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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

ي فرآوري اورانيوم اصفهان تحت نظارت  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان گفت آه آارخانه
باشد و محصوالتش نيز در حال انبار شدن   ميالمللي انرژي اتمي مشغول به فعاليت آامل آژانس بين

 . است
  زهرا اصغري : وگو از خبرنگار ايسنا گفت
  ٢٠٠۵ اآتبر 10 - ١٣٨۴ مهر ١8شنبه دو

علي آقامحمدي، سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران 
وگوي اخير سفراي  هايي از گفت شاره به بخشيي با ا وگويي با خبرنگار انرژي هسته در گفت) ايسنا(

سه آشور اروپايي با ايسنا مبني بر اين آه پيشنهادي آه ايران رد آرد، پيشنهاد آخر اروپا نبوده است؛ 
ي  در همان پيشنهاد، اساس بحث و شرط اساسي ايران يعني حق داشتن چرخه: اظهار داشت

   .يي لحاظ نشده بود سوخت هسته
   متوجه شد اروپا باالخره* 

وگوي سفيران سه آشور اروپايي با ايسنا حاآي از آن بود آه آنها متوجه شدند  وي با بيان اين آه گفت
ما با هر پيشنهاد جديدي برخورد : يي ايران جز مذاآرات نيست، گفت باالخره راه حل موضوع هسته

  . مثبت خواهيم داشت
يي  ي هسته يي است و معتقديم پرونده مذاآره، استراتژي ما در بحث هسته: آقامحمدي گفت

سازي است و از سويي ديگران هم اعالم   ايران به دنبال شفافآشور جز مذاآره راه ديگري ندارد،
سازي رفع آنند، بنابراين راه مناسب  شان را از طريق مذاآرات و شفاف خواهند نگراني آنند آه مي مي

ي عدم شفافيت به   مگر آن آه اين آشورها به بهانهبراي رسيدن به اين دو منظور، فقط مذاآره است،
  . اش باشند دنبال محروم آردن ايران از حقوق قانوني و طبيعي

ما . توانند با تيره آردن فضا اين حق را از ما بگيرند معتقدم با استراتژي مذاآره نمي: آقامحمدي تاآيد آرد
  . دانيم دنيا مييي آشورمان را به نفع خود و  ي هسته شفافيت در پرونده

ي شرايط  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به رويكرد سفراي سه آشور اروپايي در مقايسه
توافقات ايران با اروپا در : يي ايران با پرونده آشورهاي مثل برزيل و آرژانتين گفت بررسي پرونده هسته

در توافق پاريس . المللي ان بينچارچوب توافقات بين آشورهاست، نه توافق يك آشور با يك سازم
پذيرفتيم آه هر سه ماه يك بار گزارشي از پيشرفت مذاآرات را ارايه دهيم، بنابراين وقتي عدم پيشرفت 

  . شان است شود، حاآي از عدم انجام تعهدات در مذاآرات ثابت مي
در عين حال اگر : افزود" اه هاست، نه سال ما اعالم آرده بوديم آه مذاآرات براي ماه"وي با بيان اين آه 
توانستند از همان ابتدا با  يافت و سه آشور اروپايي مي داشت، مذاآرات ادامه مي پيشرفت وجود مي

  . ايم مان شفاف بوده اين تعريف از سوي ايران مخالفت آنند، ما در اعالم مواضع
يي آگاهي دارد؟  هستهي  وي در پاسخ به اين سوال آه تا چه اندازه افكار عمومي داخل از مساله

  . يي ما هيچ حرف پنهاني از مردم آشورمان نداريم در بحث هسته: گفت
ها و تظاهرات مربوط به  آقامحمدي با اشاره به انتقاد دو آشور فرانسه و آلمان از اين آه چرا راهپيمايي

آشور ادعاي اين دو : شود؟ گفت يي بيشتر در جلوي سفارت انگليس برگزار مي ي هسته مساله
نمايي  مبني بر اين آه مساله تظاهرات در جلوي سفارت انگليس به دليل تاآتيك بزرگ
پذيرند  ها مي انگليس از سوي ايران است، اعتراف بزرگي است مبني بر اين آه انگليسي

ي  دانند آه درباره آنها مي. ي بسيار مخدوش دارند آه در ايران بسيار بدنام هستند و سابقه
اند و اين در ذهن تاريخي مردم ايران  يرقابل بخششي در حق ملت ايران آردهنفت، خيانت غ

  . همچنان وجود دارد
  زني عليه ايران  انگليس و اتهام* 

هاي جنوب ايران  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به حضور نيروهاي انگليسي در شورش
اي  رده و آشكار است و شرايط به گونهي آشوري در مسايل داخلي يك آشور گست وقتي مداخله: گفت

دهد، آن آشور براي گريز از آن موقعيت  است آه آن آشور نسبت به آن حرآت واآنش صريح نشان مي
آند تا  دهد، يعني اتهامي را عليه آن آشور طرح مي آند و يا نوعي فرار به جلو انجام مي يا تكذيب مي

  . موضوع و فضا را تحت الشعاع قرار دهد
  يت قطعنامه قابل قبول نيست آل* 

ي اخير شوراي حكام از سوي ايران قابل  هايي از قطعنامه آقامحمدي در پاسخ به اين سوال آه آيا بخش
ي اخير آه در نشست شوراي حكام تصويب شد، از نظر ما قابل قبول و  آليت قطعنامه: اجراست؟ گفت

  . اجرا نيست
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: آرات مجدد بين ايران و سه آشور اروپايي وجود دارد؟ گفتوي در پاسخ به آن آه آيا امكان عملي مذا
ي راهبري اعالم آرد آه در مذاآرات  ايران مقيد به مذاآره در چارچوبي است آه توافق آرده، اما آميته

مان مبني بر اين آه پيشنهادات  ها فرصت داديم و بر شرط پيشرفت وجود ندارد؛ با اين حال به اروپايي
يي را در برگيرد، تاآيد آرديم، لذا ما براي خروج  آوري هسته ع اصلي يعني حق داشتن فناروپا بايد موضو

  .  اصفهان شروع آرديمUCFمذاآرات از بن بست عمال از 
  ايران استراتژي مذاآره را قبول دارد * 

مان استفاده آنيم، اما  يي اين است آه بتوانيم از حقوق سمت و سوي ما در بحث هسته: وي گفت
آنيم تا راه مذاآره باز شود، اين نشان دهنده آن است آه ايران  ن از اين حقوق استفاده نمياال

