گرفت  صورت ام  چانه  روي  عمل  يك  بر آن عالوه.  داد  انجام  من جلويي
 بود و   از عدي  من سانتيمتري3   موجود آوتاهي ديگر اختالف. شد ن  انجام  من  روي  ديگري ، عمل داشتم

،ظاهراص از چند   داشتي  آساني  ماموريت آنم فكر نمي. شد  مي  بلند حل  پاشنه  آفش  با يك  هم آن
  ?   در بردي  به  سالم  جان سوءقصد هم

  .  م شد  مجروح  در چهار مورد آن  آه  بار ترور شدم9.   همينطور است بله
  ?   است  ترور شده  هم  حقيقي آيا خود عدي

 منجر   آه1996   در سال  از ترورش تنها پس.  را منتشر نكرد  خبرش  چند بار ترور شد،اما رژيم ، او هم بله
  .  شد  اعالم  مورد خاص  شديد او شد، اين شدن  زخمي به

 قصد  آنندگان  حمله  شد،البته ختر پنهان د  اين  پشت ، عدي بله?  شد  آشته  هم  دخترش ظاهراص دوست
  دفاع  بي  دختران  به  آه  تجاوزهايي  شود تا تقاص خواستند او فلج  تنها مي  او را نداشتند، بلكه آشتن
  ?  ببرند  را از بين  وي  جنسي  آردند تا توانايي  سعي  عامالن يعني.  دهد آرد را پس مي
   است رحم  بي  او قاتلي شود آه  مي گفته.   است  ناتوان  بطور آامل و اآنون   قرار گرفت ، او مورد اصابت بله
  ?   است  را تحقير آرده  بسياري  ورزشكاران آه

  .   است  آرده  هم  شليك  سويشان  به زد و حتي  مي  را آتك  آنان او بشدت
  ?  تو واگذار شد  به  ماموريت  اين  شد آه چگونه
  يي  روز نامه يك.   بودم  عراق  ارتش  ستوان  و عراق  ايران  جنگ  طي ، من  آار نبودم ين ا  داوطلب  خودم من
   رياست  آاخ  به  ساعت48   شد تا خود را ظرف  خواسته  از من  آن  رسيد و طي ام  فرمانده  دست به

 از آنجا   خروج  به ، موفق شدم   وارد آاخ  آه  روزي  بعد از آن  و نيم  و تنها چهار سال  آنم  معرفي جمهوري
  .  ام شده  آشته  جنگ  طي  من  تصور آردند آه  هم ام  خانواده حتي.  شدم
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   بود،او بدون  آنجا نشسته  سرباز در اطالعات ،يك  شدم  وارد آاخ وقتي?  منتظر تو بود  آسي  چه در آاخ
  دقايقي.   گرفت  تماس  مربوطه  و با طرف  گرفت ستم را از د نامه. ،مرا مورد تمسخر قرار داد ام  رتبه  به توجه

   خودم  را روبروي  عدي  و ناگهان  شدم  ساختمان وارد يك.  برد  آاخ  داخل  آمد و مرا به  رنگ  بنز سياه بعد يك
و  ا به?   شوي  پسر صدام خواهي  پرسيد مي ،او از من  بوديم  با يكديگر همكالس  و او چهار سال من.  ديدم
   آه ، فكر آردم  باشي  من  تو فدايي خواهم ، مي نه:  او گفت.   هستيم  صدام  ما فرزندان همه:  گفتم
  تو از اين.   او باشم  بدل خواهد من  مي ،اما او تاآيد آرد آه  باشم  باديگارد و محافظش خواهد من مي

  ?  پيشنهاد نترسيدي
 واحد   همان ، به  و اگر نخواهي  داشت  خواهي  من  سطح  هم هي، جايگا  اگر بپذيري  گفت  من او ابتدا به

  .  گردي  باز مي خود در ارتش
 از   من  او گفتم به. آمد  مي  بدم  از شخا عدي  من ، اما در حقيقت ابتدا نه?  تهديد نكرد  مرگ  تو را به يعني

