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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 دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  
  است رانی با ای مشترک سوخت هسته ادي طرح تولی درحال بررسهيروس : ترزیرو
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 کشور نی از بن بست با ارانی ای خارج شدن موضوع هسته ای براهيروس گزارش داد ترزی رویخبرگزار

 . درحال گفتگو است 
 نکرده است ی که به نام آنان اشاره ای به نقل از مقاماتترزی رویخبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

  که از آن بهی راه حلی مشترک سوخت در راستادي تولی براهي مشترک روسیطرح همکار: افزود 
 .ردي گی شود، صورت می مادی" حفظ آبرو"

 ی مبنی به مسکو اخباررانی امور خارجه اری وزی منوچهر متکشي پی ذکر است که در سفر چندانیشا
 کني منتشرشد لرانی ای حل موضوع هسته ای برای به عنوان راهکاریبر انجام پروژه مشترک هسته ا

 . بودند موضوع خبر دادهنی به ارانی ایلي میمنابع از ب
 و هيروس.  کنندی مادی طرح  از آن به عنوان دخالت طرف سوم در موضوع نی ارائه کننده ای هاطرف
 . طرح بودندنی موجود در ای هانهی گزی جنوبیقایآفر
 با رانی و اهي طرح، روسنی که نخواست نامش فاش شود گفت با اهي روسی اتمی مقام در آژانس انرژکی

 ی در آن سهم خواهند داشت بطور مشترک اقدام به غن50 در 50 بطور  شرکت  کهکیاستفاده از 
 . و فروش آن در سراسر جهان خواهند کردومي اورانیساز
 است و ابتدا در تابستان امسال مطرح شد و یشی آزمااري بساري طرح بسنیا: "  مقامات اعالم کردنیا

 ".دي شدن آن سال ها طول خواهد کشیمل عافتدي مساله اتفاق بنی و اگر امیما در مورد آن بحث کرد
 داشته باشد اما تمام ی تواند کامًال سرانجام خوبی مساله منی باور است که انی براهيروس:"  گفتیو

 ".  متقاعد شونددی بازي طرفها نگری اروپا و دهی اتحادران،یطرف ها همانند ا
 هی و اتحادرانی انيا خروج از بن بست گفتگوها ب در رابطه برًاي که اخی از راه حلهائگری دیکی:  افزودترزیرو

 . به عنوان طرف سوم در موضوع است ی جنوبیقایاروپا عنوان شده بود، دخالت آفر
 هي و خود روسی جنوبیقای آفرشنهاداتي از پیبي ترکهي طرح روسنکهی با اشاره به اپلماتهای رابطه دنیدرا

 . موضوع هم خبر دادندنیوط به ا مربی در گفتگوهای جنوبیقایاست از دخالت آفر
 ی غنی نوع تکنولوژچي هتي درمالکرانی طرح انی اظهار داشت براساس اني همچنیگراروپائی مقام دکی

 . نخواهد بودکی شرهي در پروژه روسومي اورانیساز
 ی داده خواهد شد تا بتوانند دانش فنی توانائنی ارانی ای تنها به کارشناسان هسته اکنيل:" گفتیو

 ".مربوطه را توسعه دهند
  

  باال اري بسیتي با درجه امنی بازرسان آژانس به مراکز نظامی بادسترسرانیموافقت ا
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 مجدد به اماکن ی دسترسی انرژی المللني به بازرسان آژانس برانی اعالم کردند که انی در وپلماتهاید
 .  باال را داده استاريبس تي با درجه امنینظام
 ني ها گفتند که به متخصصپلماتی د،ی تو دی اس اویبه نقل از روزنامه " مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 . داشته باشند ی مجدددی بازدنيآژانس اجازه داده شده است تا از پارچ
 تي امنی به شورارانی ای ممانعت از ارجاع موضوع هسته ای برارانی باورند که انی ها براپلماتی دنیا
 ی برای پنهانی هسته ای دهد برنامه هاناني را اتخاذ کرده   و قصد دارد به بازرسان اطممي تصمنیا

 . نداردحاتيساخت تسل
 از یکی کني کنترل خواهد شد لیرانی مقامات ای از سوی بازرسنی رسانه ها ادعا کردند که اگرچه

 باره اظهار داشت که درچند هفته گذشته نیا هم نخواست نامش فاش شود دری ها که وپلماتید
 آنها وده و محداراتي که قبًال خارج از حوزه اختی به ساختمانهائی اتمی انرژی المللنيبازرسان آژانس ب