استراتژي مذاآره را قبول داشته ) سه آشور اروپايي(استراتژي مذاآره را قبول داريم بنابراين اگر آنها 
ل نكنند باز هم در توانيم منطقي و بدون شرط با هم مذاآره آنيم، اما اگراين روش را قبو مي. باشند

  . گيرد، چرا آه معتقدم اين پرونده جز مذاآره راه حل ديگري ندارد استراتژي ما تغييري صورت نمي
هدف ايران از پيگيري اين استراتژي اين است آه افكار عمومي داخلي و جامعه : آقامحمدي تاآيد آرد

يده و سخت آردند و به شوراي امنيت يي ايران را پيچ ي هسته المللي مطلع باشند آه اگر پرونده بين
  . ارجاع دادند، از سوي چه آسي چنين اقدامي صورت گرفته است

تالش و هدف ما شفافيت و قابل حل آردن اين پرونده به طريق مناسب بوده است، اما الزاما : وي گفت
  . استرسد؛ به هر حال تالش ما در اين مسير روشن  تالش ما بدون توافق آنها به نتيجه نمي

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با تاآيد بر اين آه در حال حاضر هيجانات و احساسات 
ترين درگيري آه نيروي انتظامي با  بزرگ: داخلي تا حدي قابل آنترل است، گفت

تظاهرآنندگان داشته است، در مقابل سفارت انگليس بود و آنترل اين وضعيت از سوي 
   . بوده استنظير نيروي انتظامي بسيار آم

ي اخير شوراي حكام اساسا حقوق طبيعي و قانوني ما را رد آرده است و از ديد ما  قطعنامه: وي گفت
  . غيرقابل اجراست

اروپا و غرب اساسا به دنبال اين هستند آه آشوري مثل ايران از "آقامحمدي با بيان اين آه 
ي اخير شوراي  ما در مقابل قطعنامهرويكرد : ، اظهار داشت"هاي پيشرفته محروم بماند آوري فن

  . حكام بسيار روشن و اعتمادساز است
مان  يي هاي هسته المللي بر آل فعاليت ها آن قدر روشن است آه نظارت بين پيشنهادات ما به اروپايي

را پذيرفتيم، اما آنها نسبت به پيشرفت و توسعه بومي در ايران نگاه حداقلي دارند و ايران نيازي به 
  . ير داموآلس نداردشمش

آقامحمدي با اشاره به تعبير مهندس ميرحسين موسوي آه تالش براي در اختيار داشتن 
اگر امروز : يي را به دوران ملي شدن صنعت نفت شبيه دانسته بودند، افزود آوري هسته فن

ها بود، ايران در چه وضعيتي قرار داشت و امروز انرژي  نفت ملي نشده بود و دست غربي
  . توانيم از آن دست بكشيم ي آشور است و نمي يي ضرورت آينده ستهه
  طرح ابتكاري رييس جمهور چه شد؟ * 

ي عدم پرداختن شفاف و به ابتكار رييس جمهور پس از  مشاور دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره
ي اخير شوراي  طعنامهتصويب ق: طرح آن و اين آه آيا اين طرح امروز بر روي ميز قرار دارد؟ ابراز داشت

حكام آمي بعد از سخنان رييس جمهوري در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و طرح مسايل و 
موضوعات جديد، موجب شد نسبت به پيگيري طرح رييس جمهور به لحاظ تبليغاتي غفلت صورت گيرد، 

  . اما به لحاظ محتوايي و طرح آن در مذاآرات پيشنهاد مورد بررسي است
 با بيان اين آه پيشنهاد رييس جمهوري ايران از ديد بسياري از آشورهاي عضو آژانس بسيار آقامحمدي
ي سوخت   اين بود آه چرخهMNAدستاورد مثبت اجالس : ساز بوده است، به ايسنا تصريح آرد شفافيت
  . اي نرسيد بندي مطلوبي صورت نگرفت و آن اجالس به نتيجه يي شود، اما جمع يي منطقه هسته
بنابراين با پيشنهاد رييس جمهور آه دستاوردي انساني : نگوي شوراي عالي امنيت ملي افزودسخ

ي نظارت  اين پيشنهاد باالترين تضمين عيني ايران در زمينهاست آه مورد پذيرش قرار گرفته و 
هاي  ي سوخت است، روشي آه در هيچ آجاي دنيا و در هيچ يك از پرونده بر روند چرخه
   .سوم نيستسري دنيا مر
طرح ابتكاري رييس جمهور پيشنهاد آليدي و مهم ايران است آه بايد نسبت : وي تاآيد آرد

   .سازي مناسبي صورت گيرد به آن تبليغات و شفاف
  طرح پيشنهاد جديد موضوعيت ندارد * 

بر ها و پيشنهادات ديگري به غير از طرح ابتكاري رييس جمهور  آقامحمدي در خصوص اين آه آيا طرح
پيشنهاد ايران هنوز بررسي نشده است، لذا طرح پيشنهادي جديدي : روي ميز ايران وجود دارد؟ گفت

وگو دارد آه نيازي براي  موضوعيت ندارد، معتقدم پيشنهاد فعلي ايران آن قدر ظرفيت و قابليت براي گفت
  . شود فكر آردن به پيشنهاد جديدي احساس نمي

الملل  ي بين ي بسيار از سوي ايران و ابتكاراتي آه در جامعه  و انديشهاين پيشنهاد با فكر: وي افزود
  . مورد بحث بوده، شكل گرفته است

اين طرح وقتي مطرح : سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به طرح آفريقاي جنوبي گفت
 است آه در اين روند بحثي آه وجود دارد اين. شود خواهد شد آه بحث راه اندازي نطنز جدي مي

  . دهد مذاآرات درباره راه اندازي تاسيسات نطنز چه ميزان زمان به خود اختصاص مي
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تاسيسات فرآوري  (UCFتوان براي  چنانچه بر روي اين موضوع تفاهم به دست آيد، مي: وي افزود
بحث مثال اگر شش تا هشت ماه مذاآره الزم است تا . اصفهان در همان مدت زمان تفاهم آرد) اورانيوم

