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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  ارائه شواهد متناقض در تحقيقات هاتن

شواهدی که توسط شماری از اعضای خدمات اطالعاتی وزارت دفاع ارائه شد می تواند برای دولت 
  ور باشدشرم آ

  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12 چهار شنبه -فرانک گاردنر خبرنگار بی بی سی
به نظر می رسد برخی از شواهدی که روز چهارشنبه سوم اوت در تحقيقات هاتن ارائه شد با اظهارات 
  .جان اسکارلت، رئيس کميته مشترک اطالعاتی بريتانيا که هفته گذشته شهادت داد در تناقض باشد

اين شواهد همچنين به قلب ادعاهايی می زند که می گويد دفتر نخست وزيری برای کمک به توجيه 
  . جنگ، در تهيه و تنظيم سند مربوط به تسليحاتی کشتار جمعی عراق دخالت کرده بود

شواهدی که امروز توسط شماری از اعضای سازمان خدمات اطالعاتی وزارت دفاع ارائه شد می تواند 
  .لت شرم آور باشدبرای دو

  .آشکارا صداهای مخالفی در ميان بعضی از اعضای اين سازمان عليه سند دولت وجود داشته است
يکی از کارمندان وزارت دفاع که از وی نام برده " (الف"اما اظهاراتی که امروز توسط برايان جونز و آقای 

  .مطرح شد لزوما منعکس کننده نظر کل جامعه اطالعاتی نيست) نشد
يک گروه نسبتا کوچک از تحليلگران فنی در داخل ) دی اس آی" (خدمات اطالعاتی وزارت دفاع"سازمان 

  .وزارت دفاع است
 و ستاد مرکزی 16، ام 15آنها برخالف افرادی که در سه آژانس عمده اطالعاتی بريتانيا، يعنی ام 

  .ارتباطات دولتی در چلتنهام کار می کنند جاسوس نيستند
  .اطالعات محرمانه جمع آوری نمی کند و در کشورهای خارجی مامور ندارد" آیدی اس "

به اين ترتيب، همانگونه که لرد هاتن امروز اشاره کرد، آنها در موقعيتی نيستند که بتوانند درباره قابليت 
 های  دقيقه سالح45 که به آنها گفته بود عراق می تواند ظرف 16اعتماد اطالعات محرمانه سازمان ام 

  .تخريب جمعی خود را به کار گيرد قضاوت کنند
 عمده ترين منبع تامين اطالعات اوليه سند تسليحاتی دولت درباره عراق بود و آنها همچنان پای 16ام 

  . دقيقه ايستاده اند45ادعای مربوط به 
ح های کشتار نيز در کار خود تخصص دارند و ازجمله ظايف آنها تحليل سال" دی آی اس"اما تحليلگران 

  .جمعی است که ادعا می شود عراق در اختيار داشته است
به اين ترتيب هرگونه ترديدی که آنها نسبت به زبان به کارگرفته شده در سند دولت ابراز کنند حائز 

  .اهميت است
به هر ترتيب روسای آنها اين سند را امضا کردند، چنانکه جان اسکارلت، رئيس کميته مشترک 

  . چنين کرده بوداطالعاتی
اما حتی اگر آنها آن را امضا نمی کردند، اين مساله که دو تحليلگر با چنين تخصصی تا اين اندازه علنی 

  .نسبت به آن ابراز ترديد کرده بودند بايد برای دولت نگران کننده باشد
ح کشتار جمعی به عالوه اين واقعيت آزارنده که تقريبا پنج ماه پس از سقوط بغداد، حتی يک عدد سال

 نيز در عراق يافت نشده است همچنان در اذهان حضور دارد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   غيررسمي امروز مجلس  -جلسه غيرعلني
  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12چهار شنبه 

احمد بورقاني سخنگوي هيات رئيسه مجلس در خصوص جلسه غير علني و غير رسمي امروز مجلس 
  .يحاتي را ارايه دادتوض

در اين جلسه آقازاده رئيس : به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري آار ايران ،ايلنا ، احمد بورقاني افزود 
  . سازمان انرژي اتمي در رابطه با فعاليت هاي هسته اي ايران توضيحاتي را ارايه داد

ارت امور خارجه در رابطه با نحوه همچنين آقاي خوشرو معاون خحقوقي و بين المللي وز: وي افزود 
تعامل وزارت خارجه با اين مسئله و تالش در راستاي اطمينان دادن به مجامع بين المللي در مورد 

  . فعاليت صلح آميز هسته اي ايران توضيحاتي را ارايه داد
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طه نظرات خود را در چند تن از نمايندگان از جمله پير موذن، مير دامادي و شير زاد نيز نق: بورقاني افزود 
  . مورد فعاليت هسته اي مطرح آردند

وي در مجموع اين جلسه را جلسه اي براي مطلع شدن مجلس از فعاليت هاي هسته اي و تعامل با 
هم وزارت خارجه و هم سازمان انرژي اتمي در رابطه با : آژانس بين المللي هسته اي دانست و گفت 

 اي ايران،  د تا به مجامع بين المللي اطمينان دهند تا فعاليت هستهامضاي پروتكل در حال مذاآره هستن
 در مورد ما اعمال nptصلح آميز است و با ديد مثبت با مسئله برخورد آنيم به شرطي آه همه موارد 

  . شود
 پايان پيام. بورقاني از ارايه توضيح بيشتر در مورد جزئيات اين جلسه خودداري آرد

  
  تهران مورد اصابت چند گلوله قرار گرفتسفارت بريتانيا در 

  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12 چهار شنبه -راديو آمريكا 
بنا بر گزارش . سفارت بريتانيا در تهران پس از آنکه مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت، موقتاً  تعطيل شد

 بريتانيا، در رابطه با احتمال خبرنگار صدای آمريکا از لندن اختالف نظر عميقی بين دو کشور ايران و
  .استرداد سفير اسبق ايران در آرژانتين که در حال حاضر در بريتانيا زندانی است، وجود دارد

بنا بر گفته دفتر روابط خارجی بريتانيا در لندن، پنج گلوله از خيابان به سفارت بريتانيا در تهران شليک 
.  سفارت شکست اما کسی در اين حادثه مجروح نشددر اثر اين تيراندازی شيشه های ساختمان. شد

  .مجموعه ساختمانی سفارت بريتانيا در تهران تا اعالم بعدی بسته خواهد ماند
 برای مشورت به - بطوری که عنوان ميشود-قبل از اين اتفاق، مرتضی صمدی، سفير ايران در بريتانيا 