 . داشته اندیبود دسترس
 برداشته شده است و در یطي محیاز موضوعات نمونه ها:  به آژانس گفتکی نزدپلماتی دنیا

 . خواهد شدليتحل آژانس یشگاهایآزما
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
  استهی سوری فرصت برانی آخر1636قطعنامه :  لبنانیروزنامه ها  
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 و استقبال ی سوری با واکنش تند رسانه هاهی در مورد سورتي امنی شوراري قطعنامه اخبیتصو
 دمشق قلمداد ی فرصت برانی قطعنامه را آخرنی روبرو شده است و آنها ایگسترده مطبوعات لبنان
 . از دولت خواندهی ملت سوری جداسازی برای قطعنامه را تالشنی اهی سورنیکردند اما روزنامه تشر

 ی شورامي درواکنش به تصمی فرانسه، مطبوعات سوری مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی برای تالشقتي درحقدي رسبی به تصوتي امنی شورای قطعنامه که از سونیا کردند دي تاکتيامن

 . از دولت استهی ملت سوریجداساز
 مي خواستند تا با تهی از سوری قطعنامه ابی به اتفاق آرا با تصوتي امنی شورای اعضاعصرروزگذشته

 . کندیکامل همکار اسبق لبنان به طور ری نخست وزیری حرقي سازمان ملل درباره ترور رفقيتحق
 به ی المللني به دادگاه بهی کشاندن سورقتي کرد درحقدي موضوع تاکنی درواکنش به انی تشرروزنامه

 است ی نقشه اسي ، فرانسه و انگلکای افراد به آمرنی الی و تحویری به ترور حرنيبهانه وجود مظنون
 راکي چون شارون، بوش و شین  سلطه گراتی جلب رضای که تنها براهی به دام انداختن سوریبرا

 .صورت گرفت
 با ملت نکهی برای رامبنیری حرقي فرزند رفیری اظهارات سعد الحرهی سوری روزنامه رسمنی ادرادامه
 از جناح ها و ی با بعضیریسعد حر:  ندارد، به شدت مورد انتقاد قرارداد و افزودی مشکلچي ههیسور
 .کند ی می ودولتشان همراههی ملت سورنيختن ب درجهت فاصله اندای لبنانیاسي سی هاانیجر

 ی شورامي تصمنی سازمان ملل متحد ، از اتي امنی شورامي درواکنش به تصمی لبنانی هاروزنامه
 . دمشق نام بردندی فرصت برانی به عنوان آخرتيامن

 است که هرچند  باورنیبر ا " ی درمحک همکارهی با اجماع ؛ سورتي امنیشورا "تري تنی النهاربا اروزنامه
 .  به دنبال داردهی سورهي را علیی هامی خود مجازات و تحری اما درجاستي نیی اقدام بزرگ نمانیکه ا
 افراد مظنون یري فرصت را داده،دستگنی آخرهی به نظام حاکم سورمي تصمنی انکهی ااني روزنامه با بنیا

 . امتحان برشمردني را اولهی دولت سوری ازسویسور
 اللحن دی شدی درواقع هشدارمي تصمنی کرد ادي خبر تاکنی درصفحه  اول خود با درج ازيرنيلسف اروزنامه
 . استقي تحقتهي و شرط آن با کمدي قی کامل و بی عدم همکاریامدهاي نسبت به پهیبه سور
 هفته 6 به دمشق مي تصمنی با اتي امنی رسد که شورایبه نظرم:  باره نوشت نی البلد هم دراروزنامه

 . به اثبات برساندی المللني بقي تحقمي خود را با تیمهلت داد تا همکار
 به اتفاق آرا مي تصمنی کند که ای مداي نمود پی مساله زماننی ای کرد خطرناکدي رونامه درادامه تاکنیا

 . استدهي رسبیبه تصو
 شد به ميتنظ سي و فرانسه و انگلکای آمری که از سوی قطعنامه اسی نوشي است که پی درحالنیا

 دهد وبر ی می گسترده ااراتي اختیری حری المللني بقي تحقمي تسي و رئی آلمانیزقاضي مهلويدتل
  . دارددي تاکهی دولت سوری مظنون از سوی شهروند سورای هر مسئول یريدستگ

