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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 

  
  قطعنامه پيشنهادی آمريکا درباره عراق با مخالفت روبرو شد

  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه  -بي بي سي  
  . آينده عراق با مخالفت های فزاينده ای روبرو شده استقطعنامه پيشنهادی جديد آمريکا درباره

فرانسه گفته است که پيش نويس جديد شامل تغييراتی که فرانسه خواهان آنها بوده نمی شود و 
  .چين و آلمان با نقطه نظر فرانسه موافقند

سازمان دولت فرانسه خواستار انتقال سريع قدرت به مقامات عراقی و همين طور نقشی قويتر برای 
  .ملل متحد در بازسازی عراق شده است

در همين حال، والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، گفته که اين کشور از تازه ترين پيشنهاد آمريکا، 
  .که به سازمان ملل متحد ارائه شده است، راضی نيست

  .او گفت بايد به جامعه بين المللی نقش بزرگتری در بازسازی عراق داده شود
سوی ديگر منابع ديپلماتيک در مقر سازمان ملل به بی بی سی گفته اند که آقای عنان در مورد از 

  . قطعنامه پيشنهادی آمريکا ابراز ترديد کرده است
بنا به گزارش ها، آقای عنان گفته بر اساس شرايط قطعنامه جديد، بازگشت به عراق برای سازمان ملل 

  . دشوار است
ل، وزير امور خارجه آمريکا، گفته است که اين کشور در حال مشورت با ديگر در همين حال کالين پاو

  .اعضای سازمان ملل متحد در مورد اين قطعنامه پيشنهادی است
آقای پاول گفت تفويض قدرت به يک دولت عراقی هدف مشترک تمام اعضا سازمان ملل است، اما اين 

  داده شود" يک دولت مسئول عراقی"قدرت بايد به 
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

نبايد هيچ : ي سميرم گفت ي حادثه ي رويكرد اين وزارتخانه نسبت به عوامل پديدآورنده وزير آشور درباره
  .محدوديتي در برخورد با عامالن اين حادثه، وجود داشته باشد

  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه 
ي همايش فرمانداران با  الم موسوي الري در حاشيهاالس به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، حجت

ي سميرم هنوز به صورت رسمي در اختيار وي، قرار نگرفته،  اعالم اين مطلب بر اينكه گزارش حادثه
وزارت اطالعات و نيروي انتظامي به ما اعالم آردند آه عوامل اصلي اين حادثه را : تاآيد آرد و گفت
شدن  يم در فرصتي مناسب با عوامل تخريب،آشوب و آساني آه آشتهاند، اما اميدوار شناسايي آرده

تعدادي از افراد را در اين شهرستان موجب شدند، برخورد شود و دستگاه قضايي هم انشاءاهللا در اين 
  .مساله با ما همكاري خواهد آرد

 صورتي آه در: هاي برگزاري انتخابات آتي مجلس شوراي اسالمي، گفت ي هزينه چنين درباره وي هم
ي آنكه اعتبارات ما بسيار  ي زيادي الزم است، به همين دليل به واسطه انتخابات آامپيوتري شود هزينه

  انتهاي پيام. آم است، اين احتمال وجود خواهد داشت آه تقاضاي اصالح بودجه بدهيم
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
15  

  مهر تاريخ دادگاه زهـرا آاظمى
  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه  -روزنامه شرق 

رئيس آل دادگستري استان تهران در گفت وگويي درباره روند فعلي بررسي : باشگاه خبرنگاران جوان
بعد از صدور آيفرخواست و اعالم جرم عليه يكي از متهمان، دادگاه : پرونده زهرا آاظمي اظهار داشت

عليزاده .  مهر برگزار مي شود15 دادگاه مسير بررسي پرونده را ادامه مي دهد و اولين جلسه اين
تا جايي آه آار : درباره تشكيل آميسيون ويژه بررسي عملكرد دستگاه قضايي و دادسراي تهران گفت

مجلس دخالت در امر قضات محسوب نشود با آنها همكاري خواهيم آرد ولي اگر با رسيدگي هاي 
رئيس آل دادگستري استان تهران هم چنين در .قضايي تداخل پيدا آند به هيچ وجه زيربار نمي رويم

دستگاه قضايي به خصوص قاضي : مورد روزه داري سياسي و آزادي رضوي فقيه بعد از اين اقدام گفت
به هيچ وجه تحت تأثير آارهاي بيروني قرار نمي گيرد، چه به نفع دستگاه قضايي باشد و چه به ضرر 
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. اساس مدارك و مستندات پرونده است و قاضي موظف استآزادي يا بازداشت افراد بر: وي افزود. آن
براساس قانون حكم دهد و رسيدگي آند و اينكه آساني خارج از قوه قضائيه تعريف و تمجيد مي آنند و 

  .يا روزه سياسي مي گيرند ويا هر عمل ديگري انجام دهند، هيچ تأثيري در رأي قاضي ندارد
 گزارشي آه خوانده نشود

د وزارت اطالعات گزارش دومي را در خصوص پرونده قتل زهرا آـاظمي تهيـه و آن را در                    شنيده ش  :شرق
 90 از رئـيس آميـسيون اصـل          البتـه مـسئوالن ايـن وزارتخانـه       .  گذاشته اسـت   90اختيار آميسيون اصل    

 در اين زمينه توسط اعضاي آن بـه          اند آه اين گزارش در صورت تصويب قرائت گزارش آميسيون          خواسته
  . نشود جه در صحن علني مجلس خواندههيچ و

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  حكم اعدام افسانه نوروزي ابالغ شد 
  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12 شنبه -روزنامه اعتماد 

   براي  نجات  روزنه  آخرين  ترتيب  اين  شد و به  ابالغ  وي  به  بندر عباس ، در زندان  نوروزي  افسانه  اعدام حكم
  . شد برد، بسته  بسر مي  در زندان76   از سال  آه  زن اين
 او بود،   حكم  دستور اجراي  را آه يي ، زير ورقه  بندر عباس ، در زندان  نوروزي  خبرنگار ما، افسانه  گزارش به

