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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

در تهران " جهان بدون صهيونيسم"محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران در همايشی که با عنوان 
بنيانگذار جمهوری اسالمی، تاکيد کرده است تشکيل شده، با تکرار سخنان آيت اهللا روح اهللا خمينی، 

  .که اسراييل بايد از صفحه روزگار محو شود
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آقای احمدی نژاد در سخنان خود از اسراييل به عنوان کشوری اشغالگر نام برده و گفته :بی بی سی
و مساله فلسطين، مساله ای " اسالم استسرپل دنيای استکبار در قلب جهان "اين کشور، در واقع 

  .نيست که جمهوری اسالمی بتواند با بخشی از آن سازش کند
محمود احمدی نژاد در عين حال، به تمامی سران کشورهای اسالمی هشدار داده که هر کس در راه 

  .شناسايی اين رژيم گام بردارد، در آنچه وی آن را آتش قهر امت اسالم خوانده، خواهد سوخت
اظهارات رييس جمهوری اسالمی ايران، بالفاصله بازتابی گسترده در رسانه های جهان يافت و چند 
کشور، از جمله آمريکا، فرانسه و اسراييل آن را محکوم کردند و بيان چنين سخنانی را نشانه تالش 

  . ايران برای دستيابی به سالح اتمی دانستند
 رسيدن روزی که در ايران به عنوان روز قدس نامگذاری شده، به اگرچه آقای احمدی نژاد در آستانه فرا

تندی اسراييل را مورد حمله قرار داده، اما لحن وی و نيز گستراندن دامنه تهديدها به سران کشورهای 
مختلف اسالمی، باعث می شود که اظهارات او تنها از اين منظر که کاربردی صرفا داخلی دارد، مورد 

  .دبررسی قرار نگير
حمله به اسراييل و يا کسانی که در فرآيند صلح خاورميانه حضور دارند، سال ها بود که در اظهارات 

مقامات رسمی جمهوری اسالمی حضور نداشت و سخنانی از اين دست، تنها در اظهارات مقامات غير 
ناسبات و رسمی، خطبه های نماز جمعه و برخی روزنامه ها انعکاس می يافت و عمدتا در چارچوب م

  .معادالت سياسی در داخل کشور معنا می شد
از همين رو، تکرار چنين مواضعی از سوی رييس جمهوری، اقدامی کم سابقه در بيش از يک دهه 

گذشته قلمداد می شود و به معنای در هم آميختن دو حوزه ای است که در دو دولت اکبر هاشمی 
  .سيار تا حدودی از يکديگر متمايز و جدا شده بودندرفسنجانی و محمد خاتمی، با تالش و دشواری ب

سخنان آقای احمدی نژاد، به ويژه از اين جهت که در چه موقعيتی بيان شده نيز قابل توجه است و می 
  .تواند پيامدها و هزينه های خاص خود را به همراه داشته باشد

 پرونده هسته ای خود است و از در حالی که جمهوری اسالمی، در عرصه جهانی به ويژه درگير بحران
اين زاويه فشارهای فراوانی را متحمل می شود، لحن و مضمون سخنان محمود احمدی نژاد، بدون 

  . شک پيامدهايی نه چندان خوشايند برای رهبران ايران به همراه خواهد داشت
 فرانسه، اين تنها ساعاتی پس از مخابره اظهارات آقای احمدی نژاد، سخنگوی وزارت امور خارجه

اظهارات را به شدت محکوم کرد و سوليوان شالوم، وزير امور خارجه اسراييل نيز در نشستی خبری 
مشترکی با همتای روسی خود، سخن از آن گفت روشن است که ايران می کوشد توان جنگ 

  .افزارهای هسته ای خود را توسعه دهد
کرد که اظهارات محمود احمدی نژاد تاکيدی است بر همزمان کاخ سفيد نيز با انتشار بيانيه ای اعالم 

  .درستی نگرانی های آمريکا درباره جاه طلبی های هسته ای جمهوری اسالمی
اما حمالت تند آقای احمدی نژاد به اسراييل و آن دسته از رهبران کشورهای اسالمی که در پی به 

انگيخت و می تواند به افزايش تنش رسميت شناختن اسراييل هستند، تنها واکنش غرب را برنخواهد 
  .ها بين ايران با شماری از کشورهای اسالمی، از جمله برخی از همسايگان اين کشور منجر شود

در ماه های اخير، از جمله پاکستان در گفتار و رفتار نشانه های روشنی از تمايل به برقراری رابطه با 
  .ژاد، می تواند به طور مشخص متوجه پاکستان شوداسراييل بروز داده بود و اظهارات آقای احمدی ن

چنين امری به معنای آن است که زمينه تازه ای برای فاصله گرفتن بيشتر دو کشور همسايه پديد 
  . خواهد آمد

سران کشورهای " سوختن"در عين حال، دامنه هشدار رييس جمهوری اسالمی ايران، مبنی بر 
اند زمينه های الزم را فراهم آورد تا سخن از آن گفته شود که اسالمی در آتش قهر امت اسالم، می تو

جمهوری اسالمی رويکرد تنش زدايی در عرصه سياست خارجی را به کناری نهاده و آشکارا لحن و 
  . موضعی پرخاشجويانه را جانشين آن ساخته است

 تواند همزمان با در اين ميان، برخی نيز بر اين باورند که تهديدات جمهوری اسالمی، برعکس، می
  . افزايش حساسيت و فشار غرب، موجب سرعت گرفتن بهبود روابط کشورهای عربی با اسراييل شود
گذشته از چنين پيامدی، به نظر می رسد که اين رويکرد جديد، به ناگزير به معنای رويارويی ايران با 

  . را به مخاطره خواهد انداختبسياری از کشورهای اسالمی خواهد بود و در نتيجه منافع ملی ايران 
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به هر حال، اظهارات محمود احمدی نژاد، حتی اگر صرفا با توجه به رويدادی داخلی، يعنی فرارسيدن 
روز قدس و بی توجه به واکنش های احتمالی ديگران مطرح شده باشد، اکنون بازتابی به مراتب فراتر از 

 در روزهای آينده با دشواری های بيشتری، به ويژه مرزهای کشور يافته و به نظر می رسد که ايران را
  . در حل و فصل بحران پرونده هسته ای خود مواجه خواهد ساخت

  
 ! اسرائيل شدی نژاد خواهان نابودیاحمد
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رائيل شد  اسیخواهان نابود» جهان بدون صهيونيسم« در همايش ی نژاد در يک سخنرانی احمدمحمود

