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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(بزرگدولتهای رژیم ایران و 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

المللي انرژي اتمي در نشست آتي شوراي  ها گزارش آرد، آژانس بين خبرگزاري رويتر به نقل از ديپلمات
 . ن را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نخواهد آردي ايرا حكام در ماه آينده به احتمال قوي مساله

 ٢٠٠۵ اکتبر 20 – ١٣٨۴ مهر 28شنبه پنج 
، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از يك مقام از يكي از )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 به شوراي امنيت رويكرد در حال حاضر ارجاع ايران: سه آشور اروپايي آه نامي از آن نبرد، ادامه داد
 . مان تهييج ايران نيست ايده. نيست

بر اساس اين گزارش، يكي از داليل اين آه تصميم گرفته شده از رفتن به شوراي امنيت اجتناب شود، 
ي  المللي انرژي اتمي را از زمان صدور قطعنامه هايش با بازرسان آژانس بين اين است آه تهران همكاري

 . قا داده استاخير در شوراي حكام ارت
اولي هاينونن، رييس بازرسان آژانس : اين گزارش به نقل از يك ديپلمات آه نامي از وي نبرد، ادامه داد

ها  المللي انرژي اتمي پس از سفر اخيرش به تهران گزارش آرد آه ديدارش مثبت بوده و دسترسي بين
 . تر صورت گرفته است آسان

ي  د آه موعدشان رسيده بوده را تسليم آرده و به آژانس اجازهها برخي اسنا ايراني: وي ادامه داد
 . اند مصاحبه با مقامات ايراني را داده

در اين لحظه ما اين احساس را داريم آه : ي اين گزارش به نقل از اين ديپلمات آمده است در ادامه
 . ي ايران در نوامبر منفي نخواهد بود گزارش آژانس درباره

ي اروپا آه نامي از وي نبرد، نوشت، به  ن به نقل از يك ديپلمات ديگر عضو اتحاديهچني اين گزارش هم
رسد تهران همكاري شديدي را براي اجتناب از ارجاع به شوراي امنيت داشته و هشدار داده  نظر مي

 . تواند مخرب باشد برانگيز باشد، مي است آه برخوردي آه بسيار مواجهه
آنم اعضا بخواهند آه بسيار با دقت اين  وجهي صورت بگيرد، فكر مياگر همكاري قابل ت: وي گفت

 . ها را روي به سردي گراياند يا خير مساله را مورد نظر قرار دهند آه آيا بايد اين همكاري
اگر همكاري به صورت چندان واضحي قابل توجه نباشد، ما اين را دوباره مدنظر قرار : اين ديپلمات گفت

 . دهيم مي
ي آمريكا در جريان سفر اخيرش  ها گفتند آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه س اين گزارش، ديپلماتبر اسا

ي  به مسكو دريافته است آه روسيه احتمال دارد به صورتي فعاالنه با تالش براي ارجاع مساله
 . يي ايران به شوراي امنيت مخالفت آند هسته

  
 ی اسالمی جمهوری هسته ای هایاطالعيه راه کارگردر باره ماجراجوئ

 سايت ديدگاه : منبع
  راه کارگر-رانی ای سازمان کارگران انقالبی مرکزتهيکم
 ٢٠٠٥ اکتبر ١٥ -١٣٨٤ مهر٢٣

 یدی تردگری دی اسالمی جمهورهي علی هسته ای انرژی المللني حکام آژانس بی شورایبعد از رأ
 یگری دبتي اش کشور را به سمت مصنهای ماجراجوی با طرح هاهي فقتی والمی داشت که رژتوانينم
 ن از فرودآمدشيپ.  باشدرانگرتری وعراق ورانی که ممکن است از جنگ هشت ساله ایبتي مصکشاند،يم

 یاروئی رونی ای از عواقب احتمالی انانهي تصور واقع بدی بارانی از آن، مردم ایري جلوگی و برابتيمص
 . داشته باشند

 رپوششی زشی های ماجراجوئهي درتوجی اسالمی که تالش جمهورمياش داشته بادی به زي از هرچقبل
 نی از بزرگتریکی که یدر کشور. ستي کس قانع کننده نچي هی برای هسته ای به انرژیابيضرورت دست

 مطرح تواندي است که می مسائلنی از آخریکی ی جهان را دارد، کمبود انرژیعي گاز طبزي نفت ونریذخا
.  استزي تمی به منابع انرژیابي در باره ضرورت دستمین استدالل رهبران رژمسخره تر از آ. باشد

 یدي خورشی از انرژی بهره برداری برایميارعظي امکانات بسرانی ایاي که جغرافلي دلنینخست به ا
 نهی گزنی ترپرمخاطره ونیانبارتری از زیکی اي دنی در تمام کشورهای هسته ای که انرژنیدارد؛ دوم ا
 اطالعات چنان ی پاسخگو؛ وآزادی دارد، نه حکومتی اشرفتهي پی که نه تکنولوژی در کشورو. هاست

 داشت که تواني نمیدی تردشود؛ي می و زلزله هم دستکارلي ساني آمار قربانی معناست که حتیب
ک  باش– می و توأم با قامتناقض ها، رابطه نیگذشته از ا.  باالتر خواهد بوداري مخاطرات بسنی ازانيم
 تي در هژده سال گذشته، آشکارا آن را در موقعی المللني با آژانس بی اسالمی مداوم جمهوریها