تی سفير ايران در لندن از مقر کار خود در لندن معلوم نيست که برای چه مد. تهران فرا خوانده شده بود
دور خواهد ماند اما دفتر روابط خارجی بريتانيا می گويد فرا خوانده شدن سفير ايران از لندن به تهران، 

  .معرف اين نيست که روابط سياسی دو کشور در سطح پائين تری از رده سفير قرار خواهد گرفت
باال گرفتن اختالف نظر، . اختالف نظر سياسی بين دو کشور استوقوع اين مسئله، جديدترين تشديد 

هادی سليمانپور، برای بازجوئی درباره . امکان استرداد سفير اسبق ايران به بوئنوس آيرس است
 نفر کشته ٨۵بمبگذاری ُنه سال قبل در پايتخت آرژانتين که در يک مرکز يهوديان انجام شد و در آن 

آقای سليمانپور که چهل و هفت ساله است، تا بحال دو بار در جلسه . شدند؛ خواسته شده است
وی در حال حاضر تا حل مسئله استرداد خود به آرژانتين در . کوتاه دادگاه در لندن حضور يافته است

آقای سليمانپور يکسال و نيم قبل با رواديد دانشجوئی وارد بريتانيا شد و تا همين اواخر . بازداشت است
  .در شمال شرقی بريتانيا سرگرم پژوهش بود» دورهام « اه در دانشگ

دفتر . وکالی مدافع آقای سليمانپور مسئله دخالت وی را در بمبگذاری بوئنوس آيرس قاطعانه رد کرده اند
روابط خارجی بريتانيا اين مسئله را يک مطلب قضائی ميداند در حالی که تهران می گويد بازداشت 

تهران که از افزايش تنشهای سياسی بمناسبت اين . يزه سياسی داشته استديپلمات سابق وی، انگ
مسئله خشمگين شده است، تمام روابط اقتصادی و فرهنگی خود را با آرژانتين قطع کرده و هشدار 

  .داده است که اگر موضوع مطابق رضايت وی حل نشود،امکان دارد سفير بريتانيا را نيز از ايران اخراج کند
  

  خانه انگليس در تهران يك زخمي در بر داشت    تيراندازي به سفارت: خارجه انگليس اعالم آرد  وزارت
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در اثر تيراندازي به سوي ساختمان سفارت انگليس در تهران :  خارجه انگليس اعالم آرد سخنگوي وزارت
  .يك نفر زخمي شده است

گفت، بدون اشاره   خانه در لندن سخن مي  ري آار ايران، ايلنا، وي آه در مقر اين وزارتبه گزارش خبرگزا
 لندن به علت -افتد آه روابط تهران   اين مسأله در زماني اتفاق مي« :به هويت فرد مجروح، گفت

» .ديپلمات سابق ايران توسط دولت انگليس رو به وخامت گذاشته است" پور  هادي سليمان"دستگيري 
 پايان پيام

  
  خانه تا اطالع ثانوي تعطيل است    سفارت: سخنگوي سفارت انگليس در تهران

  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12چهار شنبه 
  .خانه تا اطالع ثانوي تعطيل خواهد بود  اين سفارت: سخنگوي سفارت انگليس در تهران اعالم آرد

وگو با خبرنگار خبرگزاري فرانسه، درباره علت اين   الملل ايلنا، وي در گفت  به گزارش سرويس بين
 امروز به 11:40ساختمان اصلي سفارت انگليس در خيابان فردوسي، رأس ساعت « :تعطيلي گفت

  ».وقت تهران هدف پنج گلوله قرار گرفته است
 پايان پيام» .ها از داخل خيابان به سوي ساختمان شليك شده است  تمام اين گلوله« :وي افزود

  
  فراخواني سفير ايران در انگليس به تهران  

  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12چهار شنبه 
  .است  مرتضي سرمدي سفير ايران در انگليس به منظور رايزني فراخوانده شده

الملل ايلنا، به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت   بين  به گزارش سرويس
برد و مدت   سر مي  اآنون به منظور رايزني در تهران به   ايران بيان آرده است آه سرمدي همامورخارجه

  .اقامتش هم در تهران مشخص نيست
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اين در حالي است آه وزارت امورخارجه انگليس اعالم آرده است آه فراخواني سفير ايران از لندن 
  .درپي دستگيري سفير سابق ايران در لندن نداردشدن روابط ايران و انگليس   گونه ارتباطي با تيره  هيچ

به نوشته روزنامه گاردين به نقل از يك منبع ديپلماتيك در لندن سفير ايران دوشنبه گذشته به صورت 
استراو وزير امورخارجه انگليس   رسمي انگليس را به منظور رايزني با مقامات ايراني بعد از ديدار با جك

  .ترك آرده است
استرو در مورد   نتيجه ماندن مذاآراتش با جك  افزايد آه سرمدي بعد از بي  ديپلماتيك در ادامه مياين منبع 

 پايان پيام . گردد  قضيه هادي سليمان پور به انگليس برنمي
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

  بي توجهي دستگاه قضايي نسبت به نظرات وزارت اطالعات
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دولت همچنان معتقد است آه نظرات وزارت اطالعات در : معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور گفت
  .پرونده زهرا آاظمي مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آار ايران ، ايلنا ، سيد محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني 
وزارت اطالعات ديدگاههاي :ه هيات دولت در جمع خبرنگاران، گفتجمهور،امروز پس از جلس رييس

، دارد و تالش هايي صورت گرفته است تا وزارت   متفاوتي با آنچه در حال حاضر در پرونده مطرح است 
  .آوري آنند، آه متاسفانه به نتيجه نرسيد  قضاييه به طور مشترك نظراتشان را جمع اطالعات و قوه

 مجلس شوراي اسالمي مطرح آرده 90هاي خود را در آميسيون اصل  اطالعات حرفوزارت : وي افزود
  .است و همچنان به همان ديدگاهها اعتقاد دارد

شدن واقعيت  تر روشن شود و روشن  ما معتقديم آه اين مساله بايد هرچه سريع: ابطحي تصريح آرد
ايد وجود داشته باشد آه اين مساله اي ب مساله پرونده خانم آاظمي آار دشواري نيست و تنها اراده

  .روشن شود و به نتيجه برسد
جمهور براي تصدي پست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  نياوردن وزير پيشنهادي رييس ي راي وي درباره