او همچنين به .  خوردیدر فلسطين رقم م»  استکباریدنيا« جهان اسالم با ی نهايیو گفت روياروي
 ند،بردار» رژيم اشغالگر «ی در جهت شناسايی هشدار داد که اگر بخواهند قدمی عربیسران کشورها
» رائيلمرگ بر اس« که شعار یاو خطاب به جمعيت.  خواهند سوخت»یامت اسالم«در آتش خشم 

 .  بگوييدیبدهيد، آن را درست و حساب" مرگ بر اسراييل"اگر قرار است شعار :  داد، گفتیم
 اسالم هشدار داد آه مراقب فتنه ی سران دنيای به تمامی گزارش ايسنا رييس جمهور اسالمبه

 یم قدی و دنيا پرستی يا خودخواهی و ساده لوحی از فشار نظام سلطه، آج فهمیباشند؛ اگر آسان
 بردارند بدانند آه در آتش اهل امت اسالم خواهند سوخت و ی رژيم صهيونيستیرا در راه شناساي

 . شان خواهند نشاند  را بر پيشانيی ننگ ابدی كهل
تاسيس رژيم اشغالگر قدس يك حرآت سنگين از جانب نظام سلطه و استكبار عليه :  اظهار داشتیو

 در جريان است و عمق آن به یو جهان اسالم يك نبرد تاريخ استكبار یبين دنيا.  اسالم استیدنيا
 درها عوض شده؛   بارها وضعيت جبههیدر اين نبرد تاريخ:  نژاد افزودیاحمد.  رسدیصدها سال م

 در حال عقب ی استكباریاند و دنيا  فعال و رو به جلو داشته اند و حرآت ها غلبه داشته  مسلمانیا دوره
 اسالم در یمتاسفانه در طول سيصد سال اخير دنيا:  نژاد در ادامه گفتیاحمد.  بوده استینشين

 اين موضوع را یياب ه با بيان اينكه قصد ريشیو.  استكبار بوده استی در مقابل دنيایحال عقب نشين
 ی صد سال گذشته آخرين سنگرهایط: پردازد ادامه داد  آن ميی سير تاريخیندارد و تنها به بررس

 اسالم ی استكبار رژيم اشغالگر قدس را به عنوان سرپل سلطه بر دنيایو ريخت و دنياجهان اسالم فر
 . بنا آرد
 آه دو یهنگام:  است افزودی و نظامی با بيان اينكه سرپل يك اصطالح جنگی جمهور اسالمرييس

از زمين را  یا  آند و به جبهه مقابل رفته و قطعهی حرآتیگروه يا دو لشگر با يكديگر درگيرند اگر گروه
 قرار دهد به اش  توسعه سرزمينيی برایگرفته در آن استحكامات بسازد و ضمن تقويتش آنجا را پايگاه

 . گوييم سرپل آن مي
در .  استكبار در قلب جهان اسالم استیاين آشور اشغالگر در واقع سرپل دنيا:  نژاد ادامه دادیاحمد

 به آل جهان اسالم توسعه دهند و بدون اين، وجود و شان را اند تا از آن سلطه  ساختهیواقع پايگاه
 .  ندارندیموضوعيت

 آه امروز در فلسطين در جريان است خط مقدم جهان اسالم با یبنابراين نبرد:  خاطر نشان آردیو
 .  استكبار و نبرد سرنوشت است آه سرنوشت اين چند صد سال را در فلسطين رقم خواهد زدیدنيا

 از امت اسالم در مقابل نظام سلطه یامروز ملت فلسطين به نمايندگ: گفت ی جمهور اسالمرييس
 و ی مبارزه اسالمي، اهداف اسالمی آه ملت فلسطين به سویاهللا از روز ايستاده است و به حمد

 هداش حاآم نمود و هر روز شا  را بر مبارزهی اسالمیها گيري  حرآت آرد، رفتار و جهتی اسالمیفضا
 .  ملت فلسطين هستيمپيشرفت و موفقيت

 ی آفر دايما تخم ياس و نااميدی  و جبههی اسالمیها در اين نبرد سنگين بين دنيا خيلي:  افزودیو
 .  آنندی اسالم را خالیخواهند در دل دنيا پراآنند و مي مي
رند ب را به آار مي" شود؟ مگر مي"و يا " شود نمي" چون ی نژاد با بيان اين آه اين افراد الفاظیاحمد
 شما به یول"  بدون آمريكا و صهيونيسم را شاهد باشيم؟یشود دنيا مگر مي"گويند  اينها مي: گفت
 .  استی و حتما شدنیدانيد آه اين شعار و هدف يك هدف دست يافتن  ميیخوب

در آشور ما . يك گام به عقب برگرديم:  با اشاره به دوران طاغوت در ايران افزودی جمهور اسالمرييس
 تحرآات ی ساواك تمامی وابسته و تا دندان مسلح حاآم بود و اعضای بسيار خشن، ضد مردمیتحكوم

 .  حاآم بودیرا تحت نظر داشتند و وحشت عجيب
 بدون حكومت وابسته ی امام عزيز گفت اين حكومت بايد از بين برود و ما خواهان دنيايیوقت:  افزودیو

 ديگر بودند گفتند مگر ی چيزهای و خيلی دانش سياسی آه مدعی از آسانیهستيم بسيار
 شود؟  مي
 آن حكومت فاسد بودند ی آه امام حرآتشان را آغاز آردند همه قدرتها حامیروز:  نژاد ادامه دادیاحمد
 از آن دفاع آردند یا  و منطقهی غربی شرقیها  خونين در هفدهم شهريور قدرتی  پس از جمعهیو حت

 . شود و گفتند نمي
 ملت ما ايستاد و االن بيست و هفت سال است آه یول:  در ادامه اظهار داشتیاسالم جمهور رييس

سلطه شرق و غرب بر دنيا بايد از بين : امام فرمودند. آنيم  ميیما بدون حكومت وابسته به آمريكا زندگ
 . ندآرد  نمياورديدند اين سخن را ب  آوچك اطرافشان را ميی آه فقط دنيای ضعيفیها  آدمیبرود، ول
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 شرق را ببينيم و یآرد آه ما يك روز سقوط امپراطور  باور نميیآس:  افزودی جمهور اسالمرييس
 ما در طول عمر آوتاهمان اين را ديديم و اين حكومت یگفتند اين يك حكومت آهنين است، ول مي

