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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگان و دولتهای رژیم ایر

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ايران و مديريت بحران هسته اى
 معصومه طاهرى

 ٢٠٠۵ اکتبر 18 – ١٣٨۴ مهر 26شنبه سه 
در خبر هاى خبرگزارى هاى جهان قرار اين روزها مسائل پيرامون فعاليت هاى هسته اى ايران ص:شرق

گرفته و از زواياى مختلف مورد تحليل و بررسى قرار مى گيرد، آخرين قطعنامه شوراى حكام آژانس بين 
المللى اتمى طى يك ماه گذشته در رابطه با فعاليت هاى غنى سازى ايران نشانگر يك نوع حساسيت 

اتخاذ راهكارى مدبرانه مبتنى بر . س و مشهود استبين المللى نسبت به ايران است آه آامًال محسو
موقعيت و مسائل موجود نياز به مطالعه و بررسى همه جانبه دارد و نمى توان تنها از يك بعد حقوقى و 

 .يا سياسى به نتيجه اى مطلوب نايل آمد
:  نويسدمى» هنر جنگ« ق م، در آتاب معروف خود با نام ۵٠٠سون تزو استراتژيست  چين باستان در 

اگراهداف دشمن را بشناسى و اهداف خود را هم بشناسى دليلى وجود ندارد آه از نتايج يكصد نبرد «
هم بترسى اما اگر خود را بشناسى ولى دشمن را نشناخته باشى در برابر هر پيروزى متحمل 

با شكست خواهى شد و اگر نه خود و نه دشمن را شناخته باشى احمقى هستى آه در هر نبردى 
آنچه مسلم است بحث پيرامون مسئله هسته اى ايران طى سال هاى » .شكست روبه رو مى شوى

اخير ابعاد گسترده اى يافته و در سطح بين المللى به تدريج به بحران تبديل گشته است اگرچه 
جود آورد انتخابات رياست جمهورى در ايران و تغيير آادر مذاآره آننده وقفه  آوتاهى در روند مسائل به و

لكن آخرين قطعنامه تصويبى شوراى حكام حاآى از آن است آه تغيير افراد تحول محسوسى را موجب 
نگشته و ابهامات و عدم شفاف  سازى آه از سوى بعضى از اعضاى شورا قبًال مطرح شده بود همچنان 

 سيستم بين اصوًال يك بحران دربرگيرنده دو سطح پيچيده مرتبط به هم يعنى سطح. پابرجا است
است بنابراين مى توان بحران را در دو سطح ) سياست خارجى(و سطح بازيگر ) بين المللى(بازيگران 

فرايند هاى اصلى بحران با توجه به دو سطح مزبور و در قالب مدل هاى . مورد تجزيه و تحليل قرار داد
ند و سپس اين مدل ها در آلى بحران بين المللى و بحران سياست خارجى مورد بررسى قرار مى گير

سطوح بحران و محرك منجر به آغاز بحران ، تصاعد بحران، . (قالب جامع بحران گردآورى مى شوند
معموًال يك بحران در سطح دولت آغاز مى شود و آغازگر بحران اغلب .) آاهش بحران و تاثير مى شود

ى آرام يا توام با خشونت به عامل خارجى است آه به شكل خصمانه لفظى، سياسى، اقتصادى، نظام
محرك بحران شايد يك چالش درونى به صورت لفظى يا عملى . طور مستقيم يا غيرمستقيم است

تمام بحران ها به دوره بلوغ نمى رسند و به يك بحران بين المللى تمام ) تصاعد(در مرحله دوم . باشد
با توجه به تنوعات آشكار مربوط به . عيار تبديل نمى شوند و عقيم  مى مانند و به آخر نمى رسند

بازيگران و وضعيت ها يك الگوى مشخص در مورد نحوه برخورد مشترك دولت ها در اوج دوره هاى 
بحرانى به دست مى آيد آه يافته هاى اصلى را تائيد مى آند، نوعًا حوزه مشاوره ها گسترده شده و 

 تصميم گيرى نسبت به دوره هاى قبل از بحران در اآثر موارد مجامع. با افزايش فشار شديدتر مى شود
با توجه به . گسترده تر گشته و تالش و دقت افزون  ترى جهت انتخاب راه هاى جايگزين به آار مى رود

روندى آه پرونده هسته اى ايران تاآنون طى آرده است مى توان تئورى الگوى جامع بحران را با مسير 
مشخصه يك بحران در سطح بين المللى حضور بازيگران اصلى و . طى شده تا حدود زيادى مطابقت داد

. در رابطه با پرونده هسته اى ايران ابتدا غرب به عنوان بازيگر اصلى وارد صحنه مى شود. فرعى است
 رسانه هاى خبرى غربى مطالبى منتشر آردند مبنى بر اينكه ايران در سه مرآز ١٣٨١مرداد سال 

ليت هاى هسته اى زيرزمينى دارد و در واقع دنبال ساخت سالح هاى هسته نطنز، اراك و اصفهان فعا
. پس از قطعنامه شديداللحنى آه صادر شد، ايران وارد پرونده مى شود) ٨٢مهر (ماه بعد ١۴اى است و 

در وضعيتى آه نوع اجماع عليه ايران صورت گرفته بود و تمامى شرايط جهت ارجاع پرونده به شوراى 
  شده بود پس از وقفه اى چهارده ماهه از سوى ايران و عدم ابراز عكس العملى مناسب و امنيت آماده

فقدان استراتژى و راهكارى درخور فعاليت هاى آژانس، شوراى امنيت ملى پرونده را در اختيار گرفته و 
 بنابراين مديريت بحران تا تاريخ فوق در. دنبال مى آند و آميته هاى بررسى تشكيل مى  دهد

حاصل نشست هاى مكرر از جمله . اختيارآشور هاى ذى نفوذ و شوراى حكام آژانس قرار داشت
اين بود آه قول تعليق غنى سازى از سوى ) ٢٠٠۴نوامبر (و پاريس ) ٢٠٠٣اآتبر (مذاآرات سعدآباد 

ت  با امضاى دول٩٣+٢همچنين قبول پروتكل الحاقى مشهور به . ايران طى توافقنامه اى امضا مى شود
اما ظاهرًا مسئله به همين . به شوراى حكام آژانس تسليم مى شود) بدون تصويب در مجلس(و 

توافقات ختم نمى شود، حسن روحانى دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى و طرف مذاآره آننده 
گر بعد از آن ما با اروپايى ها توافق آرديم آه ا«:  اظهار مى آند١٣٨٣ايرانى طى مصاحبه اى در سال 

اروپا در ژوئن پرونده ايران را ببندد و يك مقدار تعليق را گسترش دهيم يعنى تقريبًا به سمت قطعنامه 
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در قطعنامه ماه ژوئن مواردى در بحث غنى . رفتيم و قطعه سازى و مونتاژ را به حالت تعليق درآورديم
ان و اراك هم به يك صورت سازى به آنچه سال گذشته گفته بودند اضافه شد در اين موارد موضوع اصفه

در ماه سپتامبر سال جارى هم اصفهان را جزيى از موارد تعليق قرار دادند، بنابراين آنها . مطرح شده بود
ما در آستانه اجالس نوامبر براساس توافقنامه پاريس تقريبًا تعليقى . دامنه تعليق را توسعه دادند

» .، دوره تعليق را هم دوره مذاآرات تعريف آرديممشابه آنچه قطعنامه خواسته بود را اجرا آرديم
روحانى در رابطه با اين انتقاد آه با مذاآره با اتحاديه اروپا عمًال يك پرونده حقوقى را به يك پرونده 