 . کشدي به دوش مری اش را ناگزی گناهی قرار داده که بار اثبات بیمتهم
 دهدي به چرخه کامل سوخت نشان میابي برحق دستی اسالمی جمهوری ومخصوصًا پافشارنی قراهمه

 ی کشورهارایز. ی هسته ای تکنولوژای ی است و نه صرفًا انرژیح هسته ا سالمی رژیکه هدف اصل
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 رل آن که همه شان ضرورتًا کنتیستند،بي در جهان کم نی هسته ای انرژی حتای یبرخوردار از تکنولوژ
 ی برخالف ادعا،ی است که بحران کنوننی اقتيحق.  داشته باشندی بر چرخه سوخت هسته ایکامل
 میرهبران رژ.  استرانی باشد، بر سر کنترل مردم ای هسته ای که برسر تکنولوژ از آنشي ، بمیرژ
 در و ی خارجی را در مقابل قدرت هاهي فقتی نظام والتي موقعی به بمب اتمیابي با دستخواهنديم

 درست ستي معلوم نی خارجی محاسبه در مقابله با قدرت هانیا.  محکم تر کنندرانیمقابل مردم ا
 و مخصوصًا ی خارجی از قدرت هایاري حتمًا بسی به بمب اتمیابي دستی خوِد تالش برارایز. دیايدرب
 است تعادل ممکن اقدامات نی از ای و بعضختي برخواهد انگی اسالمی جمهورهي را به واکنش علکایآمر
 بحران نیمتن ا در رایز.  استنانهيب- واقعی در مقابله با مردم تا حدمیاما محاسبه رژ.  را به هم بزنندمیرژ

 اني را در میستيونالي احساسات ناسران،ی اتي که اوًال به نام دفاع از حق حاکمافتیآنها فرصت خواهند 
 به بهانه ًاي کنند؛ ثانتی درهم شکسته است، تقوت شان را که به شدیتی حماهیمردم دامن بزنند و پا

 بکنند؛ ثالثًا تنش دی مردم را تشد خواهانهی آزادی سرکوب حرکت ها،ی خارجی با قدرت هایاروئیرو
 کردن زهیتاريلي را کاهش بدهند؛ و باالخره، با می حکومتی جناح هااني موجود مابندهی گسترش یها

 از آنها ی که بعضستي نیتصادف.  گسترده تر سازندشي از بشي با رهي فقتیکشور، اقتدار دستگاه وال
که به او ( جنگ با عراق را ینيمان طور که خم درست هنامند،يم" نعمت" را ی کنونی بحرانتيوضع

 که ميدانيو حاال همه م. ديناميم" برکت"و " نعمت) " را قلع و قمع کندهي فقتیامکان داد مخالفان وال
 . پرداختند" برکت" آن ی برایني سنگی چه بهارانیمردم ا

 کایت که به آمر اسنی ای اسالمی جمهوری هسته ای های خطرناک ماجراجوئاري از عواقب بسیکی
 ی کند و بهانه هاتی تقوشي از پشي بانهي خود را در منطقه خاورمیفرصت خواهد داد حضور نظام

 کی استراتژی است که در طرح هانیمسأله ا. اوردي مداخله در امور کشور ما به دست بی برایدیجد
 دارد که ی کنند انيي تعهگای جاانهي ادامه تسلط شان بر جهان، کنترل خاورمی براکای خواران آمرهانج
 مردم ی از افکار عمومی شدن بخش بزرگختهيبا برانگ.  شاهد آن اشغال افغانستان و عراق استنیآخر

 به وجود راق اشغال در عنی که ای اشغال عراق و فاجعه وحشتناکهي علکایسراسر جهان و خوِد آمر
 سابقه ی سو بنی به اتنامیاز جنگ و قرار گرفته که ی دشواراري بستي در موقعکایآورد، حکومت آمر

 ی برای همتائی است که فرصت بی اسالمی جمهوری هسته ای های ماجراجوئقًاياما اکنون دق. است
 ی داشت که پافشاردینبا یدیترد. اوردي از بحران عراق به وجود می از بن بست ناشکای آمدن آمررونيب
 که توافق ميداني ومسازدي تر مکی نزدکای را به آمری اروپائی بر کنترل چرخه سوخت، موضع قدرت هامیرژ

 که محاصره دوازده ساله یطی همانند شرااورد،ي به وجود برانی ای برای باربتي مصطی شراتوانديآنها م
 .ت ساخری را امکان پذیوگسالوی حمله ناتو به ایعراق 
 خوِد ی خواهی وبرابریجنبش آزاد بازدارد یبتي مصني ما را از رانده شدن به چنتواندي که میروئي نتنها

 ی هسته ای هااستي در برابر سی و فعالارانهي است که هر چه چابک تر برخورد هشرانیمردم ا
 در برابر مؤثر یستادگی ای در سازمان دهری بر نکات زديبه نظر ما تأک. ردي گشي در پی اسالمیجمهور

 :  کننده خواهد داشت نيي تعیتي اهممی رژی هایماجراجوئ
 هر نوع سالح زي و نی به سالح هسته ایابي دستی برای اسالمی جمهوری مخالفت با تالش ها-١