توان براي اين مدت آيك زرد را از آفريقاي جنوبي دريافت آرد و  نطنز را به تصميم نهايي برسانيم، مي
UF6) را به آن بازگرداند و پس از آن است آه بحث راه اندازي نطنز و تزريق گاز ) هگزا فلورايد اورانيوم

  . شود هگزا فلورايد مطرح مي
   جهان قانع شده است* 

يي ايران قانع  ي هسته آميز بودن برنامه يان اين اعتقاد آه آشورهاي جهان نسبت صلحآقامحمدي با ب
مگر آنهايي آه معتقدند اساسا ايران نبايد اين برنامه را اجرايي آند و گرنه آسي به : اند، گفت شده

  . آند آه منطق ايران اشتباه است لحاظ فني مطرح نمي
دهيم و در  مان را تحت نظارت آامل آژانس انجام مي يي  هستهآميز هاي صلح ما فعاليت: وي ادامه داد

هايي هم آمادگي داريم فرمول مشارآت خارجي را بپذيريم و از سويي پروتكل الحاقي را هم  بخش
  . پذيريم و چنانچه در مسير اجرايي آار قرار بگيريم، پروتكل را به طور نهايي تصويب خواهيم آرد مي

آردند آه اساسا با وجود سوخت فسيلي در ايران  طعي از مذاآرات مطرح ميدر مق: وي خاطرنشان آرد
يي وجود دارد؟ اما پس از مدتي اين حرف را پس گرفتند و حتي رييس جمهور  چه نيازي به انرژي هسته

. يي را پذيرفت آمريكا در سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل حق ايران در استفاده از انرژي هسته
ا دستيابي آشورهاي جهان سوم و در حال توسعه ناشي از نگاه انحصاري آنها و مخالفت غرب ب

  . شان بر جهان است تسلط
  قابليت توليد سوخت از دست دادني نيست * 

يي را از دست  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با تاآيد بر اين آه ايران قابليت توليد سوخت هسته
سوخت مورد نيازمان را خود توليد آنيم، اما قابليت اين آار را از ما بنا نداريم تمام : نخواهد داد گفت

دست نخواهيم داد؛ داشتن اين قابليت حق طبيعي و قانوني ايران است، يعني چيزي نيست آه 
بنابراين موضوع دريافت سوخت از آشورهاي . هاي قانوني آن را طلب آنيم بخواهيم خارج از محدوده

گيرد، غيرممكن  ها صورت مي المللي و تغييراتي آه در دولت ي بين هخارجي با وجود شرايط شكنند
  . است

  اروپا توافق پاريس را نقض آرد * 
اروپا : ي پاريس از سوي آشورهاي اروپايي نقض شده است، گفت آقامحمدي با بيان اين آه توافقنامه

ا از ما گرفتند، به هاي زيادي ر گرفت، اما نه تنها فرصت بايد پيشرفت در مذاآرات را جدي مي
  . شان هم عمل نكردند تعهدات
 سال گذشته با 27دهد در  ترين سندي است آه نشان مي ها به ايران مهم پيشنهاد اروپايي: وي گفت

دانند، اما با اين وجود ايران مذاآرات  ملت ايران چگونه رفتار آردند آه امروز آنها را امتيازي براي ايران مي
اندازي اصفهان آه جزو روند غني سازي هم نبود،  نكرده و بن بست مذاآره را با راهو لوازم آن را قطع 

  . شكستيم
  پذيرش نيست  استعمار علمي قابل* 

هاي فعلي ايران است،  يي ايران با اروپا پذيرش قابليت وي با بيان اين آه پاشنه آشيل مذاآرات هسته
و مستعمرات علمي آنها قرار گيرد، بايد بداند غرب بايد بپذيرد آه ايران آشوري نيست آه جز: گفت

آند، قابليت برگشت  هاي موثري را ايفا مي آشوري آه چند ميليون دانشجو دارد و در توليد علم نقش
  . به دوران استعمار علمي ندارد

آيد برداشتي  به نظر مي: آقامحمدي با اشاره به رفتار اروپا تا قبل از نشست نوامبر شوراي حكام گفت
در بين آشورهاي اروپايي در حال شكل گيري است مبني بر اين آه راه منطقي آه وجود دارد را بايد 

با وجود تبليغاتي آه آنها از اقدامات و . ادامه داد، اما محذوراتي براي حرآت به اين سمت دارند
گرد تداعي شان نوعي خفت و عقب برخوردهاي خود داشتند، حرآت آنها به اين سمت و سو را در نگاه

مان نيستيم، بلكه از  پذير آردن طرف مقابل پذير و آسيب آند، اما ما قبال گفتيم آه دنبال شكست مي
  . مان هستيم مان و نه از سر دلسوزي، خواهان عزت مخاطب ي منافع ملي زاويه

  عقالي اروپا فكري آنند * 
يي را آه در پيش  اقدامات ناپختهعقالي اروپا در اين مسير پيروز شوند و : وي اظهاراميدواري آرد

  . اند، به مسير منطقي هدايت آنند گرفته
معتقدم روابط دو طرف : يي را بحراني ندانست و اظهار داشت آقامحمدي فضاي حاآم بر مذاآرات هسته

رفتار نامناسب اروپا با ايران، احساسات ملي را برانگيخته است و . ي سرد رسيده است به يك نقطه
يي در سخنان خود سعي دارند احساسات عمومي را سامان داده و تا  يم مذاآرات هستهمسووالن ت

  . جاي ممكن آن را آنترل آنند
روش مناسب براي اين آه طرف اروپايي : سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد

فتن راهكار حل مسير عقالني و منطقي را ادامه دهد، محترم شمردن اصل مذاآرات مذاآره براي يا
توانيم  مي. اي آه در آن حق ايران به رسميت شناخته شود يي ايران است، به گونه ي هسته مساله

هايي از سوي آنها وجود دارد، حل شود و از اين مسير ما در همراهي  راهكارهايي بيابيم تا اگر نگراني
آنيم، اما چون  د، اعالم آمادگي ميبا اروپا براي اين آه سرعت آار تشديد نشود و تحت آنترل قرار گير

ما در موضع مذاآره هستيم و طرف مقابل در موضع عدم مذاآره، بايد منتظر بمانيم تا او از موضع خود 
  . خارج شود
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  يي تغييري نداشته است  تيم جديد هسته* 
ي هميشه ي ي هسته تيم مذاآره آننده: يي گفت آقامحمدي با اشاره به ترآيب تيم مذاآره آننده هسته