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  عراق ی انتخابات آتی برایغاتي تبلی هاتيمقررات فعال
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 ی انتخابات آتی برایغاتي تبلی هاتي مستقل انتخابات عراق با اشاره به آغاز مبارزات و فعالی عالاتيه
 .  ها را اعالم کردتي فعالنی کشور، شرائط و مقررات مربوط به نحوه انیا
 ی عضو شورای الهنداوني العالم، به گفته عبدالحسیشبکه خبر مهر به نقل از ی گزارش خبرگزاربه
 امروز پنجشنبه آغاز ای در عراق که قرار بود از چهارشنبه ی انتخابات عراق  مبارزات انتخاباتی عالاتيه

 ی گروه ها و ائتالف های امر در چارچوب نظام مبارزات انتخاباتنیشود، از سه شنبه شروع شد که ا
 و نی انتخابات تدوی عالاتي هی که از سوردي گی در عراق صورت میاسي سیل ها و تشکیانتخابات

 .اعالم شده است
 انتخابات عراق دی جدستميس:  مطلب افزودنی ااني شبکه با بنی در گفتگو با ای الهنداونيعبدالحس
 یبرا را یبر اساس آن برگزار شد و شروط) 83 بهمن 11(هی ژانو30 است که انتخابات یستميهمان س

 مجمع ی شده از سوبی مشخص کرده است که با قانون انتخابات تصوی ها و مبارزات انتخاباتتيفعال
 . داردی و هماهنگیی عراق همسویمل
 و استفاده از سربرگ و آرم ی در ساختمان ها و ادارات دولتیبر اساس آن جلسات انتخابات:  گفت یو
 در روند انتخابات ممنوع یت به عنوان کارمند دولت جلسات و شرکت کارمندان دولنی در ای دولتیها

 موضوعات شرکت کننده در انتخابات مجاز به طرح یاسي سی تشکل ها و گروه هاگری دیاست و ازسو
 .زندي را در عراق برانگی و نژادینی ودی و طائفه ایتي که اختالفات قومستندي نیو افکار

 خواسته شده از یاسي سی هاانیز تشکل ها و جر انيهمچن:  کردحی تصری گزارش مهر، الهنداوبه
 ی اطالع رسانی استفاده نکنند و ازدستگاه های در مبارزات انتخاباتینیمراجع و نمادها و شعائر د

 برنامه به منظور ارائه بي رقیاسي سی هاانی جری خواسته شده در فراهم کردن فرصت برازيدرعراق ن
 . عادالنه عمل کنند دستگاهنی اقی خود از طریها و طرح ها

 ی کشور خاطر نشان کرد که از شواهد و شاخص هانی ای مشارکت مردم درانتخابات آتزاني درباره میو
 ها و طوائف عراق و تمام تي خواهد بود و همه قومري فراگدادی رونی که شرکت مردم در اداستيموجود پ

 .اقشار مردم بدون استثناء در آن شرکت خواهند کرد
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 عراق ی آتی شرکت در انتخابات پارلمانی ائتالف برا22 از جمله یاسي گروه س228 است،  ذکرانیشا
 مستقل انتخابات ثبت نام کرده اند که ی عالاتيبرگزار شود، در ه)  آذرماه24( دسامبر15که قرار است 

 هيف العراق و ائتالن ، ائتالف کردستامي حکزیدعبدالعزي سی به رهبرکپارچهی آنها ائتالف عراق نیمهمتر
 . سابق استری نخست وزی عالوادی ایبه رهبر

  
 هستند دی به ارتش جدوستني از افسران سابق ارتش که عالقمند به پی اهياني دفاع عراق در بوزارت

 . منظور ثبت نام کنندنی ایخواست برا
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 منبع مسئول وزارت کی به نقل ازهياني بنی فرانسه ، درایبه نقل ازخبرگزار"مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 ی برادیما افسران سابق ارتش عراق و عالقمندان به بازگشت به ارتش جد:  آمده است نيدفاع چن

  .مي خوانی خود را به مراکز جذب در سراسر کشور فرا منيخدمت کردن به سرزم
 عراق ، به عنوان ارتش همه شرافتمندان تنها دیبازگشت به صفوف ارتش جد : دی افزای مهياني بنیا

 . شودی تراز تمام واحدها منیي و پایمنحصر به درجه سرگرد
 با مراجعه دیعالقمندان به خدمت در ارتش با: اعالم کردني منبع مسئول در وزارت دفاع عراق همچننیا