   من  آالم او از اين.   شوم  پدرم  وارد حرفه ام  سربازي  دوره  از پايان  پس ، مايلم  هستم  بازرگان يي خانواده
 و   وارد شدند دست دو نفر بسرعت.  فشار داد  قرار داشت  ميزش  بر روي  را آه يي  شد و دآمه خشمگين
 از  پس.  و با خود بردند  انداخته  اتومبيلي  عقب  را آندند و مرا در صندوق هايم درجه.  را بستند چشمانم
 چيز   همه  سلول درون. آرد  تجاوز نمي  متر مربع  از يك  مساحتش  آه  يافتم  سلول ا برابر يك خود ر مدتي
.   وجود نداشت  هم  نوشتن  براي ،جايي  در آن حتي. شد  نمي  ديده  در آن  هم يي پنجره.   قرمز داشت رنگ
   را بياورم  خواهرانت خواهي  يا مي پذيري ، آيا مي حاال چه:  آمد و پرسيد  سراغم  به  بعد عدي  هفته يك

   و هر آاري  باش  نداشته  آاري ام ، با خانواده  او گفتم  به  اقدام  اين  از بيم  هم من.   آنها تجاوز آنم اينجا و به
 با آيا.  آغاز شد  من  روز ماموريت  برد و از آن  آاخش  مرا با خود به  بود آه آنگاه.   بكن  با من خواهي  مي آه

  .   داشتيم  مالقات  يكبار، با هم  ماهي  حداقل بله?  آردي  مي  مالقات  هم صدام
   انجام  خاصي  و هدف با انگيزه? آرديد  مي  صحبت  چيزي در مورد چه?  بود ها چه  مالقات  اين انگيزه
  پرسيد و همواره  مي  و حالم  با وضع  در رابطه  از من صدام.  بود  آامال معمولي هايي شد، مالقات نمي
  هايي  و صحبت  است  مرا رنجانده  و آيا آسي  نياز دارم  چيز خاصي  به  آيا من  بداند آه  داشت سعي

  ? آرد  مي خطاب»  پسرم«آيا واقعاص او تو را .   با يكديگر داشتيم آامالص معمولي
  . برد  آار مي  را به  واژه ، او همين بله

   ?  داشت  چند بدل صدام
  .   آشنا شدم  در مرآز تيراندازي  از آنان ،با يكي  داشت  چهار بدل صدام. 

  ?  بود  چه اسمش
  .  فواز العامري

  ?  بود ، يا بدلهايش  اوست  به  متعلق  از صدام  شده  تصاوير پخش  نظر تو آخرين حاال به
 را   و شخا صدام  مخصوص اديگاردهاي ب  من  بودند،چون  خود صدام  به  تصاوير متعلق  آه  هستم  مطمئن من
   در انظار عمومي  اصلي  با غير از صدام  ندارد آه امكان» عبد حمود «  چون  افرادي دانم  و مي شناسم مي

  .   است  واقعي  او صدام  آه  رسيدم  نتيجه  اين  به  هم هايش  و صحبت  حرآت از نحوه. ظاهر شود
  ?  بود  چگونه ي و قص  با عدي حسين  صدام رابطه

 آارها را  او مهمترين.  ام  نديده اش  در برخورد با خانواده حسين  مهربانتر از صدام  فردي  آنم بايد اعتراف
. شد  نمي  عدي  هرگز شامل  مهرباني  اما اين گذاشت  آنار مي اش  دختري هاي  با نوه آردن  بازي براي
   قصي  به داد آه  مي  نشان  هم  در رفتارش صدام.   داشت ش با مادر يي  قوي  خيلي  رابطه  برعكس عدي

  . آرد  مي داد،اجتناب  مي  انجام  عدي  آه ،زيرا او از آارهايي مند است بيشتر عالقه
  ?  دارد  بدل  هم آيا قصي

  پارآينگهاي   ابتدا در بخش  قصي بدل. بود»  قصي «  نام  به  تكريتي  او يك بدل.   داشت  بدل  يك ،او هم بله
  .  آار بود  به  مشغول  جمهوري  رياست آاخ
  ?   شدي  فرار از عراق  مجبور به  شد آه چه

   آاخ  بند مخصوص  دستور داد مرا به  زد عدي  من  به  عدي هاي  از معشوقه  يكي  آه  اتهامي در پي
   حضور داشتند آه  جنايي  مرگ  به  محكوم  آنند، در آنجا سه  منتقل  رضوانيه  در منطقه جمهوري رياست
   را آه  هر فردي  آساني  به آنان.  بود  را عفو آرده ، آنان  زندانيان آردن  شكنجه  شرط  به  حسين صدام