از سوي وزارت امور خارجه بوده است و از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تنها يك نفر براي 
  . آرده است مساعدت دبير براي آنترل مذاآرات، تيم را همراهي مي

يي  ي اخباري مبني بر آن آه جواد ظريف و سيروس ناصري قرار است از تيم مذاآرات هسته وي درباره
تغييرات اصلي تغييراتي است آه در وزارت خارجه رخ خواهد داد، اما تا جايي آه : دجدا شوند، افزو

در عين حال آه در آادر وزارت . يي صورت نگرفته است دانم هنوز تغييري در تيم مذاآره آننده هسته مي
   .گيرد گيرند آه باقي بمانند يا نه، بلكه سيستم در اين باره تصميم مي خارجه افراد تصميم نمي

چنين با اشاره به ضرورت ايجاد تغييرات در تيم  سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان هم
ي آثار خاص خود را دارد آه انتخابات يكي از همين  هر پديده: يي در مقطع فعلي خاطرنشان آرد هسته
هاي  و سياستجايي است آه با پيروزي تيمي در انتخابات، آن تيم نخواهد افراد  هاست، توقع بي پديده

پذير  آيد نيز به اين ترتيب توجيه ي اين تغييرات به وجود مي خود را جايگزين آند و خالئي آه در فاصله
  . است

آيد، بايد نسبت به موضوعات مختلف در آشور پاسخگو باشد،  وقتي دولتي روي آار مي: وي گفت
  . و شودبنابراين چه بهتر آه براي خود تعيين تكليف آند و ضرورتا پاسخگ

معتقدم : گفت" دانم يي را مثبت مي ي هسته تغييرات در تيم مذاآره آننده"آقامحمدي با بيان اين آه 
شد، پذيرش تغييرات  مقداري اين مساله با آندي انجام شد، اگر به اين تغييرات سرعت داده مي

غييرات با تامل و حساب آرد آه در ت يي مقداري ايجاب مي ي هسته تر بود، البته پيچيدگي پرونده راحت
  . شده جلو برويم

ي  آقامحمدي با اشاره به برخي اخبار مبني بر اين آه خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه
در مذاآره ما افراد تيم : اروپا ديگر قرار نيست در مذاآرات بين اروپا و ايران حضور داشته باشد، گفت

ي خود در  ي اروپا هر آسي را بخواهد، به عنوان نماينده حاديهآنيم، ات طرف مقابل خود را تعيين نمي
  . مذاآرات قرار خواهد داد و ما دخالتي در اين امر نخواهيم داشت

  بايد ديد چرا البرادعي نوبل صلح گرفت * 
يي  ي هسته وي در خصوص دريافت جايزه صلح نوبل از سوي محمد البرادعي و تاثير آن بر روند پرونده

تر  اگر اين آاربه اين نيت باشد آه بعدا از آژانس بخواهند گزارشات مديرآل غيرمنطقي: گفتآشورمان 
المللي است آه فراتر  ارايه شود و به سمت عملكردي سياسي حرآت آند، قطعا اين به ضرر صلح بين

  . از پرداختن به مسايل آشورها در آژانس است
عتقدم بايد منتظر ماند تا ببينيم آيا آژانس به لحاظ فني در اما م: آقامحمدي در ادامه به ايسنا تصريح آرد

آند و براي بررسي موضوع آن  ي خاورميانه نسبت به رژيم صهيونيستي درست عمل مي منطقه
ي اخير آه بدون وجود گزارش  دهد يا نه؟ و اگر خطاي استراتژيكش در قطعنامه جلسات ويژه تشكيل مي

خواهد مرجع  دهد آه آژانس مي يرفت، اصالح آرد، نشان ميي عدم پايبندي را پذ فني، مساله
  . ي آشورها و جريانات باشد الطرفين براي همه مرضي

توانيم نسبت به مديرآل آژانس پيش داوري آنيم آه آيا اثر اين جايزه  اما االن نمي: وي افزود
   .ها براي البرادعي در آژانس براي صلح است يا تخريب روابط ملت

هاي واشنگتن عليه تهران در مجامع  راي عالي امنيت ملي با اشاره به جوسازيسخنگوي شو
ي اين آه  پذير شده است، ديگر دوره دانند آه آسيب آمريكا امروز به خوبي مي: المللي ادامه داد بين

ي ملي ايران با اين نوع  صاحب گفتمان صاحب حق است، گذشته است و آاربرد ندارد و از سويي اراده
ها قابل شكستن نيست و آمريكا هم امروز در موقعيتي نيست آه بتواند در مقابل با چنين  يدشمن
  . ي مقاومت آند اراده

  
 پذيريم  نامه را مي برخي از موارد قطع: الريجاني

  ٢٠٠۵ اآتبر 9 - ١٣٨۴ مهر ١7شنبه یک
به پس از سخنراني علي الريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي يكشن: مند  آنالين ، برمك بهرهشرق

نامه تصويبي شوراي حكام را  در جمع دانشجويان دانشگاه شريف گفت آه ايران برخي از موارد قطع
 .دنامه را اجرا خواهد آر يك از موارد مطرح شده در قطع پذيرد اما او نگفت ايران آدام مي
 .دنامه تصويبي شوراي حكام را رد آرده بو  پيش از اين، ايران به آلي قطعتا
در قطعنامه مواردي آمده آه برخي از آنها براي ايران قابل اجرا « گزارش ايسنا، الريجاني گفت، به

 ».است
نامه از  در اين قطع.  شوراي حكام دوم مهر و پس از تقريبا يك هفته بحث و بدل تصويب شدنامه قطع

 :ايران خواسته شده تا
هاي  توافقات مربوط آنترل فعاليت(ها  مي پادمان شفافيت خود را بيشتر از آنچه در مطالبات رس- 1

 و پروتكل الحاقي آمده گسترش بدهد،) اي توسط آژانس هسته
آه اين شامل تاسيسات . (سازي و فعاليت بازفرآوري را متوقف آند هاي مربوط به غني  تمام فعاليت- 2

شود آه ايران اعالم آرده بحث درباره آن پايان يافته  اي اصفهان نيز مي فرآوري اورانيوم در سايت هسته
 ،)است

