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

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا( دولتهای بزرگرژیم ایران و

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  استسمي ظهور فاشطی جهان مشابه شراطیشرا: بلر
  )2007 اکتبر 19 (١٣٨۶ مهر 27ه جمع

 متهم کرد و هشدار سمی از ترورتی را به حمارانی اا،يتانیسابق بر ری بلر، نخست وزیتون:بی بی سی
 .روبرو است" 1920 در دهه سميظهور فاش" مشابه یطیداد که جهان با شرا

 آرام ی ثبات کردن کشورهای آماده برانی کرد، گفت ای می سخنرانورکیوي در نی اهیري بلر که در خیآقا
 .است
 حمله مي از تصمگری بار د،یری از مقام نخست وزیريبعد از کناره گ مهمش ی سخنرانني بلر، در اولیتون

 .به عراق دفاع کرد
 . شدی گری افراطدی و متحدانشان در مبارزه با تهدايتانی برکا،ی مداوم آمریاري خواستار هوشاو
 ی زمان هشدار داد که در- است انهي گروه چهارجانبه صلح خاورمژهی وندهی که در حال حاضر نما- بلر یآقا

 عقب ی به فشارها برادیروبرو است، نبا" 1920 در دهه سميظهور فاش" مشابه یطیکه جهان با شرا
 . تن دادینينش

 زد، درباره ی حرف مورکیوي نکي و کاتولیاسي که در جمع نخبگان سايتانی سابق برری وزنخست
 . سخن گفتی اسالمی افراطیدئولوژیا
 از ی مالیباني و پشتتی که آماده حمایدولت. رانیت دارد، ا دولکی در حال حاضر یدئولوژی انیا"

 ی است که مردم آنها دوست دارند در صلح و آرامش زندگیی ثبات کردن کشورهای بی براسمیترور
 ."کنند

 طور شده اند نی کند آنها ای وجود دارد که فکر میشی خود ما گرااني در می در حال حاضر و حتیحت"
 به کار ما نخواهند ی آنها هم کارم،ی و اگر آنها را به حال خودشان بگذارمی ا کردهکشانیچون ما تحر

 ." داشت
 ." ندارند ما را به حال خودمان بگذارنداليآنها خ.  طرز فکر اشتباه استنی کنم که ایمن فکر م"
 از یکی ی بود که از سویکي کاتولني که اولورکیوي فرماندار سابق نت،ي ال اسمادبودی به هیري شام خنیا

 . انتخاب شد، برگزار شده بودی جمهوراستی به عنوان نامزد انتخابات رکای آمریدو حزب اصل
 ی منتهی معتبر است و گردانندگان آن معموال در سالهای هایی از گردهماانهي سالی اجتماعدادی رونیا

 . کنندی دعوت می سخنرانی برای جمهوراستی انتخابات ریبه انتخابات از نامزدها
 سناتور نتوني کلیالري هکا،ی آمری جمهوراستی انتخابات ریورکیوي نی اصلیدای امسال دو کاندالبته

  . بودندبی غایی گردهمانی شهر، در انی شهردار سابق ایاني و رودولف جولورکیوين
  

 اقدام نظامی عليه ایران آخرین گزینه است : ژنرال مالن
  )2007 اکتبر 19 (١٣٨۶ مهر 27ه جمع:رادیو فردا

اگرچه گزینه نظامی عليه ایران آخرین «:مایکل مالن ریيس ستاد مشترک نيروهای مسلح آمریکا گفت
قادر است درصورت ضرورت و بدون در نظر گرفتن اینکه در عراق و  راه حل است، ایاالت متحده آمریکا

  » . افغانستان در حال جنگ است، به ایران حمله کند
ایاالت متحده در مقابله با ایران که انگيزه  «:گفت  آقای مالن پرس،آسوشيتدبه گزارش خبرگزاری 

های جاه طلبانه ای در برنامه های هسته ایش دارد و همچنين از شورشيان در عراق حمایت می کند، 
  . »معطوف کرده است دیپلماتيک بر شيوه های همه تمرکزش را

در  ]نظامی[برای پاسخ  زه کافی منابع مورد نيازبه اندا«:در جمع خبرنگاران صبحت می کرد، افزود  او که
  » .چنين اقدامی انجام بشود رهبران کشوربخواهند  ، و در حقيقت، اگر اختيار داریم