درست است آه آژانس «: سياسى تبديل آرده ايد و اين بحرانى خود آرده است پاسخ مى دهد
دقيقًا مانند شوراى امنيت سازمان ملل در آژانس تصميم حقوقى است اما باطن آن سياسى است، 

يك عده حقوقدان يا قاضى آه تصميم گيرى نمى آنند، تصميم . گيرى نهايى با شوراى حكام است
 » آشور دنيا هستند آه راى مى دهند يك آشور خطرناك است يا نه؟٣۵گيران نهايى 

 خروش انقالبيون اسالمى را از خاطر برده ايد روحانى در پاسخ به انتقادى جدى مبنى بر اينكه جوش و
آمريكا از همان ابتدا در پى ارجاع پرونده ايران به «: و طرف اروپايى را گستاخ آرده ايد اظهار مى دارد

راى است در صورتى آه در شوراى امنيت يك ٣۵در شوراى حكام آمريكا يك راى از . شوراى امنيت بود
وراى حكام بسيار محدود است در حالى آه اختيارات شوراى امنيت راى است، اختيارات ش١۵راى از 

بسيار گسترده است، بنابراين ايران با يك پيچيدگى خاص وارد بازى شده و قدم به قدم آمريكايى ها را 
عقب رانده است در همين جلسه آخر فقط آانادا و تا حدى استراليا با آمريكا همنوايى مى آردند، هيچ 

بنابراين از مجموع مذاآرات هيات مذاآره آننده ايرانى با سه » ... آمريكا همراه نبود وآشور ديگرى با
آشور اروپايى و آژانس مشخص است آه ايران از يك نوع استراتژى واقع گرايانه آه بتواند حداقل تا 

رم و همانگونه آه در منتخبى از مصاحبه دبير محت. حدودى پيش بينى آننده موقعيت باشد محروم است
سابق شوراى عالى امنيت ملى مستفاد مى شود، ايران حتى قبل از اقدام آژانس پيشقدم شده 

 براى اولين بار از ايران خواسته ٨٢ايضًا از همان مصاحبه در جمع بندى ماه ژوئن يعنى خرداد . (است
مرانه بود و ايران را شد آه تزريق گاز به سانتريفوژ در نطنز را متوقف آند البته لحن قطعنامه لحنى غيرآ

در ماه سپتامبر قطعنامه شوراى حكام اين گونه نبود و از ايران مى خواست . به اين آار تشويق مى آرد
غنى سازى و تمام فعاليت هاى مرتبط با آن را متوقف سازد، اين در حالى بود آه ما در مذاآرات تهران و 

نكته  جالب .)  مطالبات قطعنامه توافق آرده بوديمدر توافق با سه وزير اروپايى در سطحى پايين تر از
اين است آه قبل از قطعنامه سپتامبر شوراى حكام، ايران در تعليق غنى سازى داوطلبانه اقدام مى 

. طبيعى است اين رفتار موجب استنباط و شك و شبهه اى مى شود آه تا امروز گرفتار آن هستيم. آند
ص قبل از جنايت معرفى آرده ايم و بعد هم موضوع اعتماد يك در واقع ما خودمان را مستوجب قصا

جانبه به طرف هاى اروپايى با اين استدالل آه نمى خواستيم به آمريكا نزديك شويم و خود را در مهلكه 
متاسفانه در بسيارى از آشور هاى . شوراى امنيت آه اياالت متحده قدرت بالمنازع آن است بيندازيم

و آرمانگرايانه اتخاد مى شود در حالى آه در آشور » چه بايد باشد« ها بر مبناى جهان سوم استراتژى
معموًال در جهان سوم به دليل ضعف و دور . مدنظر است» اآنون چه هست«هاى پيشرفته استراتژى 

بودن از واقعيات ملموس و ملحوظ قدرت پيش بينى ها هم تحت تاثير قرار مى  گيرد و معموًال 
. ا قادر نيستند به طور نسبى و بر حسب معادالت بين المللى آينده را پيش بينى آننداستراتژيست ه

جهت مقايسه استراتژى ها به نقل قولى از هنرى آيسينجر تئوريسين و استراتژيست آهنه آار 
آشور هاى همسايه ايران آشور هايى «: آمريكايى نيز اشاره مى شود آه طى مصاحبه اى مى گويد

خطر ايران هسته اى براى ديگر آشور ها به ويژه براى آمريكا استقبال مى آنند خوش هستند آه از 
بينى به پيشرفت در از  بين بردن توان هسته اى نظامى آره شمالى ريشه در فشار هايى دارد آه 

آشور هاى همسايه به پيونگ يانگ وارد مى آنند، آره شمالى از نظر اقتصادى بسيار وابسته به اين 
ها است و اين فشار ها تاثير گذار است اما در مورد ايران بسيار پيچيده است به همين دليل در آشور 

و در رابطه با نگرش به » .عرصه ديپلماسى بين المللى بايد استراتژى مشخصى در قبال ايران داشت
آره تجربه شبكه خصوصى تكثير هسته اى پاآستان، «: آشور ها آيسينجر در ادامه اظهار مى دارد

شمالى، ليبى و ايران پيامد هاى گسترده گسترش تسليحات هسته اى براى نظم جهانى را نشان 
را نداشته باشد، بنا به همه » يك رژيم سرآش«مى دهد، حتى اگر آشور  عامل اين تكثير ويژگى هاى 

تكثير را انجام اين داليل بايد در مقابل تكثير هسته اى مقاومت آرد، البته متخاصم بودن رژيمى آه عمل 
مى دهد مشكل را پيچيده تر مى آند و به مقاومت ضرورت مى بخشد، حتى يك ايران دموآراتيك هم 

آيسينجر در رابطه با تغيير احتمالى نظام در ايران اينگونه نظر » .نبايد به سالح هسته اى دست يابد
 هسته اى دست يابد ديگر نمى اگر اين تغيير رژيم طوالنى شود تا جايى آه ايران به سالح«: مى دهد

توان به عنوان راه حلى براى غيرهسته اى آردن ايران از آن نام برد و بايد ديد آيا چارچوب زمانى تغيير 
آيسينجر در پايان مصاحبه توصيه مى » رژيم با ضروريات غيرهسته اى آردن ايران سازگارى دارد يا نه؟

ت ها و تصورات موآول شود بلكه بعد از يك تحليل رسمى و پاسخ به اين سئواالت نبايد به برداش«: آند
سيستماتيك و ارائه نظر هاى مختلف است آه سياستگزاران مى توانند درباره شواهد موجود قضاوت 

 ».آنند
 نتيجه گيرى• 

آنچه باعث مى شود در ديپلماسى و مذاآرات هدفمند سياسى آشور هاى جهان سوم در مقابل 
. توسعه يافته با ضعف همراه شوند آمبود اعتماد به نفس و خودباورى استآشور هاى پيشرفته و 

غربى ها معتقدند آه آشور هاى آمتر توسعه يافته اصول سياستگزارى و تدوين استراتژى را از غرب 
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اين سخن . فراگرفته اند و مى خواهند در مقاطع مختلف آموخته هايى آه از ما دارند به خود ما برگردانند
بيش نيست زيرا در ايران باستان آوروش آبير را نخستين استراتژيست تواناى تاريخ جهان مى گزافى 

در چين باستان سون تزو .  ق م ليديا و بابل را تصرف آند۵۴٩ -۵۵٩دانند آه موفق شد در سال هاى 
ت آتاب به اعتقاد ليدل مار. را به رشته تحرير درآورد» هنر جنگ« سال قبل از ميالد مسيح آتاب ۵٠٠

از متن قرآن آريم . سون تزو اثر معروف آالوز ويتس را از لحاظ شيوه نگارش تحت الشعاع قرار مى  دهد
واعدولهم ما استعطم من قوه و من «. نيز مى توان به اصولى استراتژيك دست يافت) ص(و سنت پيامبر
 آسب مهارت است آه مى در اينجا واژه قوه به طور آلى به معناى نيرو و در عين حال» رباط الخيل