منافع " را به نام دفاع از ی سالح هائني که چنیکسان. رهي و غیکروبي و میائيمي شیکشتار توده ا
 ني چنودجو. کنندي مزتري سرکوب را تغي ندانسته تای دانسته شمارند،ي می استقالل کشور ضرورای" یمل

 اطالعات و ی سرکوب دولت، خفه کردن آزادی دستگاه هاتی جز تقو،ی در هر کشوریسالح هائ
 به طور یاسي که هر بحث سهي فقتیو در نظام وال.  نداردیگری دجهي نتی عمومی کردن فضایتيامن

 تی والهب رمعتقدي غیرانی هر اکندي می سعمی و رژشودي ملی تبدیتي مسأله امنکی به ریاجتناب ناپذ
 کردن یتي امنی خواهد شد برای بهانه مضاعفی قلمداد کند، وجود سالح هسته اگانهي را عامل بهيفق
 ی باشد برااني نظامهي از آن که علشي بف،ی بنا به تعریبعالوه هر سالح کشتار توده ا.  کل کشوریفضا

 فراموش دی نباجنگند،ين م شاتي و حق حاکمی آزادی که برای مردمنیبنابرا.  استانيرنظاميکشتار غ
 .  استی و برابری آزادی براکاري پی از ضرورت هایکی یکنند که مخالفت با سالح کشتار توده ا

 م،يهمان طور که گفت. ی هسته ای به انرژیابي دستی برای اسالمی جمهوری مخالفت با تالش ها-٢
 به ازي نر،ی و دوام پذزي تمی انرژدي تولی نفت و گاز و امکانات گسترده برامي با توجه به منابع عظرانیدرا
 ی اسالمی جمهورکه یتياهم. ی فوریازين) مخصوصًا ( است و نه ی واقعازي نکی نه ی هسته ایانرژ

 ازي و نه از نشودي می ناشی به بمب اتممی رژنی خوِد اازي از نگری دزي از هرچشي بدهد،ي می اتمیبه انرژ
 ی انرژ،ی اسالمی در دست جمهور،الاقلی اتمی انرژدی تردیب.  تر و ارزانزتري تمیجامعه ما به انرژ

 ی هائی گذارهیسرما. ی به لحاظ اقتصادی بلکه حت،یمنی خواهد بود، نه تنها به لحاظ ای پرخرجاريبس
 ای ،یدي خورشی انرژدي تولی اگر برادهد،ي حوزه اختصاص منی به ای اسالمیکه هم اکنون جمهور

 و نیکه دست کم بتوانند کشور را از واردات بنز ( دی جدی هاشگاهی پاالای ،یگسترش شبکه گاز رسان
 ی براابد،یاختصاص )  سازندازي نی مربوط به آن بهنگفت ی و اتالف منابع ارزی نفتی فرآورده هاریسا

 .  به صرفه تر خواهد بوداري بسرانیاقتصاد ا
 را شاخص یبه چرخه سوخت هسته ا یابي دستکوشدي که می اسالمی جمهورغاتي مخالفت با تبل-٣

 قی از طری اروپائی و قدرت هاکای که آمرستي نیدیترد.  قلمداد کندرانی ای ملتياستقالل و حاکم
 مشابه ی و کشورهارانی محدود را به اتي حاکمی نوعخواهندي حوزه، عمًال منی در ارانیمخالفت با حق ا

اما . مي محدود تن بدهی ملتي به حاکمدیهرگز نبا ما ی که به لحاظ اصولستي نیدیو ترد.  کنندليتحم
 ی اسالمی است، وجود جمهوررانی مردم اتي حق حاکمی به معنای ملتي که اگر حاکمميفراموش نکن
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 در و ی در سطح نظری که حتیحکومت.  ماستی ملتي شاخص نقض حاکمنی و برجسته ترنينخست
 که در آن ارکان ی حکومتکند،ي می کشور نفنين قواريي و تغنی تدوی اش حق مردم را برایقانون اساس

 و نه منتخب و خدمت گذار آنان، دانندي مردم ممي و خود را شبان و قزانندی قدرت به دامن آسمان آویاصل
 ی های و آزادی اگر با دموکراسی ملتي ما باشد؟ استقالل و حاکمی ملتي حاکمندهی نماتوانديچگونه م

 خواهد ی معنائی وبی مردم، همراه نباشد، مفهوم توخالیاراده عموم یري امکان شکل گیعنی ،یاديبن
 . به نفع خوِد آنانشهي خواهد شد و همري خودکامه تفسانی فرمان روالهيبود که غالبًا به وس

 و از جمله مخالفت با رانی سرنوشت مردم انيي در تعی خارجی مخالفت با هر نوع مداخله قدرت ها-٤
 قاطع و کاري و پی اسالمیمخالفت با جمهور.  کشوری و محاصره اقتصادیا هسته ساتيبمباران تاس

 یري شکل گیادي شرط بنشي و پرانی و مقدس مردم ایعي آن حق طبی سرنگونیهمه جانبه برا
 نيي در تعی خارجی مداخله قدرت هال،ي دلنياما درست به هم.  در کشور ماستیوکراسدم

 نی اتي و حق حاکمی دموکراسیادي بنی شرط هاشي پیود است با نابی مساوران،یسرنوشت مردم ا
 معناست، ی بیادي بنی های و آزادی بدون دموکراسی ملتياگر استقالل وحق حاکم. مردم