 . ستآن ني از یها مراجعه آرد و هيچ آثار  آن به آتابخانهی جستجویآنچنان فرو ريخت آه بايد برا
 گرفتار خواهد یامام فرمودند صدام بايد برود و فرمودند به آنچنان ذلت:  نژاد در ادامه اظهار داشتیاحمد

زد آه گويا   حرف ميی آه ده سال پيش با چنان غروریبينيد، آقاي امروز چه مي. شد آه نظير ندارد
 آه به حمايتشان دلخوش یسانجاودانه است، امروز زنجير در دست و پا، در آشور خودش و توسط آ

 . شود آرد دارد محاآمه مي بود و با حمايت آنها جنايت مي
و امام عزيز ما فرمودند آه اين رژيم اشغالگر قدس بايد از صفحه روزگار :  افزودی جمهور اسالمرييس

  ازی نيست آه بتوانيم با بخشیا مساله فلسطين مساله. محو شود اين جمله بسيار حكيمانه است
 . آن سازش آنيم

من اميدوارم ملت فلسطين همان گونه آه در ده سال اخير مبارزاتشان را ادامه :  نژاد گفتیاحمد
 آوتاه است آه اگر با موفقيت آن را یاين مقطع. شان را حفظ آنند  و هوشمنديیاند همچنان آگاه داده

 .  خواهد بودی و سرازير همواری مسيریاهللا مسير محو رژيم صهيونيست ء پشت سر گذاريم انشا
 ی سران دنيایبه تمام:  اسالم گفتی سران دنيای ضمن هشدار به تمامی جمهور اسالمرييس

 و ی از فشار نظام سلطه، آج فهمیدهم آه بايد مراقب اين فتنه باشند؛ اگر آسان اسالم هشدار مي
 تش بردارند بدانند آه در آ اين رژيمی را در راه شناسايی قدمی و دنيا پرستی يا خودخواهیساده لوح

 . شان خواهند نشاند  را بر پيشانيی ننگ ابدی اهل امت اسالم خواهند سوخت و لكه
آنند آه ما قصد ترور فالن آس را داريم، مزارع را  اين ها اعالم مي:  نژاد همچنين اظهار داشتیاحمد
آنند  آشند، بمباران مي ادرانشان ميها را در مقابل چشم م آنند، بچه ها را ويران مي سوزانند، خانه مي

 .  بشر هستندقوق حیاند و بعد مدع ها را انباشته آرده  و انواع سالحیي  هستهیها و سالح
 ی از سفرایيك:  در تهران اظهار داشتی غربی آشورهای از سفرای با اشاره به ديدار اخيرش با يكیو

من اين موضوع را مطرح آردم و . ن آمده بودآنند پيش م  آه با ما مذاآره ِميی همين آشورهايیغرب
 سرآوب المآند، اع  غاصب اين گونه با مردمش برخورد ميی ما رژيمیگفتم چگونه است آه در نزديك

 یها اند و انواع سالح هايشان دستگير شده  آه در خانهیآند و زندانهايش پر است از جوانان مي
آنيد؟   و از او حمايت مي و شما زيپ دهانتان را آشيده را انبار آرده است ی و تسليحات نظامیي هسته

 زني؟   و از حقوق بشر حرف ميیا پيش من نشسته
 رفت و آمد دارند و شما خرجشان را یگفتم اينها در آنگره و دولت شما به راحت:  نژاد ادامه دادیاحمد
  حقوق بشريد؟ یدهيد حال مدع مي

  
  عليه اسرائيلواکنش شديد غرب به اظهارات احمدی نژاد 

  ٢٠٠۵ اآتبر 26 - ١٣٨۴ آبان 4شنبه چهار 
در حالی که تنش ميان ايران و غرب بر سر برنامه هسته ای اين کشور ادامه دارد، محمود :بی بی سی

احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران با اظهاراتی شديداللحن عليه اسرائيل بار ديگر واکنش غرب را عليه 
  .کشورش برانگيخته است

که با شرکت نمايندگان " جهان بدون صهيونيسم" احمدی نژاد طی سخنرانی در نشستی با عنوان آقای
چند گروه فلسطينی، اعضای جمعيت موسوم به دفاع از ملت فلسطين و اعضای اتحاديه انجمنهای 

مريکا و اسالمی دانش آموزان در تاالر اجتماعات وزارت کشور ايران برگزار شده بود از تحقق دنيای بدون آ 
اگر کسانی تحت فشار نظام سلطه يا از روی کج فهمی، : "اسرائيل سخن گفته و هشدار داده است

آتش قهر امت  صهيونيستی بردارند، به  خودخواهی و دنياپرسی گامی برای به رسميت شناختن رژيم 
  ". اسالم خواهند سوخت و لکه ننگ ابدی را در پيشانی خود خواهند نشاند

  .، واکنش دولتهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان و اسرائيل را به همراه داشته استاين اظهارات
اسکات مک کلالن، سخنگوی کاخ سفيد گفته است که اظهارات آقای احمدی نژاد درباره اسرائيل 

 که تأييدی است بر نگرانی آمريکا از اهداف برنامه هسته ای ايران و سخنگوی وزارت خارجه بريتانيا گفته
اگر اظهارات آقای احمدی نژاد همان گونه باشد که نقل شده است، چنين سخنانی عميقًا تکان دهنده 
است و نگرانيهايی را که در مورد برنامه هسته ای اين کشور در سطح جهانی وجود دارد افزايش می 

  . دهد
نقل قولی که از آقای ژان باپتيست ماتئی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نيز گفته که در صورت صحت 

احمدی نژاد شده، دولت فرانسه اين اظهارات را به شديدترين وجه ممکن محکوم می کند و والتر ليندنر، 
سخنگوی وزارت خارجه آلمان نيز چنين اظهاراتی را کامًال غيرقابل قبول خوانده و گفته که چنين 

  .موضعگيری ای بايد با شديدترين لحن محکوم شود
ين مقام خارجی که به اظهارات آقای احمدی نژاد واکنش نشان داده، سيلوان شالوم، بلندپايه تر

  .وزيرخارجه اسرائيل بوده که جمهوری اسالمی را خطری آشکار برای کشورش خوانده است
او که در پايتخت روسيه به سر می برد طی نشست خبری مشترکی با همتای روس خود، سرگئی 

 ايران برای رفع نگرانی غرب از برنامه هسته ای اش را وقت کشی و الوروف، اقدامات ديپلماتيک
استفاده از گذشت زمان به نفع ايران دانسته است تا اين کشور بتواند برای ساخت سالح هسته ای و 