 روز گذشته رابرت گيتس، وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که  این اظهارات در حالی عنوان می شود که
ی می تواند به راه اندازی رقابت تسليحاتی در خاورميانه اشتياق ایران برای دستيابی به سالح های اتم

  . منجر شود
اگر ایران به سالح اتمی دست یابد، این احتمال وجود « :، آقای گيتس گفترویترزبه گزارش خبرگزاری 

خود سالح های هسته ای داشته  محافظت از دارد که دیگر کشورهای منطقه نيز تصميم بگيرند برای
  » .ت باعث راه اندازی یک رقابت تسليحاتی در خاورميانه خواهد شدباشند و این درس

این نخستين باری است که ریيس ستاد مشرک نيروهای مسلح آمریکا از زمان به روی کار آمدنش 
دراول ماه اکتبر، به همراه رابرت گيتس وزیر دفاع این کشور با خبرنگاران روبرو می شوند با این حال هر 

ر برابر ایران، مساله ترکيه و همچنين مسایل حساسی که نياز به دقت بيشتری دو مواضع سختی د
  . دارد از جمله تمرکز روی جنگ عراق و افغانستان داشته اند
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، وزیر دفاع آمریکا با اشاره دیدار والدیمير پوتين ریيس جمهوری آسوشيتدپرس به گزارش خيرگزاری  
 جدی در تالش است تا نقش سازنده ای در بحران هسته ای روسيه از ایران گفت که آقای پوتين به طور

  . ایران داشته باشد
پرزیدنت پوتين، ایران را به عنوان یکی از موضوعات اصلی روسيه گرفته و « :آقای گيتس همچنين افزود

  » .من فکر می کنم که آنها برای واکنش مناسب خود را آماده می کنند
س ستاد مشرک نيروهای مسلح آمریکا گفت که ارتش آمریکا سخت همزمان با این اظهارات، مالن ریي

ایاالت متحده . در تالش است تا امکان کمک رسانی ایران را به نيروهای طالبان در افغانستان قطع کند
ایران را متهم کرده که بمب های کنار جاده ای در اختيار این نيروها می گذارد تا عليه سربازان آمریکایی 

    .ندبه کار ببر
به گفته این مقام ارشد نظامی آمریکا، جمهوری اسالمی بمب های ضد نفری که در اختيار شورشيان  

عراقی گذاشته و به کشته شدن صدها سرباز آمریکایی در عراق منجر شده بود را حاال به افغانستان 
  . می فرستد

فاع افغانستان، در کنفرانس اتهامات آقای مالن در حالی مطرح می شود که عبدالرحيم وردک ریيس د
خبری جداگانه ای که در پنتاگون برگزار شد اظهار داشت که دولت افغانستان به شواهدی دست یافته 

  . اند که این سالح ها از ایران وارد این کشور می شود
 آقای وردک همچنين گفت که آنها ماه گذشته این موضوع را با مقامات ایران در ميان گذاشته اند اما

  .تهران هر گونه ارتباطی با این ماجرا را تکذیب کرده است
  
  'علی الریجانی استعفا داد'

  )2007 اکتبر 20 (١٣٨۶ مهر 28ه شنب
بنابر گزارش ها، علی الریجانی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران از مقام خود استعفا :بی بی سی
  . داده است

 غالمحسين الهام، سخنگوی دولت ایران گزارش داد که خبرگزاری جمهوری اسالمی، ایرنا، به نقل از
  . محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور ایران استعفای آقای الریجانی را پذیرفته است

سخنگوی دولت ایران در نشست مطبوعاتی هفتگی خود همچنين گفت که آقای الريجانی قبال نيز چند 
  .بار استعفا آرده بود

وجود، دبير جدید شورای عالی امنيت ملی، طی این هفته مطابق برنامه آقای الهام گفته است با این 
  . در رم با خاویر سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد

ایرنا همچنين گزارش داده است که سعيد جليلی، از معاونان اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران 
  .  خواهد شداحتماال جانشين علی الریجانی

سخنگوی دولت ایران در پاسخ به این سوال که با این هفته چه کسی با خاویر سوالنا مذاکره می کند 
ممكن است آقای الريجانی در مذاآرات حضور يابد، ممكن است آقای جليلی و الريجانی با يكديگر : گفت

  . به مذاآرات بروند و يا ممكن است صرفا آقای جليلی برود
  .ها است  وگوها و دنبال آردن سياست مسئله مهم ادامه گفت: م در ادامه گفتآقای الها

