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

  
   بين المللي و منطقه ايرويدادهاي مهم

 
 همراه دارد   ثباتي نظام حكومتي سوريه را به  دخالت دمشق در ترور حريري بي: ميشل عون 

 ٢٠٠۵ اکتبر 21 – ١٣٨۴ مهر 29جمعه 
ميشل عون اعالم آرد آه اعالم دخالت سوريه در ترور رفيق حريري به افزايش انزواي حكومت سوريه و 

 .ي خواهد شدثباتي در اين آشور منته  بي
فرمانده پيشين ارتش و » ميشل عون «  ،)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

 سال تبعيد در اروپا به لبنان بازگشت، گفت آه 15نماينده آنوني پارلمان لبنان آه اخيرًا پس از گذراندن 
 .ردجمهوري لبنان تحت فشار افكار عمومي استعفانخواهدآ  رئيس

ثباتي را براي نظام حكومتي سوريه   عون افزوده است آه اين گزارش بي«:  خبرگزاري فرانسه گزارش داد
 ». ترس و نگراني را براي جامعه سوريه به دنبال دارد  به همراه خواهد داشت و انزوا،

 خواستار شد و المللي را  فرمانده پيشين ارتش لبنان تسليم متهمان ترور رفيق حريري به دادگاهي بين
بايد عدالت برقرار شود اما معتقدم اين امر منوط به جامعه جهاني است و تاآنون، بيش از يك  «   :گفت

 ».اند  آشور در اين مسأله درگير شده
 فساد در   معتقدم آه جامعه جهاني اقداماتي را عليه سوريه به آار خواهد گرفت، « :عون تصريح آرد

 ».آند  و اين مافياي اقتصادي و اجتماعي است آه لبنان را مديريت ميدولت لبنان فراگير شده 
جمهوري سوريه پس از اعالم گزارش آميته   رئيس» بشار اسد«عون همچنين درباره امكان سقوط 

ها خواهان تغيير هستند به ويژه پس از گذشت حكومتي آه   همه ملت «  :متحد گفت  ملل  تحقيق سازمان
اآنون مطرح است و اميدوارم دموآراسي    انجاميده است؛ اين موضوعي است آه همها سال به طول  ده

 ».بيشتري را در سوريه ببينيم
وزير لبنان ديروز تسليم آوفي   شود آه گزارش آميته تحقيق درباره ترور رفيق حريري نخست  اضافه مي
از نمايندگان طيف اآثريت در » نيجبران توي«و» الياس عطاءاهللا«. متحد شد  ملل  آل سازمان  عنان دبير

جمهوري لبنان به دليل افشاي نقش وي در   رئيس» اميل لحود«پارلمان لبنان امروز خواستار استعفاي 
 .ارتباط با ترور رفيق حريري شدند

  
 » هاي فراوان  پناه آن ميان شايعه  سوريه و رهبر بي«با عنوان » اکونوميست«از تحليل » ايلنا«گزارش 
 » عقرب گوشه«يا » گربه گوشه«گزيند؛   ام سناريو را برمياسد آد
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بشار اسد به چالش آشيده شده و تحوالت جهاني مرتبط با سوريه به آنجا رسيده : الملل  ايلنا، گروه بين
اند و هنوز   ار آمدههيچ ملجأ و پناهگاهي گرفت  هاي فراوان بي  است آه سوريه و رهبر آن ميان شايعه

 .گزينند  معلوم نيست براي نجات، آدام استراتژي را برمي
هاي   پناه آن ميان شايعه  سوريه و رهبر بي«اي با عنوان   در مقاله» اآونوميست«مجله انگليسي 

، اوضاع سوريه و رهبر جوانش، بشار اسد را مورد تحليل و بررسي قرار داده است و نوشته »فراوان
آلماني از سوي » دتلو مهليس« خفت سوريه فقط به اتهامات و شايعات ختم نشد، بلكه است آه
وزير لبنان به اين   نخست» رفيق حريري«متحد به عنوان داديار ويژه بررسي پرونده ترور   ملل  سازمان

 .آورد  عمل  آشور فرستاده شد تا از مقامات سوري بازرسي به
وزير » غازي آنعان« اآونوميست مسأله خودآشي هفته گذشته نويس  اين در حالي است آه مقاله

آشور سوريه و رئيس سابق نيروهاي اطالعاتي و امنيتي اين آشور در لبنان را بر تحليل خود نيافزوده 
 .هاي سوريه در دنياي آنوني سياست را بهتر ارزيابي آند  است آه حجم پيچيدگي

با » هاي فراوان  پناه آن ميان شايعه  سوريه و رهبر بي«متن آامل مقاله مجله اآونوميست با عنوان 
 :به شرح زير است» قدرت حسني«ترجمه فارسي 

 .تواند از آن پاي بيرون آشد  بشار اسد در مخمصه بزرگي گرفتار شده است و به راحتي نمي
هتل , اند  آردهمردم براي خريد در بازارها تجمع , در آستانه ماه رمضان. وضعيت پايتخت آامال عادي است
» قصه آخر«باعنوان , مندان به اپرا نسبت به موسيقي جديدي  عالقه. مجللي به زودي افتتاح خواهد شد

گريز غمگيني است آه به اميد نجات از   قصه آخر داستان يك فرد مردم. آنند  ابراز خوشحالي مي
ها آه اغلب آه آنها    اما سوريزند  اي مي  هاي زندگي دست به ربودن خواننده  ها و مصيبت  بدبختي

 .مندند  دانند آه گله  مي, گروگان رژيم حاآم هستند
 .نياز دارند, جمهور بشار اسد  آنها به چيزي بيشتر از آواز و خوانندگي براي حل مشكالت رئيس

 35 ,حافظ اسد, اند آه از زماني آه پدرش  با بحراني جدي مواجه, زيرا اسد و دارو دسته وي و حزب بعث
 .هاي ديكتاتوري سوريه را در اين آشور مستحكم آرد، بي سابقه بوده است  سال پيش پايه
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رژيم سوريه از خطرهاي بزرگي ـ از شكست در جنگ با اسرائيل آه هنوز هم ارتفاعات جوالن را در 
در   ه سرآوب شدند ـ جان سالم ب1980المسلين آه در دهه   اشغال دارد، گرفته تا شورش خونين اخوان