 آند، درباره ساخت يك راآتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك تجديد نظر - 3
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  پروتكل الحاقي را سريعا تصويب آرده و آن را اجرا آند،- 4
 . تعهدات خود را به طور آامل رعايت آند و دوباره مذاآرات را ادامه بدهد- 5
هاي  پذيرد و فعاليت هاي الريجاني در جمع دانشجويان، ايران همچنان پروتكل الحاقي را نمي  بر گفتهبنا

 .اما ايران موافقت آرده آه مذاآرات را ادامه بدهد. ادامه خواهد داداي اصفهان را نيز  سايت هسته
ايران هنوز پروتكل » .پذيريم ، اما پروتكل الحاقي را هم نمي شويم تي خارج نمي پي از ان« گفت، الريجاني

لحاقي پروتكل ا. الحاقي را نپذيرفته اما بنا بر توافق با آژانس در چند ماه گذشته به آن پايبند بوده است
 . بازرسان آژانس ممكن شودايهاي مورد نظر بر آند آه دسترسي سريع به سايت ايران را ملزم مي

اآنون بررسي طرحي را شتاب داده آه در صورت تصويب نهايي دولت را   شوراي اسالمي هممجلس
اند ايران هم  اي در ايران موافقت نكرده ها با توليد سوخت هسته آه اروپايي ملزم خواهد آرد تا زماني

 .تي را بپذيرد پي نبايد پروتكل الحاقي معاهده ان
اما اين به آن معنا نيست . اي را ادامه بدهد  همچنين گفت آه ايران تمايل دارد مذاآرات هستهالريجاني

 .ترسد المللي مي هاي بين آه ايران از تحريم
 ».آننده باشد تسهيلآنيم  تواند در آنار آاري آه با آژانس مي مذاآرات مي« گفت، او

اي پيش رو دارد، چنانكه  المللي انرژي هسته  گامي آه ايران در همكاري مجدد با آژانس بيناولين
مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس به شرق گفت اين است تا ترتيبي فراهم شود آه بازرسان آژانس 

 . بتوانند از سايت نظامي پارچين در نزديكي تهران بازديد آنند
 

  هاي مهم بين المللي و منطقه ايرويداد
 
  خانم مرآل، صدراعظم جديد آلمان  

  ٢٠٠۵ اآتبر 10 - ١٣٨۴ مهر ١8شنبه دو
خانم آنگال مرآل سرانجام موفق شد تا بعنوان نخستين زن در تاريخ آلمان، عهده دار مقام صدراعظمى 

از اين، وى در اما بسى بيش . همين موضوع مسووليت گرانى را بر دوش او مىنهد. آشور شود
و از آن جمله . شرايطى هدايت سياسى آشور را برعهده مىگيرد، آه شرايط آار بسيار دشوار است

ولى اين نميبايست بر شانس، . است رهبرى آشور در ائتالفى بزرگ با حزب سوسيال دموآرات آلمان
صدراعظم زن آلمان سايه امكانات و دايره عملكرد ائتالف بزرگ و يا توانايىهاى مرآل، بعنوان نخستين 

 . نگاهى دارد به اين تحول سياسى در آلمانUta Thofernمفسر دويچه وله، خانم . افكند
و بار و سنگينى . آنگال مرآل در آارزار انتخاباتى آلمان موفق نشد يك پيروزى آشكار را بنام خود ثبت آند

اند بر روى حمايت گسترده مردم از يكسو او نمىتو. همين موضوع اآنون بر دوش او سنگينى مىكند
در . اند حساب آند و از دگر سو در درون خود حزب دموآرات مسيحى نيز همگان پشت سر او نايستاده
بين نخست وزيران دموآرات مسيحى ايالتهاى مختلف آلمان آم نيستند آسانى آه خود را فرد 

ى از افراد صاحب نفوذ در حزب و بسيار. ترى براى احراز مقام صدراعظمى آلمان مىدانند شايسته
اند با آنگال مرآل آنار آيند، آه به زعم آنان فردى است  دموآرات مسيحى نيز تا آنون نتوانسته

و از آن گذشته فراموش نمىبايست آرد آه . پروتستان، سرد و آسى است آه از شرق آلمان مىآيد
شرودر، خانم مرآل هيچگاه اداره هيچ برخالف دو صدر اعظم پيشين آلمان، يعنى هلموت آهل و گرهارد 

 . ايالتى از آلمان را برعهده نداشته است
از جانب ديگر ائتالف با حزب سوسيال دموآرات نيز آار بسيار دشوارى است، چرا آه اين حزب در اثر 

و از همين رو . نتايج انتخابات و همچنين آنار رفتن شرودر، صدراعظم تا آنونى آلمان تضعيف شده است
ين حزب مىبايست از يكسو در ائتالف بزرگ سياستى سازنده را پى گيرد و از دگر سو ميبايست با ا

بهرحال يك شريك تام و تمام براى مرآل در اداره . اپوزيسيون چپ موجود در خود اين حزب نيز آنار آيد
 . امور نتواند بود

 آالنى روبروست آه در تاريخ از نظر سياستهاى اجتماعى و اقتصادى نيز، دولت مرآل با چالشهاى
اصالحاتى آه دولت ائتالفى سابق آلمان، يعنى سوسيال دموآراتها و . آلمان بىسابقه بوده است

تا تامين اجتماعى آشور فراهم آيد و آهنگ رشد . اند ميبايست پيگيرانه دنبال شوند سبزها آغاز آرده
 صورت گيرند آه دولت با بحران و همه اين وظايف مىبايست در شرايطى. اقتصادى شتاب گيرد

 .اى روبروست آه از گستره تصور اآثر شهروندان آلمان فراتر رفته است بودجه
بسيارى از سياستمداران آلمان شايد در برابر اين دشواريها خود را ببازند، اما آنگال مرآل از آن دسته 

ريافت مسووليت هدايت آرامش و خونسردى مرآل ظرف روزهاى گذشته و پس از آنكه وى د. نيست
 . اى است واقعا نادر سياسى آلمان را برعهده خواهد گرفت، پديده

ترين رقيب خود، يعنى  و او موفق شد تا اصلى. قدرت تعيين مشى سياسى بهر حال با آنگال مرآل است
ويبر اشت. ادموند اشتويبر، رهبر حزب سوسيال مسيحى را با مهارت تمام در آادر پرسنلى خود قرار دهد

اآنون مسووليت آليدى وزارت اقتصاد و تكنولوژى آينده را برعهده خواهد داشت و او آسى است آه 
شكست را تاب نمىآورد و براى او بازگشت به ايالت بايرن و عهده دار شدن مجدد نخست وزيرى آن 