اين حق مجلس است آه پيشنهاد در مورد هر وزيري را مورد بررسي و بحث قرار دهد : در مجلس گفت
  .گيري آند تصميمو نهايتا درباره وي 

دانا راي بياورد، ولي ديدگاه مجلس  مند بوديم آه جناب آقاي فرجي ما بسيار عالقه: ابطحي افزود
دموآراسي نيز همين است آه دولت تسليم ديدگاه نمايندگان مردم شود و به تصميمات . گونه نبود اين

  .مجلس شوراي اسالمي گردن بنهد
هر دستگاهي : از سوي دولت براي انتخاب وزير پيشنهادي گفتنشدن رايزني  ابطحي، درباره انجام

 قانوني دولت هم اين است آه وزير را معرفي آند و وظيفه قانوني  اش را دارد، وظيفه وظيفه قانوني
  .مجلس نيز اين است آه بررسي آند

 اين اتفاقات و الحاق بخشي به: وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد حادثه سميرم گفت
  در قضيه. هاي ديگر به صورت طبيعي وجود دارد و در دولت نيز همواره بحث و مصوب شده است  بخش

سميرم نيز اين مساله طبق روال عادي و قانوني انجام شده، بعد از طي روال قانوني نيز طبيعي است 
براي اولين بار هايي در بعضي از نقاط به وجود آيد، مورد بازبيني قرار گيرد و اين  آه اگر حساسيت

  .نيست
ما مكاتباتي با اين ديوان : ابطحي درمورد لغو مصوبه دولت از سوي ديوان عدالت اداري اظهار داشت

آه مصوبه از سوي دولت به آميسيون دولت  دانيم؛ به دليل اين داشتيم و اين آار را غيرحقوقي مي
بنابراين لغو يك آار . مييم گيري شده بودتفويض اختيار شده بود و بعد از تفويض اختيار، در مورد آن تص

  .دانيم قانوني از سوي ديوان عدالت اداري را از نظر حقوقي درست نمي
هاي مختلف آشور داشته است و هيچگاه در  اين آميسيون مصوبات زيادي در ارتباط با بخش: وي افزود

شود آه اين  ت وقتي ادعا ميپس طبيعي اس. است آه اين موارد خالف قانون است  موردآنها ادعا نشده
  .يك مورد خالف قانون است، يك پديده جديد تلقي مي شود

قرار بود : شده بين وزارت آشور و شوراي نگهبان در مورد دفاتر نظارتي گفت وي همچنين توافقات انجام
  .توافقاتي انجام گيرد ولي هنوز به نتيجه نرسيده است

جريان دانشجويي، جريان : زادي دانشجويان زنداني گفتوي در مورد درخواست رييس جمهور براي آ
هايي   آشور حضور دارد و اعتراضات و ديدگاه پرنشاطي است آه به عنوان يك جريان سياسي در صحنه

اي  هاي غيردانشجويي آه ممكن است از هر فرصتي براي خود بهره طبيعي است آه جريان. نيز دارد
  .استبگيرند، متفاوت از جريان دانشجويي 

آنچه مهم است اين است آه اگر دانشجوياني به عنوان : جمهور افزود معاون حقوقي و پارلماني رييس
يك ديدگاه سياسي، نظراتي را مطرح آرده باشند ، دستگيري آنها مبارزه با جوهره جنبش دانشجويي 

  .است
 به طور جداگانه و عنوان جنبش دانشجويي براي عنوان مبارزات سياسي است و اينكه آسي:وي افزود

گوييم در رابطه با  اختصاصي خالفي را انجام دهد، ربطي به عنوان دانشجويي ندارد و آنچه ما مي
آند آه مورد پسند قرار  هايي را ارايه مي هاي جنبش دانشجويي است آه گاهي ديدگاه حرآت
  .گيرد نمي
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نيم آه بايد با تساهل و حتي اگر شخص دانشجو بازداشت مي شود ما فكر مي آ: وي تصريح آرد
  .تسامح بيشتري با آنها برخورد شود، تا جريان دانشجويي آسيب نبيند

 آه خبر جديدي از اين لوايح ندارد و البته اميدواري اي نيز  ابطحي در مورد لوايح دوگانه دولت نيز گفت
  .نسبت به تصويب آنها وجود ندارد
جمهور  به سوال ديگري درباره تحت فشاربودن رييسجمهور در پاسخ  معاون حقوقي و پارلماني رييس

فعال آه ايشان راي نياورده اند و در مورد آن وارد بحث نمي شويم اما در : دانا گفت  براي انتخاب فرجي
دولت و رييس جمهور تصميم دارد آه در آينده اي نزديك وزير جديدي را معرفي "مورد وزير بعدي قطعا

  .آند
دانا  جمهور در خصوص انتخاب فرجي چرا نظرات رييس« رنگاري مبني براينكهوي درپاسخ به سوال خب

آشور، داراي نهادهاي مختلفي است و يكي از :، گفت »براي تصدي وزارت علوم مورد توجه قرار نگرفت
گيري آند، مجلس شوراي اسالمي است، وقتي مجلس وزيري را  نهادهايي آه بايد در اين زمينه تصميم

جمهور هم در اين مورد تسليم ديدگاه  ا براصول دموآراسي بايد آن را پذيرفت و رييسپذيرد بن نمي
  . مجلس است

آه ابطحي پاسخ »داند؟  دانا را سياسي مي آيا راي عدم اعتماد مجلس به فرجي« خبرنگاري پرسيد آه
ان مجلس سوال تحليل هاي مختلف و متفاوتي وجود دارد و طبيعي است آه اينها را بايد از نمايندگ:داد

  .آنيد نه از من 
هنوز ايران به طور رسمي اعالم نكرده است آه : وي در مورد پذيرفتن پروتكل الحاقي از طرف ايران گفت

  .اين پروتكل را امضا مي آند و اين موضوع فعال در حال تحقيق و بررسي است
  مقامات آرژانتيني دربارهنرسيدن مذاآرات هيات حقوقي ايران با  ابطحي همچنين در مورد به نتيجه

  .مذاآره با مقامات آرژانتيني و انگليسي ادامه دارد: پور اظهار داشت   هادي سليمان مساله
دانم هنوز براي قطع روابط  تا جايي آه من مي: وي در مورد بازگشت سفير ايران از انگليس نيز گفت 

  . ديپلماسي بين ايران و انگليس تصميمي گرفته نشده است
براي تنزل سطح سفارت هم هنوز تصميمي گرفته نشده است و اين مساله را در اين : افزودوي 