 .برده است
دوستي به آمك سوريه آمد اما اآنون سوريه هيچ دوست ديگري   در آن زمان حمايت روسيه و حس عرب

خصومت خود را آشكار ابراز آرده و در بغل , تنها ابرقدرت جهان, آمريكا. جز ايران عجم و دور دست ندارد
 به همدستي در نفوذ جهاديون دولت جورج بوش سوريه را, گوش سوريه در عراق جا خشك آرده است

مداخله در لبنان و سرآوب مردم خود , هايي آه از ديد آمريكا تروريست هستند  حمايت از گروه, در عراق
 . سوريه متهم آرده است

توانيم   اي را مي  سفير آمريكا در عراق به تازگي اعالم آرده است آه راجع به تنبيه عراق ما هر گزينه
هايي را   تر چنين بيانيه  سعودي آه پيش  هاي عربي پر نفوذ چون مصر و عربستانآشور. انتخاب آنيم
 .اندازند  اعتنايي شانه باال مي  اند و با بي  شده  هاي سوريه خسته  ديگر از رجزخواني, آردند  محكوم مي

د جديدي از آرد اما تهدي  بشار اسد شايد احساس امنيت مي, اندازي آمريكا بود  مسأله سنگ, اگر تنها
گير استراتژيك و به گفته برخي حتي   ضربه, تر زمين بازي  همسايه آوچك سوريه آه پيش, سوي لبنان

 .بر سر سوريه سايه شومي افكنده است, مستعمره سوريه بود
وزير لبنان سوريه را   نخست» رفيق حريري«افزايش ناگهاني خشم و انزجار به دنبال ترور , بهار گذشته
تا نيروهاي نظامي خود را پس از چند دهه آه آن موقع به هنگام برگزاري انتخابات دولت مجاب آرد 

 .از خاك لبنان بيرون بكشد, باش درآمده بودند  ضدسوري در لبنان به حالت آماده
 

داديار ويژه را براي » دتلو مهليس«متحد   ملل  سازمان. اما خفت دولت سوريه به همان جا ختم نشد
آلمان لب فرو بسته به تازگي چهار تن از رؤساي امنيتي لبنان آه . ريري به لبنان فرستادبررسي قتل ح

به خواسته , ها تأخير و تعلل  بعد از مدت, اآنون. ظاهرًا رابطه نزديكي با دولت سوريه دارند را دستگير آرد
اين . ري تن داده استملل سوريه به بازجويي برخي مقامات سوري راجع به قتل حري  داديار ويژه سازمان

از , بلكه رؤساي آنها در دمشق, بدين معني است آه نه تنها مقامات اطالعاتي مسؤول سوري در لبنان
داماد خانواده اسد و رئيس آل » عاصف شوآت«خواه و   برادر اسد و فرمانده گارد جمهوري, جمله ماهر

 .اطالعات سوريه ممكن است بازجويي و محاآمه شوند
 

هاي خود را اعالم نخواهدآرد و اعالم آرده است آه    اآتبر يافته25ملل تا   ديار ويژه سازمانمهليس دا
حضور وي در تفريحگاهي در نزديكي دمشق آه تحت تدابير , با اين وجود. هيچ مظنوني از سوريه ندارد

ه اعتقاد دارند بسياري از مردم سوري. هاي شديدي را برانگيخته است  شديد امنيتي قرار دارد، نگراني
آه مهليس دست روي مقامات ارشد رژيم خواهد گذاشت اما پرسش اصلي مربوط به مرتبه اين 

شود و اينكه افراد متهم تا چه اندازه به خانواده اسد نزديك   اشخاص در سلسله مراتب قدرت مي
ل را پشت سر مل  تحقيقات مهليس آه حمايت و پشتيباني شوراي امنيت سازمان, در هر صورت. هستند
 .به شدت دولت سوريه را آشفته و مضطرب خواهد آرد, خود دارد

اگر سوريه به همدستي و مشارآت در جرم يا حتي مورد حادتر متهم شود و اگر سوريه نتواند مظنونان 
دولت اسد به طور حتم با انزواي بيشتري تنبيه خواهد شد , ملل تحويل دهد  را براي محاآمه به سازمان

اي از اين   يابد اما نشانه  المللي مي  شود جنبه بين  هايي آه اآنون تنها از سوي آمريكا اعمال مي  يمو تحر
 .خورد  چشم مي  تفرقه و ازهم گسيختگي در داخل سوريه به

نظرند اما خشم و انزجار عمومي در اعتراض   پراآنده و به دقت تحت, هاي اپوزيسيون داخلي آوچك  گروه
ها و توجه ويژه اسد به   هاي سر به فلك آشيده خانه  قيمت, بيكاري, ايي چون فسادماليه  به بيماري

بسيار , سنت سوريه را تشكيل مي دهد   درصد از جمعيت مسلمان اآثرًا اهل15آه » علويه«فرقه 
 .باالست
ها   پليس و ساير فرقهها را عليه   اسماعيليون و ُدروزي, ُآردهاي ناآرام, ها  هاي پراآنده در استان  ناآرامي

 .به چالش آشانده است
شايد تاآتيك خود را تغيير , آردند  تر از اغتشاش و حمله در سوريه پرهيز مي  افراطيون سني آه پيش

تاجران آه . طور مرتب صورت مي گيرد  ها و پليس اآنون به  نبردهاي مسلحانه بين اين گروه. داده باشند
شود   مي  اند و حتي گفته  ندند آه آنها ديگر از اين بالتكليفي خسته شدهم  گله, بيشتر آنها سني هستند

 .شود  آه ارز همواره از آشور خارج مي
هايي مبني بر سرعت بخشيدن   اسد اين تحقير را با وعده, نشيني آرد  هنگامي آه سوريه از لبنان عقب