  .تهديد اسرائيل با آن فرصت کافی بيابد
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آمريکا و اسرائيل پيوسته اند بريتانيا، فرانسه و آلمان که در محکوم کردن اظهارات آقای احمدی نژاد به 
سه دولتی اند که طی دو سال گذشته نقش ميانجی ميان ايران و غرب را ايفا کرده و گفتگو با اين 

  .کشور را با هدف کسب اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هسته ای آن دنبال کرده اند
اه رمضان ايراد شده که قرار است از سوی ديگر اظهارات آقای احمدی نژاد دو روز پيش از آخرين جمعه م

  .در ايران و تعدادی از کشورهای اسالمی، همچون سالهای گذشته تظاهراتی عليه اسرائيل انجام شود
 سال پيش باب شده و 26اين تظاهرات که راهپيمايی روز قدس نام دارد به ابتکار آيت اهللا خمينی از 

ده ای برای فراخوان مردم به شرکت در اين راهپيمايی معموًال در آستانه آن، دولت ايران اقدامات گستر
  . می کند و بر حجم تبليغات ضداسرائيلی خود می افزايد

موج جديدی که در فلسطين به راه افتاده "آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود ابراز اطمينان کرده که 
را از دامان دنيای )  اسرائيليعنی(است و موج معنويت و بيداری در دنيای اسالم، بزودی اين لکه ننگ 

  ". اسالم پاک خواهد کرد
برای به رسميت شناختن " فتنه تازه ای"وی عقب نشينی ارتش اسرائيل از باريکه فلسطينی غزه را 

درتالشند گروههای مبارز "اسرائيل از سوی کشورهای اسالمی دانست و گفت آمريکا و اسرائيل 
به بهانه تشکيل دولت فلسطينی، جمعی از کشورهای اسالمی فلسطينی را به جان يکديگر اندازند و 
  ". اين رژيم فاسد را به رسميت بشناسند

وی در دفاع از نظريه امکانپذير بودن محو شدن آمريکا و اسرائيل از صحنه جهان به موضعگيريهای آيت 
ی، سقوط نظام اهللا خمينی، بنيانگذار حکومت جمهوری اسالمی در ايران استناد کرده که به گفته و

شاهنشاهی در ايران، فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و سرنوشت صدام حسين، رهبر عراق را پيش  
  . بينی کرده بود

وی همچنين به انتقاد از آن دسته کشورهای اسالمی پرداخت که اسرائيل را به رسميت شناخته و با 
  .آن رابطه برقرار کرده اند

  
  حمدی نژاد را محکوم کردندسران اتحاديه اروپا اظهارات ا

  ٢٠٠۵ اآتبر 27 - ١٣٨۴ آبان  5 شنبهپنج 
يک روز پس از آنکه سخنان محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران که خواستار محو :بی بی سی

شدن اسرائيل ازنقشه جهان شده بود، اعتراض شديد دولتهای غربی را برانگيخت، سران اتحاديه اروپا 
ی در کاخ همپتون پارک در حومه غربی لندن گردآمده بودند با صدور بيانيه که برای نشستی غيررسم

  .محکوم کردند" با شديدترين لحن"مشترکی اظهارات او را 
در بيانيه سران اتحاديه اروپا آمده است که کشوری که خود را عضوی مسئوليت پذير و دارای بلوغ 

مچون آنچه رئيس جمهور ايران در سخنرانی سياسی در جامعه جهانی بداند نمی تواند خواسته ای ه
  .خود بيان کرده مطرح کند

که با شرکت نمايندگان " جهان بدون صهيونيسم"آقای احمدی نژاد طی سخنرانی در نشستی با عنوان 
چند گروه فلسطينی، اعضای جمعيت موسوم به دفاع از ملت فلسطين و اعضای اتحاديه انجمنهای 

موج "االر اجتماعات وزارت کشور ايران برگزار شده بود ابراز اطمينان کرده که اسالمی دانش آموزان در ت 
جديدی که در فلسطين به راه افتاده است و موج معنويت و بيداری در دنيای اسالم، بزودی اين لکه ننگ 

  ". را از دامان دنيای اسالم پاک خواهد کرد) يعنی اسرائيل(
تازگی چندانی ندارد و بارها از زبان مقامات بلندپايه و رهبران اين اظهارات در ادبيات سياسی ايران 

جمهوری اسالمی بيان شده است اما همزمانی آن با تالشهای ديپلماتيک ايران برای جلب حمايت 
  .جامعه جهانی در جهت پيشبرد برنامه اتمی اش حساسيت برانگيز شده است

 بر نگرانی غرب نسبت به برنامه هسته ای آن دولتهای غربی اظهارات رئيس جمهور ايران را تأييدی
  .کشور دانسته اند

همزمان با تنظيم بيانيه ای در محکومت اظهارات آقای احمدی نژاد در نشست سران اتحاديه اروپا، 
سفيران و کارداران ايران در کشورهای بريتانيا، فرانسه، اسپانيا، آلمان و روسيه به وزارتخانه های 

رها احضار شدند تا مراتب ناخشنودی نسبت به اظهارات رئيس جمهور ايران به آنان امورخارجه اين کشو
  .ابالغ شود

وزارت خارجه کانادا نيز اعالم کرده که قصد احضار سفير ايران را دارد و آريل شارون نخست وزير اسرائيل 
  . خواهان اخراج ايران از سازمان ملل متحد شده است

احمدی نژاد دو روز پيش از آخرين جمعه ماه رمضان ايراد شد که قرار سخنان جنجال برانگيز محمود 
است در ايران و تعدادی از کشورهای اسالمی، همچون سالهای گذشته تظاهراتی عليه اسرائيل انجام 

  . شود
 سال پيش باب شده و 26اين تظاهرات که راهپيمايی روز قدس نام دارد به ابتکار آيت اهللا خمينی از 

در آستانه آن، دولت ايران اقدامات گسترده ای برای فراخوان مردم به شرکت در اين راهپيمايی معموًال 
  . می کند و بر حجم تبليغات ضداسرائيلی خود می افزايد

با اينکه پيشتر نيز مقامات جمهوری اسالمی بارها خواهان نابودی اسرائيل شده و واکنش غرب را 
 اما شدت و وسعت واکنشهايی که اين بار به اظهارات آقای احمدی نژاد نشان داده شده برانگيخته اند