 .ها مصاحبه شود و درضمن از آنرندي قرار گی پزشکناتیبه مراکز جذب  درسراسر کشورتحت معا
 و جهی ، حولي و اربهيماني بغداد ، بصره ، سلی عراق در شهرهادی مراکز جذب ارتش جدهياني بنی ادر

 . اعالم شده است هيحبان
 مشخص کرده که عبارتند از افسران ی جدول زمانکی ی افسران با درجه سرگردی دفاع عراق براوزارت

 تی لغا20 از کمی و ستوان ی ماه جار17 تی لغا13وان ها از  و سری ماه جار10 تا 6 از یبا درجه سرگرد
 . کنند ی به مراکز جذب خود را معرفتی لغا27 وستوان از ی ماه جار24
 دستور انحالل یالدي م2003 لی عراق پس ازسقوط بغداد در چهارم آورییکای آمریرنظامي برمرحاکم غپل

 .ارتش صدام را صادر کرد
 خود با ی توانمندتی تقوی برای شده است و هم اکنون به کندليار نفر تشک هز82 عراق از دی جدارتش
 . کندی تالش مییکای آمرتیحما
 عراق یتي امنیروهاي کرد که نیدواري سپتامبر گذشته ابراز ام13 عراق ی جمهورسي رئی طالبانجالل

 مستقر ییکای آمریاروهي از نی بخشنیگزی جا2006 سال انی بتوانند تا پاهایيکایبا توافق کامل آمر
  .درعراق شوند

  
  گرفت ی قربان20 عراق بي در شهر مسانيعي مسجد شکی نزدیستی تروراتيعمل
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 عهي مسجد در شهر شکی یکی شده در نزدی بمب گذاری دستگاه خودروکی امروز بر اثر انفجار عصر
 .  شدند ی تن زخم61 کشته و یعراق21 دستکم بي مسنينش
 عراق آمارتلفات انفجار مرگبار ی منبع پزشککی فرانسه ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 اعالم کرده بود ی زخم46 کشته و 20 جنوب بغداد را ابتدا یلومتري ک55 در بي مسني نشعهيدر شهر ش
. 

 .ر جنوب بغداد منتقل شدند دمارستاني حاضر مجروحان و اجساد کشته ها به سه بدرحال
 بوس بمب ني مکی ی به وقت محلقهي دق20/17ساعت :  منبع در وزارت دفاع عراق اعالم کرد کی

 ی و زخمی عراق20 مسجد منفجر شد و منجر به کشته شدن دستکم کی یکی شده در نزدیگذار
 . شدگری نفر د45شدن 

 انفجار در نیآخر. داد ینماز مغرب و اعشاء رو از شي بازار پکی مسجد و یکیانفجار در نزد:  افزودیو
 بمب وني کامکی گردد که بر اثر انفجار ی مه گذشته برم16 شهر به نی در اانيعي مسجد شکی یکینزد
 . شدند ی زخمزي نگری تن د150 کشته و ی عراق83 شده دستکم یگذار
 کرکوک دستکم ريهر نفت خ شده در شی بمب گذاری دستگاه خودروکی بر اثر انفجار نکهی اگری دخبر
 . شدند ی زخمگری تن د9 کشته و ی عراقکی
 . دادی در شمال شهر کرکوک روکای آمری نظامري عبور کاروان غريانفجار در مس:  گفت ی منبع عراقکی
  

 . ي نظامي عليه سوريه است  از خاك عراق براي حمله رييس جمهور عراق تاآيد آرد آه مخالف استفاده
  ٢٠٠۵  نوامبر 1 – ١٣٨۴آبان   10 هسه شنب

 جالل - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وگو با اين روزنامه اظهار داشت آه مخالف استفاده از خاك عراق  طالباني رييس جمهور عراق، در گفت

   .به عنوان پايگاه نظامي براي حمله به سوريه است
  : شرح آامل مصاحبه به شرح ذيل است

به نظر . خواهند شاهد نقش عربي موثر و فعالي در عراق باشند هاي عراقي نمي ح برخي جنا: سوال
  توان به منظور تحقق اهداف عراق با اين مساله مبارزه آرد؟  شما چه طور مي

دانند و اين  ق را ضروري ميهاي سياسي فعال در عراق نقش عربي عرا معتقدم آه تمام جناح: طالباني
در واقع هيچ نفعي در . نقش عربي عراق بايد در خدمت عراق جديد و رهايي آن از مشكالت باشد
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مخالفت با نقش عربي عراق نيست و مصلحت ما در وجود نقش عربي عراق براي حل مشكالت ملت 
  . آن پيشرفت و بازسازي عراق است

