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

   
  ادهاي مهم بين المللي و منطقه ايرويد

  
يي، مجددا آنترل  دوره ها با پيروزي در انتخابات ميان هاي تلويزيوني آمريكا گزارش دادند، دموآرات شبكه

  . مجلس نمايندگان را در دست گرفتند
  ٢٠٠۶  نوامبر8 -١٣٨۵  آبان17ه چهار شنب

ها هم چنين در  برگزاري فرانسه، دموآراتبه نقل از خ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
الشعاع خشم مردم آمريكا نسبت به عملكرد بوش، اشغال نافرجام عراق و  انتخاباتي آه تحت

هاي مقامات دولت آمريكا قرار گرفت، سه آرسي از شش آرسي مورد نياز براي آنترل سنا را  رسوايي
  . ار دشواري در پيش دارندتصاحب آردند ولي هنوز براي در دست گرفتن آامل سنا آ

 آرسي مجلس 435 آرسي از 221ها دست آم   پيش بيني آرد دموآراتNBCي خبري  شبكه
  . نمايندگان را تصاحب خواهند آرد

 پيش بيني آردند آه مجلس نمايندگان از آنترل جمهوري خواهان CNN و ABCهاي  هم چنين شبكه
  . خابات اشاره نكردندخارج خواهد شد ولي به آمار و ارقام نتايج انت

هاي آنتيكات، اينديانا، آنتاآي، نيوهمپشاير،  ها در ايالت هاي آمريكايي اعالم آردند دموآرات رسانه
آاروليناي شمالي، اوهايو، پنسيلوانيا و رودآيلند پيروز و نمايندگان جمهوري خواه آنوني را از 

  . هايشان آنار زدند سمت
راي حزب دموآرات، آيت اليسون، آانديداي اين حزب از ايالت همچنين در يك شب بياد ماندني ب
رفت سناتور  ي مسلمان آنگره انتخاب شد و همانگونه آه انتظار مي مينسوتا به عنوان اولين نماينده

هيالري آلينتون دموآرات، رقيب جمهوري خواه خود را شكست داد و براي دومين دوره در سنا باقي 
  . ماند

ما به آشورمان اعتقاد داريم و : مريكا در جمع هواداران خود در نيويورك گفتبانوي اول سابق آ
مردم نيويورك و آمريكا خواستار يك . آنيم خواهيم آن را پس بگيريم و اين آار را از امشب آغاز مي مي

  . شروع مجدد براي آشور عزيزمان هستند
ن آن رسيده آه مسير جديدي را در پيش تر باشد آه زما تواند از اين واضح اين پيام نمي: وي افزود
  . بگيريم

هم چنين . ها با پيروزي در ايالت اينديانا، سه آرسي را از جمهوري خواهان پس گرفتند دموآرات
  . ي آنوني جمهوري خواه در ايالت آنتاآي از سمت خود آنار رفت نماينده

الي و اوهايو شكست خوردند و هاي نيوهمپشاير، آاروليناي شم جمهوري خواهان هم چنين در ايالت
آرت ولدون، نماينده جمهوري خواه مجلس نمايندگان و يك جمهوري خواه ديگر در ايالت پنسيلوانيا از 

  . هايشان آنار زده شدند سمت
ها هم چنين سه آرسي از شش آرسي الزم براي تصاحب آنترل سنا را به دست آوردند و  دموآرات

آرات، سناتور ريك سانتورم جمهوري خواه در ايالت پنسيلوانيا را شود باب آيسي دمو پيش بيني مي
  . شكست دهد

گيري مجلس نمايندگان از اوهايو موفق شد  رفت شرود براون، عضو در حال آناره همانطور آه انتظار مي
  . سناتور مايك دي واين، از حزب جمهوري خواه را شكست دهد

 ايالت رود آيلند به رغم مخالفت با بوش بر سر چند مورد همچنين لينكولن چافي، سناتور جمهوري خواه
  . سياست خارجي آليدي، باز هم شكست خورد

هاي نيوجرسي و مريلند را نيز از آن  هاي ايالت ها آرسي هاي آمريكا گزارش دادند آه دموآرات رسانه
  . خود خواهند آرد

آرسي از چهار آرسي باقيمانده را در ها هنوز براي در دست گرفتن آنترل سنا بايد سه  اما دموآرات
  . هاي ويرجينيا مونتانا، تنسي و ميسوري از آن خود آنند ايالت

هاي ايالتي پرداختند و در  شنبه به انتخاب فرمانداري ها هم چنين روز سه ها آمريكايي به گزارش رسانه
  . ها پنج فرمانداري را به خود اختصاص دادند اين بين دموآرات

هاي  هاي راي رفتند، مشكالت ماشين شنبه به پاي صندوق ها روز سه يكه آمريكايياما در حال
گيري را تمديد  ها زمان راي گيري در سرتاسر آشور باعث شد آه مقامات در برخي ايالت الكترونيكي راي

  . آنند
  . همچنين دو طرف رقيب در انتخابات يكديگر را به تقلب متهم آردند

 راي 10 برگزار شد، نشان داد از هر ABCي  از انتخابت آه از سوي شبكههاي پس  نتايج نظرسنجي
 راي دهنده شش تن 10هم چنين از هر . ي آمريكايي، شش تن مخالف عملكرد بوش هستند دهنده

  . مخالف جنگ در عراق هستند
.  درصد راي دهندگان مخالف جنگ عراق هستند57 حاآي از اين بود آه CBSنتايج نظرسنجي شبكه 

 درصد فساد را يكي از داليل 41 نشان داد CNNي خبري  اما نظرسنجي پس از انتخابات از سوي شبكه
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گويان تروريسم و جنگ عراق را دليل  اصلي براي انتخاب نكردن جمهوري خواهان دانستند و بقيه پاسخ
  . انتخاب نكردن جمهوري خواهان عنوان آردند

ي مردم را به نفع حزب خود   حضور گستردهCNN، در گفتگو با ي ملي دموآراتيك هوارد دين، رييس آميته
  . اعالم آرد
آند زيرا ما  حضور تمام مردم در انتخابات واقعا براي آشور خوب است و ما را خوشبين مي: وي گفت

اما . رسد امشب در حال انجام اين تغيير هستند دانيم آه مردم خواستار تغيير هستند و به نظر مي مي
فكر :  گفتCNNي ملي جمهوري خواهان به شبكه  ين پيروزي آن مهلمن، رييس آميتهبه رغم ا

  . آنم ما آنترل سنا را حفظ خواهيم آرد مي
 پس از 2000ها براي سمت معاونت رياست جمهوري در سال  سناتور جوزف ليبرمن، آانديداي دموآرات

 آانديداي مستقل در انتخابات روز اينكه در انتخابات مقدماتي حزب دموآرات شكست خورد، به عنوان
  . گذشته حاضر شد و آرسي خود در ايالت آنتيكات را حفظ آرد

همچنين سناتورهاي دموآرات ديانا فين اشتين از آاليفورنيا، ماريا آنت ول از واشنگتن و دبي استنو از 
  . ميشيگان، مجددا انتخاب شدند

داآوتاي شمالي، نيومكزيكو، ميشيگيان، نبراسكا، هاي خود در ويسكانسين،  ها بعالوه آرسي دموآرات
  . ويرجينياي غربي، ماساچوست، فلوريدا، دالور و هاوايي را حفظ آردند

 تاجر ثروتمند، جان آيل، سناتور جمهوري خواه مجددا در  ها به جيم پدرسون، اما به رغم اميد دموآرات
  . ايالت آريزونا انتخاب شد

سي پي، وايومينگ، تگزاس، اوتا و  هاي اينديانا، ماين، مي سي يالتجمهوري خواهان هم چنين در ا
  . نوادا مجددا انتخاب شدند

خبرگزاري آسوشيتدپرس در همين حال از پيروزي آرنولد شوارتزنگر، فرماندار آاليفورنيا در انتخابات روز 
  . شنبه خبر داد سه

آرات پيروز و براي دومين بار پياپي فرماندار شوارتزنگر با پيروزي در برابر فيل آنجليدس، آانديداي دمو
  . آاليفورنيا شد

آرنولد در سالي آه جمهوري خواهان در سرتاسر آشور دچار مشكل بودند از معرفي آردن خود به 
  . عنوان يك جمهوري خواه اجتناب و مناسبات خود با آاخ سفيد را قطع آرد

)  درصد33(صد آرا به طور قاطعانه در برابر آنجليدس  در63نتايج انتخابات نشان داد آه آرنولد با آسب 
  . پيروز شده است

ها  اما آاخ سفيد اعالم آرد، جورج بوش آه از تصاحب آنترل مجلس نمايندگان از سوي دموآرات
شده، امروز چهارشنبه طي يك آنفرانس خبري از مخالفان خود خواهد خواست تا با وي " مايوس"

  . همكاري آنند
  . شود س خبري ساعت يك بعد از ظهر به وقت آمريكا در ساختمان آاخ سفيد برگزار مياين آنفران

سخنان خود را با عرض تبريك به آانديداهاي پيروز آغاز ) بوش(او : دن بارتلت، مشاور آاخ سفيد گفت
. طرفانه از سوي آنها در مورد مسايل پيش روي آشور خواهد شد خواهد آرد و خواستار يك همكاري بي

  . انتخابات تمام شده ولي مشكالت هنوز باقي است
ها آنترل مجلس نمايندگان را در دست  اين نتيجه آه دموآرات: توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد گفت

  . گرفتند و چندين آرسي سنا را به خود اختصاص دادند، بر خالف خواست ما بود
ها مدت زمان زيادي را صرف انتقاد از عملكرد  اما اين پيروزي بيانگر اين نكته است، دموآرات: وي افزود

  . رييس جمهور آردند و اين پيروزي براي آنها فرصتي است تا برخيزند
ها در مجلس نمايندگان، نانسي پلوسي به عنوان اولين  چنين به گزارش تايم، با پيروزي دموآرات هم

  .گيرد زن، رياست مجلس نمايندگان را برعهده مي
  

 سال مجددا احراز آرد و متعهد شد براي 16سند رياست جمهوري نيكاراگوئه را پس از دانيل اورتگا، م
  . آند گذاران تالش مي فقرزدايي و جلب اطمينان مجدد سرمايه

  ٢٠٠۶  نوامبر8 -١٣٨۵  آبان17ه چهار شنب
آامل اين به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، نتايج تقريبا ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 درصد اختالف ادواردو 9دهد دانيل اورتگا، رهبر ساندنيستاي اين آشور با  انتخابات نشان مي
  . اش را شكست داد آلگره، رقيب اصلي مونته

آند و فرهنگ سياسي  داري در نيكاراگوئه را تشويق مي آند و سرمايه اورتگا گفت، وي با فقر مبارزه مي
  . دهد گذارد و مردم نيكاراگوئه را در اولويت قرار مي ت را آنار ميآند و اختالفا جديدي ايجاد مي

هاي حزبي مشكي و قرمزشان به  با مشخص شدن پيروزي اورتگا، حاميانش با در دست داشتن پرچم
  . ها ريخته و سرود مبارزات صلح و آشتي اورتگا را سر دادند خيابان
گا حضور يافت و اين پيروزي را به اورتگا تبريك گفت و آلگره نيز در اين راهپيمايي به همراه اورت مونته
  . اند ي آافي رنج ديده مردم به اندازه. نيكاراگوئه به حرآت رو به جلو نياز دارد: افزود
آند آه اورتگاه به تعهداتش براي  آلگره ادامه داد، وي پنج سال آينده را صرف تضمين اين امور مي مونته

  .  بيان و فقرزدايي پايبند استارتقاء تجارت خصوصي، آزادي
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 درصد 29را در مقايسه با   درصد از آراء 38 درصد از آراء اين انتخابات مشخص شد اورتگا 91با شمارش 
 درصد از 35ي انتخابات بايد  براساس قانون اساسي نيكاراگوئه برنده. آلگره از آن خود آرده است مونته