است می تواند حاکی از اين باشد که غرب به دنبال استفاده از اين موضوع برای افزودن بر فشار خود به 
  .ايران منظور واداشتن اين کشور به محدود ساختن فعاليت هسته ای خود است
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  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
متحد در مورد مرگ يكي از وآالي مدافع پرونده   ملل  سازمان:رهبران وزارت خارجه حكومت سابق عراق

 صدام تحقيق آند 
  ٢٠٠۵ اآتبر 26 - ١٣٨۴ آبان 4شنبه چهار 

 .واستار شدندمتحد در مورد قتل جنابي را خ  ملل  رهبران دولت سابق عراق تحقيق سازمان
، گروهي از رهبران وزارت خارجه حكومت سابق )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

روند، از سازمان ملل متحد خواستند آه در مورد   مي  شمار  عراق آه مدافعان ديكتاتور مخلوع عراق به
 . انجام دهدمرگ يكي از وآالي مدافع يكي از همدستان صدام تحقيقاتي

وآالي مدافع اين پرونده نيز خواستار حمايت سازمان ملل متحد از «: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
 ».خودشان پس از قتل سعدون جنابي شدند

اي به آوفي عنان دبيرآل   اندرآاران وزارت خارجه حكومت سابق عراق در نامه  بنابراين گزارش، دست
 ».قات در مورد اين قتل بسيار ضروري استتحقي«: سازمان ملل متحد نوشتند

الدوليمي براي مذاآره در . وآيل صدام به امان آشكار شد» خليل الدوليمي«اين نامه همزمان با رسيدن 
 . نوامبر به امان رفته است28مورد استراتژي دفاعي خود از صدام با همكاري اردن، قبل از دادگاه 

ت مقامات آمريكايي و عراقي در مورد اين قتل فاقد اعتبار تحقيقا«: دراين نامه همچنين آمده است
 ».است

  
 زند   پرسي عراق بر افزايش خشونت دامن مي  نتايج همه:صالح المطلق، از رهبران اهل سنت
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تصويب , عالم شدپرسي آن ديروز ا  اساسي عراق را آه نتيجه نهايي همه  نويس قانون  مردم عراق پي

 .آردند
، در حالي آه مقامات عراقي و رهبران شيعه از )ايلنا(به گزارش گروه اخبار بين الملل خبرگزاري آار ايران

 .رهبران اهل سنت به تندي از آن انتقاد آردند, نتايج انتخابات به گرمي استقبال آردند
پرسي   اتي عراق آه ديروز نتايج نهايي همهآميسيون انتخاب«: گزارش داد» نيوز  گالف«پايگاه اينترنتي 

دهندگان از    درصد از رأي79گفت آه , اساسي عراق را اعالم آرد  نويس قانون   اآتبر درباره پيش15
 ». درصد نيز با آن مخالفت آردند21اساسي حمايت آردند و   قانوني

ن قانون رأي مثبت دادند و در منطقه  درصد افراد به اي99 تا 95نشين حدود   در چندين منطقه ُآرد و شيعه
 . درصد به اين قانون رأي منفي دادند97نشين االنبار   شورشي و سني

پرسي آن را نوعي فريبكاري خوانند و   سنت با انتقادي تند از اين همه  رهبران سرشناس عرب اهل
شور دامن خواهند زد و هاي موجود در آ  ها و درگيري  پرسي برخشونت  هشدار دادند آه نتايج اين همه

 .اهل سنت را ازمشارآت در انتخابات آينده دلسرد خواهد آرد
پرسي آن را مايه خنده و   با انتقاد شديد از نتايج همه, رهبر سرشناس اهل سنت» صالح المطلق«

 .استهزا خواند
  

 تشكيل دادند » جبهه وفاق عراق«سه حزب سني عراق ائتالف 
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 .ها خواستار شرآت مردم عراق در انتخابات پارلماني هستند  سني

، سه حزب عرب سني روز چهارشنبه ائتالف )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين
 .خود را براي شرآت در انتخابات پارلماني عراق در ماه دسامبر اعالم آردند

وگوي ملي عراق در   حزب اسالمي عراق و حزب گفت,  حزب اجتماع مردم عراقسه«: رويترز گزارش داد
 ».اند  تشكيل داده» جبهه وفاق عراق«يك آنفرانس خبري اعالم آردند آه ائتالفي با نام 

 .احزاب سني از مردم عراق خواستند آه در انتخابات پارلماني شرآت آنند و هرگونه تحريمي را رد آنند
اي انتخابات ماه ژانويه را تحريم آردند و   طور گسترده  ب حاآم در زمان صدام بودند، بهاعراب سني آه حز

 .به اين ترتيب شيعيان و آردها به قدرت رسيدند
 .هاي سني هنوز با قانون اساسي عراق مخالفند  شود آه اغلب گروه  اضافه مي

  
 روند برقرارىدموآراسى درعراق

  ٢٠٠۵بر  اآت26 - ١٣٨۴ آبان 4شنبه چهار 
 ، نخست وزير موقت سابق عراق »اياد عالوى«: نوشته
 هرمز برادران: ترجمه
عراق يك دوره گذار تاريخ ساز و مهم را تجربه مى آند و مى خواهد به آشورى مدرن، دموآراتيك و :ایران

از اين انتقال مهم پس . فدرال تبديل شده و ديكتاتورى و دوران خشونت هاى گوناگون را پشت سر نهد
چندين دهه جنگهاى داخلى و خارجى گسترده و مداوم، سرآوبهاى ناگفته و استبداد مطلق صورت مى 

به همين دليل، عراق به آشورى . همه اين موارد، سالها بر عراق و مردم آن سايه افكنده بود. گيرد
ات حكومت تك حزبى، حي. بسته و وحشتناك مبدل شده بود آه ترس وخشونت بر آن مستولى بود
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حزب و دولت تحت آنترل يك فرد بود و از . مردمان عراق وخود آشور را تحت سيطره خود درآورده بود
 .سوى دارو دسته اى از سرآوبگران حمايت مى شد

سقوط دولت ونهادهاى حياتى آن پس از جنگ دوم خليج فارس، آه عراق را از شر حكومت استبدادى 
ور را به روى جانيان و تروريست هايى آه گرايش هاى صدام حسين رهانيد، متأسفانه مرزهاى آش