در حال حاضر اصول استراتژيكى اسالم در . تواند در زمان و مكان هاى مختلف مفاهيم متفاوتى يابد
به عنوان الگو هاى جنگ ) ص(استراتژى ملى آشور ها به آار گرفته مى شود و از غزوات زمان پيامبر 

 امپراتوران مشرق زمين به دليل دارا بنابراين مى توان اذعان آرد آه. هاى موفق بهره گيرى مى شود
آنچه مشرق زمين را چندى در . بودن قدرت و نوع بينش استراتژيست هايى قوى نيز به شمار مى رفتند

رآود و توقف نگاه داشت، سيطره  حاآمانى بود آه منافع شخصى شان بهايى گزاف و منافع ملى را در 
 همزمانى اين دوره با شكوفايى و انقالب صنعتى انديشه شان بسيار ناچيز و آم اهميت مى نمود و

اروپا موجب شد ايجاد فاصله شود، با اين وجود گودال و شكاف آنچنان عميق نيست آه تا پايان عمر آره 
و خروج نظام بين الملل از حالت ) ١٩٨٩(زمين پر نشود، به خصوص پس از اختتام دوره جنگ سرد 

در رابطه با پرونده هسته اى ايران . رى را تقويت مى آند چند قطبى اين اميدوا-دوقطبى به تك 
مشخص است ايران و هيات مذاآره آننده سابق بيشتر به سوى استراتژى آرمان گرايانه و پيش نگرى 

هاى شتابزده تمايل داشته و آنچنان آه ضرورى مى نمود به صورت عمقى و با تصميمات بلندمدت و 
پس از .  به قول سون تزو خود را شناخته لكن دشمن را خوب نشناختهقطعى اتخاذ راهكار نكرده احتماًال

قرار است يك پروتكل . انتخاب ترآيب جديد مذاآره آنندگان ايرانى مشكالت پيچيده   تر مى نمايد
و ايران بايد تصميم ) آارى آه بدون شتابزدگى بايد قبًال انجام مى شد(الحاقى در مجلس مطرح شود 

از طرفى محمود احمدى نژاد در بدو . يو هايى را مورد مطالعه و بررسى قرار دهدگيرى آند و سنار
انتخاب رياست جمهورى بر تعامالت جهانى بسيار تاآيد مى آرد و روشن است ايران مايل نيست به 
سال هاى انزواى سياسى دو دهه قبل بازگردد و توسعه اقتصادى ايران در حال حاضر نيازمند ارتباط 

تقاضاى عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى در همين راستا صورت . (در سطح جهان استافزونتر 
از سويى ديگر مسئله استقالل سياسى و حقوق حقه ايران در بهره گيرى از سوخت توام .) گرفته

باصرفه و آمتر آلوده آننده محيط زيست را نمى توان از نظر دور داشت به عنوان مثال در حال حاضر 
 درصد در ١٨ درصد آن در نيروگاه هاى گازى و ٧۵ هزار مگاوات است آه ٣٩ت توليد برق در ايران ظرفي

نيروگاه هاى نفتى توليد مى شود و هفت درصد مابقى نتيجه گردش توربين هاى آبى است با توجه به 
 ٧٠طح ش نياز ايران به س١۴٠٠م يا ٢٠٢١ درصد افزايش مى يابد در سال ٨اينكه مصرف برق ساالنه 

در . هزار مگاوات افزايش خواهد يافت و ايران نيازمند توليد برق با استفاده از تكنولوژى هسته اى است
به غير از (خاتمه ذآر اين نكته ضرورى است آه با وجود مالكيت ايران نسبت به پرونده هسته اى تاآنون 

 و به قول معروف در مذاآرات بازيگر اصلى بحران نبوده) دستور فك پلمب بخشى از نيروگاه اصفهان
پس از اين اميدواريم هيات مذاآره آننده ايرانى . ديپلماسى و چانه زنى تا حدودى آوتاه آمده است

ضمن سوق دادن پرونده هسته اى ايران به سوى حقوقى شدن از استراتژى هايى بهره گيرى آند آه 
» فرحزاد«گفتن ما به » ف«ند از شقوق سياسى آن آشكار نباشد و به قول معروف غربى ها نتوان

برسند و اين تدبير و زيرآى تنها در سايه مطالعه و بررسى هاى همه جانبه توانايى هاى خودى و 
ارزيابى نقطه ضعف هاى متعدد لكن پنهان و نيمه پنهان طرف مقابل به دست مى آيد و در يك جمله 

 .سعى شود مديريت بحران را به دست آ وريم
 :منابع

 بخش مصاحبه با ١٣٨٣يه معادله، ويژه  پرونده هسته اى ايران، ضميمه روزنامه ايران، اسفند ،نشر -١
 . آقاى حسن روحانى و مقاله ايران و آينده انرژى

  نقطه نظرات آيسينجر٨۴ پانزده مرداد ،۵٩همشهرى ديپلماتيك، ش ، -٢
  .١٣٨٢ ترجمه بلوچى، ٢مايكل بوچر، بحران سياست در جهان، جلد ، -٣
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

آنفرانس اتحاد "اي با نام  نخست وزير سابق عراق و چند تن از رهبران سكوالر اين آشور ائتالف تازه
هاي سياسي براي حضور در انتخابات پارلماني ماه  روهاي اهل تسنن، شيعه و ديگر گروه از ميانه" عراق

 . ل دادنددسامبر تشكي
 ٢٠٠۵ اکتبر 18 – ١٣٨۴ مهر 26شنبه سه 

رسد  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، به نظر مي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . ي سياسي عراق باشد ي متعادل در فضاي به شدت تقسيم شده هدف از اين ائتالف ايجاد يك زمينه
 گرايي  اب سياسي در اين آشور به شدت در مسير فرقهرسد احز اين در حالي است آه به نظر مي

 . روند پيش مي
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اين ائتالف تالشي در جهت ايجاد يك بلوك : گويد ريزي عراق مي مهدي الحافظ، وزير سابق برنامه
سياسي است آه توانايي برقراري وحدت در آشور را داشته باشد و بتواند مردم را از فرقه گرايي باز 

 . دارد
تواند ابزاري براي اياد عالوي، نخست وزير سابق عراق براي رسيدن به موضع نفوذ و  ف مياين ائتال

 . قدرت نيز باشد
آنفرانس اتحاد عراق با حضور سياست مداران دولت آنوني از جمله قاضي الياور، معاون رييس جمهور و 

سي شمرده طارق الهاشمي، از حزب اسالمي عراق آه تنها حزب اهل تسنن حامي قانون اسا
 . شود، تشكيل شده است مي

ي  ترين نقطه وي اين انتخابات را مهم. ها خواسته است در انتخابات آتي شرآت آنند عالوي از عراقي
 . عطف در مسير عراق به سوي ثبات و توسعه خواند

 . شود  دسامبر پارلمان جديد انتخاب مي15در انتخابات 
ما بايد بر اختالفاتي آه : ي اهل تسنن عراق نيز گفت چي، از سياستمداران برجسته عدنان پاچه

ي تشكيل يك بلوك جامع و منسجم براي  آند، خاتمه دهيم و آماده روي و تعادل را تضعيف مي ميانه
 . انتخاباتي آتي شويم

  
 * تاخير در اعالم نتايج*
  "اييد آورده استنتايج تحقيقات آميسارياي عالي انتخابات هرچه باشد، قانون اساسي عراق راي ت"