  . ت به رقيبش داشته باشد درصد برتري نسب5آراء را بدست آورده و 
  . ي پيروزي اورتگا هشدار داده بود از اظهار نظر درخصوص اين نتيجه خودداري آرد آمريكا آه درباره

جمهور اسبق آمريكا آه در اين انتخابات سمت ناظر داشت، گفت آاندوليزا رايس،  اما جيمي آارتر، رييس
 آه موضوع اين نيست چه آسي انتخاب شده ي آمريكا وي را از اين امر مطمئن ساخته وزيرخارجه

  . دهد است، آمريكا به طرزي مثبت پاسخ مي
ما بسيار خوشحاليم و : شنبه شب به اورتگا تبريك گفت و افزود جمهور ونزوئال نيز سه هوگو چاوز، رييس

  . آنيم به شمار افتخار مي
  . ليستي متحد خواهند بوداي سوسيا دو آشور حتي بيشتر از گذشته براي ساخت آينده: وي افزود

چاوز افزود، وي اميدوار است به زودي با اورتگا ديدار آند و فيدل آاسترو، رهبر آوبا نيز از اين پيروزي 
  . احساس رضايت آرد

اورتگا رهبري جنبش انقالبي ساندينيست را به عهده داشت که به دنبال جنگ داخلي و انقالب در سال 
  . يکاراگوئه به دست گرفت سرانجام قدرت را در ن1979 

  . معروف بودند، از حمايت مالي اياالت متحده برخوردار بودند" کونترا"مخالفان دولت نيکاراگوئه به 
 پس از شکست در انتخابات رياست جمهوري از رهبري دولت کناره گرفت اما سه 1990 اورتگا در سال 

  . بار ديگر در انتخابات نامزد شد
 پيروزي اورتگا موضع کشورهاي چپگراي آمريکاي التين مانند کوبا و ونزوئال را آمريکا نگران است که

  . تقويت کند
  

 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(رژیم ایران و دولتهای بزرگ
  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

  
ي  ي پيش نويس قطعنامه ي پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان درباره نتيجه هاي بي يزنيپس از را

اي رسمي به بررسي اين پيش نويس  ايران، شوراي امنيت براي اولين بار در جلسه تحريم عليه
  .پرداخت

  ٢٠٠۶  نوامبر8 -١٣٨۵  آبان17ه چهار شنب
يم، اين بار شاهد چند دستگي در آن هستيم تا شوراي امنيت شاهد دو دستگي بود اگر در گذشته در

  .نيستند آه سفير چين در سازمان ملل معتقد است برخي از اين اختالفات قابل حل آن اندازه
ي  نويس قطعنامه ، روسيه در اصالحاتي آه براي پيش)ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري

است  نويس اروپايي را حذف آرده و خواهان آن ز اين پيشهايي ا ايران ارايه آرده است بخش تحريم عليه
  .شود عليه ايران اعمال» هاي سه ماهه دوره«آه هرگونه تحريمي فقط در 

هاي  مخالفت« :روسيه دست يافته است، ادامه داد هاي خبرگزاري رويتر با ذآر اين آه به متن اصالحيه
دهد، باعث  ا و ممنوعيت سفر را پيشنهاد ميه آردن سرمايه ها آه حذف مسدود مسكو با طرح تحريم

  «.طول ماه نوامبر خواهد شد به درازا آشاندن مذاآرات در
فرانسه و آلمان تنظيم شده خواهان آن است آه  ي انگليس، نويس اين قطعنامه آه به وسيله متن پيش

هاي موشكي و  امهآوري و تامين مالي آنچه آه به برن فن ي آشورها از فروش و ترميم تجهيزات، همه
  .خودداري آنند شود يي ايران منجر مي هسته

سازي و بازفرآوري، رآآتورهاي آب  مربوط به غني هاي روسيه تاآيد دارد آه قطعنامه فقط بر فعاليت
گويد آه چنين  تسليحات موشكي متمرآز شود و مي ي سيستم هاي پرتابي سنگين و توسعه

  .معين شود اه ي دولت هايي بايد به وسيله تحريم
يي  مالي و هرگونه اشاره به نيروگاه هسته هاي ي روسيه منع سفر، مسدود آردن سرمايه اصالحيه

  .آند بوشهر را حذف مي
بوشهر هيچ گونه تهديدي را در زمينه اشاعه  ي روسيه در سازمان ملل تاآيد آرده است آه نماينده
  .آند يي مطرح نمي هسته

هرگونه تحريمي ظرف سه ماه لغو شود؛  همچنين خواهان آن است آهبراساس اين گزارش، روسيه 
  .آن به تصويب برساند ي ديگري را براي تمديد مگر آن آه شورا قطعنامه

گيري براي مجازات  در خصوص چگونگي سخت خبرگزاري فرانسه نيزط گزارش داد آه روسيه و آمريكا
  .ايران دچار اختالف شديد هستند

نويس آه طرف اروپايي تهيه آرد، پيشنهاد  پيش  آمريكا هر دو اصالحاتي را برايهاي روسيه و هيات
  .اند آرده

درهاي بسته انجام شد، اولين دور از بررسي  شنبه آه پشت براساس اين گزارش، مشاورات روز سه
  .امنيت بود  عضو شوراي15ي  نويس قطعنامه به وسيله پيش

  . قرار گرفته است5+1نمايندگان  رسمي مياناين مساله تاآنون موضوع دو نشست غير
  .ي مقدماتي قرار دارد مذاآرات هنوز در مرحله: گفت جورگه وتو برنالز، سفير پرو نزد سازمان ملل نيز

همچنان بايد بر روي اين : برعهده دارد، ادامه داد وي آه آشورش رياست شوراي امنيت در ماه نوامبر را
  .مطرح نشده است مانيمساله آار شود هيچ چارچوب ز
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هاي  زني اند، زماني آه پيشرفت بيشتري در چانه آرده اين ديپلمات افزود آه حاميان قطعنامه پيشنهاد
  .تر به شورا ارايه خواهد شد متني دقيق ي ايران حاصل شود شش آشور درباره

ها  ي مقياس تحريماصالحات روس: مذاآرات نيز گفت بر اساس اين گزارش، يك ديپلمات غربي نزديك به
  .آنند آمريكا اين مقياس را گسترده مي دهد در حالي آه پيشنهادات را آاهش مي

ها را در پيش نويس پيشنهاد  مسدود آردن سرمايه مسكو لغو منع سفر و: يك منبع ديپلماتيك نيز گفت
  .شود حساس را متقبل مي هاي آوري آرده است و فقط ممنوعيت فن

آه روسيه براي رفع برخي عناصري آه  ر روسيه نزد سازمان ملل نيز گفتويتالي چورآين، سفي
  .آند مي آند متعلق به اين متن نيست اعمال فشار احساس مي

آند آه روشن آند  جمالتي در قطعنامه اعمال فشار مي اند آه واشنگتن براي طرح منابع ديپلماتيك گفته
  .المللي است يت بينبراي صلح و امن يي ايران تهديدي ي هسته برنامه

چين رسما اعالم آرده است آه اعضاي دايمي شوراي امنيت در خصوص  اين در حالي است آه
 پردازد، آن قدر دچار شكاف هستند آه برخي اختالفات را اعمال تحريم عليه ايران مي اي آه به قطعنامه
  .توان رفع آرد نمي

اعالم اين مطلب افزود، چهار عضو ديگر شوراي   بابه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، آسوشيتدپرس
فرانسه چندان بدبين نيستند، اما همگي توافق دارند آه  امنيت متشكل از آمريكا، روسيه، انگليس و

ي ايران وجود دارد و رفع آردن اين اختالفات  چگونگي پرداختن به مساله سه ديدگاه متفاوت در خصوص
  .اي نخواهد بود ساده آار چندان

  نويس قطعنامه ي پيش درهاي بسته درباره شنبه در نشستي پشت انگليس و فرانسه صبح روز سه
هاي دو  اعضاي غير دايم شوراي امنيت براي دوره. دادند  عضو غير دايم شوراي امنيت توضيح10براي 

  .شوند ساله در شورا عضو مي
 آلمان، وانگ گوانگيا، سفير چين  وامنيت  شنبه پس از نشستي ميان پنج عضو دايم شوراي عصر سه

اين حالت وجود دارد آه ما : آند به خبرنگاران گفت مي نزد سازمان ملل آه آشورش از روسيه حمايت
  .در حال مذاآراتي جدي نيستيم

ها،  توانند بر روي اختالفات ميان اروپايي مي وي افزود آه سفيران شش آشور آوشيدند تا ببينند آيا
  ها پل بزنند يا خير؟ كاييها و آمري روس

تواند رفع  هاي مشكل اختالفات نمي برخي حوزه آنم در روشن بگويم فكر مي: اين ديپلمات چيني گفت
ها مطرح شود و همچنين معتقدم آه الزم  بيشتري در پايتخت هاي شود؛ بنابراين معتقدم بايد بازتاب

  .وگو آنيم است با يكديگر گفت
ي گروه شش در نشست  درباره آنچه وزيران امور خارجه همچنين تعابير متفاوتي: وانگ گوانگيا ادامه داد

  .دارد لندن توافق آرده بودند، وجود
وگو به جاي مجازات  و به طور علني براي گفت روسيه و چين هر دو روابط مهم تجاري با ايران دارند

  .اعمال فشار آردند
 گيري از تعهداتي آه در نشست وزيران يكا، روسيه را به آنارهرويتر، در اين ميان آمر به گزارش خبرگزاري

متقبل شده بود،  يي ايران ي هسته ي برنامه ي پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان درباره امور خارجه
  .متهم آرد

آنيم متن روسيه مطابق با آن  فكر نمي: خبرنگاران گفت جان بولتون، سفير آمريكا نزد سازمان ملل به
  .اش توافق آرده بودند خارجه درباره ي باشد آه پيشتر وزيران امورچيز

ملل تصريح آرد آه پيشنهادات مسكو به طور  با اين حال ويتالي چورآين، سفير روسيه نزد سازمان
  .مطابقت دارد 5+1 ي آامل با توافقات پيشين وزيران امور خارجه

  .ها مطرح آرد نويس اروپايي پيش ههاي متعددي را دربار روسيه با حمايت چين اصالحيه
آنيم وزيران امور خارجه  است آه ما فكر مي ي روسي بسيار متفاوت از چيزي نسخه: بولتون افزود

  .اند اش توافق داشته درباره
حل از طريق مذاآره دور  نبايد ايران را از رسيدن به راه ها چورآين بر ديدگاه مسكو مبني بر اينكه تحريم

  . آردآند، تاآيد
  .ها مطابقت داشته باشد هاي واقعي ايراني فعاليت وي همچنين گفت آه رويكرد شورا بايد با

ي ايران نبايد سرکوب کننده  شوراي امنيت درباره سفير روسيه نزد سازمان ملل اعالم آرد که قطعنامه
  .روسيه نيز در همين راستاست باشد و اصالحات انجام شده از سوي

قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل نبايد سرکوب کننده  :شنبه به خبرنگاران گفت چورکين روز سه
را در نظر داشته باشد که در بستر آن ايران بتواند به مطالبات رژيم  باشد و بايد تدابيري محدود کننده

  .کند منع اشاعه عمل
 توليد مشتقاتي که سازي اورانيوم و غني بر اساس اين گزارش، روسيه معتقد است که تنها بايد

  .هاي بالستيک را محدود ساخت ساخت موشک توانند در اهداف نظامي استفاده شوند و نيز مي
. باشد اوضاع در ايران، کامال متفاوت با کره شمالي مي: خاطر نشان آرد سفير روسيه در سازمان ملل

انجام  در براي. کند همکاري مييي آزمايش نکرده و با آژانس بين المللي انرژي اتمي  هسته ايران سالح
  .مذاکرات ديپلماتيک نبايد بسته شود

 5+1با توافقات به عمل آمده در چارچوب گروه  اصالحات انجام شده از سوي روسيه مغايرتي: وي گفت
  .فرانسه و آلمان ندارد متشكل از روسيه، چين، آمريکا، انگليس،
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 ما سند: يدي از قطعنامه را ارايه نداده است، افزودنويس جد اين آه روسيه پيش چورآين با تاآيد بر
را که ارتباطي با  را گرفته و از آن ميان، آنچه) انگليس، فرانسه، آلمان(پيشنهادي از سوي مثلث اروپا 