 .چيز خاصي از آن زمان تغيير نكرده است. به اصالحات تعديل آرد
حزب بعث گفته است آه در قوانيني آه مانع تشكيل احزاب سياسي رقيب هستند را تجديدنظر خواهد 

 .آرد اما تاآنون هيچ اقدامي در اين مورد انجام نشده است
وزير با اختيار و   نخست  عنوان معاون  به, آه فردي محبوب و غيربعثي است» عبداهللا دارداري«انتصاب 
آمد اما   حساب مي  د سوسياليست سوريه به عنوان اولين قدم در اين راستا بهاندازي اقتصا  قدرت راه

, با وجود همدردي قابل توجه عموم مردم با اسد. اند  هاي حسنه دارداري نقش بر آب شده  بيشتر نيت
 .رسند آه رژيم او قادر به انجام اصالحات نيست  هاي بيشتري به اين نتيجه مي  هر روز سوري

اولين سناريو اين است آه رژيم سوريه با آمريكا و بازرسان . مشق سه سناريو را مدنظر دارندمتفكران د
مانند رؤساي اصلي , هاي تشريفاتي  متحد به توافق برسد تا به موجب آن برخي مقام  ملل  سازمان
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رباره ترور ملل د  قرباني محاآمه سازمان» رستم غزالي«از جمله فرمانده آن ژنرال , اطالعات در لبنان
 .هاي آمريكا تن دهد  طور آامل به ديگر خواسته  وزير لبنان شوند و سوريه به  نخست

سوريه با اآراه پاي خود را از برخي مواضع آه . خورد  چشم مي  هايي از اين حرآت به  اآنون نشانه  هم
 .دانست، آنار آشيده است  ناپذير و غيرقابل تجاوز مي  تر آنها را خدشه  پيش

هاي فلسطيني مسلح مستقر   سوريه آنترل و نظارت خود را در مرز عراق شديدتر آرده است و به گروه
گراي فلسطين به رياست محمود عباس   در دمشق دستور داده است آه شورش نكنند و از رهبري صلح

 .حمايت آنند
. قرباني بعدي سوريه باشندشايد , مبارزان شيعه لبنان و مورد حمايت ايران, اهللا  حزب, در اين سناريو

طبق خواسته شوراي , سالح  اهللا تاآنون آن را در برابر فشارهايي مبني بر خلع  حمايت سوريه از حزب
ها را راضي نگه دارد رژيم او ممكن   اگر اسد بخواهد آمريكايي. عايق آرده است, ملل  امنيت سازمان

 .خود را از دست دهد و باز هم قرباني شودبرخي از اعضاي بدن , است به گفته يك ناظر در دمشق
يكي از اين سناريوها . اما هر دو سناريوي ديگر براي بشار اسد چندان نويدبخش و اميدوارآننده نيست

, طبق اين سناريو: برد  نام مي» گربه گوشه«همان چيزي است آه يكي از مخالفان رژيم از آن به عنون 
 .و اين مسأله ممكن است آه به مرگ زودهنگام آن بيانجامد. شود  ور مي  رژيم به آزارگران خود حمله
هاي   توان گفت آه آيا گروه  وارثان آن چه آساني خواهند بود؟ به راحتي نمي, در صورت مرگ اين رژيم

شوند   تر مي  قوي, آه مورد شكنجه اسد پدر قرار گرفتند» اخوان المسلمين«متعدد اسالمگرا مانند گروه 
 . يا خير

شود؛ برخي ديگر   المسلمين غلو مي  برخي از ناظران نزديك اعتقاد دارند آه درباره توانايي و قدرت اخوان
ها و تشكيالت سوريه و جهش ناگهاني آنها به سوي   هاي نظامي داخل سازمان  گرفتن برخي گروه  قدرت

 .داند  تر مي  قدرت را محتمل
 

ياد » عقرب گوشه«سناريويي باشد آه اصطالحًا از آن با عنوان , ترين آنها  آخرين سناريو و شايد محتمل
مانند عقرب خود را نيش , آند  وقتي اطراف سوريه را آتش محاصره مي, طبق اين سناريو. شود  مي
چه آساني از اين وضعيت . رژيم در نوعي آودتاي داخلي گرفتار خواهد شد, به عبارتي ديگر. زند  مي

 برند؟  سود مي
شايد رژيم . هاي اين خانواده در حد يك شايعه است  ي بين خانواده اسد، دامادها و عروسجنگ داخل

افسران جوان ُسني ممكن است عليه , ترين حالت ممكن  يا در خونين. عليه خانواده اسد شورش آند
اگر گزارش . هاي فرماندهي را در ارتش و رژيم برعهده دارند، قيام آنند  آه سمت» علوي«اقليت 

ترين و   در عمل حاآي از آن باشد آه اسد بايد برخي از نزديك, ملل  داديار ويژه سازمان, هليسم
تر   تر و پذيرفتني  اين آخرين سناريو معقول, قدرتمندترين مشاوران خود را اخراج و حتي محاآمه آند

 .هنوز چيزي مشخص نيست, در حال حاضر. خواهد بود
  

 اند   داشته  نان در ترور حريري دستسوريه و لب: متحد  ملل  سازمان
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 .مقامات ارشد سوري و لبناني متهمان اصلي ترور حريري هستند
متحد آمده است   ملل  ، در نتيجه بررسي سازمان)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

 .اند  ريزي آرده  نيت لبنان در عملياتي پيچيده ترور رفيق حريري را طرحرتبه سوريه و ام  آه مقامات عالي
متحد به بازرسان يك فرصت دو ماهه ديگر براي ادامه   ملل  مقامات سازمان«: آسوشيتدپرس گزارش داد

 ».شنبه آينده دادند  اي براي بحث شوراي امنيت در اين مورد براي روز سه  ها وتنظيم جلسه  بررسي
جمهوري لبنان آه متحد پر و   رئيس» اميل لحود«هايي در مورد   رش اين تحقيقات همچنين پرسشدر گزا