 ٢٠٠۵ اکتبر 18 – ١٣٨۴ مهر 26شنبه سه 
پرسي قانون اساسي عراق و تاييد اين موضوع آه قانون اساسي  ي همه به دنبال اعالم نتايج اوليه

نشين نيز توانسته آراء مثبت زيادي را جذب آند، آميسيون انتخاباتي اين آشور  حتي در مناطق سني
خوانده است، اعالم آرد " غير معمول"نشين متحير شده و آن را  طق سنيپرسي در منا آه از نتايج همه

 . پرسي نياز به بازشماري دارد آرا همه
اخبار : با اين حال محسن حكيم، مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت

  . پرسي وجود دارد و هيچ خبري از وتوي آن در سه استان عراق نيست خوبي از همه
خبرگزاري آسوشيتدپرس اعالم آرده بود، بر اساس اعالم ) ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

اند با دو سوم  نتايج اوليه انتخابات توسط مقامات عراقي مشخص شد مخالفان قانون اساسي نتوانسته
 سرنوشت ساز هاي مرآزي و راي منفي در مجموع سه استان عراق اين منشور را وتو آنند و در استان

ها را  ها و مذاهب گوناگون است، آردها و شيعيان تالش سني ي جمعيت آثيري از قوم آه در برگيرنده
  . اند نويس قانون اساسي خنثي آرده براي رد پيش

اعالم آرد اعالم نتايج همه پرسي ) شنبه سه(اين در حالي است آه آميسيون انتخابات عراق امروز 
  . باالست" غير معمولي"به تاخير افتاده چون تعداد آرا مثبت به طرز قانون اساسي اين آشور 

شرايط بد جوي در بغداد به دليل وقوع توفان شن : اي اعالم آرد آميسيون انتخابات عراق با صدور بيانيه
هاي راي به مرآز شمارش آرا، اعالم نهايي نتايج همه پرسي قانون اساسي  و تاخير در رسيدن صندوق

  . د روز تاخير مواجه آرده استرا با چن
  . اعالم شود)  آبان 2( اآتبر 24قرار بود، نتايج غير رسمي آرا روز پنجشنبه اعالم و نتايج نهايي آن نيز 

المللي آميسيون انتخابات و سازمان ملل آه امر نظارت بر همه پرسي را بر  در همين حال مقامات بين
  . ي تقلب، روند برگزاري آن را مورد قبول توصيف آردند رهها دربا عهده دارند، به رغم برخي گزارش

هاي عراق نسبت آرا به مشارآت  با اين حال برخي از مقامات آميسيون معتقدند، در برخي از استان
  . مردم با افزايشي غير طبيعي روبرو بوده است

ها را  بوده، صندوقچنين برخي از اهل سنت نيز مدعي هستند پليس در مناطقي آه اآثر آرا منفي  هم
نام آنندگان بيشتر بوده  آوري آرده و در برخي مناطقي آه آرا مثبت زياد بوده، تعداد آرا از تعداد ثبت جمع
  . است

اما آميسيون انتخابات هيچ گزارشي از تقلب ارائه نداده است و يكي از مقامات اين آميسيون هشدار 
  . داد آه صحبت از تقلب هنوز بسيار زود است

 و سني آنها برابر است، نسبت آرا مثبت به منفي  هايي آه ترآيب جمعيتي شيعه ر برخي از استاند
ها وا  بسيار قابل توجه است و اين نكته مقامات انتخاباتي عراق را به بازشماري در برخي از صندوق

  . داشته است
اکثريت دو سومي دست بر اساس برآوردهاي اوليه مخالفان ممکن است تنها در دو استان عراق به 

  . يافته باشند، نه در سه استان که براي وتوي قانون اساسي الزم است
 درصد 60: محمود عثمان، عضو آرد مجمع ملي عراق اظهار داشت. يكي از اين سه استان، نينوا است

  . بوده است" آري"از آراي شمارش شده در استان نينوا حاآي از راي 
 مقامات غير رسمي از احتمال پيروزي همه - چاپ عربستان-ي الوطن  روزنامهبه گزارش ايسنا به نقل از

  . پرسي در استان نينوا خبر دادند
از احزاب عمده (رغم نفوذ زيادي آه حزب اسالمي عراق  ساآنان استان نينوا به: عثمان خاطرنشان آرد

  . اند در آنجا دارد، پيش نويس قانون اساسي عراق را تاييد آرده) سني
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دفتر آميسيون : اين در حالي است آه ظاهر حبيب الجبوري، يكي از مقامات استان نينوا تاآيد آرد
ي همه پرسي نداشته است و اعالم نتايج  عالي انتخابات در استان نينوا هيچ گونه تصريحي درباره

  . نهايي به چند روز زمان نياز دارد
 درصد رسيده 71به " نه"الدين تعداد آراي  ان صالحهاي تاييد نشده در است از سوي ديگر بنا بر گزارش

  . است؛ در حاليكه هنوز شمارش آرا در اين استان نيز ادامه دارد
هاي عمدتا  خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نقل از يک مقام که از او نام برده نشد، گزارش داد که استان

هاي  اند، اما اين سند در استان آرا رد کردهنشين االنبار و صالح الدين قانون اساسي را با دو سوم  سني
  . نينوا و دياله ممکن است، تاييد شده باشد

رسد سند قانون اساسي به تاييد راي دهندگان رسيده باشد اما اين  رويتر نيز گزارش داد که به نظر مي
  . موضوع هنوز رسما تاييد نشده است

اسالمي عراق در گفت و گو با ايسنا محسن حكيم ، مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب 
شود، قانون اساسي عراق راي آري آورده  عنوان داشت، به رغم تمام اخبار متفاوتي آه گزارش مي

  . است
فقط بر اساس اخبار واصله در برخي استانهاي سني نشين مواردي از جعل گزارش شده آه : وي افزود

از تعداد ثبت نام شده در آن حوزه بوده و يا در برخي ها بيشتر  به عنوان مثال آراء ماخوذه در صندوق
  . ها پرشده بودند ها قبل از آغاز زمان راي گيري صندوق حوزه

نتايج تحقيقات : با اين حال مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تاآيد آرد
انون اساسي عراق راي هاي صورت گرفته هرچه باشد، ق آميسارياي عالي انتخابات براي بررسي جعل

  . آورده است
  

ي دادگاه قضايي عراق حاضر شد و به   در اولين جلسه83/ 4/ 11صدام، ديكتاتور سابق عراق در تاريخ 
 . وي تفهيم اتهام گرديد

 ٢٠٠۵ اکتبر 18 – ١٣٨۴ مهر 26شنبه سه 
ه جدل پرداخت و عنوان در آن تاريخ صدام با وضعيتي بسيار پريشان و با صدايي گرفته با رييس دادگاه ب

دارد آه اين دادگاه  شناسد و اعالم مي ساخت آه تحت هيچ شرايطي اين دادگاه را به رسميت نمي
. غيرقانوني است و نيز بدون حضور وآالي مدافع خود سخن نخواهد گفت و از خود دفاع نخواهد آرد

  . درآي در اين دادگاه نيستچنين اعالم داشت آه حاضر به امضاي هيچ سند و م ديكتاتور مخلوع هم
آرد، خطاب به  صدام در حالي آه اتهامات مربوط به جرايم جنگي و نسل آشي را رد مي در آن دادگاه
  . اينها همه تئاتر است و جنايتكار واقعي جورج بوش، رييس جمهور آمريكاست: قاضي گفت
خنان رييس دادگاه از وي و در ميان س! چنين مدعي بود آه هنوز رييس جمهور عراق است صدام هم

: خواست آه او را با نام و لقب آاملش به عنوان رييس جمهور عراق مورد خطاب قرار دهد و گفت مي
ي ملتي است آه مرا به اين سمت انتخاب  عنوان آردن من با لقب رييس جمهور، احترام به اراده