  .آنم چارچوب ارزيابي نمي
بايد تالش آنيم آه در وضعيت فعلي روابطمان را با دنيا تقويت آنيم و طبيعتا حفظ : ابطحي تصريح آرد

  .حقوق ملتمان را نيز به طور جدي بايد دنبال آنيم
هاي نويني  روابط ايران و اردن، بر اساس سياست:  روابط ايران و اردن نيز اظهار داشت  ابطحي درباره

ويژه مسائل مربوط به عراق  توانند ارتباط خوبي داشته باشند؛ به ريزي شده است و دو آشور مي برنامه
تخاذ هاي واحدي در مورد آنها ا توانيم ديدگاه و فلسطين مسائل مشترآي هستند آه ما و اردن مي

  پايان پيام. آنيم
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  گسيل هزاران نيروي خارجي به عراق؛ لهستان رسمًا آنترل پنج استان جنوب عراق را برعهده گرفت  
  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12چهار شنبه 

  .هاي آربال و بابل را برعهده گرفتند  استان سرباز بلغاري، آنترل 500 سرباز به همراه 2350
 سرباز 1400نيز تحت سلطه " نجف"و " قادسيه"الملل ايلنا، بر اين اساس   بين  به گزارش سرويس

 سرباز 100 سرباز السالوادوري و 360 سرباز دومينيكن، 300 سرباز هندوراسي، 1600اسپانيايي، 
  .در جنوب عراق گسيل شدند" واسط"اوآرايني نيز به استان  نظامي 1650. گيرد  اي قرار مي  نيگاراگوئه

 نفر 83اهللا حكيم به همراه   پس از اقدام تروريستي جمعه اخير آه در آن آيت" نجف"واگذاري آنترل شهر 
  .آشته شدند، به تعويق افتاده است

ه به اين آه به گزارش خبرگزاري اروپاپرس اسپانيا، در طي اين مراسم يك ژنرال لهستاني با اشار
مديريت لهستان در تقسيم نيروها به نيروهاي چندمليتي يك ابتكار و براي آمك به ملت عراق است، 

 پايان پيام» .باشد  هدف ما آمك به ملت عراق و از بين بردن بقاياي ديكتاتوري صدام مي« :افزود
  

  امكانات شرآتهاى متوسط تجارى آلمان دربازسازى عراق
  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12ر شنبه  چها-راديو آلمان 

در روز سه شنبه ى گذشته، در پترزبرگ، در نزديكى شهر بن، در جريان يك نشست اقتصادى، شرآت 
موسسات متوسط تجارى و اقتصادى آلمان و امكانات آنان در ارتباط با بازسازى عراق مورد بحث و 

، آلن، و »راين زيگ/ بن» «ى صنعتى و تجارِىاتحاديه ها«ميزبان اين نشست، . بررسى قرار گرفت
 موسسه ى اقتصادى متوسط از سراسر آلمان، در جريان همين ١٠٠نمايندگان حدود . بيلفلد بودند

نشست، اطالعات مشخصى را در اين زمينه دريافت آردند، آه چگونه مى توانند با عراق روابط تجارى 
  . روابط گذشته را برقرار سازندبرقرار آنند، و يا چگونه مى توانند دوباره 

گردهمايى «رييس اتحاديه صنعتى و تجارى عراق با اين پيام، براى شرآت در » عبدل ستار البغدادى«
در نزديكى بن، به آلمان آمد، آه مردم عراق، آلمانى ها را دوست دارند، » آلمانى_ آارشناسان عراقى 

  . ات اقتصادى دو آشور را ساده تر خواهد آردو نام نيك آلمانى ها، بى ترديد، بازسازى مناسب
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 نماينده از موسسه هاى نيمه بزرگ اقتصادى، روبرو ١٠٠البغدادى در آلمان، با عالقه و استقبال بيش از 
مشكالتى آه هر روزه شنيده مى شوند، پس از هر جنگى وجود دارند، اما البغدادى، نسبت به . شد

البغدادى به نقش مثبت اعالم رسمى نام . قتصادى خوش بين بودپيشرفتهاى ممكن در زمينه ى روابط ا
وزيران دولت موقت عراق، از سوى شوراى موقت دولتى اين آشور، به عنوان گامى مثبت اشاره آرد، 
زيرا به اين شكل نشان داده مى شود، آه خود عراقى ها هم بخشى از مسئوليت اوضاع پس از پايان 

در پى اين رويدادها، اتحاديه صنعتى و تجارى عراق تالش خواهد آرد، . جنگ را بر عهده خواهند گرفت
قوانين جديدى را در عرصه ى اقتصادى و صنعتى به تصويب برساند، تا بدين وسيله روند معامالت تجارى 

  . بتواند هر چه ساده تر تسريع گردد
درست است آه تا پايان . يستمناسبات اقتصادى با عراق و معامالت تجارى با اين آشور آار ساده اى ن

سال جارى ميالدى، در عراق، نه حق گمرآى وجود دارد و نه مالياتى در آار است، اما در عين حال از 
يكى از شرآت » ابرهارد باوم بوش«. هيچ نوع تضمين دولتى، و يا ديگر تدابير امنيتى نيز خبرى نيست

ز آسانى ست آه موقعيت عراق را به خوبى ، آه ا»مانهايم«آنندگان در اين نشست تجارى از شهر 
من از يك سال پيش، با همكاران عراقى خود، در حال برنامه ريزى اين مسئله «: مى شناسد، مى گويد

ما اين امر را به داليل آامال قابل . هستم آه به عراق بروم، و در آنجا يك دفتر تجارى را بنيانگذارى آنم
  . » در عين حال مى خواهيم آه از همان ابتدا در آنجا سهيم باشيماما. فهم همواره عقب انداخته ايم

رجى دارد، و شايد هم، به همين دليل است آه مانند بعضى از تجربه زيادى در تجارت خا» باوم بوش«
ريسك تجارى قطعا امرى «: وى مى گويد. همكاران خود آار تجارى در عراق را آنچنان خطرناك نمى داند

  . »بخصوص آه آمريكايى ها هم با مجموعه قوانين خود، به اين آشور وارد شده اند. قابل بررسى ست
 سرمايه گذارى در عراق و مناسبات اقتصادى با اين آشور، براى موسسات وى به خوبى مى داند آه

اقتصادى و تجارى آوچك يا متوسط خطرناك است، اما در عين حال نمى خواهد روزى از اين امر آه در 
از طرف ديگر اين تاجر آلمانى، اين را نيز بعيد مى . آنجا فرصتى را از دست داده است، پشيمان شود