 . ايالت ممكن نخواهد بود
ولى داليل بسيارى . كالت نيستاما داشتن يك سياست پرسنلى هوشمندانه به معناى حل همه مش

و . وجود دارد آه حكايت از آن دارند آه آلمان تحت رهبرى مرآل صاحب دولتى قدرتمند خواهد شد
اى سازنده وظايف و مسووليتهاى خود را پذيرا شوند، آنگاه مىتوان  هرگاه سوسيال دموآراتها نيز بگونه

www.iran-archive.com 



پرسش تنها . مان در لحظه آورده استگفت آه شايد اين ائتالف بزرگ شانسى است آه آشور آل
  اينجاست آه آيا آلمانيها آنگاه از خانم مرآل خرسند و خوشنود خواهند شد؟

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
هاي آمريكا وانگليس آه در محل معروف به منطقه  سفارتخانه:راديو بغداد دوشنبه شب اعالم آرد

 . اي قرار گرفت غداد واقع است هدف حمله خمپارهالخضراء ب
  ٢٠٠۵ اآتبر 10 - ١٣٨۴ مهر ١8شنبه دو

 . هاي آمريكا و انگليس اصابت آرد در اين حمله سه گلوله خمپاره به اطراف سفارت خانه:اين راديو گفت 
ي نداشته هاي آمريكا و انگليس تلفات يا خسارات اي به سفارتخانه براساس اين گزارش، حمله خمپاره

 . است
از سوي ديگر ترور يكي از مقامات آميسارياي انتخابات عراق وابسته به سازمان ملل در منطقه بهرز در 

 . شرق بغداد ناآام ماند
از مسووالن آميسارياي " لطيف الزبيدي"گروهي مسلح ناشناس به خودروي : تلويزيون عراق گفت 

ر منطقه بهرز حمله آردند اما وي از اين عمليات جان به عالي انتخابات عراق وابسته به سازمان ملل د
 . در برد

 ........ 
طرح حمله هوايي آمريكا به چند قرارگاه نظامي سوريه آه از به عنوان محل آموزش شبه نظاميان براي 

 . شوند، در دستور آار دولت بوش قرار گرفته است اعزام به عراق توصيف مي
هاي آمريكا مخالفت وزير خارجه  براساس اعالم رسانه:ان اين مطلب گفتشب با بي راديو عراق دوشنبه

 . آمريكابا اين طرح اجراي آنرا با چالش مواجه آرده است
بر افزايش نارضايتي  معتقد است آه حمله به سوريه ممكن است عالوه" آاندو ليزا رايس"به گفته راديو،

نيز تحت تاثير چنين عملياتي " رفيق حريري" ترور عليه آمريكا در منطقه موضوع تحقيقات بر سرچگونگي
 . قرار گيرد

هاي واشنگتن آه در آن مطالبي بر امكان حمله  هاي عراق خبر منتشر شده در روزنامه اغلب رسانه
 . هوايي آمريكا به سوريه نوشته بودند، گزارش آردند

 .......... 
دادگاه جنايي عراق بخاطر آنكه در :اق اعالم آردمعاون صدام در گفت وگو با راديو عر" طارق عزيز"وآيل 

 . زمان اشغال اين آشور تشكيل شده،مشروعيت ندارد
آه از  عراق آشوري اشغال شده و هر آنچه:افزود" بديع صالح"براساس گزارش دوشنبه شب اين راديو،

غير قانوني آن به عنوان موسسه يا نهاد قضايي يا حكومتي از جمله دادگاه جنايي عراق نمود آند 
 . است

وي تاآيد آرد،دادگاه جنايي عراق در زمان پل برمر حاآم آمريكايي عراق تشكيل شده و اين در 
المللي نامشروع است چه  هاي بين حاليست آه اصل وجود اشغالگران در اين آشور طبق آنوانسيون

 . رسد به نهادهاي قضايي آن
 

در اين :ديگر موآل او نيز گفت" هدي عماش"و " زيزطارق ع"وآيل معاون صدام درباره زمان محاآمه 
 . خصوص هنوز به وي چيزي گفته نشده است

 : در همين حال رييس آميسيون قضايي مجمع ملي عراق به راديو عراق گفت
 . دادگاه جنايي عراق طبق مصوبه چند هفته پيش مجمع عراق مشروعيت دارد

 ......... 
 : ق در گفت و گو با راديو عراق اعالم آردرييس آميسيون قضايي مجمع ملي عرا

صدام بخاطر ارتكاب جنايات ضد بشري و جنگي خود در عراق،ايران و آويت متحمل دو مجازات 
 . المللي و عراقي خواهد شد بين

 
ترين  عراق مرتكب شنيع ديكتاتور سابق:گفت" سعدون الحسن"براساس گزارش دوشنبه شب اين راديو،

عراق شده وبه همين دليل در داد خواهي از او، صدام طبق مجازات قضايي عراق جنايات بر ضد مردم 
 . محاآمه خواهد شد

ها و جناياتي است آه او در خارج از عراق  المللي صدام شامل جنگ مجازات بين:گفت" سعدون الحسن"
 . شود مثال عليه آويت و شايد هم ايران مي

 
المللي  م بخاطر جنگ عليه ايران مشمول مجازات بينشايد صدا"اشاره اين مقام عراق به اينكه 

 . ها از تعقيب جنايي صدام در رابطه با جنگ بر ضد ايران است ،نشانگر واهمه عراقي"شود
 

المللي خواهد شد يا  معلوم نيست آه چرا صدام شايد هم بخاطر جنگ عليه ايران مشمول مجازات بين
 . نه؟
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ايي هستند آه از افشاي بسياري اسرار از جانب صدام آنچكه مسلم است پشت اين قضيه آشوره
 . نگران هستند زيرا خواه ناخواه دادخواهي اين ديكتاتور دامن خود آنها را نيز خواهد گرفت

در هر صورت ارائه دادخواه از سوي جمهوري اسالمي ايران برضد صدام بويژه آنكه اين ديكتاتور رسما 
ل آنرا تاييد آرده به عنوان يك حق طلبي قبال از سوي مقامات عراق آغازگر جنگ را پذيرفته وسازمان مل