  .يي نداشت، حذف آرديم رژيم منع گسترش هسته
طرفداراني براي اتخاذ گروه شش با وجود اينکه  نويس قطعنامه در چارچوب وي ادامه داد، بررسي پيش

  .شود مناسبي انجام مي تدابير شديد وجود دارند، در فضاي
  .گذارد روي قطعنامه نمي چورکين افزود که روسيه محدوديتي زماني براي کار بر

هاي غيررسمي را  زني دور ديگري از چانه خبرگزاري فرانسه گزارش داد، شش قدرت سازمان ملل
بست  آردند، اما همچنان بر سر چگونگي مجازات ايران دچار بن  ايران برگزاريي ي هسته ي برنامه درباره

  .هستند
شوراي امنيت متشكل از انگليس، چين، فرانسه، روسيه و  به گزارش ايسنا نمايندگان پنج عضو دايم

شنبه در نشستي يك ساعته در مقر فرانسه در سازمان ملل با يكديگر  سه آمريكا به همراه آلمان روز
 هاي پيشنهادي سه آشور اروپايي عليه ايران به ي تحريم نتيجه را درباره نشستي بي ديدار آردند و
  .پايان رساندند

هاي روسيه و متن  مذاآرات از شكاف ميان اصالحيه ي روسيه در سازمان ملل در پايان اين نماينده
آنم، ما به  الفي بنيادي ياد نميدارد، اما از آن به عنوان اخت اروپايي صحبت آرد و گفت شكافي وجود

يي ايران ادامه  ي هسته اي از طريق مذاآره در مساله مبني بر رسيدن به نتيجه دنبال آردن اين هدف
  .داد خواهيم

 آه بر روي ميز داريم وجود  ي پيش نويس قطعنامه درباره تر فضا براي مذاآرات سازنده: چورآين اظهار آرد
  .دارد

  :يي ايران گفت ي هسته ي برنامه  درباره5+1اختالف  ازمان ملل نيز با اشاره بهسفير فرانسه نزد س
  .شود مربوط مي ها ي اصلي به مقياس تحريم مساله

شنبه با  آسوشيتدپرس، ژان مار دوالسابلير، سفير فرانسه نزد سازمان ملل روز سه به گزارش خبرگزاري
و ما فكر  سازي و بازفرآوري را خواستارند ها به غني يمها محدود آردن تحر روس: اين مطلب افزود اعالم
  .تر باشند ها بايد گسترده آنيم تحريم مي

ما : ي آمريكا گزارش داد به نقل از شان مك آورمك، سخنگوي وزارت امور خارجه خبرگزاري فرانسه نيز
انجام   مذاآرات رااين مساله ارزش برخورداري از ضرورت را دارد؛ زيرا در حالي آه ما اين معتقديم

هر روز در اين باره  چرخانند و دهند، سانتريفيوژها را مي ها به مسيرشان ادامه مي دهيم ايراني مي
  .شوند آمي بهتر مي
  .هاست آند، افزايش فشار ديپلماتيك بر آن مي ما معتقديم مسيري آه آن را متوقف: مك آورمك گفت

توان در طول راه  اين موضوع صحبت شود، مي ي ا دربارهمهم است آه در نهايت با يك صد: وي افزود
  .شود بايد روشن و جدي باشد ايران ارسال مي هايي داشت، اما در نهايت عالمتي آه به بحث

ها از تعهداتشان درباره ايران  سوال آه آيا روس ي آمريكا در پاسخ به اين سخنگوي وزارت امور خارجه
. دانند آه چيست ها داريم آن يك تفاهم است و همه مي با آن افقيما تو: اند؟ گفت عقب نشيني آرده

ها خواسته  المللي از آن ي بين اآنون بدون پايبندي ايران به آنچه جامعه اين تفاهم بر سر آن است آه
  .ي تحريم حرآت آنيم به سوي قطعنامه است، ما بايد

را به تغيير رفتارش وادار آنيم و تالش ايران  هدف آن است آه: براساس گزارش رويتر، مك آورمك گفت
  .ها افزايش دهيم ديپلماتيك را به تدريج بر آن آنيم آه اين آار را انجام دهيم و فشار

  
يي ايران  ي هسته خصوص برنامه يك آانديداي انتخابات رياست جمهوري فرانسه در توضيح موضعش در

  «!جهان است خطري براي اسراييل، صلح و« مدعي شد آه اين برنامه 
  ٢٠٠۶  نوامبر7 -١٣٨۵  آبان16ه سه شنب

پايگاه اينترنتي بوروپين جوييش پرس گزارش داد، شرولن  ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وگو با يك راديو ايراني زبان مستقر در  رياست جمهوري فرانسه در گفت رويال، آانديداي سوسياليست

  .خواند، جلوگيري شود يي نظامي مي تيابي ايران به آنچه او تاسيسات هستهبايد از دس آمريكا گفت آه
ها  منتفي آرد، اما خيلي زود است آه آشكارا اين گزينه توان هاي نظامي را نمي اگرچه گزينه: وي افزود

  .بررسي شود
ي ديپلماتيك را  فرانسه در حال حاضر گزينه: ادامه داد اين آانديداهاي انتخابات رياست جمهوري فرانسه

پيش از آنكه حرآت تيز و تهديدهاي نظامي را مطرح آنيم . ترجيح است انتخاب آرده است آه قطعا قابل
بعدي است، بايد روند ديپلماتيك را تكميل آنيم و اميد داشته باشيم آه به موفقيت  آه بخشي از فاز

  .يابد مي دست
آند، تهديدهاي نظامي  اعتبار مي ديپلماتيك را بي ندهاي نظامي رو ارزيابي پيشاپيش گزينه: رويال گفت

  .بايد پس از محدوديات مالي مطرح شود
دارد آه امنيت داشته باشد، به دليل  اسراييل حق: وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش گفت

  .شناسم اش را به رسميت مي ايمني شكننده بودن امنيت، من حق اسراييل براي تضمين
  

 ی به جمهور»کیتور ام  «یی مجموعه پدافند هوالی به قرارداد تحو2006 سال انی کرد تا پا اعالمهيروس
   کندی به طور کامل عمل میاسالم
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  ٢٠٠۶  نوامبر6 -١٣٨۵  آبان15ه دوشنب
 کشور به تعهد خود در نی امروز دوشنبه اعالم کرد اهي پارلمان روسی دفاعونيسي کمسيرئ:رادیو فردا

 به طور کامل عمل خواهد 2006 سال انی تا پارانی به حکومت اکی تور ام یید هوا مجموعه پدافنلیتحو
 یی مجموعه پدافند هوا29 لی گذشته قرارداد تحویالدي اواخر سال می اسالمی و جمهورهيروس. کرد

 امروز در جمع خبرنگاران فیتريمی دليخائيم.  دالر را امضا کردندونيلي م700 به ارزش رانیمذکور به ا
 ی از اجرای خودداری برایلي اعمال نشده است و دلرانی دررابطه با ایمی تحرچيدر حال حاضر ه: زوداف

 ی بودند مجموعه هارده منابع روس اعالم کشتري است که پی در حالنیا. قرارداد مذکور وجود ندارد
 نیا. اهد شد داده خولی تحورانی به ایالدي م2008 تا 2006 ی در فاصله سال هاکی تور ام ییضدهوا

 یی مجوعه پدافند هوالی در تحوهي روسمي بر تصمی خبر مبنبی حال ضمن تکذنيمقام روس در هم
S300مقام کی.  نگرفته استانجام ی اسالمی با جمهورنهي زمنی در ای مذاکره اچيه:  گفترانی به ا 
 لیرها، تحو کشوی که نامش فاش نشده گفته است برغم مخالفت برخهي وزارت دفاع روسهیبلندپا
  . آغاز خواهد شدی به زورانی به اکی تور ام یی ضدهوایستمهايس
  
  کند ی می بررسمزی تاننشالیفا

  رانی امی تحریعواقب اقتصاد
   1385 آبان 11 پنجشنبه 

.  را انتخاب کرده استمی تحرنهی گزرانی تحت فشار قراردادن ای براکای آمری به رهبریجامعه جهان: آفتاب
 به ها می تحرنیا.  باشدرگذاري تاثزي نی بر اقتصاد جهانرانی ای عالوه بر اقتصاد داخلتواند  ی که میانتخاب

  .  دهدريي تغرانی را به ضرر ای جهانی بازارهای فضاتواند ی مرانی اهي علکای آمریهمراه اقدامات مال
»  تهران را بپردازندیا  هستهیچي سرپی بهادی بایرانی ایها شرکت« در مقاله زي تاماليننشیروزنامه فا

 در مورد اثرات قي تهران به تعللی دال بر عدم تماییها  با وجود نشانهرانی ایجامعه اقتصاد: سدینو یم
  .  استیشی رو به افزای سازمان ملل شاهد نگرانیها میتحر
ا تهران  اروپا با اعالم شکست مذاکراتش بیکاي تروئومي اورانیساز ی غنقي دنبال امتناع تهران از تعلبه

  .  دنبال کردها می تحرسینو شي و با آماده کردن پتي امنی را در شورایادامه بررس
 و اروپا کای است اما آمررانی ایا  و هستهی موشکیها  شده مربوط به برنامهینيب شي پیها میتحر
  .  داردی بستگرانی اندهی به رفتار آها می تحرنی اريي تغای لیاند تعد گفته
 گزارش نیبنا به ا.  افزوددی بازي را نی در بخش مالژهی بوکای اقدامات آمردی باها می تحرنی ا حال بهني عدر

  .  قرار دارندکای با تهران تحت فشار آمری قطع روابط مالی برای خصوصیها هنوز هم بانک
 محسوب رانی ای اقتصادیها شرفتي در پی جدی مانعتر ني سنگیها می تحرینيب شي پگری دی سواز
 ها می به خاطر ترس از تحریبخش خصوص:  معتقد استرانی در اینگار اقتصاد  روزنامهکی. شود یم

  . را نداردیگذار هی سرمایآمادگ
 زي نی خارجیها  شرکتی برختي امنی در شورامی قطعنامه تحربی شدن به زمان تصوکی با نزدالبته
  .  ندارندیرانی ایها  به معامله با طرفی چندانلیتما
امروز با : دیگو ی مرانی ای اتاق بازرگاننيشي پسي و رئی اساسی از وارد کنندگان کاالهاانیاد بهزرضا
 است بلکه به خاطر ی احتمالیها می نه تنها به خاطر تحرنی و امي روبرو هستیا دهيچي پطیشرا
  . اند  با آنها روبرو بودهیرانی ایها  شرکتري است که در چند ماه اخیا  ناگفتهیها میتحر
 گفته است نام شرکتش از فهرست کند ی از کانادا وارد می فنزاتي که تجهزي نیرانی شرکت اکی سيرئ

 ی خاطر مجبور است هر روز با مشکالت مالنی حذف شده و به ایی شرکت کانادای تجاریها طرف
  .  دست و پنجه نرم کندیشمار یب
 یالملل ني در آژانس بانهي خاورم وییقای آفری کشورهایبند  ردهسي فاکس رئچاردی حال رني عدر
 در اقتصاد رانی ای کلیبند  در ردهیري تاثرانی اهي سازمان ملل علیها می معتقد است اعمال تحریبند رده
  .  نداردیجهان

 تالش غرب جی نتاگری از دمزی تااليننشی فاسندهی از نظر نورانی در ای خارجیگذار هی سرمازاني مکاهش
  . تهران است هي علمی اعمال تحریبرا
 ی نفتداني در معي وسیگذار هیاز سرما) یژاپن( نپکسی شرکت اینينش  مساله هم عقبنی اليدل

  . آزادگان است
که از شرکاء مهم ) رانیبه ا( صادرات آلمان دیگو ی مزي و آلمان نرانی ای و صنعتی تجارسوني کمسيرئ