او هيچ دليلى نمى . ى، با رفتن آمريكايى ها، مجموعه قوانينشان هم از عراق رخت بربنددداند آه روز
  . بيند آه اميد و اعتماد خود را از دست بدهد

اما . يكى از مشكالت جدى ديگر براى موسسات تجارى آوچك و متوسط، رقباى قوى آمريكايى هستند
عراق، بر آن است آه نبايد نگران اين امر بود، رييس اتحاديه موسسات تجارى متوسط » ِگالن ُخلوصى«

جاده سازى و . زيرا آمريكايى ها در عراق بيشتر در حوزه هاى بزرگتر اقتصادى سرمايه گذارى آرده اند
مخابرات، و ديگر پروژه هايى آه به زيرساخت اجتماعى اقتصادى آشور بازمى گردند، تماما در دست 

  .آمريكايى ها هستند
ل، دقيقا در همين بخشهاى متوسط اقتصادى ست آه شرآتهاى آلمانى از شانس زيادى و به اين دلي
معتقد است آه آمريكايى ها، امروز، به داليل فنى، به تنهايى قادر به فعاليت » باوم بوش«. برخوردارند

  .در اين حوزه نيستند
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

ديروز به رياست مجلس اعالي انقالب " سيدمحمدباقر حكيم"اهللا   ر شهيد آيتبراد" سيد عبدالعزيز حكيم
  .اسالمي عراق منصوب شد

  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12چهار شنبه 
يك روز پس از " سيد عبدالعزيز حكيم"الملل ايلنا، به نقل از شبكه الجزيره قطر   بين  به گزارش سرويس

 اآثريت آراي اعضاي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رياست اين اهللا حكيم با  تدفين پيكر آيت
اعالم " سيد عبدالعزيز حكيم"مشاور سياسي پدرش" سيد محسن حكيم. "مجلس منصوب شده است

آرد آه پدرش ديروز در جلسه مجلس اعال آه در نجف برگزار گرديد به عنوان جانشين برادر شهيدش 
  .برگزيده شد

 پايان پيام. اآنون عضو شوراي حكومت انتقالي عراق است  هم" كيمسيد عبدالعزيز ح"
  

  ترور شد  ) ع(اهللا سيستاني در برابر حرم امام علي  نماينده آيت
  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12چهار شنبه 

) ع(علي   در برابر حرم امام  اهللا سيد علي سيستاني در نجف اشرف،  نماينده آيت" سيد علي واعظ"
  .ف رگبار گلوله افراد ناشناس قرار گرفتهد

) ع(اهللا واعظ به حرم امام علي  آه به همراه آيت" جالل  مام"اهللا   الملل ايلنا، آيت  به گزارش سرويس بين
ما هنگام بيرون آمدن « :وگو با شبكه خبري الجزيره قطر درباره اين حادثه گفت  مشرف شده بود، در گفت
هاي بلند اطراف، هدف رگبار گلوله   ، از همه سو و حتي از باالي ساختماناز يكي از درهاي صحن حرم

اآنون در حالتي بين مرگ و زندگي به   اهللا واعظ زخمي شد و هم  قرار گرفتيم آه در اثر اين حادثه آيت
  ».برد  سرمي

  پايان پيام. اهللا واعظ هنوز خبري مخابره نشده است  از آخرين وضعيت آيت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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  تيتر روزنامه هاي صبح تهران
    1382 شهريور 12 چهارشنبه -خبرگزاري آار ايران

  در جلسه معرفي فرجي دانا براي تصدي وزارت علوم/ آفتاب يزد
  عده اي دانشگاه مرده و جامعه بي روح مي خواهند: خاتمي
  :گو با ابرارعضو فراآسيون جبهه دوم خرداد در گفت و/ ابرار

  مجمع، همبستگي و آارگزاران با جناح راست ائتالف مي آنند
  :مدير آل درمان تامين اجتماعي درخواست آرد/ جام جم

  مجزا شدن پزشكان بخش دولتي وخصوصي
  آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي/ رسالت

  برخي با تقديس ليبراليسم چوب حراج به استقالل آشور مي زنند
  :ادوزير اقتص/ توسعه

  اختيارات بيشتري براي اعطاي تسهيالت به هيات مديره بانك ها تفويض مي شود
    نماينده به خاتمي مبني بر تامل برانگيز بودن استعفاي معين،188سه روزپس از نامه / نسيم صبا

  فرجي دانا موفق به آسب راي اعتماد نشد 
  نه معني دار مجلس

  ع رييس جمهور از مجلس راي اعتماد نگرفت؛فرجي دانا با وجود دفاع قاط/ سياست روز
  صف آرايي جناح اآثريت مجلس در مقابل خاتمي

  از سوي ديوان عالي آشور صادر شد/ اعتماد
  نقض حكم عامالن قتل هاي آرمان

شورايعالي انقالب فرهنگي نهادي است آه امام آن را به : رييس مجلس شوراي اسالمي/ حمايت
  وجود آورد

  :ي با اشاره به استعفاي معينخاتم/ فرهنگ آشتي
  قرار بود با هم برويم

  امروز توسط نمايندگان بررسي مي شود/ ياس نو
  تشكيل آميسيون ويژه مجلس براي بررسي عملكرد دادستاني و دادگستري تهران

  سفر پادشاه اردن به ايران/ صداي عدالت
  نشانه اي ديگر از تحوالت عميق در منطقه 

  نهادي خاتمي در مجلس راي نياورد؛وزير پيش/ مردم ساالري
  رييس جمهور خواستار آزادي دانشجويان زنداني شد 

  مجلس به وزير غير سياسي خاتمي راي نداد/ جوان
  تحقير دانشگاهيان ضربه به جمهوري اسالمي است: خاتمي/ ايران

  راي عدم اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي علوم/ هم بستگي
  جاي معين همچنان خالي ماند

  ها به پيشنهاد خاتمي  پاسخ منفي مشارآتي/ انتخاب
  :راي منفي مجلس به وزيرپيشنهادي علوم/ خبر

  !» نه«بازتاب يك 
  پايان پيام

 
   شهريور12: روزنامه های تهران

  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12 چهار شنبه -بي بي سي 
دن وزير پيشنهادی رييس جمهور در مجلس روزنامه های چهارشنبه تهران در صدر اخبار خود از رای نياور