 رانی در ای که پاگرفتن دموکراسميفراموش نکن.  نداردی بدون استقالل معنائزي ها نی و آزادیدموکراس
 ی جمهورتی موجودی بار است که براانی زکای آمرسميالیپر منافع امیهمان طور برا ) انهيو خاورم( 

 ی هسته ای به تکنولوژی اسالمی جمهوریابي با دستکای که مخالفت آمرميفراموش نکن. یاسالم
 و تداوم تسلط تی تقوی بلکه براست،ي نی هسته ای محدود کردن سالح های حتای دنيدرجهت برچ
 به منطقه آزاد از سالح انهي خاورملی تبدی برایر تالش که هميفراموش نکن.  استانهياش در خاورم

 نخواهد کای که آمرنی الي روبرو خواهد شد،نه صرفًا به دلکای با مخالفت قاطع آمردی تردی ب،یهسته ا
 کند، ی منطقه نگهدارنی اش را در ای اتمی مجهز به سالح های هایائیردری ها و زی کشتانستتو

 تعلق دارد که متحد لي به اسرائانهي خاورمی زرادخانه هسته انیبزرگ تر که لي دلنی به انيبلکه همچن
 نيزم ندارد و غصب سری المللني اعالم شده بی و تنها کشور جهان که مرزهاکاستی آمرکیاسترتژ

 به صورت ،ی اسالمی که به بهانه مبارزه باجمهوریآنهائ. داندي خود میعي وطبی را حق الهگرانی دیها
 را رانی ای محاصره اقتصادای ی اسالمی جمهوری هسته اساتي تأسی بمباران احتمال،ی ضمنای حیصر

 ضربه خواهد زد رانی ادم از همه به مرشي بی اقداماتني داشته باشند که چنادی به دی باشمارند،يمجاز م
مردم  عراق بود که یمحاصره اقتصاد. استی گواري باره بسنیتجربه عراق در ا. ی اسالمیو نه به جمهور

 دفاع را به ی نشاند و بنا به آمار سازمان ملل، دست کم پانصد هزار کودک باهي کشور را به خاک سنیا
 . ازد تر سفي را ضعني آن که حکومت صدام حسیگور فرستاد ب

  راه کارگر-رانی ای سازمان کارگران انقالبی مرکزتهيکم
 ٢٠٠٥ اکتبر ١٥ -١٣٨٤ مهر٢٣
  

  ه  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آيند،عراق رويدادهاي 
  

 صدام صالحيت دادگاه را رد کرد
 ٢٠٠۵ اکتبر 19 – ١٣٨۴ مهر 27شنبه چهار 

صدام حسين با چنين "  خواهد؟ی اين دادگاه چه م؟ی بوده ای هيچ وقت قاض؟ی هستیشما ک"
 .  نيز رد کرد آن مجرميت خود رای در دومين جلسه محاکمه خود با رد صالحيت دادگاه و قاضیاظهارات
 دست 1982 نفر از شيعيان در 143 متهم اين دادگاه اتهامات خود را رد کرده اند که در قتل عام 8 همه

 .داشته اند
 را که یمن اين نهاد.  دانمی محفوظ میمن حق خود را به عنوان رئيس جمهور بر اساس قانون اساس"

آنچه .  شناسمیتجاوز را نيز به رسميت نم شناسم و اين یبه شما اجازه محاکمه داده به رسميت نم
 ." دهمیم تواند عادالنه باشد و من به اين به اصطالح دادگاه پاسخ نی است نمی عدالتیبر پايه ب
 در ی ساله پيشين عراق که در دادگاه68 به اتهامات صدام حسين، رهبر ی جلسه رسيدگدومين

 نوامبر 28 به یخاتمه يافت و ادامه رسيدگ شد پس از تنها سه ساعت یپايتخت اين کشور برگزار م
 .آينده موکول شد

 مطبوعات و رسانه ها اجازه يافته بودند در دادگاه حضور يابند اما مردم ی از ناظران و اهالی کوچکشمار
 . اجازه ورود نداشتندیعاد
 در  به آنی که رسيدگیاتهام.  صدام حسين استی از کاخهای جلسه دوم دادگاه، يکی برگزارمحل

واقع در شمال بغداد ) Dujail(  تن از مردم شهر شيعه نشين دجيل 143دادگاه مطرح شد به اعدام 
 1982 شود که پس از تالش نافرجام ترور صدام حسين هنگام بازديد از اين شهر در سال یمربوط م

 .صورت گرفت
ع متهم اختصاص يافت در  مدافی جلسه محاکمه که به تفهيم اتهام و اظهار نظر دادستان و وکالدومين

 . برگزار شدی در محله موسوم به کمربند سبز بغداد و در ميان تدابير شديد امنيتیتاالر ويژه ا
 ی ضد گلوله محافظت می در بغداد، محل حضور متهمان با شيشه های سی بی گزارش خبرنگار ببه

 .ست قرار گرفتن متهمان در تاالر تعبيه شده ای برای خاصیشود و اتاقکها
 رژيم سابق عراق در کنار صدام حسين تفهيم اتهام ی جلسه دوم دادگاه، هفت نفر ديگر از مقامهادر