 نیا.  استافتهیدرصد کاهش  12 به 2006 در شش ماهه اول سال شود ی تهران محسوب میتجار
 را کاهش رانی روابط خود با اکای تحت فشار آمریمساله پس از آن اتفاق افتاد که چهار بانک مهم آلمان

  . دادند
 یها می مقابله با عواقب تحری دردست تهران برای را ابزاررانی ای نفتی درآمدهاسندهی نوانی پادر

 دی بارانی ام،ی نفت و ادامه پروسه تحرمتيت سقوط ق حال در صورنيدر ع. کند ی مفي توصیاحتمال
  . باشدی اقتصادنهي در زمشتريمنتظر مشکالت ب

  
   ی سازی از آبشار دوم غنی اتمی انرژیالملل ني بازرسان آژانس بدیبازد

  ٢٠٠۶  نوامبر5 -١٣٨۵  آبان14ه یکشنب
  .  کردنددی بازدومي اورانیاز سی اول و دوم غنی از آبشار های اتمی انرژیالملل ني آژانس ببازرسان
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 دو بازرس آژانس که از روز جمعه تیمامور:  خبر گفتنی مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعالم اکی
  .  است ی اتمی انرژی المللني و پادمان آژانس بNPT شده اند، صرفا در چارچوب رانیوارد ا
 ی هسته اساتي تاسری به سر خواهند برد، از سانرای بازرسان که تا اواخر هفته در انی ای گفته وبه
  . خواهند کرد دی بازدزي اصفهان نومي اورانی از جمله مرکز فراوررانیا

 آبشار دوم ی از راه اندازی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی هفته گذشته محمد البرادعدوشنبه
 ی سازمان انرژی معاون پژوهشیمد قناد محی خبر روز جمعه از سونی خبر داد و ارانی در ای سازیغن
  .  شد دیي تایاتم

  .  بود دهي رسی ماه امسال به بهره بردارنی فروردرانی در اومي اورانی سازی اول غنآبشار
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  . يي در بغداد خبر داد گذاري شده و حمالت خمپاره خبرگزاري شينهوا از انفجار خودروي بمب
  ٢٠٠۶  نوامبر8 -١٣٨۵  آبان17ه چهار شنب

به نقل از اين خبرگزاري، يك منبع پليس عراق اعالم آرد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 تن ديگر 23گذاري شده در محموديه واقع در جنوب بغداد شش آشته و  در اثر انفجار خودروي بمب

  . زخمي شدند
در اثر پرتاب چندين خمپاره آه منبع آن مشخص نيست به ميدان محمد : رداين منبع همچنين اعالم آ

  . جواد در شهر آاظميه واقع در شمال بغداد، هشت تن زخمي شدند
از سوي ديگر بديع عارف عزت، وآيل متهم فرحان مطلق جبوري، مسوول سابق اطالعات نظامي در 

  . هاي االنفال آرد ت پروندهي شمال عراق، نيروهاي آمريكايي را متهم به سرق منطقه
  . وي تحقيق در اين زمينه را خواستار شد

ي ويزاي  بديع عارف عزت خواستار توقيف عملكرد هيات دادستاني تا زمان پايان تحقيقات در مورد ارايه
  . تقلبي به يكي از شاهدان براي شهادت در برابر دادگاه شد

امضاي حكم اعدام صدام را به عادل عبدالمهدي وي همچنين از جالل طالباني خواست تا مسووليت 
  . معاونش واگذار آند

ي  ي دبيرآل سازمان آنفرانس اسالمي در عراق به روزنامه اهللا، فرستاده در همين حال سفير مهدي فتح
سازمان آنفرانس اسالمي به زودي هياتي عالي رتبه را به عراق به منظور : عربستاني الوطن گفت

  . هاي سني و شيعي در مكه امضاء شد، خواهد فرستاد مكه آه توسط شخصيتبررسي اجراي سند 
ها ميسر  حل بحران عراق از طريق تالش تمام گروه: تاثير خواندن سند مكه را رد آرد و گفت وي بي

  . خواهد بود
ي بررسي اجراي سند مكه تالش  سازمان آنفرانس اسالمي در راستاي تشكيل آميته: وي افزود

  .  است ارتباط مداومي را با دولت عراق و مراجع ديني اين آشور برقرار آردهآند و  مي
اهللا در سفرش به بغداد، مقر سازمان آنفرانس اسالمي در بغداد را آه مسوول  رود، فتح انتظار مي

  . اجراي سند مكه خواهد بود بازگشايي آند
هاي آمريكايي در گفت و گو با چنين آاپيتان فرانك باسكوال، سخنگوي فرماندهي مرآزي نيرو هم

هاي بازرسي در اطراف شهرك صدر با هدف خلع سالح  ايجاد ايست:  گفت-چاپ لندن-الشرق االوسط 
  . شبه نظاميان و اعضاي سپاه المهدي صورت گرفت

هاي شبه نظامي و  ما در راستاي راضي ساختن دولت عراق به خلع سالح گروه: وي خاطرنشان آرد
هاي سياسي را راضي به عدم حمايت از  ما بايد تمام جناح. آنيم ياسي تالش ميهاي س ديگر گروه

  . شبه نظاميان آنيم
ما قصد باقي : وي اخبار مربوط به ايجاد پايگاه نظامي آمريكا براي مدت طوالني در عراق را رد آرد و گفت

 را  ها مسووليت آن راقيايم آه درحال حاضر ع ماندن در عراق را نداريم، ما پايگاهي در عراق ساخته
  . اند برعهده گرفته

ي درخواست از نيروهاي  ي اظهارات جالل طالباني درباره سخنگوي فرماندهي نيروهاي آمريكايي درباره
اين مساله ممكمن است در آينده مورد بحث : هايي دائمي در عراق گفت انگليسي براي ساخت پايگاه

  . قرار گيرد
ي مشارآت در  اند و آماده  هزار نيروهاي نظامي عراق آموزش ديده306حدود : وي خاطرنشان آرد

البته بسياري شبه نظاميان از طريق مذاآرات وارد روند سياسي عراق . عمليات نظامي عراق هستند
  . تر شده است ها در عراق تغيير آرده و پيچيده اند البته موج خشونت شده

اين رزمايش يك رزمايش معمولي : مريكا در خليج فارس گفتي مانور اخير به رهبري آ اين سخنگو درباره
  . در واقع اين رزمايش تاآيدي بود بر قدرت و قابليت ما. بود، ما از آن راضي بوديم

يي در منطقه هستيم به ويژه از دستيابي  ما واقعا نگران گسترش تسليحات هسته: وي مدعي شد
اي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز در اين خصوص يي نگرانيم، البته آشوره  هسته ايران به سالح

  . هايي دارند نگراني
يي  آميز و ديپلماتيك بحران هسته سخنگوي فرماندهي ارتش آمريكا بر تالش واشنگتن در حل مسالمت

  . ايران تاآيد آرد
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ور سابق آنجلس تايمز اعالم آرد ديكتات ي لس از سوي ديگر دادستان آل عراق در گفت و گو با روزنامه
عراق به اتهام جنايات عليه بشريت طي چند ماه آينده در زندان ابوغريب جايي آه تعدادي از قربانيانش 

  . را به آام مرگ فرستاده، اعدام خواهد شد
 قاضي فرجام 9بيني آرد آه دادگاه عالي عراق متشكل از  جعفر الموسوي، دادستان آل عراق پيش

  . اتمام خواهند رساندخواهي را ظرف دو ماه آينده به 
  . آنند وي ابرازاطمينان آرد آه قضات اين دادگاه نيز حكم صادره را تاييد مي

موسوي با اشاره به اين نكته آه تيم دفاعي و دادستاني يك ماه وقت دارند تا اعتراض خود را در اين 
ها صدام  اب اين زمانبا احتس: آشد، اظهار داشت حكم اعالم آنند و بازنگري حكم نيز يك ماه طول مي

  . احتماال تا قبل از بهار آينده اعدام خواهد شد
  . مدارآي آه ما ارايه داديم روشن مستدل و محكم هستند: وي تاآيد آرد

مقامات قضايي احتماال يك مكان ديگر را براي : اما لقمان سامرايي، يك قاضي عراقي اظهار داشت
  . اند العات وي نيز بوده است در نظر گرفتهاعدام صدام و برادر ناتني اش آه وزير اط

در همين حال بشير حسين نجمي، مرجع تقليد شيعيان در عراق ضمن مظلوم خواندن مردم عراق 
  . خواستار رسيدگي به اوضاع مردم اين آشور شد

 وي با انتقاد از دولت نسبت به ناامني در عراق ابراز نگراني آرد و گفت مرجعيت ديني عراق از تمام
  . ي عراق مبري و جدا است هاي ائتالف يكپارچه ها و تالش برنامه

ي  شاهدان عيني همچنين به خبرگزاري آلمان اعالم آردند نيروهاي ارتش عراق طي حمالتي به منطقه
  .  مظنون تروريست را دستگير آردند15عباس و مقداديه  دله

  . گورهايي در مقداديه خبر دادندالهويه در   جسد مجهول38در عين حال منابع پزشكي از دفن 
ي افراد مسلح ناشناس به روستاي زغاتيا، در شمال شهر الخالص دو عراقي  همچنين در اثر حمله

  . آشته شدند
العاده در عراق  از سوي ديگر نوري مالكي، نخست وزير عراق در خصوص بررسي تمديد حالت فوق

العاده،  در صورت تصويب تمديد قانون فوق. دخواستار برگزاري نشست پارلمان پشت درهاي بسته ش
  .  روز ديگر ادامه خواهد داشت30اين قانون در سراسر آشور به غير آردستان عراق به مدت 

ي االنفال  ي صدام و شش تن از همدستانش در پرونده و دوم محاآمه ي بيست در همين حال جلسه
  . آغاز به آار آرد

  
 .  اعدام با طناب دار محکوم شدصدام حسين، رهبر پيشين عراق، به

  ٢٠٠۶  نوامبر5 -١٣٨۵  آبان14ه یکشنب
 خواهد حکمش توسط جوخه ی پس از اعالم حکم در دادگاه گفت میبنا به گزارش ها و:بی بی سی

 .اعدام اجرا شود
،  در بغداد، پايتخت عراقیتي نوامبر در ميان تدابير شديد امن5 دادگاه که روز يکشنبه ی جلسه پاياندر

 .به اعدام محکوم کرد' جنايت عليه بشريت' رئيس جمهور سابق عراق را به جرم یبرگزار شد، قاض
زنده باد عراق ... اهللا اکبر: " گويد صدام پس از اعالم حکم گفتی در محل دادگاه می سی بی بخبرنگار

 ..."اهللا اکبر ... مرگ بر متجاوزين ... مرگ بر خائنين ... و ملت عراق
 از بروز ی برگزار شد که دولت عراق به دليل نگرانی دادگاه صدام حسين در شرايطیان پايجلسه

 مجاور مقررات منع رفت ی در بغداد و استان ها،ی سنی در ميان گروه های هواداران ویخشونت از سو
 . کليه خدمه ارتش را لغو کرده استیو آمد اعالم کرده و مرخص

 کند که صدور حکم صدام به فروکش ی در عراق فکر میکس گويند کمتر ی می سی بی بخبرنگاران
 . بکندیکردن خشونت ها کمک

  متهمان ديگرحکم
 ارشد دادگاه انقالب عراق ی و يک قاض،ی صدام حسين، برزان ابراهيم تکريتی اين جلسه برادر ناتندر

 .در زمان حکومت صدام حسين نيز به اعدام با طناب دار محکوم شدند
سين رمضان، معاون رئيس جمهور در زمان صدام حسين به حبس ابد محکوم شد و  طاها ياهمچنين

 .به پانزده سال زندان محکوم شدند' نقش داشتن در کشتار دجيل'سه مقام ديگر حزب بعث به دليل 
' کمبود مدارک' حزب بعث در دجيل به دليل ی از مقام های دادگاه، يکی اولين حکم صادر شده از سودر

 .تبرئه شد
 از ی بسياری گويد در حاليکه اعالم اين حکم يقينا شادی در بغداد، می سی بی نورث، خبرنگار باندرو