  ! اند آرده
چنين از حمله به آويت و اشغال آن به شدت دفاع نمود و  آن دادگاه هم رييس جمهور ديكتاتور عراق در

   !به خاطر مردم عراق به آويت حمله آردم: گفت
ي  ي محاآمه اولين جلسه) چهارشنبه(قرار است فردا ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 20ي صدام تنها با حضور  مقام عراقي اعالم آرد آه محاآمهدر اين خصوص يك . صدام برگزار شود
   .شود شود و به طور مستقيم پخش نمي خبرنگار داخلي و خارجي برگزار مي

ي الخضرا برگزار شود و به همين  ي صدام قرار است در آاخ رياست جمهوري عراق در منطقه محاآمه
  . ستدليل تدابير امنيتي شديدي در اين منطقه اتخاذ شده ا

ي الخضرا را آه مقر رياست جمهوري،  هاي منتهي به منطقه چنين نيروهاي امنيتي عراق تمامي راه هم
اند و رفت و آمد در اين مناطق  هاي عراق و سفارت آمريكا و انگليس در آن واقع شده، بسته وزارتخانه

  . ممنوع اعالم شده است
ي صدام به  از سياسي شدن اين مساله، محاآمهاند، به دليل جلوگيري  مقامات عراقي عنوان داشته

 خبرنگار داخلي و خارجي مراسم محاآمه را پوشش خواهند 20طور مستقيم پخش نخواهد شد و تنها 
  . داد
چنين عنوان شده است، بعد از اعالم آمادگي صدها تن از وآالي عرب و خارجي براي دفاع از صدام،  هم

  . ي دادگاه از وي دفاع خواهد آرد م در جلسهتنها خليل الدليمي، وآيل عراقي صدا
اين در حالي است آه الدليمي نسبت به ممانعت نيروهاي آمريكايي از ديدار وي با موآلش و عدم 

  . اطالع آامل از جزييات اتهامات صدام اعتراض آرد
نسبت به شرآت زياد الخصاونه، وآيل اردني صدام نيز آه ماه ژوييه استعفا داد، اعالم آرد آه الدليمي 

  . ي دادگاه خوش بين نيست در جلسه
ي  وي افزود، الدليمي به وي اعالم آرده آه به نتايج دادگاه اميدوار نيست؛ ولي بنا به درخواست خانواده

  . صدام در اين جلسه حضور خواهد يافت
 مورد صدام 12  اتهام عليه صدام مطرح شده است اما مقامات دادگاه تصميم دارند تنها در500نزديك به 

  . را محاآمه آنند
   . است1982عام در دوجيل در سال  ترين اين اتهامات قتل  اصلي ي از جمله
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 نفر از اهالي اين شهر به دستور صدام آشته شدند، آمتر بر 150 در دوجيل آه طي آن 1982قتل عام 
دادگاه بود آه اين قتل عام ها بود و فقط پس از دستگيري صدام و بيان موارد اتهامي وي توسط  سر زبان

  . براي جهانيان شناخته شد
 مايلي شمال بغداد آه به عنوان يكي 50به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، دوجيل شهري است در 

 نفر از 150عام  مصاحبه با شاهدان عيني قتل. از مراآز فعاليت اپوزيسيون در زمان صدام مطرح بود
 بوسيله آسوشيتدپرس 2003م به اين سو از جمله مصاحبه مه ساآنان اين شهر از زمان سقوط صدا

 اين شهر به عنوان يكي از مراآز مهم 1982در سال . زواياي اين جنايت را بيشتر مشخص آرده است
زماني آه صدام و . آرد فعاليت حزب شيعي الدعوه بود آه با جنگ صدام عليه ايران مخالفت جدي مي

راي شرآت در اجالسي وارد دوجيل شد، مردان مسلح حزب الدعوه به  ب1982 ژوييه 8همراهان او در 
  . ها طول آشيد روي صدام و همراهان وي آتش گشودند به طوري آه درگيري بين آنها ساعت

هاي ارتش عراق بودند آه توانستند صدام و همراهان او را از  آوپترهاي نظامي و تانك در نهايت اين هلي
  . خطر مرگ برهانند

هاي اين شهر را يكجا جمع آردند، درختان ميوه، باغات و   اين واقعه پليس مخفي عراق خانوادهپس از
 نفر از اهالي شهر از جمله نوجوانان را پس از يك محاآمه صوري 150ها را تخريب آردند و حدود  خانه

  . اعدام آردند
د مبني بر اينكه آه به انتقام نامه اآونوميست گزارشي دا  هفته1982 دسامبر 2چهار ماه بعد يعني در 

اآونوميست گزارش داد آه خبرنگارش در . اقدام عليه صدام، شهر دوجيل از روي نقشه محو شده است
عراق با هيچ يك از اهالي دوجيل صحبت و مصاحبه نكرده است، چرا آه پرسيدن از آنها درخصوص اينكه 

  . يروهاي امنيتي و اطالعاتي صدام باشدتواند به معناي مرگ آنها به دست ن واقعيت چه بوده مي
هايي  حكومت صدام به مدت دو سال هيچ خبري درباره جنايت دوجيل را تاييد نكرد و فقط اخبار و گزارش

  . داد ي تالش براي ترور صدام ارايه مي درباره
 و سي به ادعاي خودش تصاوير جديدي از حادثه دوجيل يافته است.بي.در همين زمان شبكه خبري بي

  . آنها را بر روي وب سايت خود قرار داد
 8سي اين تصاوير از فيلمي بودند آه به وسيله يكي از مقامات حكومت صدام در .بي.به ادعاي بي

هيچ . در اين فيلم صدام در حال احوالپرسي با اهالي شهر نشان داده شده بود. جوالي گرفته شده بود
حتي در فيلم نشان داده . شد  فيلم و تصاوير مشاهده نمياي از تالش براي ترور صدام در اين نمونه

شده بود آه صدام در لباسي نظامي در حال صحبت با يكي از مردان مظنون به شرآت در ترور بود آه 
گويد آه اين تالش براي ترور وي  به وسيله نيروهاي رژيم بعث دستگير شده بود و خطاب به مردم مي

هاي عربي به اين تصاوير اعتماد نكردند و در نتيجه آن   در آن زمان رسانه.آار نيروهاي خارجي بوده است
  . را نيز به صورت گسترده انعكاس ندادند

در آن . هاي عربي حامي پر و پا قرص صدام در جنگ عليه ايران بودند اين در حالي است بود آه حكومت
. گفتند و قمع مخالفان خود سخن ميهاي غربي آمتر درباره اقدامات رهبران عرب در قلع  زمان حكومت

حتي يكسال پس از جنايت دوجيل، مقامات آمريكا حزب الدعوه را متهم به بمب گذاري در سفارت آمريكا 
هاي شيميايي  در حالي آه اآنون مشخص است آمريكا براي مثال از استفاده از سالح. در آويت آردند

ز جنايات صدام عليه مردم خود از جمله در دوجيل خبر در جنگ عليه ايران آگاه بود، چگونه ممكن است ا
نداشته باشد؟ محمود الشيخ، از نويسندگان برجسته مصري معتقد است آه جنايات صدام نه فقط با 

  . شد ها انجام مي دانش غربي بلكه با رضايت و موافقت غربي
شود آه در ميان اين  سي مي اتهام مطرح عليه صدام برر500 اتهام از 12همانگونه آه عنوان شد تنها 

  . اي به جنگ تحميلي و جنايات عليه ايران نشده است  اتهام، اشاره12
   :ترين جنايات صدام به قرار زير است با اين حال اصلي