آقای الريجانی به داليل شخصی استعفا داد اما اين به معنای تغيير و دگرگونی در : وی اضافه کرد
  . شود ها با رويكرد مشترک دنبال می  اصل سياست .  ها نيست ها و برنامه سياست 
آه شكل آار چگونه باشد و چه آسی مذاآره آند، بلكه مهم اين است هر مهم نيست : الهام افزود

  . رود ها آار پيش می  آند از سوی نظام ماموريت دارد و در چارچوب سياسيت آسی آه مذاآره می 
هفته گذشته و در پی دیدار والدیمير پوتين، ریيس جمهور روسيه از ایران، محمود احمدی نژاد و علی 

د ارائه طرحی از سوی آقای پوتين برای حل مساله هسته ای ایران اظهارات متفاوتی الریجانی در مور
  .کردند

برخی گزارش ها حاکی از آن بود که والدیمير پوتين، ریيس جمهور روسيه، در سفر یک روزه خود به 
ت تهران طرحی را در مورد بحران هسته ای ایران مطرح کرده و روز چهارشنبه علی الریجانی، سرپرس

  .مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی، وجود چنين پيشنهادی را تایيد کرد
اما ریيس جمهور ایران روز پنجشنبه، در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در این مورد گفت که 

  ."پوتين حرفی نزد"
 اختالفات خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید معروف است که محمود احمدی نژاد و علی الریجانی

  .عميقی بر سر مسئله هسته ای ایران دارند اما استعفای آقای الریجانی، بسيار حيرت انگيز است
  

 علی الریجانی، سعيد جليلی و آینده مذاکرات هسته ای 
  )2007 اکتبر 20 (١٣٨۶ مهر 28ه شنب:رادیو آلمان

جليلی . خواهد شد" لیشورای عالی امنيت م"پس از استعفای علی الریجانی، سعيد جليلی دبير 
نژاد به  معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران است و از افراد کامال نزدیک به محمود احمدی

  .رود شمار می
به طور غيرمنتطره توسط غالمحسين الهام، )  اکتير٢٠(خبر استعفای علی الریجانی روز شنبه 

علی الریجانی به دليل مشکالت شخصی آقای «: سخنگوی دولت گفت. سخنگوی دولت اعالم شد
 فعاليت کنند و در این راستا تقاضاهایی را مطرح کرده بودند و  های سياسی مایل بودند که در دیگر حوزه
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 آمریکای وزارت امور خارجه، به زودی جایگزین -حسين الهام، سعيد جليلی معاون اروپا به گفته غالم
  .الریجانی خواهد شد

ای  ی هسته مسئول پرونده" شورای عالی امنيت ملی" به عنوان دبير ٢٠٠۵علی الریجانی از اوت 
 غرب او را فردی در. جمهوری اسالمی ایران و سرپرست تيم مذاکره با غرب در حصوص این پرونده بود

ی بيان  کار است، اما با شيوه ریاضيات و فلسفه خوانده و باوجود آنکه یک محافظه. دانند می" عمل گرا"
 ٢٠٠۵او در انتخابات ریاست جمهوری سال .  متمایز بود نژاد ی خود، آشکارا از محمود احمدی روانه ميانه

ای ایران، خط سياسی وی تفاوتی با ریيس  هستهحال، در سياست  نژاد بود، بااین یکی از رقبای احمدی
  . جمهور نداشت

  علت استعفای علی الریجانی
های ایران پيرامون  اختالف ميان مقام"در محافل سياسی ایران علت استعفای علی الریجانی را با 

اوت علی ها در چند روز اخير با اظهارات متف  این اختالف. دانند مربوط می" ای آن کشور ی هسته برنامه
جمهور روسيه، به افکار عمومی  ی پيشنهاد والدیمير پوتين، رئيس نژاد درباره الریجانی و محمود احمدی

  . نيز راه یافت
ی  وی نام برد و گفت درباره" پيشنهاد"طور صریح از  ای در دیدار با پوتين به اهللا خامنه ی گذشته، آیت هفته

ای به ایران از سوی  ی پيشنهاد هسته  یک روز بعد ارائهعلی الریجانی نيز". تأمل خواهيم کرد"آن 
نژاد بالفاصله  ، اما محمود احمدی"در حال بررسی آن هستيم" و گفت،  جمهور روسيه را تأیيد کرد رئيس