 را همراه خواهد داشت، اما مشخص نيست که واکنش - بويژه در ميان شيعيان و کردها -مردم عراق 
 . داشته باشدی در پی چه تبعاتی سنی پيکارجوی گروه هایاحتمال
اين کشتار در .  دجيل متهم بودی نفر از شيعيان در روستا148ونده، به کشتار  حسين در اين پرصدام
  . ترور صدام در اين روستا صورت گرفتی تالش نافرجام پيکارجويان شيعه برای و در پ1982سال 

  
  هاي جهاني به صدور حكم اعدام صدام  واآنش
  ي دارآويخته شود  صدام نبايد به چوبه: ي اروپا اتحاديه
  ي عطفي در عراق بود حكم صدام نقطه: بوش
  ٢٠٠۶  نوامبر6 -١٣٨۵  آبان15ه دوشنب
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صدور حكم اعدام براي ديكتاتور سابق عراق از يك سو با استقبال آساني آه آن را مجازاتي به حق و 
اي ضمن محكوم دانستن چنين  رو شد و از سوي ديگر عده دانستند روبه حتي آيفري خداوندي مي

اي  ي برگزاري انتخابات سرنوشت ساز ميان دوره  تحت عنوان ترفندي سياسي در آستانهحكمي از آن
  . ي آمريكا ياد آردند آنگره

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، طيف وسيع ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عراق از جمله  شدهالمللي نسبت به صدور حكم اعدام براي صدام ديكتاتور سرنگون  هاي بين واآنش

طرفي  ي اروپا با در نظر گرفتن مجازات مرگ نيز شك و ترديدها در خصوص بي مخالفت شديد اتحاديه
دادگاهي آه به اعدام صدام حكم داده منعكس آننده شكاف ژئوپولتيك جديدي است آه در پي تهاجم 

  . نظامي آمريكا به عراق و متعاقب آن خلع قدرت صدام ايجاد شد
ي صدام استقبال آرد، اما در عين حال اعالم داشت  ي اروپا از روند قضايي محاآمه ن ميان اتحاديهدر اي

  . ي دار آويخته شود آه ديكتاتور سابق عراق نبايد به چوبه
ي ارشد پاپ بنديكت شانزدهم در امور قضايي و  در همين حال در واتيكان و ناتو، مارتينو، نماينده

  . ي مقابله به مثل دانست ا به منزلهدادگستري، حكم اعدام ر
اين : آند، اعالم آرد ي جهاني فعاليت مي يك سازمان ايتاليايي آه با هدف لغو مجازات مرگ در گستره

ي حكومت صدام آه عامل قتل  آنهم عراقي آه اآنون با دوره. راه معرفي عراق جديد به جهان نيست
  . ام مجازات آرد، متفاوت استي بسياري را با حكم اعد هزاران تن بود و عده

ورتر شدن آتش  تواند موجب شعله برخي از رهبران جوامع اسالمي نيز هشدار دادند آه اعدام صدام مي
هاي بوش در خاورميانه را ناآام گذاشته و عالوه بر اين به  خشم مخالفان آمريكا شده و سياست

  . ها بيانجامد افزايش فعاليت تروريست
يكي از رهبران اسالمي تايلند آه خود رهبر يك گروه شبه نظامي در جنوب اين آشور ويتايا ويسترات، 

  . ها بدل خواهد ساخت اعدام صدام عراق را به جهنمي براي آمريكايي: است، اظهار داشت
ها و سياست داخلي اين آشور  ي صدام تنها مشكل مسلمانان نبود، بلكه به آمريكايي پرونده: وي افزود

شايد بوش از اين پرونده به بهترين نحو استفاده برده و به راي دهندگان آشورش . شد مينيز مربوط 
ها اآنون از امنيت آافي برخوردارند، اما با مرگ صدام خطرات  بگويد آه صدام ديگر از بين رفته و آمريكايي

  . ها را تهديد خواهد آرد بيتشري آمريكايي
آنش به صدور حكم اعدام براي صدام از اين مساله به عنوان جورج بوش، رييس جمهور آمريكا نيز در وا

هاي مردم عراق جهت جانشين ساختن حاآميت قانون به جاي حاآميت فردي  ي عطفي در تالش نقطه
  . مستبد ياد آرد

ي ديكتاتور  ي محاآمه هاي مقامات قضايي مسوول در پرونده آاخ سفيد ضمن تقدير و تشكر از تالش
اي  نه اظهارنظر در خصوص تالقي صدور اين حكم با فرا رسيدن انتخابات ميان دورهمخلوع عراق هر گو

  . آنگره آمريكا را رد آرد
  . اين گونه اظهارات نامعقول و مهمل است: توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد گفت

اق از سوي ديگر خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا آه آشورش سربازان خود را از عر
  . خارج آرده، بيان داشت آه دخالت نظامي در عراق اشتباهي فاحش بود

نظير هر : ي اروپا با مجازات اعدام صدام تاآيد آرد نخست وزير اسپانيا با تاآيد بر مخالفت اتحاديه
ي اروپا با مجازات مرگ موافق  شهروند ديگري صدام بايد به خاطر اقداماتش مجازات شود، اما اتحاديه

   .نيست
يي اعالم آرده  ي اروپا نيز مخالفت اين اتحاديه را با مجازات مرگ در هر پرونده رييس فنالندي اتحاديه

  . است
ي نظامي تحت امر آمريكا در  در حال حاضر به دليل شكست مداخله: نخست وزير اسپانيا تاآيد آرد

  . عراق الزم است در استراتژي هاي عراق تغييراتي ايجاد شود
 در عراق دموآراسي ، ثبات ، صلح ، نظم وجود ندارد و البته بايد اذعان داشت آه پناهگاهي :وي افزود

  . ها هم نيست براي تروريست
آنند، اما  اگرچه برخي از افكار عمومي جهان نسبت به اجراي حكم اعدام صدام ابراز شك و ترديد مي

ها در عراق   صدام به خشونتفدراسيون جهاني حقوق بشر ضمن رد اين حكم هشدار داد آه قصاص
  . گيري در اين آشور خواهد شد چنين موجب گسترش جريانات انتقام دامن خواهد زد و هم

  . شوراي اروپا نيز اعدام صدام را بيهوده و اشتباه توصيف آرد
لوئيس آربور، عضو ارشد آميسيون حقوق بشر سازمان ملل از دولت عراق خواست آه نسبت به 

ي روند تجديدنظر در حكم اعدام اطمينان خاطر حاصل آرده و حتي در صورت تاييد مجدد  اجراي عادالنه
  . اين حكم از اجراي آن ممانعت به عمل آورد

در پاآستان برخي مقامات ائتالف اپوزيسيون اين آشور مدعي شدند آه نيروهاي آمريكايي در عراق 
هاي بيگناه   حكومتش به آشتار انسان سال23 سال و نيم اشغال اين آشور بيش از صدام طي 3طي 

  . ي بوش به جرم دست داشتن در جنايات جنگي را خواستار شدند چنين محاآمه آنان هم. پرداختند
هاي نظامي  ي ائتالف مجلس متحد امل آه با همكاري رتبه حافظ حسين احمد، از قانونگذاران عالي

ها و هم پيمانانش را آه بيش  سي آمريكاييچه آ: اسالم آباد با واشنگتن مخالف است، اظهار داشت
  از صدام دست به قتل و آشتار زدند محاآمه خواهد آرد؟ 
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 خدا  ي مجازات در جوامع اسالمي و عربي برخي مسلمانان صدور حكم اعدام براي صدام را به منزله
  . اي آن را نمايشي مضحك دانستند براي ديكتاتور عراق دانستند، اما عده

.  مدت هشت سال با رژيم بعث عراق در جنگ بود نيز از حكم اعدام صدام استقبال آردايران آه به
  . انگليس و استراليا به عنوان متحدان آمريكا نيز از اين حكم استقبال آردند

رژيم صدام حسين جنايات دهشتناآي را : ي انگليس در اين خصوص گفت مارگارت بكت، وزير امور خارجه
متهمان به دست داشتن در جنايات بشري عليه مردم عراق اقدامي درست و ي  محاآمه. مرتكب شد

  . شود صحيح محسوب مي
ها نسبت به  ي صدام از اميدواري ي روند محاآمه مجموعه: جان هاوارد، نخست وزير استراليا اعالم آرد

  . برقراري اصول دموآراتيك حكايت دارد
ت اعدام صدام هشدار داد، اما نسبت به اجراي اين بار عراق در صور مسكو در خصوص پيامدهاي فاجعه

  . حكم ابراز ترديد آرد
اگر : آنستانتين آوزاچوف، رييس آميسيون پارلمان روسيه در امور خارجي در اظهاراتي اعالم داشت

باري براي عراق خواهد داشت آه براي اين آشور در  هاي فاجعه حكم اعدام صدام اجرا شود، پيامد
  . اشي جبران ناپذير استي فروپ آستانه

اين فقط يك . با اين حال بعيد است آه مجازات مرگ در مورد صدام به اجرا گذاشته شود: وي گفت
ي  آامال آشكار است آه محكوم شدن وي به اعدام به تجزيه. گيري از لحاظ اصول اخالقي بود تصميم

  . رسميت نخواهد شناختشود و اهل تسنن اين مجازات را به  ي عراق منجر مي بيشتر جامعه
ي صدام ابراز ترديد  ي خارجي در محاآمه ي روسيه نيز نسبت به مداخله سخنگوي وزارت امور خارجه

  . آرد
ي شهروندان يك آشور در هر  محاآمه:  روسيه گفت ي ميخاييل آامينين، سخنگوي وزارت امور خارجه

ي خارجيان  د و بايد بدون مداخلهشو پستي آه باشند يك موضوع داخلي براي هر آشوري محسوب مي
  . انجام شود

اي خونين در عراق به دليل صدور حكم اعدام براي  دولت فرانسه نيز ابراز اميدواري آرد اختالفات فرقه
  . صدام تشديد نشود

هاي بيشتر  اميدوارم اين تصميم منجر به تنش: ي فرانسه گفت فيليپ دوست بالزي، وزير امور خارجه
  . داري نشان دهند ها بتوانند خويشتن نشود و عراقي

  . گيري تصميم خود مردم عراق بوده است فرانسه به اين موضوع توجه دارد آه اين تصميم: وي گفت
  . فرانسه در اصل با مجازات مرگ براي هر آسي و در هرآجا مخالف است: وي گفت

مردان  تا اين موضع را براي دولتي اروپا در تالش هستند  فرانسه و شرآاي اتحاديه: بالزي تاآيد آرد
  . عراقي تعريف شود

ي صدام استقبال آرد با  ي توني بلر، نخست وزير انگليس از محاآمه ي ويژه اين در حاليست آه نماينده
  . اين حال با صدور حكم مرگ براي وي مخالفت نمود

 طوالني براي تصميم دادگاه هاي بسياري از مردم مدت: ي ويژه توني بلر در عراق گفت آن آلود، نماينده
 سال 35من شخصا . گويم من به تمام آساني آه در اين محاآمه دست داشتند تبريك مي. منتظر بودند

ام و اآنون از اين آه اين محاآمه انجام شده  از منتقدان اين رژيم به دليل نقض حقوق بشر بوده
اند و  هايشان جدا شده ه و از خانوادهصدها هزار نفر از مردم عراق شكنجه شده، آشته شد. خوشحالم

با اين حال با . اند گيري راضي اآثريت مردم عراق اآنون از اين تصميم. ها امروز خوشحالند ي اين همه
به . اما اين يك دادگاه عراقي و يك تصميم عراقي بود و بايد به آن احترام گذاشت. مجازات مرگ مخالفم

  .  اتفاقي رخ داده استخاطر مردم عراق بايد بدانيم آه چه
هاي سياسي موجود  مجازات مرگ براي صدام چالش: ي آفريقاي جنوبي نيز اعالم آرد وزارت امور خارجه

  . در عراق را حل نخواهد آرد
دولت اميدوار است اين حكم به : ي آفريقاي جنوبي اظهار داشت سخنگوي وزارت امور خارجه