 تن از سران حزب بعث به اتهام جاسوسي 15، زمان آوتاهي پس از به قدرت رسيدن، 1979 ژوئيه 16* 
  م شدند؛ ي مرگ اعدا عليه وي توسط جوخه

، تهاجم نيروهاي عراقي به ايران و آغاز جنگ هشت ساله عليه ايران آه بيش از 1980 سپتامبر 22* 
، 1983ي شيميايي به ايران و آشتن بيش از هزار تن در سال  حمله. يك ميليون آشته برجاي گذاشت

  و ايجاد گور دسته جمعي؛  آرد 8000ي آمك به ايران و آشتن  ي آرد بارزاني به بهانه اقدام عليه قبيله
 هزار 180اي با عنوان انفال آه شامل حمالت شيميايي عليه آردها و آشتن بيش از  ، حمله88-1986* 

  تن شد؛ 
 اوت 2 تن و 5000ي شيميايي به شهر آردنشين حلبچه و آشتن بيش از  ، حمله1988 مارس 28* 

ستان سعودي، شكنجه و اعدام صدها هاي اسكاد به عرب ، دستور حمله به آويت، شليك موشك1990
  هاي نفت آويت؛  آويتي و آتش زدن چاه

 هزار تن در سرآوب شيعيان در جنوب عراق و آردها در شمال عراق 60، آشته شدن بيش از 1991* 
  ي جنگ خليج فارس؛  در آستانه

  . ، قتل دو دامادش پس از بازگشت از اردن1996 فوريه 20* 
    

   :هاي مهم زندگي صدام شده است  به بخشاي در قسمت ذيل اشاره
  در نزديكي تكريت، واقع در شمال عراق؛ “ اوجا”ي  تولد در دهكده: 1938 آوريل 28

  پيوستن به حزب زيرزميني سوسياليست بعث؛ : 1957
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  دستگيري به اتهام قتل برادر زن آمونيست خود و شش ماه حبس؛ : 1958
ي ترور ژنرال عبدالكرم قاسم در بغداد را هدايت   بعث آه توطئهعضويت در گروه ترور حزب: 1959 اآتبر 7

ي پا زخمي و به سوريه و سپس مصر  صدام در اين توطئه از ناحيه. و منجر به زخمي شدن وي شد
  گريخت؛ 

  بازگشت از مصر به دنبال آودتاي حزب بعث آه منجر به خلع و آشته شدن قاسم شد؛ : 1963 فوريه 8
  ع رژيم توسط حزب بعث و افسران ارتش؛ خل: 1968 جوالي 17
پذيرش مسووليت امنيت داخلي به دنبال خلع متحدان حزب بعث و تحويل قدرت به : 1968 جوالي 30

  شوراي فرماندهي انقالب تحت رهبري احمد حسن الباقر، عموي صدام؛ 
  گرفتن پست رياست جمهوري از باقر و انجام پاآسازي حزب بعث؛ : 1979 جوالي 16
  غاز جنگ هشت ساله عليه اين آشور؛   حمله به ايران و آ: 1980 سپتامبر 22
   آرد؛ 5000هاي شيميايي عليه آردهاي شهر حلبچه و قتل  استفاده از سالح: 1988 مارس 28
  حمله به آويت؛ : 1990 اوت 2

   ي نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا به عراق براي آزاد سازي آويت؛ حمله: 1991 ژانويه 17
  سرآوب شورش شيعيان در جنوب و آردها در شمال عراق؛ : 1991مارس 

ي  ي اطالعات درباره  شوراي امنيت سازمان ملل براي ارايه687ي  قبول قطعنامه: 1991 آوريل 17
  هاي آشتار جمعي، با اين حال اتهاماتي از فريب دادن بازرسان وجود دارد؛  سالح

 به اردن گريخته و پس از تضمين امنيت جاني 1995ش آه در سال دستور قتل دو داماد: 1996 فوريه 20
  به بغداد بازگشته بودند؛ 

چهار روز بعد بمباران موشكي آمريكا و انگليس به دليل عدم . خروج بازرسان از عراق: 1998 دسامبر 16
  همكاري صدام؛ 

ي  سالح بر اساس قطعنامهترين پيامدها در صورت عدم خلع  تهديد عليه صدام با جدي: 2002 نوامبر 8
  شوراي امنيت سازمان ملل؛ 

  ؛ 1998المللي در عراق پس از سال  ي آغاز مجدد آار بازرسان بين اجازه: 2002 نوامبر 27
هاي آشتار جمعي در عراق، آمريكا  اعالم سازمان ملل مبني بر عدم وجود سالح: 2002 دسامبر 7

  باشد؛  د نيست و سازمان ملل داراي توانايي نميبعدها اعالم آرد آه اين اطالعيه قابل اعتما
ي عرب اولين آشوري بود آه علنا اعالم آرد  ي عربي در آنفرانس اتحاديه امارات متحده: 2003 مارس 1

  گيري آند؛  صدام بايد آناره
هاي آشتار  آمريكا، انگليس و اسپانيا به صدام حكم آردند تا هفده مارس سالح: 2003 مارس 7

  را تحويل دهد و در غير اين صورت با جنگ روبرو خواهد بود ؛ اش  جمعي
 ساعت به صدام 48االجل را اعالم آرده و بوش  آمريكا، انگليس و اسپانيا پايان ضرب: 2003 مارس 17

  فرصت داد تا عراق را ترك آند؛ 
  ديكتاتور عراق اولتيماتوم بوش را نپذيرفت؛ : 2003 مارس 18
  در جنوب بغداد؛ “ دوره”ي  ي نيروهاي آمريكايي به مزرعه  با حملهآغاز جنگ: 2003 مارس 20
  هاي بغداد؛  حضور صدام در خيابان: 2003 آوريل 4
رفت محل  هاي آمريكايي آه گمان مي ي منصور بغداد توسط جنگنده بمباران منطقه: 2003 آوريل 7

  مالقات صدام با پسرانش باشد؛ 
  ي صدام؛   بغداد، آغاز غارت و پايين آشيدن مجسمهها در حضور آمريكايي: 2003 آوريل 9

  ها آشته شدند؛  عدي و قصي، پسران صدام در حمله آمريكايي: 2003 جوالي 22
  ها به تكريت؛  ي آمريكايي حمله: 2003 جوالي 27
   فرزندشان به اردن؛ 9پناهندگي رغد و رعنا، دختران صدام به همراه : 2003 جوالي 31
نتشار آخرين نوار صوتي صدام براي مردم عراق و درخواست مقاومت در برابر ا: 2003 نوامبر 16

  اشغالگران؛ 
   مايلي جنوب تكريت؛ 10دستگيري صدام در : 2003 دسامبر 13
  . انتقال صدام به دولت جديد عراقي: 2004 ژوين 30
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  ماه مهر26:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ اکتبر 18 – ١٣٨۴ مهر 26شنبه سه 

روزنامه های صبح امروز تهران با پيش بينی موفقيت همه پرسی عراق به ادامه گزارش :بی بی سی
ها و تحليل های خود درباره انفجارهای اخير خوزستان پرداخته و با نقل قول از رييس جمهوری و مقامات 

  . ت بريتانيا را در اين کار دخيل خوانده انددولتی عوامل خارجی و از همه بزرگتر دول
خبر انتخاب اعضای شورای نظارت در مجمع تشخيص مصلحت، انتقاد رييس جمهوری از روند کار مبارزه 

  .با مفاسد اقتصادی و اخباری درباره بحران هسته ای از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
ه در انفجار ها و حوادث اخير خوزستان به بررسی  در گزارشی پيرامون عوامل دخالت کنندجام جم