  .ای به ایران نداده است گفت، پوتين پيشنهاد هسته آن را تکذیب کرد 
سازی اروانيوم استوار  ر روسيه بر محور تعليق غنیجمهو گویند، پيشنهاد رئيس گران در ایران می تحليل

حل مبتنی  نژاد، ناشی از مخالفت وی با هرگونه راه است و انکار وجود چنين پيشنهادی ازسوی احمدی
  . سازی اورانيوم در ایران است بر توقف غنی

  مذاکرات با سوالنا به قوت خود باقی است
  ) اکتبر٢٣(شنبه آینده  ی صورت گرفت که قرار بود سهاستعفای دبير شورای عالی امنيت ملی در حال

  .وگو کنند خاویر سوالنا و علی الریجانی در رم، پایتخت ایتاليا، با یکدیگر دیدار و گفت
دیدارها و . این دیدار لغو نشده است«: ی سرنوشت این دیدار به خبرنگاران گفت سخنگوی دولت در باره

ای روال خود را دارد و احيانا با تغييرات مدیریتی   مسائل هستههای جمهوری اسالمی ایران و سياست
  ».کند ای تغيير نمی هيچ برنامه

منعی برای حضور آقای «: عالمحسين الهام درباره احتمال حضور الریجانی در مذاکره با سوالنا ، گفت
 پيدا کنند و یا شاید الریجانی در مذاکرات وجود ندارد؛ شاید آقای الریجانی با آقای جليلی با هم حضور

  ».آقای الریجانی و ممکن است آقای جليلی حضور پيدا کنند
حال خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سوالنا گزارش داد که به رغم استعفای علی   در همين

به )  اکتبر٢٣(ی آینده   شنبه شده ميان سوالنا و نماینده ایران برای روز سه بينی الریجانی، نشست پيش
بينی شده به رم  ی پيش خاویر سوالنا مطابق برنامه«: سخنگوی سوالنا افزود. وت خود باقی استق

  . »سفر خواهد کرد
  

  یجانی الریواکنش ها به استعفا
  )2007 اکتبر 20 (١٣٨۶ مهر 28ه شنب

 و مذاکره کننده ارشد هسته ی ملتي امنی عالی شوراري دب،یجانی الری علیخبر استعفا:بی بی سی
 نی را در ایی وزارت خارجه، واکنش هایکایآمر- معاون اروپایلي جلدي با سعی وینیگزی و جاران،ی ایا

  .  استختهيکشور برانگ
 جمهور سي رئی از سویجانی الری آقای اعالم کرد استعفارانی دولت ای پس از آنکه سخنگویساعات

 لی کشور خبر داد که دالنیس ا مجلندهی نماکی فارس به نقل از ی رسممهي نی شده، خبرگزاررفتهیپذ
  . شودی می بررسی خارجاستي و سی ملتي امنونيسي استعفا در کمنیا

 ی نوشت که عملکرد وران،ی آميسيون در مجلس انی نائب رئيس ا،ی رودآی به نقل از محمد نبفارس
ذاکرات  ادامه می پست مهم برانی کند اما رفتنش را از ای میابیارز' موفق 'تشيرا در دوره مسئول
  . داندیمشکل ساز نم

 ی نژاد و علی معروف است که محمود احمددی گوی در تهران می سی بی خبرنگار بن،ی الجان
 رتي ح،یجانی الری آقای دارند اما استعفارانی ای بر سر مسئله هسته ایقي اختالفات عمیجانیالر
  .  استزيانگ

 ی است، نشان مکی نزدرانی جمهور اسیي که به ریلي جلی انتصاب آقادی گوی می سی بی بخبرنگار
  .  برخوردار هستند و دست باال دارندی برتراري بستي کشور از موقعنیدهد که تندروها در ا

است و به جز معاونت وزارت امور خارجه و مشاور ) یالدي م1965 (1344 متولد سال یلي جلديسع
 بر عهده داشته زي را نی اسالمی دفتر رهبر جمهوریرکلی سمت مدشي جمهور، از هفت سال پسيرئ

  .است
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 داشته از جمله ی در پزي را نیی انتقادهاران،ی ای ملتي امنی عالی شورایري به دبیلي جلی آقاانتصاب
 ابراز تأسف یجانی الری آقایی که از جابجاران،ی مجلس ای مرکز پژوهش هاسي رئ،ی احمد توکلیاز سو