  . هاي بيشتر در اين آشور منجر نشود خشونت
ي جورج بوش را به اتهام  معاون رييس جمهور ونزوئال با توجه به صدور حكم اعدام براي صدام محاآمه

  . آشتار مردم عراق خواستار شد
به محض شنيدن خبر محكوميت صدام به اعدام با خود گفتم : معاون رييس جمهور ونزوئال اظهار داشت

ا خواهد بود؛ چرا آه جورج بوش نيز در جنگ عليه ي جورج بوش، رييس جمهور آمريك زمان آغاز محاآمه
  . عراق به نوعي عامل آشتار دسته جمعي مردم اين آشور بوده است

ي صدور  ي االنفال درباره از سوي ديگر منقذ فرعون، دادستان آل دادگاه جنايي عراق در خصوص پرونده
دام عليه صدام و برزان تكريتي و صدور حكم اع: ي الدجيل گفت حكم اعدام عليه صدام در خصوص پرونده

  . عواد بندر بر اساس قانون بوده است و از لحاظ قانوني آامال درست است
 قانون مجازات، هر فردي آه در 15ي  بر اساس ماده: ي لندني الشرق االوسط گفت فرعون به روزنامه

ر اين خصوص صدام و هر اجرا و طرح جنايت و آشتار دسته داشته باشد، بايد محكوم به اعدام شود و د
  . آسي آه مسوول مستقيم جنايت الدجيل است اعدام خواهد شد

دادگاه روند عادي خود را طي خواهد آرد و هيچ چيز روند : ي دادگاه االنفال گفت وي در خصوص ادامه
ا از وي صدور حكم اعدام صدام اين دادگاه را لغو نكرد و هيچ اتهام ديگري ر. دادگاه را تغيير نخواهد داد

  . آند ساقط نمي
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  . رييس جمهور و هيچ شخصي حق بخشيدن يا آاهش مجازات را ندارد: فرعون افزود
 روز حكم اعدام بايد بعد از تصويب هيات بررسي دستور حكم اجرا شود و 30طي : وي خاطر نشان آرد

  . در صورت وجود اشكال قانوني دادگاه بايد مجددا راي دهد
ي دادگاه صدام و هم  د جوحي، رييس هيات تحقيقاتي دادگاه جنايي عالي ويژهدر همين حال قاضي رائ
ي اينكه آيا صدام قبل از قرائت حكم در دادگاه   درباره- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  دستانش به روزنامه

نه صدام و نه هيچ متهم ديگري قبل از قرائت حكم از حكم اطالع : از حكم اعدام آگاهي داشت گفت
داند چه حكمي در  يابد اما به اعتقاد من تمام متهمان بر سر هر جنايتي آه مرتكب شده تقريبا مي نمي

  . انتظارش است
 2004 قاضي است و از سال 9هيات بررسي حكم در دادگاه جنايي آه متشكل از : قاضي جوحي گفت

براي بررسي و تاييد پردازد و هيچ سقف زماني   مي هاي صادر شده تشكيل شده است به بازنگري حكم
  . حكم و يا نقض آن وجود ندارد

ي پايان زندگي او نيست چرا آه  صدور حكم اعدام در حق هر متهمي به منزله: وي خاطر نشان آرد
صدام اتهامات ديگري نيز دارد آه بايد محاآمه . حكم بايد بررسي شود و ممكن است لغو يا تاييد شود

ي االنفال حاضر شود و مورد بازجويي   در دادگاه رسيدگي به پروندهدر واقع صدام زنده است بايد. شود
  . قرار گيرد

زمان اجراي حكم صدام به اجرا آنندگان حكم مربوط است و تاييد و امضاي حكم بايد : جوحي افزود
  . توسط هيات رييسه صورت گيرد

 است و حق مخالفت با حضور ي االنفال اجباري حضور صدام در دادگاه رسيدگي به پرونده: وي ادامه داد
  . در دادگاه را ندارد

ي قطع روابط با آمريكا  اجراي حكم اعدام براي صدام به منزله: اي اعالم آرد حزب بعث عراق نيز در بيانيه
  . ها از نظر اين حزب رد شده است است و هرگونه ارتباط جديد ميان حزب بعث و آمريكايي

  . ت عليه نابودي نيروهاي آمريكايي استوار خواهد بودگيري اين حزب در ادامه مقاوم موضع
العاده در خصوص بغداد به منظور تكميل نابودي دولت و تسويه  حزب بعث تهديد به اجراي طرحي فوق

  . هاي مرگ آرده است هاي شبه نظامي و جوخه  با گروه حساب
از اعالم : ر شد تاآيد آرداش آه چند ساعت بعد از صدور حكم اعدام صدام منتش حزب بعث در بيانيه

استقالل و آزادي و اصول استراتژيك حزب و مقاومت تا زمان حضور نيروهاي آمريكايي و ايجاد حاآميت 
  . گيري نخواهيم آرد آامل عراق آناره

حكم اعدام تنها حزب بعث و : هاي عراقي را خواستار شده و افزود اين حزب افزايش همكاري گروه
  . دف قرار داده استرهبران آن را مورد ه

حزب بعث صدور حكم اعدام را تالش آمريكا براي متوقف ساختن مقاومت دانست و تهديد آرد حمالتش 
  . عليه دولت عراق را افزايش خواهد داد

اي آمريكا بود آه در جهت  حكم اعدام هم زمان با انتخابات ميان دوره: در ادامه اين بيانيه عنوان شد
  .ي خواهان و جورج بوش بودخدمت به اهداف جمهور

  
  . تمديد آرد) دوشنبه(دولت عراق منع آمد و شد خودروها را در سه استان اصلي عراق تا عصر امروز 

  ٢٠٠۶  نوامبر6 -١٣٨۵  آبان15ه دوشنب
 ميان   به دنبال درگيري به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي  سلح عراقي آه بعد از قرائت حكم در خصوص صدام به وقوع پيوست، دولت عراق در استانافراد م
الدين از صبح روز يكشنبه تا صبح روز دوشنبه منع آمد و شد اعالم آرده بود؛  اصلي بغداد، ديالي و صالح

  .  امروز نيز تمديد شد18اما اين مدت تا ساعت 
ادامه منع آمد و شد و يا لغو آن به اوضاع امنيتي آشور :  گفتاحمد الخفاجي، معاون وزير آشور عراق،

بستگي دارد و تمديد اين دوره در نتيجه ادامه تظاهرات مردمي در خصوص صدور حكم اعدام درباره 
  . صدام و دو تن از همدستانش است

 حمايت از از سوي ديگر، صدها تن از شيعيان شهرهاي جنوبي بغداد امروز براي دومين روز متوالي در
  . حكم صادره در خصوص صدام دست به تظاهرات زدند

ها با تجمع در مرآز اين شهر، با استقبال از صدور اين حكم و در حالي آه  در حله نيز صدها تن از عراقي
  ". صدام بايد اعدام شود"زدند  هايي از مقتدي صدر را در دست داشتند فرياد مي عكس

ها و مقاماتي از  ابير شديد امنيتي برگزار شد، مسووالن محلي استاندر اين تظاهرات آه در ميان تد
  . جناح صدر و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز حضور داشتند

. در موصل نيز مخالفان حكم اعدام صدام در حال برگزاري تظاهرات بودند آه به اجبار پليس متفرق شدند
دادند، به اسرار پليس  ريادهايي در حمايت از وي سر ميآنها آه با در دست داشتن تصاويري از صدام ف

  . متفرق شدند
از سوي ديگر، جواد البوالني وزير آشور عراق، دو شبكه تلويزيوني محلي عراق را به دليل پخش 

  . هايي در خصوص تحريك و دعوت به خشونت بست برنامه
هاي  تور بسته شدن شبكهبوالني دس: عبدالكريم خلف، سخنگوي وزارت آشور عراق بيان داشت

  . تلويزيوني الزوراء و صالح الدين را صادر آرده است
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هاي گارد ملي عراق در فلوجه يك تن آشته و  در همين حال، در انفجار امروز يك بمب در مسير گشتي
  . چهار تن ديگر زخمي شدند

شرق فلوجه آار گذاشته به گفته منابع امنيتي، اين بمب در آنار جاده در منطقه الصقالويه در شمال 
  . ها وخيم گزارش شده است شده بود آه زمان عبور خودرو منفجر شد آه حال سه تن از زخمي

اي اعالم آرد آه طي دو روز گذشته سه تن از سربازان آمريكايي در استان  ارتش آمريكا نيز در بيانيه
  . اند االنبار غرب عراق آشته شده

سه تن ديگر از سربازانش را در اثر سقوط امروز يك فروند هليكوپتر ارتش آمريكا هم چنين افزود آه 
  . الدين شمال بغداد از دست داده است آمريكايي در استان صالح

  . ها در حال پيگيري علت سقوط هستند بر اساس اين بيانيه، آمريكايي
 تن و آمار آلي 16ه هاي آشته شده از اوايل ماه جاري ميالدي ب بر اساس اين گزارش، تعداد آمريكايي

  . رسد  تن مي2832آشته شدگان آمريكايي از آغاز جنگ به 
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آبان16:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر7 -١٣٨۵  آبان16ه سه شنب

ه رزمايش سپاه روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از واکنش ها ب:بی بی سی
پاسداران و حکم اعدام صدام حسين نوشته اند و گزارش هايی از جلسه پر تشنج مجلس بر سر اليحه 

انگشت نگاری آمريکاييان و مخالف ديوان عدالت اداری با طرح رييس جمهوری در سپردن کار سازمان 
  .برنامه به استانداری ها منتشر کرده اند

شريه اسرائيلی را در صدر اخبار خود نقل کرده اند که مدعی شده  نوشته های يک نکيهان و رسالت
  .است توانايی های موشکی ايران برای پنتاگون ناشناخته بود

، رحيم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران، گفته است رزمايش رسول اعظم پيام رسالتبه نوشته 
هم زدن امنيت منطقه روشنی برای دشمنان فرستاد، دشمنانی که از آن سوی درياها برای بر

  .  اند، پيام رزمايش رسول اعظم را به خوبی دريافت کردند خاورميانه آمده
 در بين اخبار ويژه خود نوشته سپاه پاسداران در روز پنجم رزمايش پيامبر اعظم، عمليات بستن کيهان

  . تنگه هرمز در مواقع اضطراری را با موفقيت چشمگيری تمرين کرد
اخبار خود از تشنج در مجلس بر سر طرح اليحه انگشت نگاری از آمريکايی ها خبر داده  در صدر آينده نو

که بعد از آن رخ داد که عده ای از نمايندگان امضا کننده طرح با اطالع از نظر رييس جمهوری خواستند با 
  . داده بودندپس گرفتن امضای خود آن را از دستور خارج کنند در حاليکه هفته گذشته به فوريت آن رای 

 نمايندگان معترض معتقد بودند شان مجلس رعايت نشده است و اظهار نظر کردند که اعتمادبه نوشته 
اين پيشنهاد پس گرفتن امضا ها قابل طرح نيست و بايد اليحه در مجلس بدون توجه به اظهار نظر رييس 

  .دولت مطرح شود
وع آن نوشته بررسی طرح به جلسه بعدی  بدون اظهار نظری درباره تشنج در مجلس و موضکيهان

  . موکول شد
 از قول رييس کميسون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نوشته نمايندگان مجلس اجازه رسالت
  . دهند که طرح انگشت نگاری از اتباع آمريکايی از دستور کار مجلس خارج شود نمی

سوال که آيا با وجود اين که دولت مخالف اين به گزارش اين روزنامه، عالالدين بروجردی در پاسخ به اين 
وقتی فوريت اين طرح توانست در مجلس رای بياورد حتما : طرح است اين طرح رای خواهد آورد؟ گفت

  . کليات آن نيز رای خواهد آورد
 رييس قوه قضاييه حکم قاضی پرونده صدام حسين مبنی بر اعدام رييس صاحب قلمبه نوشته روزنامه 