  . شود  دار طي  چوبه  پاي ه ب  وي  رسيدن  براي  قانوني  مرحله  خود تاييد آرد تا آخرين با اثر انگشت
   ديه  نصف  مقتول  خانواده بايست ، مي  است  زن  يك  ، بخاطر اينكه  نوروزي  افسانه  اعدام  حكم  اجراي براي
  . برگزار شود  اعدام آردند تا مراسم  مي  را پرداخت  مرد آامل يك

   اعدام  حكم  اجراي  براي  مرحله  در آخرين(  مقتول خانواده )  دم  اولياي  آرد آه  اطالع خبرنگار ما آسب
   دولت  صندوق به(   مرد آامل  يك  ديه نصف )  عنوان  نقد را به  وجه  تومان  ميليون  ده ، مبلغ  نوروزي افسانه

  . دار ببرند  چوبه  پاي  را به  نوروزي واريز آردند تا افسانه
  به(  م) همسر   آه  است  يادآوري  به الزم.  هستند  م ايو همسر آق(  مقتول )  م ، مادر آقاي  دم اولياي
 با مادر شوهر   همراه آيد آه  مي  حساب  به  دم  خود جزو اولياي  دو فرزند نابالغ  و سرپرست  قيم عنوان

   گردن ه را ب  طناب  آه  تا وقتي  دو زن  اين البته. اند شده(  اعدام )  خواستار قصاص  نوروزي  افسانه خود براي
   به  ديه  تومان  ميليون10  توانند او را مورد عفو قرار دهند اما سپردن اندازند، مي  مي  نوروزي افسانه
   افسانه  مرگ  خواستار مجازات  ندارند و مصرانه  گذشت  به  آنها تصميم دهد آه  مي ، نشان  دولت صندوق
  . هستند نوروزي
   جزيره  سازماني  از مسووالن يكي(  م )  نام  به  فردي  با قتل  در ارتباط76   سال  در تيرماه  نوروزي افسانه
 و   او را داشت  به قصد تعرض(  م ) آقاي  آه  گفت  و محاآمه  بازجويي  در مراحل افسانه.  دستگير شد آيش
  ر چند مسوول در حضو  نيز آه  قتل  صحنه ، در بازسازي  است  خود او را آشته  از ناموس  دفاع براي

 از   را در دفاع  نوروزي  افسانه  ادعاي  يي  جلسه  برگزار شد، آنها در صورت  قانوني  و پزشك انتظامي
   محكوم  قصاص  را به  نوروزي  و افسانه  ادعا را نپذيرفت  اين  آيش  جنايي  خود تاييد آردند اما دادگاه حيثيت
   اجرا به  براي  اعدام  حكم  چند روز پيش  تا اينكه  آشور قرار گرفت يعال  مورد تاييد ديوان  حكم  اين آرد آه
  . رسيد  نوروزي  تاييد افسانه  شد و به  ابالغ  بندر عباس زندان
  ، دختر پانزده  است  شده  آماده  نوروزي  افسانه  اعدام  حكم  اجراي  براي  قانوني  مقدمات  همه  آه اآنون
   آنيد، او را به  گذشت  مادرم از اعدام«: آند  مي  درخواست  مقتول  از خانواده  مرگ  به  محكوم  زن  اين ساله

  »!ما ببخشيد
   آرده ، درخواست  نوشته  قضاييه  قوه  رييس  براي  آه يي  در نامه نوروزي  افسانه دختر نوجوان»  مهديه«

  . قرار گيرد  مورد رسيدگي اش ده پرون  شود تا دوباره  متوقف  مادرش  اعدام  حكم  اجراي است
  :  است  شرح  بدين  نوروزي  دختر افسانه  نامه متن

    شاهرودي  آقاي ، جناب  قضاييه  قوه  محترم  رياست  خدمت  ادب  و عرض با سالم
  دري  و دربه  جز غصه ام  و از زندگي  هستم  نوروزي  افسانه  ساله15 دختر   من  شاهرودي  آقاي جناب
 پيدا   تحصيلي ، افت  نيست  من  زندگي  براي  جايي  جامعه ديگر در اين.   نشده  و برادرانم  عايد من چيزي
  . ام آرده
   است  آافي  برايم  در سال  بار ديدنش  يك  آابوس بينم  مي  زندان هاي  ميله  را در پشت  مادرم  آه زماني
  .  و او را بشناسم  را ببينم ادرم م  توانستم  بسختي  دوباره  سال  بعد از يك من

   بودم  نرفته  آاش  آه  بودم  رفته  مادرم  مالقات  براي  بندرعباس  به  آه ، چند روز پيش  شاهرودي  آقاي جناب
   آه يي  برگه82\7\6  در تاريخ«:   گفت  من  به مادرم.   شدم  بسيار ناراحت  آه  گفت  من  به  را مادرم مطلبي
  و احساس»   زدم  امضا و انگشت  بود، من  شده  نوشته يي  بود و در برگه  شده  ابالغ  در آن  من م اعدا حكم
  .  دنيا ندارم  در اين  ديگر جايي  آه آنم مي

 و   هستي  شما تنها اميد من  شاهردوي  زيرا، آقاي  شما است  و پدرانه  مهربان  دستان  به  اميد من چشم
  . آنيد  را بررسي  پرونده  را بگيريد و دوباره  مادرم  اعدام  حكم توانيد جلوي خدا شما ميتنها و تنها بعد از 

   آه  و هرجايي  است  شده  محكوم  اعدام  به گناه  بي  مادر من  آه آنم  مي ، احساس  شاهرودي  آقاي جناب
  خواهم  مي ، از شما عاجزانه ي شاهرود آقاي.  است  مادرم  صحبت روم  مي  آه  و در هرجايي گذارم پا مي
   خزايي  ايرج چطور آقاي. بار ديگر مرور آنيد  مادر مرا يك  پرونده  آه خواهم  مرا بدهيد و از شما مي جواب
   اعدام  مستحق ، مادر من  نوروزي  افسانه  بود آه  اين  نظرش  است  بوده  مادر من  پرونده  قاضي  سال2  آه
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   آافي  مطالعه  پرونده  در اين  آه هايي  نظر قاضي  آه  تقاضا دارم ، بار ديگر عاجزانه ي شاهرود آقاي.  نيست
   در مورد اين  آه  آارشناساني  و آليه  ذوقي  سرهنگ  و جناب  اول  قاضي  خزايي  ايرج  آقاي اند يعني داشته
   زن  يك ، مادر من  شاهرودي آقاي. بدانيد را بيشتر  پرونده  اين اند را مرور آنيد تا حقايق  نظر داده پرونده
   حساب  به  شرعي  وظيفه  يك  البته  آه  خود است  از ناموس  بخاطر دفاع  قتل  و جرمش دار بوده خانه
   براي  سواد آافي دانم  مي  من  آه  و تا آنجايي  سياسي  نه  است  ساده  زنداني  يك مادرم. آيد مي