 .پا قرص سوريه است، وجود دارد
بر اساس اين گزارش، اميل لحود دقايقي پيش از ترور، تلفني از سوي برادر يكي از اعضاي برجسته يك 

 .يشتر قرار بگيردگروه طرفدار سوريه دريافت داشته آه بايد مورد بررسي ب
در گزارش مهليس، دستور دستگيري هيچ مقام سوري نيامده است اگر چه در آن انتقادهاي بسياري از 

 . دولت سوريه شده است
وزير امور خارجه سوريه » فاروغ الشرع«همچنين . مقامات سوري متهم به گمراه آردن تحقيقات هستند

 . استاي به مهليس متهم به دروغگويي شده  در نامه
آند، مدعي است آه براي سازمان اطالعات سوريه در لبنان   يك شاهد سوري آه در لبنان زندگي مي

گران ترور حريري نام برده است آه عبارتند از   عنوان توطئه  آار مي آرده است و از چند مقام دولتي به
ور حريري در زندان آخرين رئيس سازمان اطالعات سوريه در لبنان آه در زمان تر» رستم غزاله«
 .جمهوري لبنان در زمان ترور بود  آه فرمانده يگان حفاظتي رئيس» مصطفي حمدان«برد و   سرمي  به

فلسطيني آه ادعا آرده بود وي » احمد ابوعباس«همچنين طبق گزارش مهليس شاهدي براي ادعاي 
  .گذاري شده حريري را ترور آرده است، وجود ندارد  با اتومبيل بمب

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق يدادهاي رو
  

 شود   مي  اساسي  قانون  صاحب  هفته  اين عراق
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  شمارش.  خواهد بود يي  تازه  حوادث  بار ديگر آبستن عراق:  ، سيد عماد حسيني الملل اعتماد  بين گروه
 از   برخي  آه  است  در حالي رود اين  مي  پيش  عراق  اساسي  قانون نويس   تاييد پيش  سوي آرا به
 . هستند  ماخوذه  آراي  در شمارش  تقلب  وقوع  مدعي  تسنن  اهل هاي جريان
   در اختيار گروه  از آن يي  نسخه  آه يي  در بياينه  عراق  انتخابات  برگزاري  عالي  آميسارياي  حال در اين
   دفتر اصلي  به  پرسي  همه هاي  صندوق  تمامي ، خبر از رسيدن  اعتماد قرار گرفت  روزنامه الملل بين

 .  است آميساريا در بغداد رسيده
 دفتر   به  رسمي  مورد شكايت80  تاآنون:  تاآيد آرد  بيانيه  در اين  آميسياريا هم  مدير آل  الالمي عادل

 . هستيم آنها   بررسي  ومشغول آميساريا رسيده
   اآثريت  بود وبا وجود آنكه  درصد از مردم58   نينوا شاهد مشارآت ، استان  منتشر شده  اطالعات براساس

   ترتيب  اين  نرسيد وبه  دهندگان  راي  دو سوم  آنها به  دادند، اما نسبت  مخالف  راي  آن  به  دهندگان راي
  .شود  مي  تصويب  عراق  اساسي  قانون  نويس پيش
 .  است  نداده  رابطه  در اين  رسمي  بيانيه  انتخابات  برگزاري شود هنوز آميسارياي  مي اشاره
   نويس  پيش  خبر از تصويب  عراق  پارلمان  رييس  معاون  شهرستاني  حسين آه  و در حالي  ميان در اين
   پست  از طريق  از آن يي ه نسخ  آه يي  در بيانيه  عراق  اسالمي  داد، حزب  عراق  اساسي قانون

.  هشدار داد  انتخابات  در نتايج  بردن  دست  به  اعتماد رسيد، نسبت الملل  بين  گروه  دست  به الكترونيكي
   رابطه  در اين  است  شهر موصل  خود از اهالي  آه  عراق  پارلمان  تسنن  اهل  از اعضاي  الجبوري مشعان
 اما   است  آن  از موافقان اند بيش  داده  مخالف  راي  نويس  پيش  اين  به فرادي تعداد ا  با وجود آنكه گفت

  وزير آشور عراق»  جبر بيان« ديگر  از سوي. آنند  مي  را تصويب  نويس  پيش  آنها اين  آه  هستم مطمئن
 را   وآشور عراق اع دف هاي  وزارتخانه  امريكايي  نيروهاي  بين  همكاري  در مورد توقف اخبار منتشر شده

 از عملكرد   حضور داشت  مطبوعاتي  آنفرانس  در يك  آه  آرد، وي  اعالم  را ناصحيح  و آن  اعالم  محض آذب
 . آرد  قدرداني  پرسي  همه  برگزاري  در جريان  عراق  امنيت  در حفظ  و آشور عراق  دفاع  وزارت نيروهاي
   المنصور بغداد بيست  در منطقه  مختلط  ابتدايي  مدرسه  يك  بر روي ه خمپار  گلوله  يك  سقوط  ميان در اين
 . آرد  يا زخمي  را آشته  آموز عراقي  دانش  آودك وپنج
   دانش  پنج  آن  آرد ودر جريان  سقوط  پنجم  آالس  بر روي  خمپاره ، گلوله  عراقي  خبري  منابع  گزارش به

   گزارش  وخيم  زخمي  نفر از آودآان4   حال  شدند آه آموز ديگر زخمي   دانش20 و  آشته  آالس آموز اين
 .  است شده
 مراآز   قرار دادن  هدف  براي  خمپاره هاي  معموال از گلوله  در عراق  روند سياسي  مخالف  نظاميان شبه
 .آنند مي   قرار دارد استفاده  آن  المنصور در نزديكي  منطقه  سبز آه  منطقه  از جمله دولتي

   توافق  امنيتي  همكاري  در مورد امضاي  بطور اصولي  و سوريه  خبر رسيد، عراق  همچنين در بعد امنيتي
 حضور  ، در مقابل  توافق  اين  در چارچوب  آردند قرار است  فاش  رابطه  در اين  سوري منابع. اند آرده