  . خبر داده و به بحث و نظر درباره آن پرداخته اند
  

اصالح طلبان اين حرکت مجلس را نشانه استقالل قوه مقننه دانسته و محافظه کاران از آن به عنوان 
  .تندروی اصالح طلبان ياد کرده اند

  
ان مجلس نوشته مجلس هماهنگ با دولت اما ياس نو در سرمقاله خود درباره رای اکثريت نمايندگ

مستقل است و رشته پيوند و سازگاری آنها بيشتر از آن است که به رد يک وزير پيشنهادی آسيب 
  . ببيند

  
به نوشته نسيم صبا يکی از نمايندگان اکثريت مجلس گفته است که مجلس به دنبال کسی است که 

ن معتقد بودند که آقای فرجی دانا نمی تواند اين راه را دنبال راه دکتر معين را در پيش بگيرد و نمايندگا
  .کند

  
انتخاب رای ندادن اکثريت نمايندگان مجلس به آقای فرجی دانا که از سوی رييس جمهور برای 

مجلس به رييس دولت دانسته و روزنامه جمهوری " نه"جانشينی دکتر مصطفی معين تعيين شده بود 
  .لقی کرده استاسالمی آن را بی اهميت ت
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کيهان در عنوان اصلی خود با تيتر بزرگ تصميم اکثريت نمايندگان مجلس را صف آرايی تازه تندروها در 

مقابل رييس جمهور خوانده و در سرمقاله خود به شدت به نمايندگان مجلس تاخته و با ذکر مثالی آنها 
ت و احتمال داده که او اگر انتخاب می را قاتلی برابر کرده که دوره قبل قصد نمايندگی مجلس را داش

  .شد با گرفتن رشوه و باج رای می داد
  

حسين شريعتمداری در سرمقاله کيهان بدون ذکر ماخذ نام نماينده مجلس ادعا کرده که نامه ای در 
اختيار دارد که يکی از نمايندگان مجلس به وزير آموزش و پرورش نوشته و از وی خواسته که فرزندانش 

  .ور رايگان در مدرسه ای غير دولتی نام نويسی شوند و پاسخ مساعد گرفته استبه ط
  

نماينده رهبر جمهوری اسالمی در روزنامه کيهان در مقاله خود ادعا کرده که اين نماينده مجلس در 
مقابل گرفتن چنين باجی حاضر به دادن رای اعتماد به مرتضی حاجی وزير آموزش و پرورش شده و 

ته که نه رای اعتماد هفته گذشته مجلس به وزير آموزش و پرورش ارزش و اعتباری دارد و نه نتيجه گرف
  .عدم رای اعتماد ندادنشان به وزير پيشنهادی علوم که روز گذشته اتفاق افتاد

  
اصالح طلبان را " ضرب شصت راديکال ها به خاتمی"امير محبيان در مقاله ای در رسالت با عنوان 

ه و نوشته آنها پيام سياسی سختی برای رييس جمهور است که معلوم نيست تبعات آن راديکال خواند
  .چه خواهد بود

  
به نوشته رسالت محمد خاتمی به آرامی دريافته است که بزودی توسط بعضی از قدرت طلبان راديکال 

  .ددر پای تنديس قدرت قربانی می شود و به همين جهت بايد به سرعت از خود واکنش نشان ده
  

روزنامه ايران در عکسی در باالی صفحه اول خود نشان داده که هنگام رای اعتماد در مجلس، حداد 
  .عادل رييس فراکسيون محافظه کاران در حال رايزنی با وزير پيشنهادی آقای خاتمی است

  
ييس جمهور آفتاب يزد در مقاله ای با عنوان تجربه ای که تکرار شد، به ياد آورده که سه سال پيش هم ر

کسی را برای وزارت پست و تلگراف پيشنهاد کرد که نمايندگان مجلس او را نپذيرفتند چرا که آن بار هم 
  .رای اکثريت مجلس در اين انتخاب در نظر گرفته نشده بود

  
يادداشت آفتاب يزد به همين جهت از رييس جمهور انتقاد کرده و اطالعات وی را محدود دانسته و 

 در ماجرائی به اين اهميت خود را مستغنی از مشورت و جلب همراهی افراد صاحب نوشته که وی
  .نفوذ و اصالح طلبانی ديد که و کوچکترين مشاوره ای با احزاب اصالح طلب حاضر در مجلس نکرد

  
  

رسالت به شکوه نوشته معاون پارلمانی رييس جمهور که در جريان استيضاح وزير آموزش و پرورش به 
 بود که برای او از نمايندگان مجلس رای بگيرد، در مورد وزير پيشنهادی علوم فعاليت چندانی شدت فعال

  .از خود نشان نداد
  

روزنامه های صبح تهران خبر داده اند که رييس جمهور خاتمی در يک سخنرانی خواستار آزادی 
بعد از سه هفته خانواده دانشجويانی شده که هنوز در زندان هستند و در همين حال به نوشته ياس نو 

  .سعيد رضوی فقيه موفق شدند با حضور سه بازجو با اين فعال جنبش دانشجوئی ديدار کنند
  

به نوشته آفتاب يزد همسر سعيد رضوی فقيه که روز قبل تهديد کرده بود که اگر او آزاد نشود در برابر 
اه حضور در سلول انفرادی که کاخ رياست جمهوری متحصن خواهد شد گفته است که وی بعد از دو م

در آن در خالء کامل به سر می برد و هيچ نوشته و کتابی در دسترسش نيست به شدت الغر شده و از 
  .نظرجسمی ناتوان می نمود گرچه روحيه ای عالی داشت

  
ياس نو خبر داده است که دکتر هاشم آغاجری که بعد از شکسته شدن حکم اعدامش دوره محکوميت 

ر زندان اوين می گذراند، با نوشتن نامه ای به اصرار مديران زندان به زدن دستبند و پوشاندن خود را د
  .لباس زندان به وی اعتراض کرده و به همين جهت از حضور در دادگاه امتناع کرده است

  
در متن نامه اين استاد دانشگاه که از سوی موسسه ای سوئدی نامزد دريافت جايزه صلح نوبل شده 

 آمده در آئين نامه زندان ها لباس زندان و دستبند برای متهمان فراری جانی و قاتل پيش بينی است
شده که من نيستم و معلوم نيست اصرار اداره زندان ها در اين باره چيست و آيا به واقع مساله اجرای 

  .قانون است
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 داده شده بود که منتظر آزادی دو روز پس از آن که برای چندمين بار به خانواده محسن سازگارا اطالع
وی باشند به نوشته ياس نو قرار بازداشت جديدی برای اين فعال سياسی صادر شده که وکال و 