ي عرب به عراق، ترديد داشتيد، به ويژه اين آه يك  اتحاديهآيا در سفر عمرو موسي دبيرآل : سوال
  هيات ديپلماتيك نيز براي فراهم آردن مقدمات سفر موسي به عراق سفر آرده بود؟ 

مطمئن بودم آه وي به قول خود عمل . ام من هرگز در صحت سخنان موسي شك نداشته: طالباني
برزيل و نيويورك داشتم، وي تاآيد آرده بود آه حتما به ها و ديدارهايي آه با وي در  در تماس. خواهد آرد

عراق سفر خواهد آرد؛ اما انتظار نداشتم من را در سليمانيه ببينند، چرا آه طبيعتا من بايد در بغداد 
البته من دوست داشتم آه برادران مسوول عربي به آردستان عراق آمده و از نزديك . حضور داشتم

  .  عراق دوستدار برادران عرب هستندديدند آه ملت آردستان مي
  ي صدام صورت گرفت؟  چرا سفر موسي همزمان با محاآمه: سوال

عراق عضوي از . آرديم شد، ما از وي استقبال مي موسي هر زماني آه به عراق وارد مي: طالباني
  . تواند هر زماني آه اراده آند به عراق سفر آند اتحاديه عرب است و موسي مي

هايي در بغداد عليه دولت آنوني برپا شده است و در اين تظاهرات دولت متهم به  ت هراتظا: سوال
  ضعف و نداشتن سياست روشن شده است، در اين باره چه نظري داريد؟ 

مردم . شود ما داراي آشوري دموآرات هستيم و تظاهرات آزادانه در اين آشور بر پا مي: طالباني
خواهند اعالم آنند، به ويژه اين آه ملت عراق براي نخستين بار  ه ميتوانند تظاهرات آنند و هر چ مي

  . اي را بيان آند تواند در هر فرصتي هر خواسته است آه از دموآراسي برخوردار است و هر آس مي
  سرنوشت شبه نظاميان وابسته به احزاب چه خواهد شد؟ : سوال

 در عراق، شرايط فرق خواهد آرد و بر اساس با تصويب قانون اساسي و تحقق امنيت و ثبات: طالباني
  . قانون اساسي، هيچ شبه نظامي در عراق باقي نخواهد ماند

  گوييد؟  دهند، چه مي ي اين آه برخي شبه نظاميان غير نظاميان را مورد هدف قرار مي درباره: سوال
  . ت خواهد آردشايد اين امر درست باشد؛ اما دولت تالش خود را براي حل اين مشكال: طالباني
رسد بيشتر از  گويند آه از صدام متنفرند؛ در حالي آه به نظر مي بسياري از مردم عراق مي: سوال

  نظر شما چيست؟ . وجود نيروهاي خارجي منتفرند
هر آس نظري دارد، اما من از صدام بيشتر از نيروهاي خارجي متنفرم؛ چرا آه معتقدم : طالباني

بايد بگويم آه عراق در . هاي استعمار است تر از رنج ايم بدتر و دردناك  آشيدههايي آه از زمان صدام رنج
عراق در زمان صدام تبديل به . تواند تصور آند زمان صدام اوضاع خيلي بدي داشت آه هيچ آس نمي

مردم عراق تنها . برد ها و گورهاي دسته جمعي شده بود و اين آشور از خفقان رنج مي بازداشتگاه
 ساله بعد از ٣٠ خواهم اين سوال را بكنم آه ديكتاتوري  حال مي. تند از شر صدام رهايي يابندخواس مي

خود نيروهاي خارجي نيز . صدام پايان يافته و نيروهاي خارجي چند سال حضور خواهند داشت
دو ما در حال حاضر انتخابات را پيش رو داريم و بعد از يك سال يا . خواهند آه عقب نشيني آنند مي

آند به صدام بگويد خداحافظ  اما چه آسي جرات مي! سال ديگر به آنها خواهيم گفت خداحافظ برويد
  ! برو

  آيا مشارآت صدام در انتخابات از داخل زندان درست است؟ : سوال
آيا به نظر شما اين دموآراسي . دانم چه رايي داد نمي. صدام در انتخابات گذشته شرآت آرد: طالباني