   به  تروريست هاي  و ورود گروه  از فعاليت  وجلوگيري  در مرز خود با عراق  سوريه يتي امن  نيروهاي گسترده
،   سوري  منابع  گفته به.  آند  دريافت  از عراق  مجاني  نفت  هزار بشكه150 تا 100   بين  روزانه  عراق داخل
   امريكا براي  تالش و در چارچوب   امضا رسيده  به  بطور محرمانه  امريكايي  طرف  با مشارآت  توافق اين

 .پذيرد  مي  صورت  عراق  امنيتي  از بحران رهايي
   دموآرات  حزب  بين  تاآنون  آه  عراق  شمال رسما مديريت(  شنبه) خبر رسيد امروز   هم  عراق از شمال
  هد شد واقليم خوا  اعالم  بود يكپارچه  شده  تقسيم  عراق  آردستان  واتحاد ميهني  عراق آردستان
 .  واحد قرار خواهد گرفت  مديريت  تحت  بطور آامل آردستان

 
  . نقابدار مسلح، وآيل مدافع يكي از همدستان صدام را ربودند10

 ٢٠٠۵ اکتبر 21 – ١٣٨۴ مهر 29جمعه 
ه ي جنايات صدام مبني بر اينك هاي پرونده ي عراق با اعالم دادستان ي ديكتاتور ساقط شده روند محاآمه

اولين شاهد اين پرونده رييس سازمان اطالعات رژيم بعث خواهد بود آه هم اآنون به علت ابتال به 
در همين حال وآيل مدافع يكي از . اي شد ي تازه برد، وارد مرحله سرطان در بيمارستان به سر مي

 . همدستان صدام نيز ربوده شد
از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقامات دادگاهي آه به نقل ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ودا اسماعيل الشيخ آه در خالل جنايات روستاي : خواستند نامشان فاش نشود، اظهار داشتند
الدوجيل رييس دپارتمان بازرسي سازمان اطالعات صدام بود، مبتال به سرطان بوده و پس فردا 

  .  ذآر نام بيمارستان خودداري آردندمقامات از. در بيمارستان شهادت خواهد داد) يكشنبه(
 در آويت بوش 1993دولت آمريكا نيز معتقد است آه اعضاي سازمان اطالعات صدام بودند آه در سال 

اند، الشيخ نقش مهمي در  ي صدام اعالم داشته هاي پرونده دادستان. پدر را مورد سوء قصد قرار دادند
  . جنايات الدوجيل ايفا آرده است

 نقابدار مسلح، وآيل مدافع يكي از همدستان صدام را 10ال، پليس عراق اعالم داشت آه در همين ح
  . ربودند

ي صدام حضور داشت،  ي اول محاآمه ي گذشته در جلسه آه روز چهارشنبه" سعدون سقير الجنابي"
لوع اين وآيل مدافع عواد حمد البندر، يكي از هفت مقام حزب بعث عراق است آه به همراه ديكتاتور مخ

  . آيد آشور از جمله متهمان به شمار مي
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  .  وآيل مدافعي بود آه روز چهارشنبه در دادگاه حضور يافت13الجنابي يكي از 
موآل وي رييس دادگاه صدام در زمان قتل عام الدوجيل بود آه به صدور حكم اعدام بسياري از مردم 

  . گناه اين شهر متهم شده است بي
ي روز  از اينكه دادگاه صدام آه در جلسه: ست وزير عراق، اظهار داشتابراهيم الجعفري، نخ

ترين جنايتكاران عالم ناميد، اجازه داد تا آزادانه به بيان  رحم  او را يكي از بي ي گذشته چهارشنبه
  . عقايدش بپردازد، بسيار مفتخر شده است

اشت آه مشروعيت دادگاه آرد و اعالم د صدام از پاسخ به سواالت قاضي دادگاه خودداري مي
  . اش را به رسميت نشناخته و همچنان رييس جمهور عراق است محاآمه

در همين حال، ارتش آمريكا از آشته شدن پنج عضو ارتش اين آشور آه سه تن از آنان بر اثر انفجار 
ز در جريان در اين ميان يك تن ديگر ني. يي در روز چهارشنبه آشته شده بودند، خبر داد بمب آنار جاده

  . گذاري انتحاري در نزديكي مرز سوريه و پنجمين نظامي نيز به خاطر تيراندازي آشته شد بمب
 با احتساب 2003بر اساس آمار و ارقام خبرگزاري آسوشيتدپرس، از آغاز جنگ آمريكا در عراق در سال 

  . اند ه نظامي آمريكايي در اين آشور آشته شد1988آشته شدگان اخير تاآنون دست آم 
 غيرنظامي و نيروي پليس 15ي بغداد، دست آم  ها در ديگر مناطق عراق و حومه همچنين طي خشونت

  . آشته شدند
 ساله حضور 15 تا 12 آموزان  اي آه در آن دانش در يكي از اين حمالت، بر اثر اصابت راآت به مدرسه

  . يگر نيز زخمي شدندآموز د دار آشته و پنج دانش آموز و يك مغازه داشتند، يك دانش
نظامي از   شبه12ارتش آمريكا همچنين گزارش داد، در جريان حمالت اخير در غرب عراق دست آم 

ي تروريستي القاعده آه حمالت متعدد  جمله سعد الدوليمي، يك شبه نظامي عالي رتبه در شبكه
  . اند آرده، آشته شده ها و نيروهاي خارجي را هدايت مي عليه عراقي

ي  اي اعالم آرد آه خبرنگار اين روزنامه ي گرادين نيز طي اطالعيه ويدادهاي ديگر در عراق، روزنامهدر ر
  . انگليسي آه توسط افراد مسلح دستگير شده بود، در سالمت آامل آزاد شد

  .  ساله ايرلندي، هنگام مفقود شدن در بغداد مشغول فعاليت بوده است33روري آارول 
آارول به دست جنايتكاران ربوده شد و گروهي از ساآنان اين : در بغداد گفتيكي از اهالي شهرك ص