 . مطرح شده است
 . ميليارد دالر اعالم آرد ٢٠٠  وزيرامور دارايي عراق ميزان بدهي خارجي آشورش را 

ميليارد دالر  ۵۵  ها از جمله شامل  اين بدهي:افزود" علي عالوي"راديو بغداد دوشنبه شب به نقل از 
 . شود ها مي ميليارد دالر مطالبات مالي عربستاني ۴٨  ها و  گي آويتيغرامت جن

سرقت و اختالس : وزير دارايي عراق در خصوص ميزان فساد اداري ومالي جاري در آشورش نيز گفت 
 . ها در حال انجام است در سطح بسيار هنگفتي از ثروت عراقي

آانه اموال دولتي را ابتدا به عنوان يك جريان عالوي تاآيد آرد،برخي مقامات در يك حرآت بسيار زير
 . آنند  آنند و سپس به خارج از عراق منتقل مي-گذاري مي هاي غير دولتي سپرده مالي نزد بانك
حازم "چنانچه دولت عراق از ما بخواهد :سخنگوي دولت اردن نيز گفت" مروان المعشر"در همين حال 

 .  آنها دهيم اقدام خواهيم آردرا آه در امان اقامت دارد تحويل" شعالن
 . شعالن تحت تعقيب قضايي عراق قرار گرفته است

 ......... 
هياتي از سناي آمريكا روز دوشنبه وارد عراق شد و گفت و : تلويزيون عراق دوشنبه شب اعالم آرد

 . گوهاي خود را با مقامات عراقي آغاز آرد
امات هراقي هيات سناي آمريكا با وزير دفاع عراق ديدار و اين تلويزيون عراق،در نخستين ديدار خود با مق

 . درباره آخرين وضعيت نيروهاي مسلح عراق گفت وگو آرد
همچنين دو طرف بر تسريع " سعدون الدليمي"به گفته تلويزيون عراق،در ديدار هيات سناي آمريكا با 

 . روند تكميل نيروهاي مسلح عراق تاآيد آردند
هاي عراق و آمريكا بر سر  ها در درون دولت كا به عراق همزمان است با آشمكشسفر هيات سناي آمري

 . ماندن يا رفتن نظاميان آمريكا از عراق و نيز افزايش عمليات خشونت بويژه در مناطق غرب اين آشور
 

 . هيات سنا همچنين در آستانه برگزاري همه پرسي قانون اساسي عراق به بغداد رفته است
...........  

اسناد بدست آمده نشان :رييس شوراي اداري استان بصره در گفت وگو با راديو عراق اعالم آرد
 . دهد نيروهاي انگليسي در بسياري از اعمال ناامني در جنوب عراق بويژه در بصره دست دارند مي

يروهاي شوراي اداري بصره تازمانيكه ن:افزود" محمد السعدون"براساس گزارش دوشنبه شب اين راديو،
انگليس خسارات اعمال خشونت بار خود را در اين شهر نپردازند و رسما عذرخواهي نكنند،با آنها 

 . هيچگونه همكاري نخواهيم داشت
شوراي اداري بصره تا مدت نامعلومي همكاري با نيروهاي :رييس شوراي اداري بصره همچنين گفت

 . يابد ط اعالم شده ما توجه نشود،اين روند ادامه ميانگليس را به تعليق درآورده و تا زمانيكه به دو شر
 اندازي و حمله به پليس بصره -اين مقام محلي عراق تاآيد آرد،ماجراي اقدام دو نظامي انگليس در تير 

 . و يورش آنها به زندان اين شهر همچنان به قوه خود باقي است و بايد آنها پاسخگوي اين اعمال باشند
 ............ 

 : آرد  آميسيون امنيت ودفاع مجمع عراق در گفت و گو با راديو عراق فاشرييس
 . هاي سفر دبير آل اتحاديه عرب به بغداد مالقات او با صدام در زندان است يكي از برنامه

عمرو "اطالعات ما ثابت مي آند آه :گفت" جواد المالكي"براساس گزارش دوشنبه شب راديو عراق،
 آمريكا درازاي خروج صدام از عراق و اقامت او در خارج مقدمه پايان عمليات در يك وساطت با" موسي

 . مسلحانه در عراق را فراهم آند
 : ها درصورت تحقق اين طرح ميانجيگرانه گفت المالكي درباره واآنش عراقي

نرا چنانچه دولت عراق يا هر طرفي دراين آشور چنين درخواستي را قبول آند ما در مجمع ملي عراق آ
 . قطعا رد خواهيم آرد

ها است پا نگذارد و گرنه موجي از  وي به اتحاديه عرب هشدار داد ، در جاهايي آه خط قرمز عراقي
 . خشم و تظاهرات شهرهاي عراق را خواهد گرفت

ممكن است همزمان با سفر عمرو موسي به بغداد شهرهاي عراق دستخوش تظاهرات :المالكي گفت
 . شوند

 .......... 
راديو آزاد عراق دوشنبه شب از وقوع آتش سوزي مهيب در بخشي از خطوط انتقال نفت بيجي،آرآوك 

 . خبر داد
بر اثر انفجار بمبي در مسير خط انتقال نفت بيجي، آرآوك آه در منطقه سامرا :اين راديو اضافه آرد

 . هايي از اين تاسيسات نفت شمال عراق دچار آتش سوزي شد رويداد،قسمت
 . فته اين راديو،اين آتش سوزي آه از بامداد امروزآغاز شده تا دوشنبه شب نيز ادامه داشتبه گ

معاون نخست وزبر عراق روز دوشنبه در اظهاراتي از " احمد چلبي"اين انفجار درشرايطي است آه 
 . ايجاد طرح جديد امنيت تاسيسات نفت شمال عراق خبر داده است

www.iran-archive.com 



  
 آرد   اعالم» العاده  فوق«وزارت آشور عراق حالت 

  ٢٠٠۵ اآتبر 10 - ١٣٨۴ مهر ١8شنبه دو
آس اجازه حمل   شنبه هفته جاري تا دوشنبه هفته آينده، هيچ  وزارت آشور عراق اعالم آرد آه از پنج

 .سالح در اماآن عمومي را ندارد
مسافرت بين «: الم آرد وزارت آشور عراق اع  ،)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

 .شهري در آشور، ممنوع است و مرزهاي زميني، هوايي و آبي عراق بسته خواهد بود
اساسي،   گيري از هرگونه خرابكاري در برگذاري رفراندوم قانون  بنابراين گزارش، اين اقدامات براي پيش