 شما دراز   سوي  به  و ياري  آمك ، دست  شاهرودي آقاي. را ندارد سياسي   شدن  و زنداني سياست
، ما   از ما نيست  نگهداري  قادر به  آه آنيم  مي  خود زندگي  ساله75   مادربزرگ  پيش  ما االن  چون آنم مي

  ؟  ما است  مستحق دري  و دربه  آيا آوارگي  آنيم بايد چه
    جهانگيري مهديه
  هاي  واآنش المللي  بين ، سازمانهاي  نوروزي  افسانه  مجدد پرونده  بازخواني  از زمان ر است ذآ  به الزم

   نيز چندي الملل  عفو بين  شدند، سازمان  حكم  از اجراي  جلوگيري  دادند و خواهان  از خود نشان بسياري
   اعدام  حكم  اجراي آرد تا جلوي   درخواست  ايران  اسالمي  جمهوري  سران  به يي  نامه  با ارسال پيش

 . شود  گرفته  نوروزي افسانه

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  شرطهای ايران برای پذيرش پروتکل الحاقی
  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه  -بي بي سي 

اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت ايران در خطبه های نمازجمعه تهران گفت که 
ن کشور برای امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای شرطهايی اي

  .دارد
اين پروتکل به آژانس بين المللی انرژی اتمی امکان نظارت سختگيرانه تر و گسترده تر بر فعاليت هسته 

  .ای ايران می دهد
پروتکل الحاقی دارد اما گفت آقای هاشمی بصراحت مشخص نکرد که ايران چه شرطهايی برای امضای 

محور شرطهای ايران ممکن است همان شرطهايی باشد که آمريکا برای امضای اين پروتکل مطرح کرده 
  .است

شروطی که آمريکا برای امضای اين پروتکل مطرح کرده به گفته آقای هاشمی عبارتند از حفظ امنيت، 
  ه مربوط به انرژی اتمی نيستارزشها و مقدسات خود و نيز نفوذ نکردن در اسراری ک

 
  برنامه زمانبندی شده برای بازرسی از تأسيسات هسته ای ايران

  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه  -بي بي سي  
يکی از مقامهای بلندپايه ايرانی در گفت و گو با خبرنگار بی بی سی در تهران از توافق مقامهای ايرانی 

نرژی اتمی بر سر برنامه زمانبندی شده ای خبر داد که بنابر آن و هيأت اعزامی آژانس بين المللی ا
  .اطالعات مورد درخواست اين آژانس درباره برنامه هسته ای ايران در اختيار آن نهاده شود

وی همچنين گفته است که گفت و گو ميان مقامهای ايرانی و فرستادگان آژانس بخوبی پيش می رود و 
يکی دو روز پس از مذاکرات بازرسی از تأسيسات :بازرسان اين آژانس ظرف اگر همين روند ادامه يابد، 

  . هسته ای ايران را آغاز می کنند
هدف از سفر هيأت اعزامی آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران، روشن شدن مسائل حل نشده 

  . درباره برنامه هسته ای ايران است
 داده است که ثابت کند به دنبال دستيابی به جنگ افزار اين آژانس به ايران تا آخر ماه اکتبر فرصت

هسته ای نيست، در غير اين صورت آژانس می تواند از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهان 
  . برخورد با ايران شود

آژانس بين المللی انرژی اتمی برنامه دقيق بازرسان خود در ايران را طی فرصت چهار هفته ای 
  . ختيار مقامات ايرانی قرار داده استباقيمانده در ا

علی اکبر صالحی، نماينده ايران در اين آژانس به بی بی سی گفته است ايران در اين زمينه همکاری 
خواهد کرد و از جمله فهرست کاملی از مواد آلوده وارداتی را که به برنامه غنی سازی اورانيوم اين 

رار خواهد داد و به آنها اجازه خواهد داد بازرسی و نمونه کشور مربوط می شود، در اختيار بازرسان ق
  . برداری بيشتری انجام دهند

عبداهللا رمضانزاده، سخنگوی دولت نيز گفته است که ايران مايل نيست پرونده اش به شورای امنيت 
  سازمان ملل برود و برای توافق با آژانس، همکاری الزم را خواهد کرد

 
ي انرژي اتمي از جمهوري اسالمي خواست برنامه غني سازي اورانيوم خود را رئيس سازمان بين الملل
  بي درنگ متوقف سازد 

  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11 جمعه - راديو فردا-مريم احمدي
محمد البرادعي رئيس سازمان بين ا لمللي انرژي اتمي از ايران خواست برنامه غني سازي اورانيوم در 

البرادعي در تازه ترين اظهار نظر پيرامون برنامه هسته اي .نگ متوقف سازدتاسيسات نطنز را بي در
ايران گفت اين کشور بايد به بازرسان اجازه دهد از همه تاسيسات هسته اي ديدار کنندالبرادعي 
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گفتگوهاي جاري نمايندگان سازمان در تهران با مقام هاي جمهوري اسالمي را بسيار جدي توصيف کرد 
  .ات نمايندگان، پيش از پايان مهلت داده شده به ايران به پايان خواهد رسيدو گفت مذاکر

  
   ايران و نظر مشترك دموآرات ها و جمهوري خواهان-نگاه ديپلماتيك 
  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12شنبه  -روزنامه شرق 

 هزينه هاىتوقف يك طرح
وزير امور خارجه آمريكا » آالين پاول« ايران و نظر مشترك دموآرات ها و جمهوري خواهان-نگاه ديپلماتيك 

شـبكه  » ايـن هفتـه   «وگـو بـا برنامـه        و حزب جمهوريخواه اوايـل ايـن هفتـه در گفـت            ر و از نيروهاي ميانه   
د الحاقي تنهـا و بـه خـودي خـود آـافي نخواهـد بـود                 سي اعالم آرد آه امضاي قراردا      بي  تلويزيوني اي 