من "آيا جهان نديد آه صدام در زمان محاآمه اعالم آرد . آنم  به اين ديپلماسي افتخار مينيست؟ من
درست در جاييكه . خواهد بگويد ما اجازه داديم در دادگاه هر چه مي". رييس جمهور عراق هستم

  . ي مردم بيگناه را صورت داده بود گورهاي دسته جمعي و آشتار وحشيانه
آيا اين ترويسم . آشند  آه نيروهاي خارجي نيز بيگناهان و غير نظاميان را ميايم اما ما شنيده: سوال

  نيست؟ 
ام نيروهاي خارجي شهروندان غير نظامي را هدف قرار  دهم و تاآنون نشنيده من اجازه نمي: طالباني
  . دهند
را آنيد عدم تعين جدول زماني براي خروج نيروهاي خارجي رهبري سياسي  آيا تصور نمي: سوال

  سازد؟  تضعيف آرده و آن را با مشكالتي روبرو مي
 خارج خواهند ١٥/١٠/٢٠٠٧ جدول زماني براي خروج نيروهاي خارجي وجود دارد و آنها در تاريخ : طالباني

ها را داشته و بتواند با  ما اعالم آرديم زماني آه نيروهاي امنيتي عراق توانايي رويارويي با ناامني. شد
نيروهاي چند مليتي بر اساس . شوند، نيروهاي خارجي از عراق خارج خواهند شدتروريسم روبرو 

تواند مدت حضور آنها را تغيير  ي شوراي امنيت در عراق حضور دارند و تنها شوراي امنيت مي قطعنامه
  . در حال حاضر ما در ديگر امور آشور مثل تعيين تاريخ انتخابات، نظارت مستقيم داريم. دهد
نظر شما . ي اهل سنت در عراق است ي صدام، محاآمه ي بر اين باورند آه محاآمهبرخ: سوال

  چيست؟ 
هاي زيادي  جنايت. صدام بسياري از اهل سنت را نيز آشته است. اين مساله غلط است: طالباني

هاي وحشتناآي  عليه شيعه و سني مرتكب شده است و حتي در حق آردهاي سني نيز جنايت
يي صورت نخواهد گرفت؛ چرا آه برخي آردهاي  اآمه بر اساس مسايل طايفهمح. صورت داده است

  . اند، محاآمه خواهند شد عراق نيز آه مرتكب جنايت شده
آنند آه وي به  هاي عراق به علت سني بودن صدام احساس مي منظورم اين است آه سني: سوال

  . اهل سنت ضرر زده است
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ل سنت در روند سياسي عراق مشارآت دارند و معاون اه. اين مساله نيز درست نيست: طالباني
بينيد  پس مي. اغلب آردها نيز سني هستند. رييس جمهور و رييس مجمع ملي عراق سني هستند

  . اند آه اهل سنت نيز همانند ديگران در روند سياسي مشارآت دارند و آنار گذاشته نشده
نفوذ شبه نظامين به عراق را هموارتر آيا درست است آه سوريه تهديدي عليه شماست و : سوال
  سازد؟  مي

اي وجود داشته باشد، مستقيما به بشار  زنم و اگر مساله من هرگز عليه سوريه حرفي نمي: طالباني
  . آنم هاي گروهي مطرح نمي آنم و هيچ حرفي را از طريق رسانه اسد رييس جمهور سوريه اعالم مي

ه سوريه، آيا اجازه خواهيد داد تا از عراق به عنوان پايگاه نظامي با توجه به تهديدات آمريكا علي: سوال
  عليه سوريه استفاده شود؟ 

در واقع مخالف استفاده از خاك عراق . آنم استفاده از خاك عراق را رد مي من هرگونه سوء : طالباني
 قدرت آمريكا براي حمله عليه سوريه يا هر آشور ديگري هستم؛ اما در آل قدرت من در رويارويي با

  . توانم نظرم را القا آنم محدود است و من نمي
ي آردستان عراق  اي براي جدايي منطقه آنند نظام فدراليسم در عراق مقدمه برخي تصور مي: سوال
  نظر شما چيست؟ . است

نظام فدراليسم يك . سازد هاي مختلف را متحد مي ها و قوميت نظام فدرالي مناطق و بخش: طالباني
آلمان يك دولت فدرالي است؛ اما داراي . سازد، همانطور آه در آلمان شاهد هستيم را متحد ميملت 