احتماالت گوناگون از ديدگاه خود پرداخته و از جمله از دولت سابق عراق، ديگر دولت های منطقه، 
سازمان القاعده و بن الدن و سرانجام دولت های آمريکا و بريتانيا نام برده و نوشته در گذشت حوادث 
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 صورت می گرفت که توسط دولت صدام حسين حمايت می شد خوزستان توسط گروه جدايی خواهی
  . اما امروز نه آن گروه وجود خارجی دارد و نه دولت حامی وی

به نوشته اين روزنامه، به همين دليل ، اگر واقعا همان گروه يا مشابه آن دوباره سازماندهی شده 
  . باشد، قطعا بايد تحت حمايت دولتی ديگر به فعاليت بپردازد

 گزارشی را با عنوان افشای مدارک دخالت انگلستان در انفجارهای اهواز در صدر اخبار خود انکيه
منعکس کرده که گزارشی است به نقل از منابع مختلف و بدون نام امنيتی که در آن احتمال داده شده 

  . مرکز گروهی جدايی خواه عرب زبان متهم به بمب گذاری در لندن بوده باشد
 برای چندمين بار طی ماه های اخير پيشنهاد کرده که سفارت بريتانيا در کيهاناله نويسنده سرمق

  .تهران تعطيل و روابط ديپلماتيک به پايين ترين سطح تنزل کند
 يکديگر را   و انگليس  در صدر اخبار خود به تيرگی روابط ايران وبريتانيا اشاره کرده و نوشته ايراناعتماد

   هر چه  شدن  تيره  برای  عوامل رسد همه  می کنند و به نظر می  متهم وريستی تر  عمليات  انجام به
   به  همچنان  ای ايران  هسته  پرونده  که  است  در حالی  و اين  است  فراهم  و لندن  تهران بيشتر روابط

 و طرف  ران ته های  در دستور کار ديپلمات  اسالمی  جمهوری  خارجی  سياست  مسئله  مهمترين عنوان
  .  قرار دارد  اروپايی های 

 است در   خواسته  و امنيتی  قضايی  از مسئوالن  دزفول اهللا  گروهی با عنوان انصار حزباعتمادبه نوشته 
  .  دهند  خرج  به  بيشتری برخورد با نا امنی در خوزستان از خود جديت

   ايجاد امنيت  در خصوص  مسئوالن  وعيدهای و  وعده  نوشته شده با تماماعتماددر اين نامه به گزارش 
 آن   مهم  از داليل  هستيم که ما يکی  استان  در اين  تروريستی  شاهد تحرکات  بازهم  خوزستان در استان
  . دانيم  می   و امنيتی  قضايی  دستگاههای را ضعف

ت بر اعمال و انتخاب اعضای شوراهايی که قرار است در مجمع تشخيص مصلحت نظام برای نظار
عملکرد قوای سه گانه کشور تشکيل شود در روزنامه های مختلف بدون تحليلی از جانب دبير مجمع 

  . منعکس شده است
 محسن رضايی، دبير مجمع، هنگام طرح اين خبر گفته است برای رفع مشکالت آفتاب يزدبه نوشته 

 نفت به سفره مردم بايد کار و توليد را اقتصادی، بايد همه مردم در توليد سهيم شوند و به جای آوردن
  . به درخانه ها ببريم

 با ماموريت تازه مجمع   ششم  مجلس  و قضايی  حقوقی  کميسيون  رييساعتماددر همانحال، به نوشته 
   قوه  کردن ، خلع  گرفته  در پيش  اين مجمع  که تشخيص مصلحت نظام مخالفت کرده و گفته است روندی

  .   است ونگذاری از قان مقننه
   در مجمع  که  نظام  کالن های  سياست  اجرای  بر حسن  نظارت  نامه  آييناعتماد به نوشته  ناصر قوامی

   و آن را دخالت  دانست  مقننه  قوه  کننده  را تضعيف  است  رسيده  تصويب  به  نظام تشخيا مصلحت
   دليل  را به  مجلس  مصوبات تواند تمامی ع می  مجم  مقننه معرفی کرد و گفت در آينده درعملکرد قوه

  .ها لغو کند  نامه   آيين  با اين مغايرت
 احمدی نژاد، رييس جمهوری، از روند کار ستاد مبارزه با مفاسد جواندر همين حال، به نوشته روزنامه 

اين مورد همه اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند انتقاد کرده و گفته اين نمی شود که در 
اش حرف در جريان باشد و تا نقطه ضعفی پيش می آيد من از خودم دور می کنم و به گردن شخص 

  . ديگربياندازم
 از سران قوا خواسته رويه هايشان را تغيير دهند و افزوده است اگر با تجمل جوانوی به نوشته 

مردم در عمل مسئوالن ببينند که مخالفت می کنيم، آنچه را که در خود تجمل داريم کنار بزنيم و 
  .مسووالن درد آنها را دارند و سعی می کنند مانند انبياء و اولياء با مردم همدردی عينی کنند

  
   مهرماه25:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ اکتبر 17 – ١٣٨۴ مهر ٢5شنبه دو
فجارهای اهواز نوشته و روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود درباره ان:بی بی سی

در حاليکه از تالش ماموران برای يافتن عوامل اين انفجارها خبر داده اند از زبان فرمانده بسيج، ماموران 
بريتانيی را متهم به دست داشتن در اين انفجارها کرده و در ضمن اطالعيه سفارت بريتانيا در تهران را 

تقاضای انتشار روزنامه ای از . فجارها را تکذيب کرده استمنعکس کرده اند که هر نوع دخالت در اين ان
طرف جبهه مشارکت ، گزارش هايی از همه پرسی قانون اساسی در عراق و خبری درباره اغتشاش 

در زندان عادل آباد شيراز و هشدار درباره رسيدن بيماری آنفلوآنزای مرغی به ايران از ديگر مطالب 
  .روزنامه های امروز صبح است

 در صدر اخبار خود به انفجارهای اهواز پرداخته و مهمترين اظهار نظر مقامات دولتی را سخن وزير رقش
معموال اين نا امنی ها از آن طرف مرز ها می آيد و فکر می کنم اين انفجار ها "کشور ديده گفته است 

  . ادامه همان انفجار های قبلی است که از آن سوی مرز ها هدايت می شد
صدای انفجار "نظر فرمانده نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران را نقل کرده که گفته است  کيهان

  . بمب در اهواز، لهجه انگليسی دارد و اين، يک نوع توطئه چينی برای القای نبود امنيت در کشور است
 دست  گزارش داده که سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص انفجارهای اخير اهواز و احتمالخراسان

داشتن نيروهای خارجی در اين حوادث گفته است که وزارت خارجه در اين خصوص هنوز گزارشی 
  . دريافت نکرده است
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کنيم ادامه داده است که اسناد و  ها بدون مدرک و سند صحبت نمی  وی با بيان اينکه ما مثل انگليسی
 های ذيربط اطالعاتی و امنيتی بررسی و  ها و ارگان مدارک مربوط به اين حادثه ابتدا بايد توسط سازمان

  . سپس اظهار نظر شود
  . ها پرهيز کرد زنی حميدرضا آصفی در پايان خاطرنشان کرد فعال بايد از اينگونه حدس و گمانه 

 نوشته گرچه مردان سفارت بريتانيا در تهران ساعاتی بعد از وقوع حادثه خيابان نادری جوانروزنامه 
دولت خود در انفجارهای روز شنبه پرداختند، اما اين تکذيب و آن تعجيل مانع از آن اهواز به تکذيب نقش 

  . نگرديد که نقش انگليس در انفجارهای اخيرمورد تدقيق قرار نگيرد
 در گزارشی نوشته از آن جا که هيچ گروهی مسووليت انفحارهای اهواز را نپذيرفته تالش جام جم