  . اي وي را آزاد آردند شهرك طي حمله
در جريان حوادث و رويدادهاي اخير در عراق، همچنين گروهي از مقامات انتخاباتي اين آشور به همراه 

ي   براي رسيدگي به نتيجهالمللي ناظر بر همه پرسي قانون اساسي تني چند از اعضاي تيم بين
هاي  آند، به استان هاي مثبت مردم به اين منشور حكايت مي ي آراء آه از سيل پاسخ شمارش اوليه

  . مختلف در اين آشور وارد شدند
نويس قانون اساسي مخالف هستند، همزمان  هاي عرب آه با مفاد پيش اين در حالي است آه سني

رسيدن قانون اساسي جديد، ضمن تقلب آميز خواندن همه پرسي، با درج اخباري مبني بر به تصويب 
  . رهبران شيعه و آرد در دولت عراق را به دستكاري در آراء مردم متهم آردند

ي همه پرسي اين است آه آراء مردم در دو استان  ترين نكته در رسيدگي و بازبيني نتايج اوليه مهم
  .  و ديالي در شرق، به دقت بررسي شودسرنوشت ساز عراق يعني استان نينوا در شمال

داد آه در هر يك از اين  هاي عرب حضور دارند؛ اما نتايج نشان مي در دو استان مذآور تقريبا سني
  . اند  درصد به منشور قانون اساسي راي مثبت داده70ها بيش از  استان
هاي نينوا و ديالي  از استاننويس به پاسخ منفي دو سوم مردم در يك  هاي سني براي رد اين پيش گروه

  . نياز دارند
  . آنند هايي سفر مي هيات انتخاباتي عراق اعالم نكرد آه اعضاي تيم نظارت و رسيدگي به چه استان

هم .  آشته و زخمي به همراه داشت29 حمالت و انفجارها در عراق طي روز پنجشنبه  در همين حال،
  .  اصلي انتقال نفت در شمال عراق آردندي چنين مهاجمان اقدام به آتش زدن خط لوله

وزارت دفاع انگليس نيز از آشته شدن سرباز اين آشور در بصره در اثر شدت جراحات وارده ناشي از 
  . انفجار بمب خبر داد

ي صدام شامل آشته شدن شش تن از شيعيان و سه تن از  تلفات حمالت انجام شده در طول محاآمه
ي مثلث سني  شديدترين حمالت در منطقه. ي ابوغريب بود تي در حومههاي آميسيون انتخابا مقام

اي در اسكندريه   تن از شبه نظاميان به ساختمان آارخانه9حدود . نشين واقع در جنوب بغداد رخ داد
سپس در مقابل ديگر آارگران آنها را آشتند . هجوم بردند و آارگران شيعه را وادار به معرفي خود نمودند

  .  خودروي متعلق به آارخانه گريختندو با چند
چنين به ايست بازرسي پليس در بزرگراه حاج العادل واقع در غرب بغداد حمله آرده و  شبه نظاميان هم

درگيري ميان نيروهاي پليس و مهاجمان چند ساعت .  تن ديگر را زخمي آردند11چهار پليس را آشته و 
  . طول آشيد

 مايلي 155 بيجي واقع در  ي نفتي آرآوك به پااليشگاه ي نفت حوزه ولهمهاجمان در اقدامي ديگر، خط ل
  . شمال بغداد را آتش زدند

ها  ي يكي از آتش نشان به گفته. اين آتش سوزي در ساعت پنج صبح پنجشنبه به وقت محلي رخ داد
  .  درصد بوده است100خسارت وارده 

 خبرنگار به همراه آارمندان خود در 72از جنگ تاآنون سازمان خبرنگاران بدون مرز نيز اعالم آرد آه از آغ
  . اند عراق آشته شده
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ي ربوده شدن خبرنگاران در عراق نشان داده  تجربيات گذشته درباره: ي اين گروه آمده است در اطالعيه
آه چند ساعت اول حمايت از آنها جدي و پر سرو صدا است؛ اما متاسفانه هنوز هم امنيت خبرنگاران در 

  . راق تضمين شده نيستع
گذار ارشد حمالت و  ي ديكتاتور سابق اين آشور را به اتهام سرمايه  پليس عراق برادرزاده در همين حال،

  . ها در آشور دستگير آرد ناآرامي
ياسر صبهاوي ابراهيم، پسر برادر ناتني صدام صبهاوي ابراهيم : هاي امنيتي عراق اظهار داشتند مقام

  . ند روز پس از بازگشت از سوريه در آپارتمانش در بغداد دستگير شدحسن التكريتي، چ
هاي عراقي و سازمان اطالعاتي ارتش  ي امور ميان مقام ها آه هماهنگ آننده يكي از اين مقام

  . نظاميان و افراد خطرناك توصيف آرد گذاران حمالت شبه آمريكاست، وي را از جمله سرمايه
هاي  ي سختي به شبكه ت دفاع عراق نيز گفت آه دستگيري ابراهيم ضربههاي ارشد وزار يكي از مقام

  . تروريستي فعال در عراق است
هاي  ي اين دو مقام، دولت سوريه ابراهيم را وادار به ترك اين آشور آرده بود؛ اما وي را به مقام به گفته

  . عراقي تحويل نداده بود
گاه ابراهيم در بغداد اطالع داشتند و اين اطالعات را در  ها از مخفي سوري: مقام وزارت دفاع عراق گفت

آنها هم نيروهاي امنيتي عراق را مطلع آردند، سپس در يك عمليات . ها قرار دادند اختيار آمريكايي
  . سريع و آسان به آپارتمان، وي را دستگير آردند

بعث در سوريه و اردن و يمن هاي حزب  گذاري عمليات هاي عراقي اين فرد به سرمايه ي مقام به عقيده
چنين  آنها هم. يي از شورشيان را در داخل عراق بر عهده دارد ي گسترده مظنون است و هدايت شبكه

ي ترور ابومصعب الزرقاوي بوده  ها و شبكه ي حمالت بعثي مدعي شدند آه ابراهيم هماهنگ آننده
  . است