  ."ستي کم سابقه نه خارجری معاون وزکی گاهی با جاسهیمقا وجه قابل چيبه ه "یکرده و گفته سوابق و
اميدواريم اين : " فارس گفته استی است به خبرگزاررانی تهران در مجلس اندگانی که از نمای توکلیآقا

 نشود و خسارت اين تصميم ی امنيت ملی عالی ها منجر به تغيير ترآيب دبيرخانه شورایجابجاي
  ."بيشتر از اين نباشد

 دهد که روز سه ی رخ میطی در شرارانی ای مذاکره هسته امي در تريي و تغیجانی الری علیااستعف
 اروپا، مالقات هی اتحادی خارجاستي سوالنا، مسئول سری با خاویقرار بود و)  و سوم اکتبرستيب(شنبه 
  .کند

والنا مذاکره  سری با خاوی هفته چه کسنی سوال که انی روز شنبه در پاسخ به ارانی دولت ایسخنگو
 ی و الريجانی جليلی در مذاآرات حضور يابد، ممكن است آقای الريجانیممكن است آقا: " کند گفتیم

  ."  برودی جليلیبا يكديگر به مذاآرات بروند و يا ممكن است صرفا آقا
 مذاآره آند، بلكه مهم اين یمهم نيست آه شكل آار چگونه باشد و چه آس: " الهام افزودنيغالمحس

 یها آار پيش م  نظام ماموريت دارد و در چارچوب سياستیآند از سو  ی آه مذاآره میست هر آسا
  ." رود 

 داشته اما هنوز از جانب خود ی شخصلی دالیجانی الری آقای الهام به خبرنگاران گفته استعفایآقا
  . منتشر نشده استی صحبتنهي زمنی در ایجانی الریآقا
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

 دي آن به توافق رسدی اروپا درباره معاهده جدهیاتحاد
  )2007 اکتبر 19 (١٣٨۶ مهر 27ه جمع

 . کرده اندداي گروه دست پنی ادی درباره معاهده جدی اروپا به توافق مهمهی اتحادیاعضا:بی بی سی
 لهستان، بلغارستان و ،شی مورد نظر اترراتيي تغرشی پذی در په،ی اتحادنی ای پرتغالاستی گزارش ربه
 . شده استری باره امکان پذنی توافق در اد،ی معاهده جدسی نوشي در پايتالیا
 دهندگان ی رالهي به وس2005 اروپا شود که در سال ی قانون اساسنیگزی معاهده قرار است جانیا

 . رد شدی و هلندیفرانسو
 بر استی کردن دوره ری اروپا، طوالنی خارجاستي ستی تقوی برایی طرح هارندهي در برگدی جدمعاهده

 . کشورها ستی حق وتوزاني و کاهش مهی اتحادنیا
 . اروپا امضا شودهی عضو اتحاد27 رهبران لهي دسامبر به وسزدهمي معاهده قرار است در سنیا
 . شودی به اجرا گذاشته م2009 معاهده از سال نی و هفت کشور، استي صورت موافقت هر بدر

  بزرگدستاورد
 به ی کرسکی قبول کرد با افزودن هی اتحادنی شود که ای انجام می اروپا در حالهی سران اتحادتوافق
 . برابر کندايتانی نهاد با برنی کشور را در انی سهم ا،یی در پارلمان اروپاايتالی ایندگی نمای هایکرس

 ی هایري گميانداختن تصم ري حق به تاخی اعطای لهستان براشنهادي با پني همچنهی اتحادنی ارهبران
 . گروه، موافقت کردندنی کوچک تر ای به کشورهایاساس

 در ی خارجانی دانشجوی کنونهي حفظ سهمی براشی با درخواست اترهی اتحادنی ای اعضاگری دی سواز
 . موافقت کردندزي نندهی کشور تا پنج سال آنیا
 آن، موافقت با درخواست ی درباره معاهده اصول حصول توافقی اروپا براهی نکات مورد توافق اتحادگری داز

 نی در ایی واحد پول مشترک اروپادني نامیبرا" وروی "یبه جا" اورو" به کار بردن لفظ یبلغارستان برا
 .کشور بود

 بحران کی معاهده از نی اروپا با توافق درباره اهی پرتغال، اتحادری گفته خوزه سوکراتس، نخست وزبه
 . استهافتی یی رهایاساس
  . دستاورد بزرگ نام برده استکی معاهده به عنوان نی اتحاد اروپا هم از اسي مانوئل باروسو، رئخوزه

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
نمایندگان و کارشناسان همسایگان عراق امروز نشست خود را برای زمينه سازی به منظور برگزاری 