سـي پـاول     بـي  در اين حال و بنابر گزارش بي      .بلكه ايران بايد به تمام سئواالت در اين زمينه پاسخ بدهد          
وگوي ديگري با خبرنگاران در پاسخ به سـئوالي در مـورد             وگوي نخست خود، در گفت     يك روز بعد از گفت    

 ميليـون دالري ايـن دو آـشور بـراي سـاخت نيروگـاه       800ران و قـرارداد    هاي روسـيه بـا ايـ       ادامه همكاري 
آـردم   آنم آه روسيه به اين آار ادامه خواهـد داد و فكـر نمـي               من تعجب نمي  «: ديگري در بوشهر گفت   

سئوال اين است آه از اين رآآتور چطور        . روسيه آار فروش يك رآآتور اتمي را به ايران متوقف خواهد آرد           
مـسئله مـا سـوخت ايـن رآآتـور          «: وي افـزود  ».شـود  د شد و سوخت آن چطور تأمين مي       استفاده خواه 

وزير امور خارجه آمريكا گفته مـا معتقـديم آـه           ».دهد است آه به ايران قدرت ساختن سالح اتمي را مي         
المللـي در   ايران بايد پروتكل الحاقي را امضا آند و هر اقدامي را آه بـراي اطمينـان دادن بـه جامعـه بـين          

 . اش الزم است، انجام دهد اي هاي هسته مورد برنامه
وزير خارجه آمريكـا گفتـه      .ايم ما در اين زمينه نگراني داريم و اين نگراني را از آغاز آار اين دولت ابراز آرده                

المللي انرژي اتمي هم به همين دليل دست  آنيم آژانس بين  آه ما غلو مي آردند ها تصور مي خيلي
اما موضوع ديگر همراهي حزب دموآرات با تندروترين جريانـات حـزب جمهوريخـواه              .ه است به اقداماتي زد  

معـاون  » جـان بولتـون   «، پس از آنكه     »رويداد«بنابر اخبار دريافتي    .اي ايران است   در زمينه مسائل هسته   
م آـرد   سي اعال  بي وگويي با بي   وزير خارجه آمريكا و از فعاالن جريان تندرو و حزب جمهوريخواه در گفت            

امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران نشانگر آن است آه اين آشور قطعا به دنبال گسترش سـالح            «آه  
رئـيس جمهـور دمـوآرات و سـابق آمريكـا در            » بيـل آلينتـون   «مـشاور   » گري سيمور «،  »اي است  هسته

ا يـك گزينـه     توانـد بـ    وي گفت مشكل ايران مـي     .اي اعالم آرد آه نظر بولتون را قبول دارد         مسائل هسته 
حل شود و آن اين است آـه آـشورهاي اروپـايي بـا ايـران تمـاس بگيرنـد و تهـران را متقاعـد سـازند آـه                              

سازي اورانيوم خود را متوقف سازد و در مقابـل تـضمين بگيـرد آـه بتوانـد سـوخت نيروگـاه                       آارخانه غني 
  .اي خود را از خارج تأمين نمايد هسته

  

  يروهاي موثر در آينده عراق  و ندولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ي رييس بازرسان تسليحاتي  اعالم آرد آه در خصوص گزارش ارايه شده) جمعه(هانس بليكس امروز 
هاي آشتار جمعي در اين آشور وجود ندارد، جاي  آمريكا در عراق آه براساس آن هيچ نشاني از سالح

  .تعجبي نيست
  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه 

به نقل از خبرگزاري رويتر، هانس بليكس، رييس سابق ) ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر
بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در خصوص گزارش ديويد آي، رييس بازرسان تسليحاتي آمريكا در 

اند آه هيچ گونه  باره اين است آه آارشناسان تسليحاتي اذعان آرده بهترين نكته در اين« : عراق گفت
  ».اند هاي آشتار جمعي در عراق پيدا نكرده شاني از وجود سالحن

گونه  آنم آه هيچ من تصور مي« : سي اعالم آرد .بي.ي خبري بي وگو با شبكه چنين در گفت بليكس هم
  ».تعجبي در اين خصوص وجود نداشته باشد

 نشان داده من در خصوص اين مسئله شك دارم آه عراق عالئمي را« : چنين اظهار داشت وي هم
  ».است آه بر اساس آن لندن و واشنگتن، جنگ در عراق را به راه انداختند

وي در ادامه با بيان اينكه اطالعاتي آه آمريكا از آن براي راه اندزاي جنگ در عراق از آنها استفاده آرده 
هاي  حتوانستند سال ها مي اين مسئله آه عراقي« : است، به هيچ وجه واقعيت نداشته است، گفت

 انتهاي پيام» . سال توسعه دهند، هرگز واقعيت نداشته است10شان را در پنج يا  آشتار جمعي
  

ي عراق گزارش دادند، در جريان برپايي تظاهرات در شمال شرقي بغداد، پليس  منابع خبري از بعقوبه
  .سي آسيبي نرسيدعراق و وفاداران به صدام به درگيري با يكديگر پرداختند، اما در اين ميان به آ

  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه 
، به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين درگيري پس از آن روي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . تن از وفاداران صدام با راهپيمايي در شمال شرقي بغداد، شعارهايي به نفع صدام سر دادند70داد آه 
ي  يي الجزيره آه مشغول تهيه ي ماهواره ر جريان اين درگيري، فيلمبردار شبكهشاهدان گزارش دادند، د

 انتهاي پيام. فيلم از اين درگيري بود، از سوي پليس عراق بازداشت شد
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با تمجيد از تصميم دولت آمريكا براي سرنگوني رژيم سابق عراق، از ) جمعه(احمد چلبي امروز 

 در عراق بودند، خواست تا اآنون در بازسازي عراق شرآت آشورهايي آه پيش از اين مخالف جنگ
  .آنند

  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه 
ي واشنگتن پست، احمد چلبي، رييس  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 شده را گفت، اظهارات ياد شوراي حكومت انتقالي عراق آه در مجمع عمومي سازمان ملل سخن مي
ي شوراي امنيت  زماني مطرح آرد آه آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل و چندين تن از اعضاي برجسته