 .شدند
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 از ورود رهبر سابق اين کشور و ساير متهمان پرونده به جلسه دادگاه نشان داد ی عراق تصاويرتلويزيون
 . از کشورها مستقيمًا پخش شدی بسياری تلويزيونیو جلسه دادگاه از شبکه ها

 و ساير متهمان را يک ی حسين هنگام ورود به دادگاه يک جلد قرآن با خود داشت و محافظان، وصدام
 . هدايت کردندی مخصوص شيشه ایبه يک به اتاقکها

عراق، طه ياسين ) اطالعات( رئيس سابق مخابرات ،ی متهمان عبارتند از برزان ابراهيم تکريتساير
 محمد ،ی دائم علی سابق، عبداهللا کاظم رعيد، علی معاون رئيس جمهور، عواد حامد بندر، قاضرمضان،
 . و مظهر عبداهللا راود از مقامات حزب بعث در دجيلی علیعزوا
 ی کرد که رياست دادگاه را برعهده دارد، برای حسين در پاسخ به دستور رزگار محمد امين، قاضصدام
 خواهم بدانم ی هستيد؟ من میشما چه کس" پرداخت و گفت یقاض خود به جر و بحث با یمعرف

 " داريد؟یشما چه سمت
 گويد از همان ی که در دادگاه حضور داشت می سی بی بی جهانی سيمپسون سردبير خبرهاجان

صدام بارها .  صدام حسين شروع شدی به دست گرفتن صحنه از سوی برایآغاز محاکمه مبارزه ا
 . گفت که اين حرفها دروغ استیع کرد و مسخنان دادستان را قط

 خاموش کردن صدام ی اين محکمه بود تصميم داشت که برای قاض5 از ی اصلی دادگاه که قاضرئيس
 . نزندیحسين دست به اقدام

 از سخن گفتن صدام حسين اين تصور ی خواست با جلوگيری نمی نظر جان سيمپسون احتماال قاضبه
 است و او از حقوق خود ی کرد تقويت کند که اين يک دادگاه نمايشیيد مرا که صدام حسين بر آن تاک

 .  شودیبرخوردار نم
  به صالحيت دادگاهاعتراض

 برگزار 2004 به اتهامات رهبر سابق عراق هم که در ژوئيه سال ی نخستين جلسه دادگاه رسيدگدر
گاه را که تحت اشغال  عراق دانسته و صالحيت دادی خود را همچنان رئيس جمهور قانونیشد و
 . محاکمه خود زير سوال برده بودی شود برای تشکيل می خارجینيروها

 به داخل تاالر احضار کرد و صدام حسين به ی يکی جلسه دوم، رئيس دادگاه متهمان پرونده را يکدر
 . بود که در برابر دادگاه حاضر شدیهمراه دو نگهبان آخرين متهم

 تکميل اليحه دفاعيه یحاکمه صدام حسين دست کم به مدت سه ماه برا مدافع خواسته اند موکيالن
 .آنان به تعويق افتد

 در نظر دارند به ی خليل دليمی مدافع به رهبری رسد وکالی به نظر م،ی گفته کارشناسان حقوقبه
 بخصوص نسبت به ی درگير شدن در بحث درباره ماهيت اتهامات، تالش خود را بر ايرادات حقوقیجا
 . محاکمه صدام حسين به عنوان رئيس جمهور عراق متمرکز کنندیحيت اين دادگاه براصال
 از جمله صدور دستور استفاده از ی دجيل، صدام حسين با اتهامات متعددی بر پرونده اعدامهاعالوه

 گذاشت ی که حدود پنج هزار کشته برجا1988 ساکن حلبچه در سال ی عليه کردهایاسلحه شيمياي
 و موارد 1991 شکست اين کشور در جنگ خليج فارس در سال یشيعيان جنوب عراق در پو کشتار 

 مربوط به آنها در دادگاه ی قتل، حبس و شکنجه مخالفان رژيم سابق روبروست که هنوز پرونده هاعددمت
 .مطرح نشده است

ريق سفارت  اعالم کردند که از طی روز پس از دومين جلسه دادگاه صدام حسين، مقامات ايرانيک
 در جريان ی عليه صدام حسين به اتهام ارتکاب جنايات جنگی در بغداد دادخواستی اسالمیجمهور

 . قرار داده اندیجنگ هشت ساله با ايران در اختيار مقامات عراق
 ی ديگری معلوم نيست محاکمه صدام حسين صرفًا به پرونده دجيل منحصر خواهد شد يا پرونده هاهنوز

 . خواهد افتادنيز به جريان
 . به اعدام با طناب دار محکوم خواهد شدی صورت مجرم شناخته شدن صدام حسين در اين پرونده، ودر

 را در اختيار ی با کنار زدن حسن البکر، رئيس جمهور وقت عراق، مقام و1979 حسين در سال صدام
 آمريکا در ماه مارس ی رهبر بهی حمله ائتالف بين المللیگرفت و تا سقوط رژيم بعث در آن کشور در پ

 . قدرت را در دست داشت2003
 ی زادگاهش تکريت مخفی او را دستگير کردند در نزديکی آمريکايی که نيروها2003 تا دسامبر سال یو