ق عراق را شجاعانه و مرهمی بر دردهای ملت ايران و عراق خوانده و گفته اين حکم آثار جمهوری ساب
  . مثبتی بر اين دو ملت خواهد گذاشت و سرنوشت صدام درس عبرتی برای همه ديکتاتورها خواهد بود

 انسان بی گناه ساکن ١۴٨ وقتی حکم قتل عام ١٩٨٢ نوشته صدام خودکامه بغداد، سال خراسان
را صادر می کرد حتی لحظه ای به اين روزها نمی انديشيد که اگر چنين بود پس از آن واقعه " لالدجي"

  . مرتکب صدها جنايت و تجاوز عليه ملت خود و کشورهای همسايه اش نمی شد
 خودکامگی، خودمحوری و در سر پروراندن سودای آقايی و سيادت بر اعراب و فراتر خراسانبه نوشته 

 با پشت گرمی به سردمداران نظام سلطه، تجهيزات و نيروی نظامی موجب شده بود که از آن بر منطقه
  . آتش و عطش قدرت طلبی روز به روز در وجود ديکتاتور شعله ورتر شود

 که يک روز قبل از صدور حکم اعدام صدام حسين صدور چنين حکمی را جمهوری اسالمیروزنامه 
د نوشته معلوم نيست که اين حکم به اجرا درآيد زيرا اوضاع عراق بعيد دانسته بود امروز در سرمقاله خو

  . پيچيده تر از آن است که بتوان حتی فردای آنرا پيش بينی کرد
 نوشته شايد جدی ترين سئوال اين باشد که اصوال آيا منافع آمريکا در جمهوری اسالمیروزنامه 

ی از صدام نيمه جان برای از دست ندادن بهانه اعدام صدام است يا زنده نگهداشتن او باهدف بهره بردار
  . ادامه اشغال عراق
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 از قول فرماندار زابل نوشته افغان ها از جريان رود مرزی هيرمند به سمت ايران در منطقه ايرانروزنامه 
سيستان جلوگيری کرده اند و در پشت تاج سد کجکی بر روی رودخانه هيرمند در کشور افغانستان 

  . آب جمع شده استمقدار زيادی 
 گفته جريان رود مرزی هيرمند به منطقه سيستان اکنون قطع و  ايرانآقای کيخا به نوشته روزنامه

ساکنان اين منطقه را با مشکالت متعددی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، دامداری و صيادی 
ان با هدايت آب به مزارع خود اقدام روبرو کرده در حالی که افغان ها در مسير رودخانه هيرمند به مرز اير

  .به کشت خشخاش کرده اند
 خبر داده به تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از اين پس طرح های تبليغاتی هم قبل از کيهان

  . اجرا بايد از ارشاد مجوز دريافت کند
ا عالوه بر بروز برخی  گفته اند در گذشته اکران تعدادی از طرح هکيهانماموران وزارت ارشاد به نوشته 

مشکالت و نارضايتی ها در جامعه که ناشی از ناديده گرفتن قوانين و مقررات تبليغات در کشور و ارزش 
اين . های ملی بوده است، باعث ضرر و زيان کانون های تبليغاتی و صاحبان آگهی ها شده است

اليد ها و پوستر های تبليغاتی و تصميم در باره آگهی های نشريات، کانون های آگهی، فيلم ها و اس
  .ديوار کوب های شهری می شود

  
   آبان14:  ايرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر5 -١٣٨۵  آبان14ه یکشنب
روزنامه های صبح يکشنبه تهران در عنوان های اصلی خود از سالروز اشغال سفارت :بی بی سی

. ريکايی گروه هايی از مردم چاپ کرده اندآمريکا در تهران نوشته و عکس هايی از تظاهرات ضدآم
مخالفت روسيه و چين با قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت، و احتمال صدور رای اعدام صدام 

  .حسين از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در عنوان بزرگ خود از مقاومت روسيه و چين با قطعنامه اروپا عليه ايران خبر داده و نوشته رسالت

اين روزنامه گزارش کرده . حاتی گسترده را درباره پيش نويس قطعنامه پيشنهاد کرده است سيه اصالرو
که روسيه به منظور بازماندن باب مذاکرات خواستار آن است تا تحريم ها عليه ايران فقط به اقداماتی 

  . ی کندمحدود شود که از دستيابی تهران به تسليحات هسته ای و موشک های بالستيک جلوگير
 نيز عنوان اصلی خود را به مخالفت مسکو و پکن با آمريکا و اروپا اختصاص داده و نوشته اعضای کيهان
 گفتگوهای خود درباره چگونگی برخورد با ايران را در شورای امنيت در حالی از سر گرفتند که ۶گروه 

  . ا و آمريکا ادامه می دهندروسيه و چين همچنان به مخالفت سرسختانه خود با روند مورد نظر اروپ
توافق کشورهای عضو شورای امنيت بر سر تحريم ايران در هيچ يک از روزنامه های صبح تهران منعکس 

  . نشده است
 از قول محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نوشته هرگونه تحريم ايران، ايرانروزنامه 

 قطعًا رشد سرمايه گذاری در منطقه را به خطر خواهد اقتصاد منطقه را با مشکل روبرو خواهد ساخت و
  . انداخت

، آقای رضايی با بيان اين مطلب به تلويزيون دبی گفته است احتمال تحريم اقتصادی ايرانبه نوشته 
ايران وجود دارد، اما تحريم پيش از آنکه به ايران آسيب برساند، به منطقه و جهان آسيب وارد خواهد 

  . بورس در خليج فارس و خاورميانه خواهد شدکرد و موجب سفوط
جمهوری يک هفته بعد از انتشار اخباری درباره افزايش موارد خودکشی در ميان دانشجويان، روزنامه 

 نوشته که يک نماينده مجلس ايران خرافات آميخته با مسائل مذهبی را موجب کمرنگ شدن اسالمی
  . ته استمسائل دينی و باال رفتن ميزان خودکشی دانس

 گزارش کرده اين نماينده مجلس ايران از تدوين طرح جامع پيشگيری از خودکشی جمهوری اسالمی
دانشجويان در وزارت علوم خبر داده و گفته يکی از داليل خودکشی دانشجويان کاهش توکل آنان به 

  . خداست که در اثر رواج خرافات در جامعه پيش ميآيد
ان با چاپ عکس هايی از صدام حسين، رييس جمهور سابق عراق، در بيش تر روزنامه های صبح تهر

  .باالی صفحه اول خود احتمال داده اند که امروز رای اعدام وی صادر شود
 نوشته بررسی های نهايی مربوط به صدور حکم نخستين دادگاه محاکمه صدام حسين، ايرانروزنامه 

ز وکالی مدافع صدام حسين پيش بينی کرده که روز در حالی که يکی ا. ديکتاتور عراق انجام شده است
يکشنبه حکم اعدام وی صادر شود، و شبکه الجزيره نيز از اعالم آماده باش پليس وارتش عراق وتدابير 
شديد امنيتی در اين کشور، به عنوان نشانه ای بر صدور حکم اعدام صدام حسين و نه تبرئه يا حبس 

 نوشته ناظران در خصوص حکم اعدام صدام و نيز اراده محکمه ويژه يراناابد او ياد کرده است، روزنامه 
  . او برای صدور چنين حکمی ابراز ترديد کرده اند

در صدر اخبار خود نوشته در حالی که طبق وعده " جهان در انتظار حکم تاريخی" با عنوان همبستگی
هايی محاکمه صدام و هفت تن از داده شده از سوی مقامات آمريکايی و عراقی احتماال امروزحکم ن

نفر از شيعيان دجيل صادر خواهد شد، ارتش و نيروهای امنيتی عراق ١۴٨همدستانش به اتهام کشتن 
در حالت آماده باش قرارگرفتند، فرودگاه بغداد تعطيل شد و مردم از بيم افزايش حمالت تروريستی از 

    .ها امتناع کردند آمدن به خيابان
وزارتخانه های دفاع و کشور به حال آماده باش در آمده و تمامی نيروهای خود را به  نوشته همبستگی

  . وظايفشان فراخونده و وزارت دفاع تمامی مرخصی های کارکنان و نيروهای ارتش را لغو کرده است
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 خبر داده سفر جالل طالبانی، رئيس جمهوری عراق، که قرار بود امشب ايراندر همين حال روزنامه 
 با اعالم خبر تعويق سفر ايرانيک منبع آگاه به نوشته روزنامه . د تهران شود، به تعويق افتاده استوار

طالبانی گفته اين تعويق به علت سفرهای آقای طالبانی به کشورهای اروپايی است و دليل ديگری هم 
  .واهد آمدندارد و رئيس جمهوری عراق پس از ديدار از فرانسه از چند کشور ديگر به تهران خ

 را رد کرد و طرحی که دو سال در   مد و لباس  ساماندهی  طرح  نگهبان  خبر داده که شورایاعتماد
، به نوشته روزنامه اعتماد،   نگهبان  شورای سخنگوی. مجلس صرف بررسی آن شد به مجلس برگشت

  . شد   شناخته  اساسی  قانون  شصت  مغاير با اصل  طرح  اين  دوم گفته است ماده
   مد و لباس  و سياستگذاری  ساماندهی  برای  ای  ايران بايد کميته  اساسی  قانون  شصت  اصل مطابق
   اين  اخير مصوب مجلس اما در قانون.  شوند  جمهور انتخاب  با تاييد وزرا و رييس  آن  و اعضای تشکيل
  .  بود  شده  گرفته  ناديده موضوع

داند   خود می  مصوبات ترين  از مهم  را يکی  طرح  مجلس هفتم اين ی فرهنگ گفتنی است که کميسيون
 در   لباس  ويژه  دو نمايشگاه  و برگزاری  جامعه  در سطح  فراوان های  بعد از جنجال  مد و لباس ساماندهی

  . رسيد  تصويب  آرا به  شد و با اکثريت  مطرح  علنی صحن
  

   آبان15:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر6 -١٣٨۵  آبان15ه بدوشن

روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به محاکمه و حکم اعدام صدام :بی بی سی
نامه اعتراض نهضت . حسين اختصاص داده و از جانب ملت ايران از اين حکم ابراز شادمانی کرده اند

سط کنفدراسيون جهانی فوتبال و اعدام شش تن از آزادی ايران به وزير اطالعات، تهديد فوتبال ايران تو
  . همدستان عبدالمالک ريگی در زاهدان از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

وکيل ” رمزی کالرک“ اشاره کرده که در آغاز جلسه آخر دادگاه صدام حسين، قاضی دادگاه، رسالت
صدام و همدستانش .  از جلسه اخراج کردآمريکايی گروه وکيالن مدافع و دادستان کل پيشين آمريکا را

 هزار کرد در قالب عمليات انفال محاکمه ١٨٠از اين پس و در دور دوم دادگاه به اتهام کشتار بيش از 
  . خواهند شد
 اضافه کرده که هيات علمای اهل سنت عراق صدور حکم عليه صدام را غيرقانونی دانست در رسالت

 حداقل حکمی است که بايد برای صدام در  اعدام،: ان تصريح کرد حالی که سخنگوی وزارت خارجه اير
 مخصوصا در جنگ تحميلی  نظر گرفته شود، ولی اين به معنای اين نيست که به ساير جنايات صدام،

  . رسيدگی نشود
 در گزارش دادگاه صدام حسين نوشته رييس جمهوری سابق عراق تا پيش از جنگ نخست کيهان

، به عنوان بازوی نظامی کاخ سفيد در منطقه، از خدمات و ١٩٩١ خليج فارس در آمريکا با عراق در
اين روزنامه خبر داده که . تسليحات واشنگتن و کشورهای اروپايی برای جنگ با ايران بهره فراوانی برد

نوری مالکی، نخست وزير، و جالل طالبانی، رييس جمهوری، عراق محاکمه صدام حسين را عادالنه 
  . کرده اند اما هيئت علمای اهل سنت عراق محاکمه صدام را غيرقانونی خوانده اندتوصيف 