پس از آن، شرايطى آه به وجود آمد بهانه هاى فراوان و محيط مطلوبى را . متفاوت داشتند، بازگذاشت
اين واقعيت آه آشورهاى ائتالفى، سياستى براى عراق . براى تقويت و رشد شورش ها فراهم آورد
از اين رو، بعثى زدايى و . ور به سوى سرگردانى سوق يابدپس از جنگ نداشتند، موجب شد تا آش

انحالل ارتش و ساير نهادهاى امنيتى باعث شد تا نيروهاى شر ضمن دستيابى به اهداف مشترك، 
 .متحد شوند و ثبات آشور را متزلزل آنند و روند سياسى در عراق را مخدوش نمايند

ا اين اتفاق پس از جنگ عليه القاعده در افغانستان زمان جنگ عليه رژيم صدام حسين مناسب نبود، زير
توالى اين جنگها مورد سوءاستفاده دشمنان صلح و ثبات قرار گرفت و آنها اين رخدادها را جنگ . روى داد

 .عليه اسالم قلمداد آردند تا بدين طريق آب را گل آلودتر آنند
. آه يكى از آنها، نابودى طبقه متوسط بودرژيم صدام در عراق مشكالت فراوانى را به وجود آورده بود 

چندين سال جنگ در عراق . طبقه متوسط، اساس پويايى، الهام بخش و هدايت هر جامعه اى است
بدتر آنكه، . سبب شد تا طبقه متوسط به شدت آوچك و تضعيف شود و اين وضعيت همچنان ادامه دارد

 .طبقه متوسط از اراده و توانمندى هايش خلع شد
اين تحوالت و .  حرآت عراق به سوى دموآراسى و حكومت قانون بايد مراحل متعددى را طى آندروند

تأثيرات : مراحل عمدتًا براساس تجارب و خشونت هاى ساليان اخير در آشور تعيين مى شود، يعنى
يكى از اشتباهات قدرتهاى آزادى . سرآوبهاى صدام حسين و برآوردهاى نادرست قدرتهاى آزادى بخش

اين . بخش در اين بود آه اجازه دادند دولت عراق و نمادهاى اساسى و حياتى آن دچار سقوط شوند
با اين حال، تاريخ همين . سقوط در يك خأل سياسى رخ داد آه حضور نيروهاى خارجى آن را پر آرد

 اولويت اآنون، ايجاد شرايط مطلوب براى ساختن عراقى با ثبات، قوى، آرام و دموآراتيك بايد. است
 .اصلى ما باشد

اولين فرآيندى آه بايد صورت گيرد، يك روند سياسى است آه برگزارى انتخابات آزاد با هدف ايجاد 
همچنين با . انتخابات آزاد بايد شرايط برقرارى حكومت قانون را مهيا آند. پارلمان را شامل مى شود

اين روند سياسى .  ها تضمين شودايجاد يك سيستم قضايى مستقل، بايد عدالت براى همه عراقى
اين امر مستلزم . بايد ابزارهاى الزم براى ايجاد يك دموآراسى مبتنى بر قانون اساسى را تضمين آند

تدوين قانون اساسى است آه ميراث ملى و ويژگى هاى فرهنگى عراق در آن گنجانده مى شود و آنها 
به طور قطع، قانون اساسى بايد براى حفظ .  مى آندرا در ايده آل هاى ليبرالى، سكوالر و مدرن متبلور

دستيابى به اين هدف، مستلزم تالش هاى . هويت ملى و تضمين تماميت ارضى آينده نگرى آند
هوشمندانه براى اتخاذ يك رويكرد سياسى، اجتماعى و مذهبى آشتى جويانه ميان گروههاى متنفع 

همچنين .  مردم از اهميت فزاينده اى برخوردار استعالوه بر اين، اتخاذ تدابيرى براى اتحاد. است
مفاهيمى نظير ريشه آنى، نابودى و پاآسازى عمومى، مجازات و انتقام بايد تنها نسبت به تروريست 

مجازاتها نبايد در مورد آسانى آه براى . ها و نيروهاى شرور متحد آنها معنى پيدا آنند و اعمال شوند
تن به احزاب سياسى نداشته اند، اعمال شود، بلكه بايد آسانى در برابر امرار معاش چاره اى جز پيوس

 .قانون قرار گيرند و مجازات شوند آه مرتكب جنايات شده اند
چگونه مى توان اين . لزوم دستيابى به آشتى و اتحاد ملى در هسته اين روند سياسى قرار مى گيرد

 چه تالشهايى بايد -ه در گفتار و چه در عمل  چ-اتحاد را مستحكم آرد؟ براى گسترش ابعاد آشتى 
صورت گيرد؟ و مذهب، قوميت و ساير موضوعات جمعيتى عراق تا چه اندازه مى توانند در انجام گفت و 

گوهاى سازنده مؤثر باشند؟ جامعه چند فرهنگى عراقى بايد به منبعى براى تقويت فرآيند سياسى 
همه اين مسائل . ه شود و به پيشرفت اين فرآيند آمك آندتبديل شود، به طورى آه بر قوام آن افزود

بايد در دستور آار قرار گيرد و در تمام مباحثات و مجادالتى آه در سراسر آشور انجام مى گيرد، مورد 
چندين دهه ديكتاتورى، جنگ و سرآوب جامعه عراق را . اين آار آسانى نيست. گفت وگو واقع شود

تدوين قانون اساسى بايد در جهت آشتى دادن . ا شكننده آرده استدچار انشقاق و شكاف و آن ر
 .گروهها و تقويت اتحاد ملت صورت گيرد

دومين روند عبارتست از ساختن و بازسازى نهادهاى سقوط آرده در عراق؛ به طورى آه قبل از هر 
هادهاى خصوصى و ن. چيزى بايد نهادهاى حياتى و ضرورى براى امنيت و اقتصاد در اولويت قرار گيرند

 .عمومى عراق يا منحل شده يا از بين رفته اند
وضعيت اقتصادى و امنيتى موجود در آشور نتوانسته است زمينه بازگشت هزاران متخصص آارآزموده به 

عالوه بر اين، بسيارى از نهادهايى آه پس از آزادسازى عراق شكل گرفتند، با . عراق را فراهم آند
اين مشكالت حول هويت . جه شده اند آه در آينده نبايد چنين مسائلى پيش آيدمشكالت عديده اى موا
همه عراقى ها بايد بدانند آه اين نهادها از آن عراقى هاست و بايد در برابر . نهادها به وجود مى آيند
. داين و تنها اين نكته به نهادهاى ما هويت مى بخشد و آنها را فعال مى آن. اين مردم پاسخگو باشند