  .بود
  

  آذر موکول شد 7 دادگاه صدام به یجلسه بعد
 ٢٠٠۵ اکتبر 19 – ١٣٨۴ مهر 27شنبه چهار 
 کرد دادگاه صدام ی قاضني ، رزکار محمد امرهی الجزیاز شبکه خبر مهر به نقل ی گزارش خبرگزاربه

 28 حزب بعث  ی به اتهامات صدام و هفت  تن از سران رده باالیدگيموافقت کرد جلسه دادگاه رس
 . برگزار شود ینوامبر آت

 زي العموم  نی مدعی کنند جعفر موسوی دادگاه از متهمان خواست خود را معرفی قاضنکهی از اپس
 در کشتار مي صدام و هفته از سران حزب بعث به جرم دست داشتن مستقهي اتهامات علنيپرونده سنگ

 . متهمان قرائت کرد ی در شمال بغداد را برالي منطقه دجانیي تن از روستا148
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 کرده است قي در مورد ترور خود تحقلي صدام خود شخصا پس از حادثه دجنکهی با اشاره به ایو
 صبرانه منتظر یمردم عراق امروز ب:  نشده  است یراندازي تزي صدام نیحادثه به خودرو نیدرا:افزود

 . حزب بعث است یمحاکمه صدام و سران رده باال
 استی را ترک کردند گارد رلي کاروان حامل صدام منطقه دجنکهی پس از انکهی ااني العموم با بیمدع

درحادثه :  کرد حی مورد حمله قرار دادند تصر رالي به دستور شخص صدام  مردم منطقه دجیجمهور
 را طقه مننی شخصا دستور داد تا مردم ای وی نشد ولیراندازي حامل صدام تی هرگز به خودروليدج

 . را خراب و کشتزارها را بسوزانندی کشاورزینهايبکشند و زم
 
 منجر به تیها که در ن112 همدستش براساس ماده شماره 8 خواستار محاکمه صدام و ني همچنیو

 . شود شدیاعدام صدام و سران حزب بعث م
 صدام یکتاتوری دمی در زمان حکومت رژی عراقونيلي از دو مشي با اشاره به کشته شدن بی موسوجعفر
 به راه تی و کورانی منطقه بودند و جنگ را بر ضد  ایصدام و سران حزب بعث مخالف دولت ها: گفت 

 دارد و لي صدام اعتراض کرد و گفت جلسه دادگاه اختصاص به مساله دجلي زمان وکنیانداختند که در ا
 االعموم خواست تنها به ی از مدعی است لذا قاضهي توجرقابلي غگریسخن گفتن در مورد مسائل د

 . اشاره کندلي مردم دجهي صدام علاتیجنا
 بکشاند یاسيبحث س خود سرباز زد و تالش کرد جلسه دادگاه را به ی درجلسه دادگاه از معرفصدام
 و وقت دادگاه را با ندي بنششی کرد و دستور داد بر سر جایري اقدام صدام جلوگنی از ای قاضیول

 .ردي نگهودهي بیحرفها
 ی کنونی جمهورسيبه شما گفتم که من رئ:  گفت ني دادگاه چنی عراق خطاب به قاضکتاتورسابقید

 برخوردار ی جمهورسي به عنوان رئی قانون سابق عراق و من از حقی جمهورسيعراق هستم نه رئ
 .هستم 

 
 خود را رد کرد و هي عللي منحله بعث اتهامات کشتار و قتل عام مردم منطقه دجتکارحزبی جناسيرئ

 هستم همزمان با آن همقطاران صدام که ی دادگاه قرائت کرد بری که قاضیمن از اتهامات:   کردحیتصر
 . دانستندی اتهامات برنیرا  از ادر جلسه دادگاه حضور داشتند خود 

.  محاکمه صدام به مدت سه ماه شدقی سابق عراق هم خواستار تعوکتاتوری دلي وکیمي الدلليخل
 خودم را به اراتيمن اخت:  دادگاه پاسخ دهد، گفت ی حاضر نشد به سواالت قاضنکهیصدام پس ازا
 . سپارم ی میمي الدلليموکلم خل

 منحله بعث به جرم تکارحزبی تن سران جنا7اله سابق عراق امروز به همراه  س68 کتاتوری حال دنی ابا
 ینهاي شان و سوزاندن زمی اراضبی در شمال بغداد و تخرلي دجی روستاانيعي تن از ش143کشتار 
 . اتهام شدند مي منطقه تفهنی ایکشاورز

 ميبرزان ابراه" عراق، تورکتایمعاون سابق د" رمضان نياسیطه "،  " صدام" جلسه دادگاه عالوه بردر
 یقاض" عوض احمد البندر" سازمان اطالعات، سي ومشاور صدام و رئیبرادر ناتن " یتیالحسن التکر

 ی الدائیعل"و " دیومظهر عبداهللا ر"و " دیعبداهللا کاظم رو" دفتر صدام  ،  ریسابق دادگاه حزب بعث و مد
 . متهم هستندليکشتار مردم دج حضور داشتند که به زين " یمحمد غزام عل"و "  یعل
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهرماه28:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ اکتبر 20 – ١٣٨۴ مهر 28شنبه پنج 

روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران در عنوان های اصلی خود محاکمه صدام حسين، :بی بی سی
نعکس کرده و همراه با گزارش هايی پيرامون قطعنامه عليه سوريه، رييس جمهوری سابق عراق را م