ر رهبري حزب بعث آه هنوز در سوريه پنهان شود آه وي پس از يونس االحمد، عضو سابق آاد گفته مي
  . باشد، نفر دوم آادر فرماندهي است مي

هاي ابراهيم را به همراه پنج تن ديگر از پسران التكريتي مصادره   ژوييه، دارايي21وزارت دارايي آمريكا در 
  . آرد

اي عراقي داده ه ي حسن نيت تحويل مقام التكريتي اوايل سال جاري در سوريه دستگير و به نشانه
  . شد

گذاري در   سپتامبر ايمان يكي از پسران تكريتي را به اتهام سرمايه19دادگاه جنايي مرآزي در عراق در 
  . حمالت به حبس ابد محكوم آرد

  
 :رئيس سازمان اطالعات آانادا

 است   براي افراطيون اسالمگرا تبديل شده» فوق ليسانس امور تروريستي«عراق به دانشكده 
 ٢٠٠۵ اکتبر 21 – ١٣٨۴ مهر 29عه جم

تنها   ثباتي طوالني مدت نه  جنگ عراق به رهبري آمريكا را باعث ايجاد بي, رئيس سازمان اطالعات آانادا
 .در عراق بلكه در ديگر نقاط جهان دانست

طالعات رئيس سازمان امنيت و ا» جيم جود«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران  گزارش گروه اخبار بين  به
عقيده من و از ديدگاه امنيتي و   به«: آانادا در يك آنفرانس در رابطه با مسائل اطالعاتي در مونترال گفت

تنها براي عراق بلكه براي ديگر نقاط جهان   تواند به طور طوالني مدت نه  جنگ در عراق مي, اطالعاتي
 ».مشكل ايجاد آند

» فوق ليسانس امور تروريستي«گفت آه عراق به دانشكده اين مقام آانادايي «: هوا گزارش داد  شين
 ».است  براي افراطيون اسالمگرا تبديل شده

تواند به ايجاد نسل جديدي   اند آه جنگ در عراق مي  ديگر آارشناسان نيز هشدار داده, در همين راستا
 .مك آندآ» المللي  هاي جنگ مقدس جديد بين  گردان«ديده موسوم به   از مبارزان تعليم
 .ها براي حمالت تروريستي عليه غرب در حال آموزش هستند  اين گردان, بنابراين گزارش

  
 جسد وآيل مدافع صدام پيدا شد 

 ٢٠٠۵ اکتبر 21 – ١٣٨۴ مهر 29جمعه 
درآمدن در نزديكي يك مسجد در   گروگان  جسد وآيل مدافع در اولين جلسه دادگاه صدام حسين پس از به

 .بغداد پيدا شد
وگو با   ، يك مقام برجسته عراقي پس از گفت)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

جسد سعودن الجنابي در «: از وآالي مدافع صدام حسين اعالم آرد» سعودن الجنابي«خانواده 
 ».نزديكي يك مسجد در بغداد پيدا شد

 مرد مسلح به 10شنبه در دفتر آارش توسط   پنجسعودن الجنابي روز «: آسوشيتدپرس گزارش داد
 ».گروگان درآمد

خانواده الجنابي خبر آشته شدن اين «: از اعضاي سنديكاي وآالي عراقي گفت» ديا سعدي«وآيل 
وي گفت آه جسد اين وآيل در خياباني در بغداد در نزديكي مسجد فردوسي پيدا . اند  وآيل را تائيد آرده

 ».شده است
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از مقامات سابق حزب بحث » عواد حامد بندر«شود آه سعود النبابي يكي از وآالي مدافع   اضافه مي
وي به همراه ديگر وآالي مدافع در اولين جلسه دادگاه محاآمه صدام و اعضاي سابق حزب بحث . بود

 .حضور داشت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر٢٩: مرور هفته نامه های ايران
 ٢٠٠۵ اکتبر 21 – ١٣٨۴ مهر 29جمعه 

نشست اصالح طلبان در تهران، تالش جناح های سياسی برای راه اندازی کانال های :بی بی سی
تلويزيونی ماهواره ای، افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت با اجرای آئين نامه نظارت بر قوای سه 

 ميليون مين خنثی نشده در ايران مهمترين ١۶يا و گانه، مذاکرات هسته ای، تيرگی روابط ايران و بريتان
  .عناوين هفته نامه های چاپ تهران است

اولين نشست گسترده اصالح طلبان که از سوی نمايندگان اقليت مجلس برپا شده بود، بر خالف پيش 
  .بينی ها بدون حضور چهره های سرشناس برگزار شد
سنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت، مهدی محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق، اکبر هاشمی رف

کروبی، رئيس سابق مجلس، غالمحسين کرباسچی شهردار سابق و عبداهللا نوری وزير اسبق کشور 
  .در اين جلسه حضور نيافتند

 در عنوان اصلی خود از اين که سران اصالح طلب در اولين همايش ائتالف حاضر نشدند، تيتر اميد جوان
  ."بان، شايد وقتی ديگرائتالف اصالح طل: "زده

 از اميد جوانبرخی نشريات اين موضوع را نشانه تشتت در ميان اصالح طلبان ارزيابی کرده اند، اما 
قول محمد علی ابطحی، معاون دولت اصالحات وضعيت جبهه مقابل اصالح طلبان را مشکل تر توصيف 

هور کنونی رای ندادند، به اضافه سی ميليون نفری که در انتخابات به رئيس جم: "کرده و گفته است
کسانی که در مخالفت با رقيب احمدی نژاد در مرحله دوم به اميد اصالح وضعيت سياسی و اقتصادی 

  ."به او رای دادند، نياز به سازمان دهی دارند
 ارگان حزب موتلفه، در سرمقاله اين شماره از اصولگرايان خواسته است همچون اصالح طلبان که شما،
دد سازماندهی مجدد خود هستند به بازسازی خود بپردازند زيرا به نوشته اين نشريه، جريان های در ص