ي جهاني در بازسازي عراق، بحث و تبادل  ي جامعه  جانبه ي شرآت همه در حالي آه در خصوص آينده
گونه نقشي براي  چي عراق، هي ي پيشنهادي آمريكا درباره آردند، اعالم آردند آه قطعنامه نظر مي

  .زاده قايل نشده است سازمان ملل در اين آشور جنگ
گفت، در حالي آه از مطرح  ي عراق در سازمان ملل سخن مي چلبي آه به عنوان نخستين نماينده

آردن سواالت در خصوص اينكه چه زماني قدرت به طور آامل به مردم عراق منتقل خواهد شد، طفره 
فرانسه، سوريه و ديگر آشورهاي جهان را به دليل مخالفتشان با جنگ در رفت، روسيه، آلمان،  مي

  .عراق، مورد انتقاد قرار داد
من ضمن بخشش آشورهايي آه ما را در جنگ تنها «: اش اظهار داشت چلبي در بخشي از سخنراني

 امروز ما از آنم آه حق گذاشته و هم چنين تشكر از آنهايي آه در جنگ در آنار ما ايستادند، اعالم مي
  ».دنيا اين است آه در بازسازي عراق به ما ياري رسانند

آزادي ما بدون حضور نيروهاي ائتالف «: رييس شوراي حكومت انتقالي عراق هم چنين مدعي شد
آنم  آنند، دعوت مي من از اين جا آنهايي را آه در برابر حضور نيروهاي ائتالف ايستادگي مي. ممكن نبود

اند،  ه جمعي آه بيش از نيم ميليون انسان را به خاطر اقدامات صدام در خود جاي دادهآه گورهاي دست
  انتهاي پيام» .از نزديك مشاهده آنند

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

 
 در آنار مرقد ايشان 11 الي 9اهللا سيدمحمد باقر حكيم امروز صبح از ساعت  مراسم اربعين شهادت آيت

  . برگزار شددر نجف
  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه 

وگو با  سيد محسن حكيم، مشـاور سـياسي رييس مجلـس اعـالي انقـالب اسـالمي عـراق در گفت
اين مراسم امروز با پيام سيد محمد : خبرنگار سياسي ـ خارجي ايسنا ضمن اعالم خبر فوق گفت

ي  ت شد، آغاز گرديد و پس از آن اختري، نمايندهي سيد عنان بكاء قرائ سعيد طباطبايي آه به وسيله
  . پس از وي، پيام خاتمي، رياست جمهوري ايران قرائت شد. مقام معظم رهبري سخنراني آرد

ي ميهني آردستان نيز پس از پيام رياست جمهوري ايران به نمايندگي از  جالل طالباني، دبيرآل اتحاديه
  .آردهاي عراق سخنراني آرد

همچنين در اين مراسم دآتر محسن عبدالحميد، به عنوان عضو شوراي رهبري و : دادحكيم ادامه 
  . ي اهل تسنن سخنراني آردند رييس حزب اسالمي عراق و نماينده

طبق اظهارات محسن حكيم در پايان اين مراسم نيز سيد عبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب 
  . د سخنراني پرداختاسالمي عراق و رهبر سازمان بدر به ايرا

وگو با خبرنگار  سيد محسن حكيم، مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در گفت
سيد عبدالعزيز حكيم در مراسم اربعين شهادت : سياسي ـ خارجي ايسنا، با بيان اين مطلب گفت

ا انتخابات آامال آزاد از بايد قانون اساسي عراق به وسيله افرادي آه ب: اهللا حكيم، اظهار داشت آيت
  .شوند تدوين شود و به راي ملت عراق گذاشته شود سوي مردم انتخاب مي

اهللا حكيم و همچنين تاآيد بر تجلي يافتن  سيدعبدالعزيز حكيم با تاآيد بر بازسازي عراق و اهداف آيت
ي مدني در داخل مجلس اعال در همراهي مردمي و تالش براي پايان اشغالگري، نهادمند آردن نهادها

ي عراق و لزوم در نظر گرفتن هويت اسالمي عراق و ضرورت مدنظر قرار دادن آن در تمامي  جامعه
  .هاي قانونگذاري سياسي و اجتماعي را خواستار شد عرصه

 15رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، همچنين از ملت عراق خواست تا در مراسم پرشكوه 
حضوري فعال داشته باشند و در راستاي خودسازي و تاآيد بر مسائل مطرح شعبان در آربالي معال 

 انتهاي پيام. شده در اين مراسم تالش آنند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر١١: هفته نامه های ايران
  2003 اآتبر 3 -1382 مهر 11جمعه   -بي بي سي 

 بين المللی انرژی اتمی به تهران خبر داده و به نقل از پيتر ايران جمعه از ورود شش فرستاده آژانس
تنها چند هفته : "گلدشميت معاون اين آژانس و يکی از اعضای هيأت اعزامی به ايران نوشته است
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فرصت داريم تا پيشرفت کنيم و گزارش کارمان را به نشست آينده شورای حکام آژانس بين المللی 
  ".انرژی اتمی ارائه دهيم

 نيز سخنان محمد خاتمی رئيس جمهور ايران را نقل کرده که گفته است دولت ايران شهری جمعههم
همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی را به رغم قطعنامه نامناسبی که صادر شد، ادامه می دهد و 

  .با وجود هياهوهای اخير از شفافيت برنامه صلح آميز اتمی خود نگرانی ندارد
)  اکتبر٣١( شهريور خود به ايران تا نهم آبان٢١ آژانس بين المللی انرژی اتمی در قطعنامه شورای حکام

  .فرصت داده است تا به اين آژانس اطمينان دهد به دنبال دستيابی به جنگ افزار هسته ای نيست
ارت هفته نامه های منسوب به محافظه کاران به سخنان محسن امين زاده معاون آسيا و اقيانوسيه وز

خارجه واکنش نشان داده اند که بر ضرروت امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ 
  .افزارهای هسته ای تأکيد کرد بود

 ارگان جمعيت موتلفه اسالمی با انتقاد از سخنان آقای امين زاده، خواستار برکناری شماهفته نامه 
  .وی از وزارت خارجه شده است

اده را موضع حزب مشارکت عنوان کرده و نوشته است وی قصد دارد  سخنان آقای امين زشما
  .موضعگيری حزب مورد عالقه اش را با پوشش مسئوليت وزارت خارجه بيان کند تا شايد مؤثر افتد

 حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در دولت و مجلس نيز همان راه شمابه نوشته 
ند که اين هفته نامه آن را مشکلی برای دولت جمهوری اسالمی آقای امين زاده را دنبال می کن

  .دانسته که خسارتهای آن در هفت سال گذشته کم نبوده است
 آقای امين زاده را متهم کرده با اين پيشنهاد در راه منافع امريکا قدم بر   ارگان انصار حزب اهللا،يالثارات
  .می دارد
جردی نماينده مجلس را نقل کرده که گفته است تصميم گيری  همچنين سخنان عالء الدين برويالثارات

در مورد امضای پروتکل الحاقی در صالحيت شورای عالی امنيت ملی است و سخنانی همچون آنچه 
  . بين المللی برای ايران بر جای خواهد گذاشت آقای امين زاده گفته است، آثار سوء

مهای رسمی وزارت خارجه به گفته او، جای دفاع از آقای بروجرودی ابراز تعجب کرده که يکی از مقا
مواضع ايران و اعتراض به قطعنامه ای که شورای حکام عليه اين کشور صادر کرده، بر ضرورت امضای 

  .پروتکل الحاقی تأکيد می کند
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين نيز سخنان آقای امين زاده را با بيانيه سازمان جامهفته نامه 
 انقالب اسالمی در ضرورت پذيرش پروتکل الحاقی مرتبط دانسته و آن را در تقابل با سياست مجاهدين

  .خارجی جمهوری اسالمی ارزيابی کرده است
 بعد از حوادث يازدهم سپتامبر جريان حزبی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی فعالترين جامبه نوشته 

ه و از اين زاويه، ضرباتی متوجه سياست خارجی جريان جناحی در مقابل استراتژی وزارت خارجه بود
  . جمهوری اسالمی کرده است

 حريمعنوان سرمقاله شماره جديد هفته نامه » مردم می آيند و به مدعيان اصالحات نه می گويند«
  .است

 اصالح طلبان را متهم کرده درصدد پراکنده کردن تخم يأس و نوميدی ميان حريمسرمقاله نويس 
  .مردمند
 مردم با عدم حضور در انتخابات شوراها، مدعيان اصالحات را تنبيه کردند اما اين بار با حريموشته به ن

حضور گسترده در انتخابات مجلس شورای اسالمی، اين مدعيان را برای هميشه به موزه تاريخ خواهند 
  .فرستاد

 از قول وی نوشته  با حسين انصاری راد رئيس کميسيون اصل نود مجلس گفتگو کرده واميد جوان
است اگر قرار باشد شورای نگهبان نظارت استصوابی اعمال کند و بر اساس آن، چهره های شاخص 

  .اصالحات حذف شوند بهتر است اصالح طلبان اصًال نامزد نشوند و در انتخابات شرکت نکنند
رت حذف گسترده آقای انصاری راد شايعه استعفای محمد خاتمی را رد کرده اما گفته است که در صو

اصالح طلبان شرايط جديدی در کشور پديد خواهد آمد که يکی از گمانه ها استعفای رئيس جمهوری 
  .است

روزنامه سياست روز که منسوب به محافظه کاران است از طرحی خبر داده بود که بر اساس آن از 
نقض آزادی مطبوعات رئيس جمهور خواسته شده است در اعتراض به عدم آزادی زندانيان سياسی و 

  .استعفا دهد
  . استصداتيتر اول هفته نامه » دغدغه های جهانی در مورد ايران و لزوم رفع آنها«

 با اشاره به نامه های منتشر شده روشنفکران داخلی و خارجی در مورد نقض حقوق بشر در صدا
کران تأکيد کرده اما اگر ايران، نوشته است آقای خاتمی بر ضرورت رفع نگرانی افکار عمومی و روشنف

قدرت داشت که اين نگرانيها را برطرف سازد می شد از اين سخنان استقبال کرد، در حالی که آن 
دسته از مقامات و نهادهايی که اصلی ترين کانون قدرت در ايرانند اعتقادی به حق اظهار نظر و نگرانی 

  .شهروندان در امور يکديگر ندارند
ت قدمانی معرفی کرده که مؤمن به اهداف مقدس خويشند و آشکارا تأکيد می  اين افراد را ثابصدا

کنند که هرگز در مقابل جهانيان و جامعه جهانی کوتاه نخواهند آمد، در حالی که دير يا زود مجبور به 
  .کوتاه آمدن خواهند شد
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دی کشورهای  با استناد به دوازده هزار نامه ای که شهروندان عاصدامهدی عباسی مقاله نويس 
خارجی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران به کميسيون حقوق بشر اسالمی فرستاده اند، می 

اينها نشانه هايی است که ديگر نمی توان چشم بر دنيا بست و چونان جزيره ای بدون ارتباط با "نويسد 
  ". ان خواهد آمدتمامی دنيا زندگی کرد؛ امروز اگر شما از دنيا فرار کنيد، دنيا به سراغت

  
   مهر10: روزنامه های تهران

   بي بي سي 
روزنامه های آخر هفته تهران در صدر اخبار خود از مذاکرات پشت پرده مسووالن سياسی کشور در 
آستانه ورود هيات آژانس بين المللی به تهران خبر داده و نوشته اند که آنها به جمع بندی رسيده و 

  .رای حکام سازمان انرژی اتمی آماده شده استپاسخ ايران به قطعنامه شو
 خبر داده که روز چهارشنبه جلسه ای با حضور سران سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت، انتخاب

دبير شورای عالی امنيت ملی و عده ای از وزيران و مسووالن نظامی برای تعيين سياست کشور در 
  .مقابل تعيين مهلت شورای حکام بر پا شده است

 رييس مجلس از جناح های سياسی خواسته در مسئله پروتکل الحاقی با هم همشهریه نوشته ب
  .متحد شوند
 به عنوان آخرين موضع رسمی ايران از زبان وزير خارجه نوشته بايد جلوی ارجاع پرونده را به آفتاب يزد

  .شورای امنيت بگيريم
ه در سياست خارجی ايران، روزنامه های همزمان با بحث های محافل سياسی درباره بحران پديد آمد