احتمال منع واردات از بريتانيا و کره جنوبی و سفر فرستادگان ايران برای جلب نظر کشورهای مختلف به 
  .پرونده هسته ای به عنوان اخبار مهم خود منتشر کرده اند

يست و يکم گزارشی از اولين جلسه دادگاه  با عنوان آغاز بزرگترين محاکمه سياسی قرن باعتماد
 خبر داده که سخنگوی وزارت کيهانرسيدگی به اتهامات صدام حسين را در صدر اخبار خود آورده و 

خارجه از آغاز به کار دادگاه محاکمه صدام ابراز خوشحالی کرده و از صدام به عنوان فردی نام برده است 
يکتاتوری و راه اندازی دو جنگ بزرگ در اين منطقه، مرتکب که که در طول سال های متمادی حکومت د

  . جنايات عليه بشريت و به ويژه ملت های عراق، ايران و کويت شده است
 در صدر اخبار خود از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل که ممکن است عليه سوريه صادر آفتاب يزد

ابع مطلع، حافظ و بشار اسد رييس جمهوران شود به عنوان بمب سوری ياد کرده و نوشته از سوی من
سابق و فعلی سوريه متهم هستند و گرچه همزمان با خودکشی وزير اطالعات سوريه که متهم اصلی 
پرونده قتل نخست وزير سابق لبنان شده بود، بشار اسد رييس جمهوری سوريه اعالم داشته است که 

 کرد اما با اين وجود از سوی آمريکا و فرانسه خود برای يافتن عوامل ترور رفيق حريری همکاری خواهد
  .وی متهم شده است که در اين مورد همکاری نمی کند
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 از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی در بازگشت از سفر آفريقای جنوبی نوشته جمهوری شرق
ه نمی اسالمی نسبت به ازسرگيری مذاکرات هسته ای با سه کشور اروپايی بدبين نيست، ولی اجاز

  . دهد ديگران چارچوب مذاکرات را تعيين و به ايران تحميل کنند
 يکی از نمايندگان مجلس از جلسه سران نظام در روزهای پايانی دولت خاتمی خبر خراسانبه نوشته 

  . داده و از نحوه اداره بحران هسته ای انتقاد کرده است 
 بهمنی ٢٢ است اين بحران، از سخنرانی االسالم نماينده تهران گفته  نوشته حسين شيخ خراسان

شروع شد که ما اعتراف کرديم و افزوده، حاال يک منافقی، يک جاسوسی، يک چيزی را طرح کرده، 
خواست به يک طرح سه فوريتی برای  هيچ دليلی نداشت که ما اعتراف کنيم و رفت تا آنجا که می 

  .  درايت بزرگان جلوی آن گرفته شدپيوستن به پروتکل الحاقی تبديل شود که خوشبختانه با
 در گزارشی به نقل از منابع غير رسمی مذاکرات مسئول پرونده هسته ای ايران در آفريقای جوان

جنوبی را بسيار مثبت ارزيابی کرده و نوشته يکی از معاونان وزارت خارجه راهی آسيای دور و 
وزارت خارجه هم عازم کشورهای آمريکای کشورهای مالزی و اندونزی شده و معاون اروپا و آمريکای 

  . التين شده است تا بحث استفاده صلح آميز ايران از نيروی هسته ای را مطرح کنند
همين روزنامه گزارش داده که مهدی صفری، که نماينده ويژه رييس جمهور هم هست، با نخست وزير 

  .ايران استسنگاپور ديدار کرده است و همه جا سخن درباره پرونده هسته ای 
 نوشته انتشار اخباری حاکی بر اين که ايران واردات کاال های انگليسی و کره جنوبی را به تهران شرق

ممنوع کرده است با اظهارنظر رييس دفتر رييس جمهوری روبرو شد که گرچه اين خبر را تاييد نکرد، اما 
ر ها براساس موازنه سياسی تنظيم تلويحًا در اين خصوص اظهار داشت که روابط اقتصادی با ديگر کشو

  . می شود
 نوشته انتشار خبر تحريم کاالهای انگليسی و کره ای توسط ايران، بسياری از ايرانروزنامه 

  . واردکنندگان و نمايندگی شرکت های کره ای و انگليسی را به تب و تاب وا داشت
 می گردد و ناشی از برخورد انگليس و  منشأ اين خبر به حدود دو هفته پيش برايرانبه نوشته روزنامه 

  . کره با قضيه پرونده هسته ای ايران در شورای حکام است
همين روزنامه از قول يکی از مقامات کره جنوبی که نامش فاش نشده نوشته در صورت صحت اين 

 ١/ ٢زار تحريم صنايع الکترونيک و اتومبيل سازی کره شديدا زيان خواهند ديد و در واقع کره جنوبی با
  .ميليارد دالری ايران را از دست می دهد

  
   اکتبر27:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ اکتبر 19 – ١٣٨۴ مهر 27شنبه چهار 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از آغاز محاکمه صدام حسين :بی بی سی

کشف مواد انفجاری تازه ای در آن شهر خبر ديکتاتور سابق عراق، دستگيری عامالن انفجارهای اهواز و 
داده و از نامه رييس جمهوری فرانسه به محمود احمدی نژاد و سفر ناگهانی دبير شورای عالی امنيت 