 نوشته ديکتاتور، شيری بی يال و دم و اشکم می شود و چهره عبوس و لباس فخيمش به کارگزاران
نمادهای ديکتاتوری، نمادهای . جای وحشت آفرينی و حس احترام ناخواسته اسباب خنده می شود

، مجسمه های غول پيکر از پيکر ديکتاتور ها، رجزخوانی های بی پايه، حماسه سرايی مانايی نيستند
ديکتاتورها .های بی حاصل و در نهايت غرور و اعتماد به نفس کاذب، نشانه های عمومی يک ديکتاتوراند

  . سعی می کنند نشانه های معنايی خويش را هميشه با خود حمل کنند
معاصر اين دست ديکتاتورها هيتلر است؛ مردی عبوس که وقتی غرورش به نوشته اين روزنامه نمونه 

ديکتاتورهای ديگر نيز .شکست، ماشه اسلحه کمری اش را چکاند و در همهمه آتش جنگ خاموش شد
  . همگی آرزو دارند که روز شکست، سرنوشتی چون هيتلر پيدا کنند
 در مقاله ای ابراز عقيده عتماد ملی امحمد علی ابطحی معاون سابق رييس جمهوری ايران به نوشته

ها و اشغالگران اجازه  کرده که محاکمه پرحوصله صدام در عراق نشان داد که مردم عراق اگر تروريست
  . دهند ظرفيت تحمل دموکراسی را دارند

ه  مند بودم ديپلماسی فعالتری در ايران به کار گرفت آقای ابطحی نوشته به عنوان يک ايرانی البته عالقه
اگر خاندان . گرديد  شمار عليه مردم ايران محاکمه می  های بی حسين به جرم جنايت شد تا صدام می 

ديدند که جنايتکار بزرگی که آن همه سرمايه  شهيدان ، جانبازان، اسيران و ايثارگران با چشم خود می 
  .  کردند  افتخار میشد حتما بيشتر ارزشمند را از ايران گرفت به اين دليل محکوم به اعدام می 

 نوشته هرچند آمريکا اميدوار است که پس از مدتی کوتاه از افزايش خشونت اعدام صدام اعتمادملی
زيرا . بتواند همه اميدها برای تغيير شرايط را بر باد دهد اما پذيرش اين نظريه چندان سهل نخواهد بود

  ! ای برای خالصی وی باشد  بهانه بسا تنزل جنايات صدام حسين به سرکوب مردم دجيل خود چه 
 مساله ديگر مهندسی کردن بحران و هدايت هوشمندانه شرايط عراق امروز اعتماد ملیبه نوشته 

تری  خوبی هدايت نشود، دولت آمريکا در داخل جامعه خود دچار مشکالت عميق  اگر اين مهم به. است
بخش جراحاتی عميق و کهنه  يران تسلی هرچند اعدام ديرهنگام صدام حسين برای ملت ا. خواهد شد

  . است اما لزوما به معنی حل مشکالت پيچيده آمريکا در عراق نيست
 در عنوان اصلی صفحه اول خود با تيتر بزرگ سردار مفلوک قادسيه به نحليل حکم اعدام رييس اعتماد

   بست  می  بغداد قداره های  در خيابان  روز که  آن  چه  صدام جمهوری سابق عراق پرداخته و نوشته جسم
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   که  روزی  شد و چه  مرتکب  سالگی٢٠ خود را در   قتل  اولين  که  زمان  آن کرد و چه  می   کشی و عربده
  .  نبود  مهم  چندان  گذاشت  سر می  پشت  عراق  سياسی  را در دستگاه  و موقعيت  مقام  ترقی های پله 

   قيام  تازه  ملتی  شد تا عليه  داوطلب  که  زمان با اهميت بوده که   آن در  صدام به نظر اين روزنامه جسم
 را   جنگ  سياه  تفنگ  ماشه  قادسيه  نام  به  با توسل  سردار مفلوک اين.  بپردازد  و خشونت  جنگ  به کرده

  . کند  خود را ثابت  و سرداری  قهرمانی  و رذالت  از دنائت  چکاند تا در منجالبی  ايران  ملت ابتدا عليه
يک روز بعد از آزاد شدن آخرين گروگان جاده مرزی در زاهدان که به نوشته روزنامه های روز گذشته با 

 خبر داده که شش نفر از همدستان عبدالمالک ريگی اعتمادپرداخت چندين ميليون تومان انجام شد، 
نز الگانس نيروی انتظامی و به آتش کشيدن آن به اتهام آدم ربايی اتباع آلمان هلند و ايرلند و حمله به ب

  . و بمب گذاری به دار آويخته شدند 
 نوشته که اعدام اين عده در برابر چشم مردم در دهکده المپيک زاهدان صورت گرفت و مردم از اعتماد

  .آن ابراز خشنودی کردند
  

   آبان17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر8 -١٣٨۵  آبان17ه چهار شنب

روزنامه های امروز صبح مقاالت و گزارش های مهم خود را به اخبار و گزارش هايی درباره :بی بی سی
انتخابات آمريکا و نيکاراگوئه و همچنين انتخابات آينده مجلس خبرگان و شوراها در ايران اختصاص داده 

وس و انحالل کانون کارفرمايان اند و در مطالب ديگر خود به قراردادهای سياسی و اقتصادی ايران و بالر
  .به دستور وزارت کار پرداخته اند

 پيروزی سانديست ها در انتخابات نيکاراگونه را به معنای افزايش قدرت چپ ها در آمريکای کارگزاران
  . التين دانسته و در صدر اخبار خود آورده است 

های اخير با انتخابات انجام شده در گزارش اصلی اين روزنامه جدولی است که نشان می دهد در سال 
در کشورهای مختلف آمريکای التين قدرت در اکثرکشورها به دست گروه های چپ راديکال و ميانه 

  .افتاده که به هر حال مخالف آمريکا هستند
 در تفسير سياسی خود نوشته اعالم خبرحکم اعدام صدام، ديکتاتور عراق، درآخرين ساعات رسالت

  .  محبوبيت جمهوری خواهان را چند درصدی افزايش داد باتی ،رقابت های انتخا
 با وجود آن که انتخابات مياندوره ای امسال لقب پرخرج ترين انتخابات رسالتبه پيش بينی مفسر 

 ميليارد دالر هزينه تبليغات شده اما به دليل عملکرد گذشته ٣تاريخ آمريکا را به خود اختصاص داده و 
صاری دوحزبی، در خوشبينانه ترين حالت، نيمی از جمعيت رای دهنده آمريکا به احزاب و سيستم انح

  . پای صندوق ها می روند
 مهمترين جنبه از انتخابات آمريکا را اين ديده که دو حزب دموکرات و جمهوريخواه آمريکا هزاران کيهان

پيروزی شان، از " ديده شدندز"وکيل و دانشجوی رشته حقوق را استخدام کرده اند تا برای جلوگيری از 
  . نزديک بر حوزه های انتخاباتی حساس نظارت کنند

 قاضی را راهی اينگونه ٨٠٠ اين در حالی است که وزارت دادگستری آمريکا نيز بيش از کيهانبه نوشته 
  . حوزه ها کرده و سازمان های مدافع حقوق اقليت ها هم از بسيج صدها وکيل خبر داده اند

ر مقاله ای نوشته جمهوريخواهان تمام تالش و سعی خود را در ماههای اخير بر اين قرار  دکارگزاران
داده اند که از توانمندی های وسيع سازمانی و برتری که در خصوص ترغيب وفاداران حزبی به شرکت 

 در در انتخابات در مقام مقايسه با دموکرات ها دارند حداکثر بهره را ببرند تا شکستی قابل مديريت
  . مجلس نمايندگان و حفظ برتری تضعيف شده را در سنا امکانپذير سازند

 جدا از اينکه کدامين حزب به خواست های خود برسد به کارگزارانبه نوشته حسين دهشت يار در 
اين نکته باريک بايد توجه شود که نتايج اين انتخابات تاثير قليلی بر سياست های بين المللی آمريکا و 

 بحران عراق خواهد داشت چون رييس جمهوری آمريکا از آن قدرت برخوردار است که بتواند باالخص
  . سياست های خود را در مدت باقی مانده پيش ببرد

 نوشته اکثريت هر يک از دو مجلس اگر در انتخابات امروز در اختيار حزب دموکرات قرار گيرد،  جام جماما
  . ، برای تصويب قوانين دلخواهش به خطر خواهد افتادموقعيت جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا

به نوشته اين روزنامه تبليغات انتخابات مياندوره ای عمدتا بر جنگ عراق، وضعيت اقتصادی و رسوايی 
  . های مالی متمرکز بوده است

بوش، های خارجی  ها با نارضايتی از سياست  احتمال داده که امروز در انتخابات آمريکايی اعتماد ملی
به ويژه از جنگ عراق، ناخودآگاه در جبهه مخالف جمهوريخواهان قرار بگيرند و مخالفت با جنگ در گذر 

  . ها تبديل شود  ضعف به نقطه قوت دموکرات   زمان از نقطه
ها پس از يک دهه انتظار بتوانند  اين روزنامه بر همين اساس نتيجه گرفته که بايد انتظار داشت دموکرات

 های  ت جمهوريخواهان بر دو مجلس آمريکا پايان داده و فشار مضاعفی را برای تغيير سياستبه حکوم
  . افروزانه بوش وارد سازند يکجانبه و جنگ 

 در کاريکاتوری جورج بوش را کنار صندوق رای نشان داده که به صدام حسين اشاره کرده که سرمايه
  .فتن رای جمهوريخواهان می شودآماده دار باشد و باال دار رفتن وی باعث باالر

 عنوان اصلی خود را به انتخابات آينده در ايران اختصاص داده و از قول وزير کشور نوشته دولت و رسالت
  .وزارت کشور آماده برگزاری يک حادثه مهم هستند
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ی صيانت از  آذر تمام توان خود را برا٢۴ وزير کشور با تاکيد بر اينکه دولت در انتخابات رسالتبه نوشته 
بازرسان انتخابات با اجرای دقيق قانون سالمت انتخابات را تضمين : گيرد، گفت رای مردم به کار می 

  . کنند
 های بازرسی انتخابات گفته درآينده نزديک   مصطفی پورمحمدی درگردهمايی هياترسالتبه گزارش 

 دادن  ميليون نفرواجد شرايط١٠٠زيرا با بزرگترين مانور مردمی دربرگزاری انتخابات مواجه خواهيم بود 
 هزارصندوق اخذ ١٣١ای مجلس درسه حوزه انتخابيه با  رای درسه انتخابات خبرگان، شوراها ومياندوره 

  . رای شرکت خواهند کرد
 انعقاد قرارداد بين ايران و بالروس را با اهميت ديده و خبر داده که در جريان سفر رييس ايرانروزنامه 

ميليون ٣۵٠روس به تهران اسناد همکاری و تفاهم نامه های سياسی اقتصادی به ارزش جمهوری بال
  . دالر تهران امضا شد

در همين مورد، کيهان نوشته است که الکساندر لوکاشنکو در تهران گفت پيوند سياسی که ميان دو 
شتن روابط اقتصادی کشور برقرار است بايد توسط روابطی ديگر حمايت شود که از جمله آن ها الزمه دا

  . ميان دو کشور است
ميليون دالر است که آقای ٣۵٠رييس جمهوری بالروس گفته که ارزش امروز قراردادهای دو کشور حدود 
  .احمدی نژاد گفته است که می توان اين رقم را به يک ميليارد دالر رساند

  .  منحل شد به دستور وزارت کار کانون عالی کارفرمايان ايرانسرمايهبه نوشته 
خبر اين روزنامه نشان می دهد که وزارت کار به دنبال انتخابات پرجنجال اين کانون که از مجموع انجمن 

ها و کانون های متعدد کارفرمايی تشکيل شده، انتخابات انجام شده را غيرقانونی خوانده و بر همين 
  . اساس اعالم داشته که کار کانون تمام است

ی روزنامه نگاران اين دومين کانون و انجمن مهمی است که به تصميم وزارت کار به دنبال انجمن صنف
  .دولت احمدی نژاد فعاليت مديرانش غيرقانونی اعالم می شود
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