  .ر کویت آغاز کردندچهارمين کنفرانس وزیران کشور د
  )2007 اکتبر 20 (١٣٨۶ مهر 28شنبه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در این نشست خالد العصيمی معاون قائم مقام 
کشورهای ایران،  وزیر کشور کویت به عنوان رئيس نشست به همراه نمایندگان و کارشناسان

  . همراه بحرین و مصر شرکت دارندعربستان، عراق، ترکيه، اردن، سوریه به
العصيمی در آغاز این نشست دو روزه برحمایت از عراق و تامين امنيت مرزهای کشورهای همجوار 

عراق و جلوگيری از فعاليت های مجرمانه و تروریستی و نيز برقراری آشتی ملی در ميان اقشار ملت 
  .عراق تاکيد کرد
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ن عراق سپس پشت درهای بسته به کار خود ادامه داد نشسست نمایندگان و کارشناسان همسایگا
و قرار است در این نشست دستور کار چهارمين کنفرانس وزیران کشور بحث و بررسی شود که این 

دستور کار بر ميزان اجرای مصوبات سومين کنفرانس وزیران کشور از طرف کشورهای همجوار و ميزان 
  . تقویت تدابير امنيتی در مرزهای مشترک متمرکز خواهد بودپيشرفت در مبارزه با تروریسم در عراق و

کارشناسان همچنين همکاری در زمينه مبارزه با تروریسم و تدوین پيش نویس بيانيه پایانی چهارمين 
  .و شماری از موضوع های دیگر را بررسی خواهند کرد کنفرانس وزیران کشور همسایگان عراق

  
 دولت برای آزادی همه بازداشت شدگان در این کشور به جز وابستگان نخست وزیر عراق امروز بر تمایل

  .به شبکه تروریستی القاعده تاکيد کرد
  )2007 اکتبر 20 (١٣٨۶ مهر 28شنبه 

نوری : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت عراق در بيانيه ای اعالم کرد
س استون مسئول پرونده بازداشت شدگان در نيروهای چند مليتی المالکی در جریان دیدار با ژنرال داگال

تاکيد کرد، دولت تمایل ندارد که هيچ یک از بازداشت شدگان به جز وابستگان به شبکه تروریستی 
  .القاعده در زندان باقی بمانند

اسی از نخست وزیر عراق بازدید مسئوالن دولتی از بازداشتگاههای عراق را به خاطر سوء استفاده سي
اجازه نمی دهيم که هيچ یک از مسئوالن دولتی از بازداشتگاهها با انگيزه سياسی : آن رد کرد و گفت

بازدید کند و باید هدف کسانی که خواهان بازدید از بازداشتگاهها هستند اصالح و بهبود اوضاع آن 
  .باشد

ق الهاشمی معاون رئيس جمهور برپایه این گزارش، به نظر می رسد که قصد المالکی از این گفته طار
عراق باشد که اخير برای آگاهی یافتن از وضعيت بازداشت شدگان و اقدامات حقوقی درقبال آنها از 

  .شماری از بازداشتگاهها بازدید کرد
نخست وزیر عراق خضير الخزاعی وزیر آموزش و پرورش را برای مالقات با : بيانيه دولت عراق افزود

ت شدگان مامور خواهد کرد تا وی خواسته بازداشت شدگان بویژه جوانانی را که زندانيان و بازداش
  . پيگيری کند- با توجه به اهميت آن در آینده این افراد -خواهان ادامه تحصيل خود هستند 

از سوی دیگر، ژنرال داگالس استون ازالمالکی خواست تا از بازداشتگاههای نيروهای چند مليتی در 
  .اهی یافتن از نزدیک از وضعيت آنها و شرایط موجود بازدید کندعراق برای آگ

  
 حزب وفاق خواهان توقف حکم اعدام وزیر دفاع کابينه صدام شد

  )2007 اکتبر 19 (١٣٨۶ مهر 27ه جمع:رادیو فردا
 مهر، خواهان توقف مجازات اعدام وزيردفاع کابينه صدام حسين ٢٧بزرگترين حزب سنی عراق روز جمعه 

   .خواند » انتقام گيری از يک وطن پرست به نفع شيعيان ايران«م اعدام او راشد وحک
 حزب وفاق ملی عراق، اعدام ژنرال سلطان هاشمی الطايی، وزير دفاع  فرانسه،به گزارش خبرگزاری