  .خانواده اش نه از متن آن و نه از محل صدور آن اطالعی ندارند
  

زندان به خبری در ياس نو حکايت از آن دارد که عليرضا جباری نويسنده و مترجم که از سه ماه پيش در 
سر می برد از شش روز قبل با سپردن هفت ميليون تومان وثيقه به مرخصی رفته ولی در اين مدت 

  .سخنی نگفته است
  

خليل بهراميان وکيل عليرضا جباری به نوشته ياس نو گفته است که دادگستری با انتقال موکل وی از 
 است به زندان اوين هم موافقت نکرده زندان قصر که در آن جا ميان متهمان به قتل و قاچاق زندانی

  .است
  

ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی عکسی در باالی صفحه اول خود چاپ کرده که رييس جمهور 
  .خاتمی را در کاخ سعد آباد و مراسم استقبال از ملک عبداهللا دوم نشان می دهد

  
کنش محدودی داشته است و همه آن ها به سفر پادشاه اردن به تهران در روزنامه های مختلف تهران وا

چاپ گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی اکتفا کرده اند که در آن نوشته شده روسای دو کشور درباره 
  .مسائل مورد عالقه دو کشور مذاکره کرده اند

  
 ياس نو خبر داده که دولت ايران از تشکيل شورای حکومت انتقالی در عراق استقبال کرده و از زبان

سخنگوی وزارت خارجه ابراز اميدواری کرده که اين روند به اعاده کامل حق حاکميت مردم و ثبات در 
  .عراق منجر شود

  
جمهوری اسالمی روزنامه صبح در سرمقاله خود به شدت به شورای انتقالی عراق تاخته و اعضای آن 

اق در ماتم بودند و جنازه پاره را دست نشاندگان آمريکا خوانده و نوشته درست در زمانی که مردم عر
  .پاره آيت اهللا حکيم را تشييع می کردند آمريکا ترکيب دولت مورد نظر خود را اعالم کرد

  
سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی پيش بينی کرده که مردم عراق احساس می کنند از خود قدرتی 

  .رنوشت عراق را خود به دست گيرندندارند مگر آن که برخيزند و اشغالگران را باقدرت اخراج کنند س
  

به دنبال درگيری اصالح طلبان مجلس و دادستانی تهران بر سر ماجرای قتل زهرا کاظمی که در زندان 
اوين اتفاق افتاده است ياس نو در صدر اخبار خود گزارش داده که روز چهارشنبه مجلس درباره تشکيل 

  .ستری تهران اقدام می کندکميسيونی برای بررسی عملکرد دادستانی و دادگ
  

تصميم اصالح طلبان به تشکيل کميسيونی اختصاصی از آن جا گرفته شد که سعيد مرتضوی در نامه 
ای به کميسيون اصل نود که گزارش خود را درباره مرگ زهرا کاظمی آماده کرده و منتظر گزارش 

  .در نظر خود متهم کرده استدادستانی اعضای آن کميسيونی را به بی اطالعی از قانون و اصرار 
  
  

به نوشته نسيم صبا جميله کديور سخنگوی کميسيون مجلس گفته است که دادستان تهران در 
بخشی از نامه خود نوشته که الزامی به حضور در جلسه کميسيون اصل نود مجلس ندارد و نمايندگانی 

  .ونی کرده استرا که پی گير ماجرای قتل زهرا کاظمی هستند تهديد به برخورد قان
  

اختالف اصالح طلبان مجلس با دادستانی از آن جا آغاز شد که محسن آرمين نماينده تهران در نطقی در 
مجلس، سعيد مرتضوی را عامل اصلی ماجرای منتهی به مرگ خبرنگار عکاس ايرانی مقيم کانادا کرد و 

  .خواستار برکناری وی شد
خبر داده که عده ای با دادن " نگذاريم تثبيت شود" عنوان حسين باستانی در مقاله ای در ياس نو با

طرح سهميه بندی برای ورود دختران به دانشگاه سعی دارند حقوق شهروندی بخشی از جامعه را که 
  .زنان باشند زير پا گذارند

به نوشته ياس نو معلوم شده است که سهميه بندی جنسيتی که چندی پيش شايعه آن تکذيب شد 
امسال دانشگاه ها بی سر وصدا اجرا شده است در حالی که حتی در جامعه ايران هم در کنکور 

مشکل بتوان افرادی را پيدا کرد که از مشروع بودن نقض فاحش حقوق افراد به بهانه حقوق اجتماع 
  .دفاع کنند

 دختران طرح سهميه بندی در دانشگاه ها از سوی محافظه کاران به اين بهانه به اجرا درآمده است که
فارغ التحصيل رشته های پزشگی کمتر امکان کار کردن در نقاط محروم را دارند در حالی که هر سال به 

 تعداد انتخاب شدگان دختر در کنکورهای متعدد اضافه می شود
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  هزينه جنگ عراق و اقتصاد آمريكا: هاي چهارشنبه آمريکا بررسي روزنامه
  2003 سپتامبر 3 – 1382 شهريور 12چهار شنبه ): راديوفردا، نيويورک(بهنام ناطقي 

اي در   مشاور شوراي مطالعات سياستگذاري خاورميانه، در مقالهDonald Hepburnآقاي دانالد هپبرن 
نويسد تمايل  کند و مي دهنده آمريکائي برآورد مي نيويورک تايمز هزينه بازسازي عراق را براي ماليات

رده تر به سازمان ملل در بازسازي و حفظ آرامش در عراق، اخير دولت بوش به دادن نقشي گست
نخستين نشانه پي بردن آن به اشتباه بودن محاسبات اوليه است، که درآمدنفتي عراق را براي تامين 

نويسد با توجه به رقم اعالم شده هفته اي يک  وي مي. کرد مخارج جنگ و بازسازي کافي تلقي مي
 ميليارد 300 سال طول بکشد، خودش 5اق، در صورتي که اشغال عراق ميليارد دالر هزينه اشغال عر

آقاي هپبرن، که در گذشته مديرعامل . اما اين رقم آشنا، فقط بخشي از داستان است. دالر خواهد شد
افزايد تا حاال مقامات آمريکا برآورد کرده اند  شرکت نفت بحرين بود، در مقاله خود در نيويورک تايمز مي