فقدان غرور، عزت نفس، خود باورى و اعتماد به نفس مى تواند به بى تفاوتى و يأس روانى مبدل شود 
اين تنها بخش آوچكى ازمسائل اساسى و . آه اين وضعيت به هيچ وجه ثمرى در بر نخواهد داشت

پا افتاده مى مسائل جزئى و پيش . بنيادى است آه در آانون فرآيند بازسازى نهادهاى ما قرار مى گيرد
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رنگ پرچم و سرود ملى در فرآيند ساختن . تواند براى برخى از مردم اهميت فراوانى داشته باشد
 . نهادسازى، روندى مداوم و تكميل آننده است. نهادها مى تواند اختالفات متعددى را به وجود آورد

است و نهادهاى مختلف بايد بازگرداندن نهادها به مسير صحيح از اهميت فوق العاده زيادى برخوردار 
اين مسأله هم براى نهادسازى و هم آشورسازى . براى تضمين امنيت آشور و دفاع از آن به وجود آيند

اين فعاليت ها، . بسيار حياتى است و مى تواند در پيشبرد دموآراسى، نقشى مهم را ايفا آند
 ارگانهاى متحد آننده هستند، به ترديدى نيست آه نهادها،. پيشرفت روند سياسى را تسريع مى آند

طورى آه با آمرنگ آردن اختالفات و دگرگونى هاى سياسى، قومى و مذهبى، جوامع را متحد مى 
ما هنگام ايجاد نهادهاى امنيتى بايد اين نكته بسيار مهم را مدنظر قرار دهيم آه شبه نظاميان . آنند

 .وندمحلى نيز در نهادهاى نظامى، امنيتى و مدنى ادغام ش
در اين بخش بايد نيازمنديهاى اقتصادى بلندمدت، ميان مدت وآوتاه . روند سوم، نوسازى اقتصادى است

اول از همه بايد مسائل و مشكالت فورى نظير آاهش بيمارى، تالش . مدت را مورد بررسى قرار داد
ر ارزها، مهار تورم، فعاالنه براى بخشوده شدن بدهى ها، تثبيت نرخ مبادله دينار عراق در برابر ساي

آاهش يارانه ها، . را برطرف آرد... سرمايه گذارى در زير ساخت هاى درآمدزا مانند نفت و گردشگرى و
افزايش دستمزدها و محدود آردن هزينه هاى دولتى نيز از جمله مسائل و نگرانى هاى آوتاه مدت و 

 .ميان مدت هستند
آنترل دولت به اقتصاد آامًال بازارى بايد به دقت بررسى شود آزادسازى اقتصادى و انتقال از اقتصاد تحت 

. اقتصاد بازارى همگام با دموآراسى و جوامع آزاد حرآت مى آند. و به تدريج به سوى آن حرآت آرد
بخش خصوصى عراق در زمان صدام عمدتًا سياست زده شده بود و به طور مستقيم يا غيرمستقيم در 

 سرمايه خارج شده از عراق هنوز هم تمايلى براى بازگشت به آشور .چارچوب دولت قرار مى گرفت
قوانين بانكدارى، بيمه و سرمايه گذارى آه در دوران دولت موقت وضع شدند، بايد به زودى اجرا . ندارد

همچنين بايد مشارآت بخش خصوصى و سرمايه . شوند و حتى در صورت لزوم نقايص آنها رفع شود
عالوه بر اين، الزم است آه قوانين حمايت از آارگران نظير بيمه آارگران .  آردگذارى خارجى را تشويق

 .محلى، آموزش و ساير برنامه ها نيز در اولويت قرار گيرند
تزريق سرمايه به منظور توسعه زير ساخت ها و ترميم صنايع درآمدزا مانند نفت و گردشگرى اهميت 

مى تواند بودجه الزم براى توسعه و بازسازى آشور را فراهم درآمدهاى حاصل از اين صنايع . زيادى دارد
همچنين بايد از آزادسازى وخصوصى سازى نفت و گاز، وضع . اين موارد را بايد در اولويت قرار داد. آند

قوانين و ارائه مشوق هايى براى توليد مشترك نفت و گاز، به عنوان راهى براى افزايش سرمايه و جذب 
ايجاد يك شرآت خصوصى نفت ملى عراق و يك شرآت خصوصى ديگر . ه استفاده آردتكنولوژى پيشرفت

براى گاز مى تواند قابليت هاى اقتصادى عراق را توسعه و درآمدها را افزايش دهد و مشارآت بخش 
 .خصوصى و سرمايه گذارى خارجى را تشويق آند

اتها و معافيت هاى مالياتى هم تعيين بر روى سيستم مالياتى و گمرآى نيز بايد آار شود و ميزان مالي
روند چهارم به سياست . الزم است آه قوانينى براى حمايت از مصرف آنندگان تصويب شود. شود

خارجى فعال عراق مربوط مى شود و هدف آن، بايد قرار دادن آشور در محافل عربى، اسالمى، منطقه 
جى در جهت تقويت صلح در منطقه، ضرورى است آه سياست خار. اى و محافل بين المللى باشد

از نظر استراتژيكى، اگر عراق با ثبات، قوى، آرام و . مشارآت در ثبات جهانى و رشد اقتصادى باشد
آشورى دموآراتيك باشد، در ثبات جهانى نيز تأثير به سزايى خواهد داشت و به طور قطع، منبع مهم 

 .ثبات در منطقه پرآشوب خاورميانه خواهد بود
همسايگى با . ن است آه عراق به عنوان پلى براى آشورهاى اسالمى وعربى عمل آندمهم آ

دوآشور مسلمان ترآيه و ايران و وجود اقليت هاى آرد و ترآمان، عراق را در موقعيتى استثنايى قرار 
عراق بايد در نشست . داده است آه اين آشور را قادر مى آند نقشى حياتى را در منطقه ايفا آند

 .منطقه اى، اجالس هاى جهانى و سازمانهاى بين المللى نقش سازنده داشته باشدهاى 
ناتو تا شمال عراق پيش . يكى از اولويت ها و اهداف سياست خارجى عراق، ايجاد ارتباط با ناتو است
عراق بايد در هسته . آمده است و اين آشور مى تواند جناح جنوبى اين سازمان را شكل دهد

مى و اعراب ميانه رو قرار گيرد و از طريق فعاليت هاى جمعى نقش مؤثرى را در نابودى آشورهاى اسال
چنين . تروريسم، برقرارى دموآراسى و رعايت حقوق بشر و نيز آمك به ثبات وصلح در منطقه ايفا آند