   شديدترين  روز آنجا تحت  بيست من. آردند  مي  دستور شكنجه آشتند و طبق شد مي  مي دستور داده
 فرار   به  تصميم در زندان.  در بغداد بردند  خصوصي  بيمارستان  يك جا به مرا از آن ، تا آنكه ها بودم شكنجه
   هم  ديگري  آرد، اما حادؤه  خود عذرخواهي  و از آرده  گرفت  تماس  با من  عدي  بهبودي در حين.  گرفتم
 در   اتومبيل  يك  من  قرار بود آه  از اين داستان.   فرار بگذارم  پا به  لحظه  همان  شد من  باعث  داد آه رخ

 از   بسياري  و سرقت  آويت  از جنگ پس. بود»  البكر احمد حسن «  به  قبالص متعلق  آه اختيار داشتم
 در اختيار   دزدي  اتومبيل  يك  من  خبر داد آه  وي  به  از معاونانش ، يكي  عدي  وسيله  به  آويتي هاي اتومبيل
   شليك  من  سوي  دستور داد به  نگهبانانش  شد و به  عصباني عدي.  يستم ن  آن  فروش ، اما حاضر به دارم
  . آنند

   مرا تعقيب  با اتومبيل  و آنها هم  فرار گذاشتم  پا به  هم من.  آردند  زخمي  آتف  مرا از ناحيه نگهبانانش
   حرآت  عراق  شمال سوي   به آردنشان  از گمراه  و پس  داشت  ادامه  من  تعقيب  چند ساعت براي. آردند
.   رساندم  آنان  را به خودم.   مستقر است  عراق  امريكا در شمال  اطالعات  سازمان  آه دانستم مي.  آردم
   امريكا مرتبط  وقت وزير دفاع»  چني ديك« با   ماهواره  مرا از طريق ، آنان  داستانم  بازگوآردن  محض به

  .   پيدا آردم  از سوء قصد نجات  چهار بار هم  من  مدت  اين طي.  آرد ل منتق  وين مرا به» سيا«. آردند
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  .   ترور شدم  عراق  ملي  آنگره  بار از سوي  و يك  صدام  بار از ماموران سه
  ? آرد  مي  خود افراد را اعدام  دست  به آيا واقعا صدام

 را   مخصوص  امنيت  سازمان  از فرماندهان تن  و چندين ، وزير آشاورزي  خود، وزير بهداشت  دست ، او به بله
  ?   داشت  رفتاري با تو چگونه.   است  آرده اعدام

 بازگو   شخا او را برايش ها عليه  لطيفه  تا آخرين خواست  مي  از من  و حتي  داشت  خوب  رفتاري او با من
 او را   نه من?   داشتي  تو او را دوست يعني. خنديد  مي  از آنها، بشدت  هر يك  آردن  و بعد از تعريف آنم

  .   از او متنفرم  و نه  دارم دوست
  ?   داشت  نظري  چه  در مورد رفتار عدي صدام

 او را   زد و دست  آتك  را بشدت ،عدي  بار صدام يك.  بود  عصباني  او بشدت  آه گويم  مي با صداقت
   يك عدي.   را تغيير دهد، اما نتوانست رد تا رفتار عدي خود را آ  تالش او تمام.  آرد اش  و زنداني شكست
  .   است  بالفطره ساديست

  ?   گشت  باز خواهي  عراق آيا به
   هستند، بازنخواهم  احمد چلبي  چون  افرادي  آه ، اما تا زماني  بازگردم  عراق  به  آه  است  اين آرزويم
  .  گشت
  .  بود  مزدور دو جانبه  يك  احمد چلبي  آه دانم مي   دارم  آه  اطالعاتي  به  با توجه من

   داده  در اردن  عراق  سفيران  تحويل  جنگ  تالشهاي  به  آمك ها دالر براي  ميليون  و عراق  ايران  جنگ او طي
  .  است

  دوست مرا  ،مردم آنم فكر نمي?  تو را بكشند ، مردم  داري  با عدي  آه  شباهتي  دليل  به آني فكر نمي
،  ام  زندگي  محل ، مردم  اعظميه  در محله  صدام  از سقوط پس:   گفت  من  به  خبرنگار اتريشي دارند،يك
   بيم من?  خواهد رسيد  دموآراسي  يك  آرماني  شرايط  به آيا عراق.  بودند  گرفته  دست  مرا به هاي عكس

  ،معتقدم  داشتم  زمان  در آن  آه  اطالعاتي اساس بر من.  شود  داخلي  جنگ  دستخوش  عراق  آه  دارم آن
  .   را خواهند پرداخت  سنگيني  و آردها بهاي ، شيعيان  داخلي  بروز جنگ در صورت
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