 ميليارد دالر براي 8 ميليارد دالر براي کمک هاي انساندوستانه اوليه، 5 سال آينده بايد که طي دو
 ميليارد دالر هم بابت تعمير تاسيسات عمومي عراق و راه انداختن 7حقوق کارمندان دولت عراق و 
رد، که  ميليارد دالر هم بدهي بين المللي دا350ها، عراق  عالوه براين. خدمات حياتي پرداخته شود

تازه، هزينه .  کويت مربوط مي شود1991هاي مربوط به اشغال سال   ميليارد دالر آن به غرامت200
ها به سوء مديريت و فساد  اصلي در عراق، تامين مخارج بازسازي و توسعه اين کشور است که دهه

جه مي گيرد که نويسنده نتي.  ميليارد دالر هزينه200اين هم ده سال وقت مي خواهد و . دچار بوده
 ميليارد دالرخواهد بود، تامين 20هائي از محل درآمد نفتي عراق، که در حدود سالي  چنين هزينه

  . شدني نيست
کند که  روزنامه واشنگتن تايمز محتواي يک گزارش محرمانه ستاد مشترک ارتش آمريکا را منتشر مي

کالت آمريکا در عراق به گردن طراحان در اين گزارش تقصير مش. اي از آن را بدست آورده است نسخه
در اين گزارش . برنامه جنگ گذاشته است که روي عراق بعد از صدام به اندازه کافي تمرکز نداده بودند

همچنين آمده است که فرماندهي مرکزي آمريکا براي پيدا کردن سالح هاي کشتار جمعي در عراق 
مريکا، استراتژي کلي در باره عراق را آگست سال شود که رئيس جمهوري آ آماده نشده بود و فاش مي

  . ها بر بغداد، تصويب کرده بود گذشته، يعني هشت ماه قبل از فروافتادن نخستين بمب
 Congressional Budgetروزنامه واشنگتن پست در گزارشي بر مبناي يک برآورد اداره بودجه کنگره 

Officeهزارنفري نيروهاي آمريکا در عراق از 150اوم سطح  ديروز هشدار داد که ارتش آمريکا براي تد 
بهار آينده به بعد، نفرات کافي در اختيار ندارد و با توجه به تعهدات نظامي آمريکا در نقاط ديگر جهان، 

اي ندارد که براي تامين نيروي مورد نياز، به اعزام گاردملي و فراخواني نيروهاي ذخيره  ارتش آمريکا چاره
  .متوسل شود

نويسد جنگ در عراق و عليه تروريسم جهاني، براي رشد اقتصاد در آمريکا  وزنامه نيويورک پست مير
 و يک دهم درصد رشد داشت 3 معادل GDPدر سه ماه دوم سال جاري، توليد ناخالص ملي . مفيد بود

 ناشي نويسد بخشي از اين رشد نيويورک پست مي. داند انگيز مي که اين روزنامه آن را رشدي شگفت
 دهم درصد بيشتر خرج 8مصرف کنندگان آمريکا در اين فاصله . از هزينه دفاعي است، اما نه همه آن

نيويورک . اي که دولت بوش در آغاز سال اعالم کرد، در سه ماه دوم نتيجه داد کردند و تخفيف مالياتي
است، رشد اقتصادي افزايد با توجه به اينکه نرخ بيکاري در حال حاضر باالي شش درصد  پست مي

  .زا نيست کنوني اشتغال
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 4 – 1382 شهريور 13 پنج شنبه - روزنامه اعتماد -خسرو معتصد

 شيرخوار خود   از فرزندان  يكي  آه ، در حالي  ساجده روزي. آمدند  مي  ديدارش  غالبا به  صدام خانواده
 زير   آه  او گفت  به  با شوهرش  روبوسي او ضمن.  شد  صدام ، وارد سلول  داشت  در آغوش يا رغد را قصي
 بايد از   درصدد آودتا بود و صدام ارتش.  آورد  دست  به  از زير قنداق يي  نامه صدام.  را بگردد  بچه قنداق
  . بودند  او فرستاده گاهي آ  را براي  فراري نقشه.  آودتا قرار گيرد  تا در راس گريخت  مي زندان

 شاآر در  داد، سعدون  مي  انتقال تري  امن  زندان  را به ، صدام  زندان  اتوبوس  آه دو روز بعد، در حالي
   آه آنان.  ناهار آرد  پيشنهاد صرف  زندانبانان  به صدام.  بود  زندان  در انتظار اتوبوس  در خياباني اتومبيلي

   داد،سپس  نگهبانان  دستور غذا براي صدام.  رفتند  رستوراني  به آنان. د،پذيرفتند بودن  شده پيشتر تطميع
  !  سادگي  همين  او را فرار داد، به  و از آنجا سعدون  رفت  دستشويي به

  . ثمر برساند  را به1968   ژوييه17   بعد آودتاي  چند ماه  توانست صدام
   ساقط  به ، اميد صدام  شاه  سوگندخورده بد بختيار، دشمن با ترور سپه1970\1349   سال در تابستان

   شد و او در صدد برآمد به  بختيار قطع  ژنرال  نشده  و حساب  ناپخته  پارتيزاني  عمليات  از طريق  شاه آردن
افراد و  آند و بر شمار   قوي  را چنان  عراق  ارتش ، بنيه  دست  از اين  ناموفقي هاي  از اقدام  حمايت جاي

،   مشابه يي  بروز حادثه  در صورت  بيفزايد آه يي  اندازه  به  آن  و زميني  هوايي  جنگي هاي تعداد ماشين
  . عيار بپردازد  و تمام  آالسيك  جنگي  به بتواند با ايران
 از  آه  البكر،قرار داشت  احمد حسن ، ژنرال آار عراقي  و محافظه  سالخورده ، ژنرال  صدام در سر راه

،   طلفاح  خيراهللا  همچون  آساني  حزب  تراز اول  رهبران اما در ميان. آرد  مي  پيروي آارانه  محافظه يي شيوه
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   با استعداد و فرهيخته  عزيز از آشوريهاي  يوحنا ميخاييل ، طارق  الدوري  ابراهيم ، عزت  صدام  و دايي پدرزن
   آرد، دآتر سعدون  را جلب  صدام  توجه اش العاده  فوق انش و تدبير و د  و خونسردي  هوش  آه عراق

 و افكار دور و دراز و   شيطاني  تاثير شخصيت  تحت  صدام  ديگر بودند آه يي  و عده  قيدان ،سعدون حمادي
  . ها قرار گرفت  غيرعراقي  به شان  ديرينه  آينه  و بويژه  آنان هاي طلبي جاه
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