. آندهسته اى مى تواند به ثبات اقتصادى، مبارزه با فقر و گسترش ميانه گرايى در دنياى اسالم آمك 
پيوستن . عراق نياز دارد آه موافقت نامه هاى تجارت آزاد را گسترش دهد و شرآاى جديدى در دنيا بيابد

به شوراى همكاريهاى خليج فارس و احتمال گسترش آن بايد از اهداف مهم سياست خارجى عراق 
 .باشد

ت، بايد اين اتحاديه بيش از احياى اتحاديه عراق را نيز بايد به دقت مورد توجه قرار داد و در گام نخس
پيش بر رشد و توسعه اقتصادى، تقويت مناسبات فرهنگى و آمك به برقرارى دموآراسى در دنياى عرب 

 .تمرآز آند
روندهاى سياسى، اقتصادى، نهادى و سياست خارجى آه در اين نوشتار ذآر شد، ابزارى براى 

اآنون، با . رژيم وى، اينها رؤيايى پيش نبودتا قبل از سقوط صدام حسين و . ساختن آينده عراق است
  .سختكوشى، آمك و حمايت خانواده ملتها مى توان اين رؤيا را به واقعيت مبدل آرد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   آبان5:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اآتبر 27 - ١٣٨۴ آبان  5 شنبهپنج 
ر آستانه آخرين جمعه ماه رمضان که به روز قدس شهرت گرفته عنوان های روزنامه های امروز تهران د

اصلی خود را به اين روز و مخالفت با اسرائيل اختصاص داده و گفته های مقامات مختلف ايران را در 
  . دعوت از مردم جهان برای شرکت گسترده در تظاهرات فردا منعکس کرده اند

ی و نقش روسيه در آن، و اظهار نظرهايی درباره کابينه و چهار بحث هايی در مورد حل بحران هسته ا
  .وزارتخانه ای که بدون وزير مانده است از جمله ديگر گزارش های خبری اين روزنامه هاست

 در صدر اخبار خود در آستانه روز قدس که فردا بعد از نمازجمعه برگزار جمهوری اسالمیروزنامه 
 از اين روز و اجتماعات ميليونی مردم داده و نوشته که آن ها نابودی خواهد شد خبر از استقبال مردم

  . اسرائيل را سرخواهند داد
 نوشته رييس مجلس از همه ملت ها خواسته در مراسم روز قدس شرکت کنند و بدون کسب جام جم

ياد اجازه از دولتهايی که ممکن است گرفتار سازشکاری های سياسی شده باشند، بر ضد اسرائيل فر
  . عدالت خواهی سر دهند

 در صدر اخبار خود از زبان محمود احمدی نژاد، رييس جمهور نوشته است اسرائيل بايد از همبستگی
  . صفحه روزگار پاک شود

 نوشته امسال روز قدس اهميت بيشتری دارد و جهان در انتظار واکنش ايران نسبت به ايرانروزنامه 
  . دظلمی است که به فلسطينی ها می رو

 در گفتگويی با علی اکبر محتشمی پور که او را دبيرکل جمعيت دفاع از فلسطين ايرانخبرنگار روزنامه 
خوانده از وی پرسيده با توجه به نقشه هايی که برای در هم شکستن مقاومت سوريه وجود دارد 

انيم انجام دهيم ايرانی ها چه کاری بايد بکنند وزير سابق کشور پاسخ داده ما تنها کاری که می تو
رساندن صدای مظلوميت مردم فلسطين به ملتهای مسلمان است و بايد در تمام عرصه ها وارد کار 

  .و صرفًا به يکی از اين طيف ها اتکا نکنيم. شويم
روزنامه های امروز نامه بشار اسد به روسای دولت های آمريکا، فرانسه و بريتانيا را با اهميت ديده اند 

هد کرده هر کس را که در پرونده ترور رفيق حريری متهم شناخته شود در اختيار بازرسان که در آن تع
  .اين روزنامه ها نامه آقای اسد را بدون تحليلی منعکس کرده اند. بين المللی قرار دهد

 نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت گفته است اگر آمريکا بتواند آفتاب يزد
رييس جمهور سابق به همين جهت گفته . يه را در هم بشکند به اهداف خود رسيده استمقاومت سور

  .است نبايد سوريه را تنها گذاشت و بايد از اين کشور حمايت کرد
 در گزارشی نقش روسيه را در پرونده هسته ای با اهميت ديده و نوشته در حالی که روسيه جام جم

ی مانند بقيه کشورها داد اما تحوالت تازه وضعيت را تغيير داده و در هيات رييسه آژانس بين المللی راي
آنچه در حال حاضر در مورد روسيه مطرح است، اين است که برخی فعاليت های مربوط به چرخه 

  . سوخت هسته ای ايران، در خاک روسيه انجام شود
بی مطرح شده بود اما  يادآور شده که چندی پيش پيشنهادی مشابه اين از سوی آفريقای جنوجام جم

  .اين بار روسيه جدی است
 بر اساس گزارش های دريافتی نوشته در روزهای اخير مسکو به ايستگاه مهم رايزنی و ايرانروزنامه 

تبادل نظر طرفين درگير در مناقشه هسته ای ايران تبديل شده و منابع ديپلماتيک مطرح کرده اند که 
پا و آمريکا شايد به حفظ بخشی از فعاليت های مربوط به چرخه برای جلب نظر و همراهی روسيه، ارو
  .سوخت اتمی در ايران رضايت بدهند

   که  در صدر گزارش های خبری خود از سياست دو پهلوی مسکو نوشته و تاکيد کرده در حالیاعتماد
،   روس ا سياستمداران ام  است  شده  تبديل  ايران  هسته ای  تحوالت  مرکز ثقل  اخير به  روزهای مسکو در
   به  طرفين  را ببرند و با ترغيب  استفاده  نهايت  آمده  پيش  ديپلماتيک  از بازی  فکر هستند که در اين
  . خود کنند  را نصيب  ای ، سود دو جانبه مصالحه

، يک هفته بعد از گزارش های روزنامه های حامی دولت درباره تحريم کاالهای وارداتی از کره جنوبی
 خبر داده که معاون وزارت خارجه کره در تهران با وزير خارجه ديدار کرده و منوچهر متکی گفته جوان

است ايران به روابط سنتی خود با کره اهميت بسيار می دهد و قصد ندارد به روابط دو کشور صدمه 
  .بزند
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