  .ملی به آفريقای جنوبی نوشته اند
 خبر برپايی اولين جلسه محاکمه صدام، رهبر سابق عراق را در صدر اخبار خود آورده و  ايرانروزنامه
  . ته اين محاکمه در دادگاه جنايی بغداد امروز آغاز خواهد شدنوش

 نيز در صدر اخبار خود از آغاز محاکمه صدام حسين در بغداد خبر داده آفتاب يزد و اعتمادروزنامه های 
  . اند

شرق از قول وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه نوشته است منطقا اين رسيدگی بايد همه جانبه 
ات صدام چه در داخل عراق وچه در خارج از عراق و از جمله ايران رسيدگی شود اما تاکيد و به اتهام

قدرتهای ذیربط بر اين بوده که اين دادگاه در عراق و طبق قوانين عراق رسيدگی شود و اولويت نيز بر 
  . ارتکاب جناياتی است که در عراق انجام گرفته است

کننده به اتهامات  وشته است اگرچه در صالحيت دادگاه رسيدگی با عنوان بازهم دير رسيديم نخراسان
صدام اما و اگرهای بسياری وجود دارد و در اينکه آيا اين دادگاه مرجع صالحی برای رسيدگی به شکايت 

آميز درباره تحويل کيفرخواست ايران  باشد ترديدهای جدی وجود دارد، اما اخبار ابهام  ايران از صدام می 
 صدام از سوی مقامات کشورمان امری نيست که بتوان آن را باتوجيه عدم صالحيت دادگاه به دادگاه
  . کننده به اتهامات ديکتاتور عراق، موجه دانست رسيدگی

 اينکه کيفرخواست تنظيمی ايران يکی دو روز قبل از شروع دادگاه از قوه قضاييه به خراسانبه نوشته 
در اختيار دادگاه صدام قرار گرفته است، چندان اميدی را برای وزارت امور خارجه ارسال شده و سپس 

اند، باقی  رسيدگی به اين کيفرخواست و احقاق حق هزاران انسان مظلومی که مورد ظلم واقع شده
  .گذارد نمی 

 سخن وزير اطالعات را با جمهوری اسالمیدر انعکاس پی آمدهای انفجار بمب در اهواز روزنامه 
  .  صدر اخبار خود خبر داده که عده ای در اين ارتباط دستگير شده اند اهميت ديده و در

همين روزنامه همزمان با اعالم خبر نوشته مردم خوزستان از آشکار شدن اينکه عامالن اين انفجارها در 
  . بريتانيا دوره ديده بودند به خشم آمده و عليه آن دولت تظاهراتی کرده اند

، وزير اطالعات، گفته است محسنی اژه اینامه جام جم نشان می دهد متن خبر منتشر شده در روز
بايد اجازه داد که پرونده تمام شود و هم اکنون تعدادی که دستگير شده اند در مرحله تحقيق و بررسی 

  . هستند
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وی افزوده است که بايد تحقيق تمام شود، جمع بندی صورت گيرد تا بتوانيم به طور مشخص به يک 
  . ريان خاص آن را نسبت دهيمگروه و ج

 در مورد سخنان رييس جمهوری که دولت بريتانيا را جام جموزير اطالعات در همين گفتگو به نوشته 
متهم به دست داشتن در انفجارهای اهواز کرده بود گفته است وی چنين حرفی نزده بلکه گفته است 

  . که مشکوک است
ريح کرده اند هنوز مدارکی دال بر نقش مستقيم دولت  نوشته مقام های امنيتی تصايرانروزنامه 

انگليس در حادثه اهواز به دست نيامده است، اما مستنداتی از ارتباط گيری محافل سياسی لندن با 
  . اپوزيسيون و آموزش افراد بازداشت شده وجود دارد

 بمب گذاری ديگر  معاون نيروی انتظامی خوزستان از خنثی شدن يک موردجام جمبه نوشته روزنامه 
در زير پل سوم اهواز خبر داده و گفته است اين بمب گذاری پس از گزارش های مردم و با تالش واحد 

خنثی سازی، خنثی و به رغم قدرت کم تخريبی اين مواد، از کشته و مجروح شدن سرنشينان 
  .خودروهای عبوری روی اين پل جلوگيری شد

ی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، به آفريقای جنوبی خبر  از سفر غيرمنتظره علايرانروزنامه 
داده و نوشته در اين سفر روند تحوالت مربوط به پرونده هسته ای ايران و پيشنهاد آفريقای جنوبی در 

  .اين زمينه مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار می گيرد
گذشته پيشنهاد کرده بود که ايران با چشم آفريقای جنوبی به عنوان عضو غير متعهد ها، در ماه های 

پوشيدن از غنی سازی اورانيوم، سوخت خود را از آن کشور تحويل بگيرد تا اطمينان بين المللی به صلح 
  .اميز بودن فعاليت های هسته ای ايران به دست آيد

ان خبر  در عنوان اصلی خود از نامه هسته ای ژاک شيراک رييس جمهوری فرانسه به ايرهمبستگی
 ايرانداده که ديروز توسط سفير آن کشور به محمود احمدی نژاد داده شده است و به نوشته روزنامه 

  .رييس جمهور ايران در همين جلسه گفته است ايران از فرانسه دلتنگ است
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