  .محافظه کار به مخالفت های خود با کشورهای اروپائی و آمريکا شدت بخشيده اند
 در عنوان بزرگ صفحه اول خود نظر يک ژنرال سابق ارتش آمريکا را آورده که گفته است آمريکا در کيهان

  .عراق به آخر خط رسيده است
ر صدر اخبار خود اين جمله را از قول نخست وزير بريتانيا نقل کرده  روزنامه صبح دجمهوری اسالمی

  . به خاطر امنيت اسرائيل نمی گذاريم ايران به سالح های اتمی دست بيابد: است
پشه خودش چی هست که فشارخونش باشه؟ :  در اشاره به همان خبر نوشته کيهانستون نويس 

  !استکار اسرائيل که با چند تا موشک شهاب ساخته 
 نوشته هدف هيأتی که از طرف آژانس بين المللی انرژی اتمی امروز به تهران می آيد متقاعد شرق

کردن ايران به پيوستن به پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سالح های هسته ای است و هدف 
 آن پس ايران گرفتن تضمين هايی درباره حفظ امنيت کشور و استمرار برنامه های هسته ای صلح آميز

  .از الحاق احتمالی به اين پروتکل است
 نظر محمدرضا خاتمی نايب رئيس مجلس را با اهميت ديده که در موضع گيری تندی در برابر ياس نو

  .فشارهای بين المللی گفته است ايران به هيچ وجه اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهد
 از کشور نيز پيوستن بی چون و چرای ايران به پروتکل را  با تاکيد بر اين که ايرانيان خارجهمشهری

خالف منافع ملی ارزيابی کردند نظر اکبر اعتماد رئيس سازمان انرژی اتمی ايران در دوران پادشاهی را 
نقل کرده که در پاسخ به اين پرسش که اگر در زمان مسئوليت وی چنين تقاضايی مطرح می شد او 

  .لحاق مخالفت می کردمبا ا: چه می کرد پاسخ داد
 در مقاله ای از وزارت خارجه گاليه کرده است که در بررسی سياست خارجی و مشکالت آن آفتاب يزد

به مسائل داخلی توجه ندارد و اغلب کسانی که بدون توجه به منافع کشور در امور مربوط به سياست 
  .خارجی دخالت می کنند با تذکر وزارت خارجه روبرو نمی شوند

 اظهار نظر کرده که تنوع در انتخابات گرچه ممکن است به زيان آفتاب يزدمد علی کوزه گر در مقاله مح
يک جناح سياسی تمام شود اما در مقابل باعث خواهد شد که ايران فرصت هائی را که در سطح بين 

  .المللی برايش به وجود می آيد مانند هميشه از دست ندهد
ست الحاق به پروتکل الحاقی برای ايران مشکالتی به همراه می آورد و  در مقاله ای نوشته اانتخاب

  .امضا نکردن آن هم بی پی آمد نيست
 در حالی که دولت برای رفع بحران در سياست خارجی تالش می انتخاببه نوشته علی شکوهی در 

ماسی قدرت کند همگان پذيرفته اند که بدون حل مشکالت انتخابات و شرکت دادن مردم در آن ديپل
  .کارآئی ندارد

 پيش بينی کرده است که با شرايط حاضر از محدوديت های انتخاباتی کاسته می شود انتخابتحليلگر 
  .و جريان های سوم و چهارمی در صحنه ظاهر خواهند شد

 وزير اطالعات در جمع فرمانداران کشور گفته است امنيت ملی از صندوق های رای اعتمادبه نوشته 
  .می آيد نه از لوله تفنگبه دست 

گفته های علی يونسی از آن رو اهميت دارد که سران جناح محافظه کار و فرماندهان نظامی در هفته 
های اخير از تقويت نيروهای مسلح و توان دفاعی کشور به عنوان اصلی ترين عامل مقابله با فشارهای 

  .بين المللی و امنيت ملی ياد می کنند
 را منعکس کرده که گفته است تصميم گيری های انتخابهاشمی مدير روزنامه  نظر طه نسيم صبا

آمريکائيان درباره ايران با توجه به تحوالت داخلی است و حاال ديگر کاخ سفيد با ايران از موضع احترام 
  .مذاکره نخواهد کرد
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راضيانی که در گفتگوی مقامات دولتی و نمايندگان اصالح طلب مجلس درباره زندانيان سياسی و نا
 به مرحله ای رسيده است که تحرکی را ايجاب ياس نوسلول های انفرادی به سر می برند به نوشته 

  .می کند
 نظر دو وکيل دادگستری را منعکس کرده که گفته اند پاسخگو بودن حکومت بهترين تضمين آفتاب يزد

 شده اند نشان می دهد که در زندان برای جلوگيری از تخلفات است و گرنه اظهارات زندانيانی که ازاد
  .ها ضوابط قانونی رعايت نمی شود

 نظر رييس کميسيون قضائی مجلس را منعکس کرده که گفته دولت و مجلس در مورد  ايرانروزنامه
وضعيت زندانيان سياسی به بن بست رسيده اند چون هيچ قدرتی برای جلوگيری از رفتارهای خالف 

  .قانون ندارند
 نظر يکی از روحانيون عضو فراکسيون اقليت محافظه کار مجلس را نقل کرده که گفته است آفتاب يزد

  .سخنگوی دولت شايسته نبود درباره زندانيان سياسی اظهار نظر کند
اشاره ابوترابی فرد به گفته های عبداهللا رمضان زاده است درباره تشکيل کميسيونی در دولت برای 

ياسی و اين که او تاکيد کرده درباره بعضی از زندانيان نگرانی هائی رسيدگی به وضعيت زندانيان س
  .وجود دارد
 با نام بردن از آيت اهللا ها صانعی، موسوی اردبيلی و منتظری خبر داده که چند تن از مراجع ايران

ف روحانی قم از وضعيت زندانيان سياسی انتقاد کرده و اعمال فشار و برخوردهای اخير با آنان را خال
  .شرع دانسته اند

 داده و از زبان آفتاب خبر از انتقاد شديد يکی از استادان حوزه علميه قم از نوشته های مجله کيهان
ما برای آخرين بار اخطار می دهيم که اين قبيل اهانتها ديگر قابل تحمل نيست و : نوری همدانی نوشته