 . گيرد  صورت مي
 .شود   اآتبر برگزار مي15 مهر برابر با 23 اساسي عراق شنبه،  پرسي قانون  شود آه همه  اضافه مي

  
  عراقي را آشتند 12شورشيان حداقل 

  ٢٠٠۵ اآتبر 10 - ١٣٨۴ مهر ١8شنبه دو
 عراقي را 12حمالت شورشيان جان حداقل , اساسي عراق  پرسي تاريخي قانون  پنج روز مانده به همه

 .گرفت
، پليس عراق گزارش داد آه شورشيان با انفجار )ايلنا (الملل خبرگزاري آار ايران  گزارش گروه اخبار بين  به

 . عراقي را آشتند12, ها و شليك گلوله به هنگام رانندگي  گذاري شده در آنار جاده  هاي بمب  اتومبيل
آه يكي از دفاتر , همچنين پنج خمپاره نيز در هتلي در شهر جنوبي حله«: آسوشيتدپرس گزارش داد

شليك شد آه يكي از آنها به ساختمان هتل برخورد , در آنجا مستقر استاي سفارت آمريكا   منطقه
 ».آرده و شكاف بزرگي را در ديوار ايجاد آرد

 .هنوز تلفات جاني اين حمله گزارش نشده است
اساسي با   اين حمالت درحالي صورت گرفت آه مقامات شيعه و ُآرد درباره آخرين تغييرات قانوني

مقامات شيعه و ُآرد اميدوار هستند آه با اين مذاآرات بتوانند . آردند  آره ميرهبران عرب اهل سنت مذا
 .آنند  نويس قانون اساسي جلب  ها را از پيش  حمايت سني,  اآتبر15پرسي   در آستانه برگزاري همه

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر18:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اآتبر 10 - ١٣٨۴ مهر ١8شنبه دو
روزنامه های صبح امروز تهران تذکرات رهبر جمهوری اسالمی را به رييس جمهوری و :بی بی سی

اعضای دولت با اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده اند و ديگر مطالب اصلی خود را به اظهار 
د کشو و تصويب طرح دو نرخی نظرهای تازه ای درباره مذاکرات هسته ای و اثر آن در بورس و اقتصا

  . شدن بنزين در مجلس اختصاص داده اند
 در گزارش اصلی خود نوشته است که نمايندگان مجلس يک فوريت اليحه ای را به تصويب شرق

رساندند که به موجب يکی از مواد آن بنزين وارداتی کشور به قيمت آزاد به فروش خواهد رسيد و از اين 
  . نی به مصرف کنندگان عرضه خواهد شدپس بنزين به صورت کوپ

 با عنوان طرح تثبيت قيمت ها افسانه ای بيش نبود، به تصويب طرح دو نرخی کردن توسط همبستگی
مجلسی پرداخته که هشت ماه پيش در دوران دولت خاتمی خود طرحی را برای تثبيت قيمت انرژی و 

  .کاال ها و خدمات دولتی به تصويب رسانده بود
 بعد از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که در ابتدا مخالفت شديد يک هفته

گروه های سياسی تندرو را با آن به دنبال آورد و پيشنهاد خروج ايران از معاهدات هسته ای و قطع 
ست  سخنگوی وزارت خارجه گفته اشرقرابطه با کشورهای اروپايی هم مطرح شد به نوشته روزنامه 

  . ايران طرح های جديدی برای ادامه مذاکرات هسته ای دارد که در آينده ای نزديک اعالم خواهد شد
 حميد رضا آصفی گفته است مذاکرات هسته ای در سطوح مختلف ادامه ايرانبه نوشته روزنامه 

ين سفر خواهد يافت و در همين راستا منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسالمی نيز به زودی به چ
  . می کند

 از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته بعضی از بخش های قطعنامه آفتاب يزددر همين حال 
  . اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای ايران قابل اجراست

 در سرمقاله خود ضمن اشاره به رکود بورس و وخامت وضعيت اقتصادی جمهوری اسالمیروزنامه 
 نوشته است که قطعا مسايل مربوط به پرونده هسته ای ايران و قطعنامه اخير شورای حکام کشور

آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه فعاليت های اتمی کشورمان اين روند را تشديد کرده کما اينکه 
  . ت اظهارات غيرکارشناسانه بعضی مسئولين در مورد مسايل اقتصادی نيز به اين ماجرا دامن زده اس

 نوشته مهدی کروبی، رييس سابق مجلس، گفته است نبايد گذاشت پرونده هسته ای به آفتاب يزد
  . شورای امنيت برود

 از زبان علی الريجانی، مسئول پرونده هسته ای ايران، نوشته يادمان باشد که نبايد  شرقروزنامه
اع پرونده هسته ای به شورای امنيت آدرس غلط به دشمن بدهيم، آنها نبايد فکر کنند ملت ايران از ارج

  . می ترسد
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 گفته است کسانی که ورودی به علم ديپلماسی شرقدبير شورای عالی امنيت ملی به نوشته 
سالح هسته ای قابل قياس با توپخانه نيست؛ چرا که محدود به . دارند، می دانند که راهی هست

اينکه برخی کشورها سالح هسته ای دارند، بقيه البته ما به دنبال آن نيستيم، اما . ميدان جنگ نيست
  . نيز بايد راهی برای دفاع در قبال آنها داشته باشند

 در صدر اخبار خود با گزارشی از زلزله شبه قاره هند با اشاره به کشته ها و ويرانی های اين اعتماد
  . حادثه نوشته ايران هم در خطر چنين ويرانی هايی هست

 هنوز  ايم  بوده   طبيعی  بالهای  شديدترين  در معرض  همواره  که  در کشور خودماناعتماد می نويسد ما
  . ايم  کار نبرده   به  طبيعت  با خشم  مقابله  را جهت  الزم ها و تدبيرهای هزينه 

ود  ای سرازير ش  از گوشه  تا سيل  مشغوليم  معمول  اشتغاالت  به  روزه اين روزنامه می افزايد که ما همه
  آييم  خود می   به  را بلرزاند و آنگاه مان  هستی   آوار گردد و يا زلزله  سفيد بر سرمان  هيواليی  چون يا برف
  . ايم  نکرده  ها که  هزينه  و چه ايم  نداشته  ها که  برنامه  چه که
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