  . ردبرای شناسايی عامالن آن ادامه دا
 معاون امنيتی استان خوزستان گفته است اين انفجارها برای ايجاد جام جمبا اين وجود به نوشته 

 سال با ٢٧رعب و وحشت در بين مردم است و عوامل آن تالش های گسترده کردند تا مردم را در طول 
ا از رو بستند و جمهوری اسالمی مشکل دار کنند اما چون از اين منظر به نتيجه ای نرسيدند شمشير ر

  . هدف را خود مردم قرار دادند و بمب را در يکی از نقاط پرازدحام اهواز کارگذاشتند
 نوشته عباس کعبی ، يکی از نمايندگان آبادان در مجلس، با تاکيد بر اينکه گزارش موثقی جام جم

ل القاعده و يا گروههای درباره عوامل انفجارها وجود ندارد گفته است به اعتقاد من گروه های بيگانه مث
  . ديگر در اين قضيه دخالت دارند

 خبر داده است که وزيران کشور، اطالعات و امورخارجه و فرمانده کل نيروهای انتظامی ايرانروزنامه 
برای بررسی انفجارها و ناامنی های اخير در اهواز، فردا با اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست 

  . خواهند داشتخارجی مجلس نشست مشترک 
  .  از تعويق سفر نمايندگان بخش خصوصی بريتانيا به تهران خبر داده استشرقدر همين حال روزنامه 

به نوشته اين روزنامه سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد که ظاهرا ميزبان هيات اقتصادی مذکور با توجه 
  . ا برای مدتی به تعويق بيندازدبه فضای موجود تصميم گرفته تا سفر هيات بريتانيايی به ايران ر

سفر هياتی متشکل از نمايندگان دوازده شرکت بريتانيايی که دامنه فعاليت آنها معدن و صنايع کارخانه 
ای است، هفته گذشته از سوی مايکل توماس، مدير روابط بازرگانی انجمن خاورميانه لندن اعالم شد 

 آبان برای بررسی توسعه روابط اقتصادی تهران ١٣ روز که خبر داد که نمايندگان بخش خصوصی بريتانيا
  . و لندن به ايران سفر خواهند کرد

 به نقل از نماينده شيراز در مجلس از اغتشاش در زندان عادل آباد شيراز خبر داده که طی آفتاب يزد
  . آن چند مامور زندان زخمی شده و عده از زندانيان بازداشت گرديده اند

وزنامه نبی رودکی گفته است که در بندهايی که تا دو هزار نفر زندانی در آن نگاه داری به نوشته اين ر
می شوند وضعيت غذا که مورد اعتراض زندانيان قرار گرفته خوب نيست اما چنان نيست که آنان دست 

  . به اغتشاش و اعتصاب بزنند
ن و افراد سابقه داری هستند که به گفته وی زندانيان بندهايی که اغتشاش در آن صورت گرفته قاتلي

  .حکم اعدام بعضی از آن ها سال هاست صادر شده اما در انتظار اجرای حکم هستند
  

   مهرماه24:  تهرانیروزنامه ها
 ٢٠٠۵ اکتبر 16 – ١٣٨۴ مهر ٢4شنبه یک

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود همه پرسی عراق را منعکس کرده و :بی بی سی
اخباری درباره انفجارهای روز . م داشته اند که اکثريت مردم در اين همه پرسی شرکت کرده انداعال

گذشته خوزستان، اعتراض ها به سخنان دبير هيات دولت درباره رييس جمهوری و گزارش هايی درباره 
  .بحران هسته ای از جمله ديگر گزارش ها اين روزنامه هاست

لی خبر منتشر شده توسط خبرگزاری جمهوری اسالمی را درباره روزنامه های امروز بدون تحلي
انفجارهای روز گذشته در خوزستان منتشر کرده و بدون افزودن خبر ديگری بر آن نوشته اند که عده ای 

  .در اين انفجارها کشته و زخمی شده اند
شگران نوشته اند که  همه پرسی عراق را در صدر اخبار خود منعکس کرده و از قول گزارايران و کيهان

 رای مثبت خود را به کيهاناکثريت مردم عراق در اين همه پرسی شرکت کرده و به نوشته روزنامه 
  . صندوق ها ريخته اند

  .  در گزارشی در همين باره نوشته دموکراسی عراق از پيچی خطرناک عبور کردهمبستگی
نه پيروزی باال گرفته است گزارشی از  با چاپ عکس زنی عراقی که انگشتان خود را به نشااعتماد

  .همه پرسی آن کشور را در صدر اخبار خود منعکس کرده است
 کيهانبه دنبال اعتراض هايی که به گفته های دبير هيات دولت مطرح گرديده است به نوشته روزنامه 

 رييس جمهور  از انعکاس گفته های زريبافان مشاورشرقرييس دفتر رييس جمهور با اشاره به روزنامه 
  . انتقاد کرده است

 در گزارشی نشان داده است که سه خبرگرازی گفته های دبير هيات دولت را همچنان که شرق
  .  نوشته بود منعکس کرده اندشرق
 ضمن انعکاس گفته های يکی از اعضای هيات رييسه مجلس که از محمود احمدی نژاد خواسته کيهان

تکذيب کند در سرمقاله خود نيز اين سخن را که دولت سخنگو نمی بود اظهارات دبير هيات دولت را 
  . خواهد سخنی نا آگاهانه خوانده و از گوينده آن انتقاد کرده است
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 سبحانی نيا عضو هيات رييسه مجلس در خصوص اظهارات دبير هيات دولت که عنوان کيهانبه نوشته 
دولت ما را ندارند می خواهند با تيغ قانون کرده يک عده حسود و آدم بی تقوا که چشم ديدن فتوحات 

بهتر است آقای زريبافان هرچه سريع تر عنوان کنند مخاطب صحبت های : سر دولت ما را ببرند، گفت
  . ايشان چه کسی است

 زادسر نماينده جيرفت در مجلس از اين که انتقادها از دولت رسالتدر همين حال به نوشته روزنامه 
 کرده و گفته تا هفت هشت ماه نبايد انتقادی صورت بگيرد تا دولت وضعيتش روشن فزونی گرفته انتقاد

  . شود اما پس از آن ها هم بايد انتقادها اول به اطالع دولت برسد
 با عنوان مذاکراتی بدون نتيجه از سفر وزير خارجه آمريکا به مسکو ياد کرده و روزنامه ايرانروزنامه 
جی نوشته روسيه با وجود آن که در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی  نيز از قول منابع خارکيهان

اتمی به قطعنامه اروپا رای ممتنع داد اما در گفتگو با رييس ديپلماسی واشنگتن روشن کرده است که 
  . با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت موافق نيست

 از وزير   خوبی ، استقبال  کرملين  صاحبان رسد که ی  نظر م به:  در گزارش اصلی خود نوشتهاعتماد
  .  کرده اند  لندن  روانه  تقريبا خالی هايی  را با دست اند و کاندوليزا رايس  نداده  انجام  متحده  اياالت خارجه
 به خاطر اين که قطعنامه پارلمان اروپا را مهم ديده و در همبستگی در چند مقاله از روزنامه کيهان
 در عنوانی در صفحه اول شرق اخبار خود نقل کرده بود انتقاد کرده و در ضمن پرسيده چرا روزنامه صدر

  .خود نوشته است پارلمان اروپا عليه ايران رای داد
 در سرمقاله خود نوشته در حالی که در سال گذشته تمام سعی دولت بر اين بود که از آفتاب يزد

نيت جلوگيری شود و به استقبال تحريم های احتمالی نروند عده ارجاع پرونده هسته ای به شورای ام
ای خواسته يا ناخواسته در تبليغات خود کوشيدند از هزينه اين مردم خرج کرده و از برخوردهای تحريمی 

  .استقبال کنند
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