  .تی اينها دارند اين طور باهمه چيز بازی می کنندما نمی توانيم اينجا بياييم تنها درسمان را بخوانيم وق
 به ترجمه از مقاله روبين نويسنده آمريکائی آفتاباشاره نوری همدانی به گزارشی است که در مجله 

درباره روابط دولت کندی و پادشاه سابق ايران چاپ شده و در آن نظر اين کارشناس آمريکائی درباره 
  .و مخالفت های متعصبان مذهبی ذکر شده بوداصالحات اجتماعی دهه چهل شاه 

 گفته است که هر از گاه روزنامه های جناح آفتاب عيسی سحرخيز مدير مجله  شرقبه نوشته
  .محافظه کار سروصدائی درباره يک نوشته به راه می اندازند و بعد ديگران به دنبال آن به راه می افتادند

 فشار محافظه کاران از سمت دولتی خود به عنوان مديرکل  که چهار سال قبل زير آفتابمدير ماهنامه
 از کنار رفتن خود از سمت دولتی به عنوان شرقمطبوعات داخلی وزارت ارشاد کنار رفت در گفتگو با 

  .خروج شخصی از حاکميت ياد کرده است
سالت به آيت اهللا به دنبال اعالم خبری درباره طرح دوفوريتی شورای شهر تهران برای تغيير نام بزرگراه ر

 در مقاله ای پرسيده که شورای شهر تهران هيچ معضل بزرگتری از اين برای شهر پيدا آفتاب يزدحکيم 
  .نکرده که برای دومين بار با طرح دوفوريتی به تصويب آن پرداخت

ز  اولين طرح دوفوريتی شورای شهر چديد که محافظه کاران بر آن تسلط دارند ني آفتاب يزدبه نوشته
  .درباره تغيير نام يک بزرگراه ديگر در تهران بوده است

 خبر داده که محل برگزاری دومين نمايش زنده لباس های سنتی روز چهارشنبه در تهران پلمب شرق
شد و وقتی زنان پشت ميله های سالن ورزشی حجاب منتظر باز شدن در بودند، خبر تعطيلی اين 

  . مردم اعالم شدبرنامه توسط اداره اماکن تهران به 
 سال تحقيق روی ١١ مهال زمانی مدير برنامه و طراح لباس های سنتی ايرانی که در  شرقبه نوشته

اين لباس ها دومين نمايش زنده لباس را برگزار می کرد از ظهر چهارشنبه که به اداره اماکن تهران 
  .احضار شده بود، بازداشت شد و شب گذشته با قرار وثيقه آزاد شد

ضمن تأييد خبر بازداشت خود گفت بنابر قولی که اداره اماکن شرق نم زمانی در گفت وگو با روزنامه خا
  .داده روز پنج شنبه سومين برنامه اجرای نمايش زنده لباس های سنتی ايرانی برگزار خواهد شد

می شود نمايش زنده لباس های سنتی زنان که در محيطی بسته که فقط با حضور خانم ها برپا شده 
  . ماه گذشته برای اولين بار در تهران برگزار گرديد و با انتقاد روزنامه های محافظه کار روبرو شد

  
  گوناگون

  
     از ظهور تا سقوط صدام

  2003 اآتبر 4  –1382 مهر 12 شنبه -روزنامه اعتماد 
   صدام  حكومت  اوليه سالهاي در   عراق  نفري  ميليون  چهارده  از جمعيت  سوم ، يك از نظر سفير شهيدزاده

   در عراق1979 تا 1920 از   بود آه  اين شايد علت.  بودند  شده  ديگر گماشته  دوسوم  جاسوسي به
   بعثي  ديگر را زير نظر داشتند و در عراق  ميليون ،يازده  عراقي  ميليون سه.  بود  داده بار آودتا روي سيزده
  .  باشد  خبرچين توانست  مي هر آس

   را مردي  حسين ، صدام  داشت  ديپلماسي هاي  سالها در اروپا پست  آه  شهيدزاده دآتر حسين
 او   لباس  از دوخت  بار آه  و نخستين  او نديدم  تن  را دوبار به  لباس  يك  وقت  هيچ من«:   يافت پوش شيك
 و   است  نفر امريكايي  او يك وص مخص  خياط  بود آه معروف.  شد  خوشحال ، بطور محسوس  آردم تعريف

  صدام. آند  اروپا سفر مي  به  لباس  مدهاي  از آخرين  هنر خود و آگاهي  تكميل  بار براي  يك هرچند گاه
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 هدر   او به  دادن  جلوه پوش  شك  او براي  خياط  زحمتهاي  داليل  همين  بود و به قامت  بلندباال و راست مردي
  (299 297  ، صص  آتاب ، همان هشهيدزاد. ) رفت نمي

  . اروپا آغاز شد  او به  از سفرهاي  و پس1349 \   م1970   آغازين  از سالهاي  صدام پوشي عصر شيك
   به  متعلق  و پاره  مندرس ها و لباسهاي  آفش  و پوشيدن  و گرسنگي  فقر و تهيدستي  طعم  آه صدام

   نشان  و اروپايي  و معاشرتي پوش  خود را شيك  وافر داشت  سعي  بود، اآنون  را چشيده نابرادريهايش
 از  يي  مجموعه  زود توانست  او را گشود و خيلي  اروپا چشم  و ديگر شهرهاي  پاريس سفر به. دهد
   خود آه  متعدد خانه هاي  اروپا را در قفسه  دوخت هاي ها و آفش  و شلوارها، پالتوها، آاله  آت ترين شيك
  . دهد  دهها قصر درآمد، جاي  صورت  شد و بعدها به  تبديل  بزرگ  آاخي كشيد به ن طولي
   به  آن آردن  و آوچك  شكم  ورزش  در آن  صادر آرد آه يي  بخشنامه1980   دهه  واپسين  در سالهاي صدام
 و   را فربه يدند و آنرس  مي  از اندازه  خود بيش  شكم  معموالص به  آه  ارشد عراقي  ژنرالها و افسران تمام

   پس از آن.  بود  شمار آمده  به  نپذيرفتني  از آن  تخلف  عذر و بهانه  و هرگونه آردند، تاآيد شده  مي پرچربي
  . خود بسازند  براي  موزوني  گرفتند و توانستند هيكلهاي ، رژيم  گنده  شكم هاي  از ژنرال بسياري
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