  .ايستا و تحول ناپذير سرنوشتی جز انزوا و مرگ سياسی ندارند
  تب ماهواره

 در عنوان اصلی خود راه اندازی کانال های ماهواره ای از سوی برخی گروه های اصالح طلب را صدا
با روی آوردن جناح های سياسی ايران به تاسيس شبکه های ماهواره : "نوشته استبررسی کرده و 

ای، مقامات فرهنگی در ايران يا مجبور به تجديد نظر در ممنوعيت ماهواره خواهند شد و يا اين که 
  ." تلويزيونی خصوصی در داخل ايران فراهم خواهند آورد-امکاناتی را برای راه اندازی شبکه های راديو

مهدی کروبی، رئيس سابق مجلس در حال راه اندازی شبکه تلويزيونی است که گفته می شود اول 
در کنار فعاليت هايی که برای راه اندازی اين شبکه . دی پخش برنامه های خود را آغاز خواهد کرد

 تلويزيونی در دست انجام است، برخی گروه های اصالح طلب و برخی گروه های تندرو مثل حزب اهللا
  .نيز به فکر ايجاد کانال های ماهواره ای هستند

اين اقدامات در حالی صورت می گيرد که بر اساس قانون، استفاده از تجهيزات دريافت برنامه های 
ماهواره ای در ايران ممنوع است و دارندگان اين تجهيزات که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود، از 

  . خواهند شدنظر قانون مجرمند و مجازات
  بن بست هسته ای

واگذاری بخشی از اختيارات رهبر ايران در زمينه نظارت بر قوای سه گانه به مجمع تشخيص مصلحت 
  .نظام که هاشمی رفسنجانی رياست آن را بر عهده دارد با واکنش های متفاوتی رو به رو شده است

تلقی کرده و عده ای نيز آن را " اشمیدلجويی از ه"، برخی افزايش اختيارات مجمع را صدابه نوشته 
  .تعبير کرده اند" راهی برای جلوگيری از تسلط يکپارچه جناح برنده انتخابات رياست جمهوری"

 احتمال داده که مسئوليت مذاکرات هسته ای به مجمع صدابا توجه به بن بست مذاکرات هسته ای، 
  .تشخيص مصلحت واگذار شود

گی اش نسبت به قرار گرفتن در دو راهی تحريم يا پذيرش قطعنامه  نيز در گزارش هفتاميد جوان
  .واگذار شود" شورايی ملی و فراگير"هشدار داده و پيشنهاد کرده مذاکرات هسته ای را به 

اصرار بر حقانيت ما و ابطال ديدگاه غرب راهی نمی : "ياداشت نويس اين هفته نامه تاکيد کرده است
ره چرخه سوخت و دل خوش کردن به موضع کشورهای ديگر و وتوی نهايی گشايد و شعار و ادعا در با

  ."چين و روسيه خوش خيالی است
 ارگان يالثاراتدر حالی که موج مخالفت ها با روند مذاکرات هسته ای در ايران رو به افزايش است، 
: رده و تيتر زده استانصار حزب اهللا در عنوان اصلی خود اصالح طلبان را به نفاق و تفرقه افکنی متهم ک

  ."ستون پنجم دشمن نشويد، غرب ديگر روی شما حساب نمی کند"
، غربی ها از ملی شدن صنعت هسته ای به هراس افتاده اند به همين دليل به يالثاراتبه نوشته 

  . عوامل داخلی خود ماموريت داده اند در اجماع هسته ای ايرانيان تزلزل ايجاد کنند
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دگاه های آيت اهللا مصباح يزدی را ترويج می کند، در سرمقاله اين شماره مذاکره  که که ديپرتو سخن
در باره پرونده هسته ای را منافع ملی خوانده و توصيه کرده ايران نبايد برای از سرگيری مذاکره هسته 

به ای با کشورهای اروپايی و غير اروپايی هيچ پيش شرطی را بپذيرد، حتی توافق نامه پاريس را که 
  .عقيده سرمقاله نويس اين هفته نامه بارها از سوی کشورهای اروپايی نقض شده است

  تيرگی روابط
 گزارشی در باره انفجارهای اهواز چاپ کرده و از دستگيری بيست نفر مظنون به دست ايران جمعه

  .داشتن در انفجار ها خبر داده است
ضيح بيشتری نداده اما از قول غالمحسين محسنی اژه ارگان خبرگزاری دولتی ايران در باره اين افراد تو

وقتی پرونده اين افراد به دادگاه رفت، مشخصات آنها اعالم می : "ای، وزير اطالعات نوشته است 
  ."شود

در حالی که مقامات بريتانيا و ايران يگديگر را به دست داشتن در ناآرامی های عراق و انفجارهای اهواز 
پس از اجالس شورای حکام روابط ايران و بريتانيا رو به : " نوشته استن جمعهايرامتهم کرده اند، 

  ."تيرگی گذاشته و حتی سفر هيات تجاری بريتانيا نيز به ايران لغو شده است
  قاتالن پنهان

 ميليون مين در ايران خبر داده است که از جنگ هشت ساله با عراق بر ١۶ از وجود سالمتهفته نامه 
  .روزانه دو نفر بر اثر انفجار مين مجروح می شوندجای مانده و 

، ايران بعد از مصر دومين کشور آلوده به مين در دنياست و نزديک به سه ميليون سالمتبه نوشته 
  .هکتار از مناطق غربی ايران آلوده به مين است

طق آلوده به مين  هزار هکتار از منا٢٠٠با گذشت نزديک به هفده سال از پايان جنگ تنها يک ميليون و 
  .پاکسازی شده است و اگر همين روال ادامه يابد خنثی سازی مين ها دهها سال طول خواهد کشيد

وسعت مناطق آلوده به مين و اعتبارات ناکافی علت اصلی کندی پاکسازی مناطق آلوده است و 
بين المللی سالمت پيشنهاد کرده برای سرعت بخشيدن به پاکسازی مناطق آلوده از سازمان های 

  .درخواست کمک شود
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