   .و برای جلب رضايت شيعيان ايران، خوانده است» انتقام گيری به خاطر دشمن«کابينه صدام حسين را 
اشمی در ماه ژوئن گذشته همراه با علی حسن الماجد، معروف به علی شيميايی وحسين سلطان ه

   .رشيد التکريتی معاون عمليات ارتش سابق عراق به اعدام محکوم شد 
دادگاه عالی عراق اين سه نفر را در تاريخ چهارم سپتامبر، برای کشتارفجيع کردهای عراقی در سال 

  . مجرم شناخت ،»انفال« درجريان عمليات ١٩٨٨
 هزار روستای کردنشين بمباران و با خاک يکسان ۴ هزار کرد عراقی کشته و ١٨٢در اين حادثه حدود 

  . شد
سلطان هاشمی در جريان عمليات «اما برخی از رهبران حزب سنی مذهب پارلمان عراق می گويند که 

را اجرا کرده است، در عوض وی انفال تحت تاثير بيرحمی صدام حسين فرار گرفته و تنها دستورات وی 
 خدمات وطن پرستانه زيادی به ارتش عراق ١٩٨٨ تا ١٩٨٠در جريان جنگ ايران و عراق، در سالهای 

  » .ارائه داده است 
دولت عراق «:گفته استفرانسه عدنان الدليمی، يکی از رهبران حزب توافق ملی عراق به خبرگزاری 

پرست شجاع که از در برابر تجاوز خارجی از سرزمين ما می بايست احترام بيشتری برای يک وطن 
  » .دفاع کرد، قائل شود 

به گفته آقای دليمی، دولت عراق حق ندارد، مردی که در دفاع از عراق درجنگ ايران وعراق شرکت 
  » .داشته، مجازات کند 

قربانی شدن جالل طالبانی رييس جمهوری عراق که خود کرد است و در جريان عمليات انفال شاهد 
  بسياری از نزديکانش بوده نيز ازآقای طايی دفاع می کند و می گويد حکم اعدام وی را امضا نخواهد کرد  

اين مرد سزاوار مجازات اعدام : آقای طالبانی در مصاحبه با کانال تلويزيونی العربيه در دبی گفت
جرا می کرد، چون نمی توانست او افسری توانا و عالی است که تنها فرمان صدام حسين را ا.نيست

   .نافرمانی کند 
با اين حال دولت عراق می گويد که زمان مجازات اعدام سلطان هاشمی و رشيد ماجد به دليل برخورد 

با مناسبت های مذهبی و اعياد مسلمانان يک هفته به تاخير افتاد، اما در روزهای آينده اجرا خواهد 
  . شد
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  ر رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق د
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 
  )2007 اکتبر 20 (١٣٨۶ مهر 28ه شنب:رادو فردا
و از قول   مورد توجه قرار داده  اظهارات فرمانده نيروی انتظامی بر عليه روزنامه نگاران رااعتماد روزنامه 

  ».قلم های آلوده، احکام اسالمی را زير سوال می برند«وی نوشته 
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم که به مناسبت هفته نيروی انتظامی پيش از خطبه 

قلم های آلوده احکام اسالمی را مانع ورود ما به جامعه «های نمازجمعه سخن می گفت، گفته است
وع نگاه جهانی و همراهی با کاروان تمدن تلقی می کنند و فروپاشی خانواده يکی از دستاوردهای اين ن

  ».است
در غرب همجنس بازی به عنوان هنجار پذيرفته شده و جز «فرمانده نيروی انتظامی با ادعای اينکه 

ارزش های اجتماعی محسوب می شود و در اين شرايط است که احمدی نژاد در امريکا مورد مواخذه و 
  ».سوال قرار می گيرد که چرا همجنس بازی و بی عفتی در ايران آزاد نيست

اين مقام ارشد نيروی انتظامی ضمن دفاع از اعدام آن ها را اجرای حدود و قصاص عنوان کرده و گفته 
احکام مجازات اسالمی،حدود و قصاص به عنوان رفتاری ضد بشری تلقی می شود و مورد مواخذه «که

  ».قرار می گيريم
اسالمی را مورد توجه قرار ، ادعای جديد علی فالحيان وزير اسبق اطالعات جمهوری سرمايهروزنامه 

  .داده است
  ».براندازی نرم از اوايل دهه هفتاد کليد خورده است« گفته که فالحيان

به نوشته اين روزنامه وزير سابق اطالعات که در جريان قتل های زنجيره ای از وی به عنوان يکی از 
در «:گفت» نده مطبوعاتیبراندازی نرم و کودتای خز«آمران نامبرده می شد، در توضيح واژه های 

، نظريه ای توسط پروفسور کوردزمن مطرح شد که معتقد بود طبقات متوسط در ٧٠سالهای اوليه دهه 
ايران از توان الزم برای انجام کودتا برخوردار هستند و بايد تالش خود را صرف برنامه ريزی برای آنها 

  ».کرد
شگاه و دانشجويان، قضات و روحانيون و حتی نويسندگان و اصحاب رسانه، استادان دان«فالحيان 

کارکنان برخی دستگاههای دولتی را در شمار گروه های مرجعی نامبرده که ميتوانند نگرش عمومی را 
  .نسبت به انقالب اسالمی و نظام تغيير دهند

 اهللا طی انصار حزب« بيانيه گروه تند روی انصار حزب اهللا را انتشار داده و نوشته است کيهانروزنامه 
قطعنامه ای از دستگاه های مسئول خواست تا با افرادی که به صورت موذيانه قصد تفرقه افکنی در 

  ».کشور را دارند برخورد کنند
قوميت گرايی و پيگيری «به نوشته اين روزنامه، انصار حزب اهللا در بيانيه خود همچنين تاکيد کرده اند

ک دشمنان و در راس همه، استکبار آمريکايی و جريان ايجاد فتنه های قومی از دسيسه های مشتر
  ».منحرف و وابسته موسوم به اصالح طلب بوده است

فتنه «اين گروه ضمن خواستار در شناسايی و سرکوب منشا تحرکات قومی در کشور که از آن با نام 
ريشه های اين از دستگاه های مسئول مصرانه انتظار دارد که «ياد کرده شده و تاکيد کرده است» ها

فتنه ها را در رفتار و گفتار مسئولين دولت دوم خرداد که بعضا موذيانه هنوز فعال هستند، شناسايی و 
  ».قاطعانه برخورد و آن ها را خاموش کند

خبر داده و » سانحه دلخراش برخورد سرويس مدرسه با کاميون در مشهد« از خراسانروزنامه
ل دانش آموزان با يک دستگاه کاميون در مشهد يک نفر کشته در پی برخورد مينی بوس حام«نوشته

  ».شد و تعداد زيادی نيز به شدت مجروح شده اند
صبح روز پنج شنبه يک دستگاه مينی بوس که سرويس مدارس   ٧به نوشته اين روزنامه، حدود ساعت 

بل در حرکت بود، به دخترانه و پسرانه راهنمايی روستايی بود، با يک دستگاه کاميون که از سمت مقا
 يکی از دانش آموزان دختر در دم جان سپرد و بقيه دانش آموزان و همچنين  شدت برخورد کرد که

  .رانندگان مينی بوس و کاميون به شدت مصدوم شدند
به دنبال افزايش بی سابقه قيمت نفت در بازار جهانی نفت و افزايش ناکامی اقتصادی دولت آقای 

  ايرانادات گسترده ای را در ميان همفکران وی نيز به دنبال داشته،روزنامه دولتیاحمدی نژاد که انتق
  ».نفت هنوز ارزان است«در اقدامی بی سابقه در تيتر اول خود نوشته است

ارگان رسمی دولت در شماره امروز خود مصاحبه ای از سرپرست وزارت نفت را به چاپ رسانده که طی 
 دالرهم اثربخش نيست،زيراقيمت ٩٠قيمت نفت حتی درسطح «آن غالمحسين نوذری گفته است

  ». دالراست۴٧واقعی نفت به علت بی ارزش شدن دالر،اکنون درحدود
بخشی ازافزايش قيمت نفت به دليل سرمايه های رها «آقای نوذری به روزنامه دولتی ايران گفته که 

  ».ی قرار داردشده مؤسسات مالی است که در اختيار معامالت کاغذی و بورس باز
  
  

www.iran-archive.com 


	ژنرال مالن: اقدام نظامی علیه ایران آخرین گزینه است 
	خبرنگار بی بی سی در تهران می گوید معروف است که محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی اختلافات عمیقی بر سر مسئله هسته ای ایران دارند اما استعفای آقای لاریجانی، بسیار حیرت انگیز است.
	حزب وفاق خواهان توقف حکم اعدام وزیر دفاع کابینه صدام شد
	بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران 