آساني . نظام فدرالي با دموآراسي، قدرت زيادي براي بقا خواهد داشت. ملت و فرهنگي متحد است
و دانند آه نظام فدرالي در خدمت وحدت ملي و ثبات عراق است  آه موافق نظام فدرالي هستند، مي

  . آنيم نظام فدرالي و شرايط ما استثنا است و ما از هيچ آس تقليد نمي
  

هاي ملي و ديني عراق  نظام انتخاباتي، اقليت: ي عالي برگزاري انتخابات عراق اعالم آرد عضو آميته
 . شود ها را شامل نمي ها و آشوري همچون ترآمن

  ٢٠٠۵  نوامبر 1 – ١٣٨۴ آبان  10 هسه شنب
ي   فريد ايار، عضو آميته-به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط ) ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر

ها در سراسر عراق به شكل  به دليل متفرق بودن اين اقليت: عالي برگزاري انتخابات عراق تاآيد آرد
مان براي آنها هاي آوچك، امكان رقابت با احزاب سياسي بزرگ در انتخابات و آسب آرسي در پارل گروه

 . وجود ندارد
 آرسي در پارلمان آينده عراق به نمايندگان 230بر اساس ميانگين ملي حدود : چنين تاآيد آرد وي هم

 . هاي هر استان با جمعيت آن استان متناسب است گيرد آه تعداد آرسي تعلق مي
 . ز به بررسي بيشتر داردهاي جديد به پارلمان با مشكالتي روبروست آه نيا افزودن آرسي: وي افزود

ما اين نظام خاص را براي : ها گفت  آرسي جديد به ساير آرسي45ي  ايار با اشاره به نظام محاسبه
هاي مذهبي و   آرسي تكميلي تنها شامل حال اقليت45 دهندگاني ايجاد آرديم و اين  آمك به راي
 230 درصد از مجموع 25ه نتوانند گيرد آ شود بلكه يك چهارم آن نيز به زناني تعلق مي ديني نمي

 . آرسي پارلمان را به خود اختصاص دهند
هر حزب يا ائتالف سياسي در صورتي آه احساس آند در استان مورد نظر خود : وي در ادامه افزود

هاي ديگر نام نويسي  تواند براي شرآت در انتخابات در استان موفقيت چنداني آسب نخواهد آرد، مي
 . آند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان11:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  نوامبر 2 – ١٣٨۴ آبان  11 هچهار شنب
روزنامه های صبح امروز تهران مهم ترين عنوان های خود را به سخنان رييس قوه قضاييه و :بی بی سی

اص داده و گرچه خبر داده اند که هشدارهای وی نسبت به وضعيت نگران کننده اقتصادی کشور اختص
پنجشنه منتشر نمی شوند اما برای اعالم رسمی روز عيد فطر ترجيح داده اند در انتظار اعالم نظر 

  . علمای قم بمانند
 با نقل جريان جلسه مشترک مجلس و قوه قضاييه در صدر اخبار خود خبر از حمايت آيت اهللا رسالت

  . ه استشاهرودی از رشد اقتصادی کشور داد
. به نوشته اين روزنامه معاون اول قوه قضاييه گفته است با اعالم اسامی مشکلی حل نمی شود
اشاره وی به اصرار روزنامه های جناح هوادار دولت است به اين که اسامی کسانی که متهم به 

  . مفاسد اقتصادی هستند توسط قوه قضاييه اعالم شود
اييه هم در پاسخ نمايندگان مجلس گفته است قانون آيين  نوشته که رييس قوه قضشرقروزنامه 

دادرسی اجازه نمی دهد پرونده قضايی قبل از قطعی شدن حکم آن در رسانه ها اعالم شود چون 
  . احتمال تبرئه شدن متهم وجود دارد

 درباره از هشدار رييس قوه قضاييه" فاجعه بزرگ در اقتصاد کشور" در عنوان بزرگ خود با تيتر آفتاب يزد
  .وضعيت کشور خبر داده است
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 با عنوان بزرگ فرار شصت ميليارد دالر از کشور از سخنان رييس قوه قضاييه در مجلس خبر همبستگی
داده است، همان جايی که به نوشته روزنامه شرق مجلسيان خواستار قاطعيت در مقابله با مفاسد 

  . ی سخن گفتاقتصادی شدند و رييس قوه قضاييه از کمبودهای قانون
 هزار ١٠ آيت اهللا هاشمی شاهرودی در همين جلسه گفته است حضور حدود ايرانبه نوشته روزنامه 

شرکت ايرانی با سرمايه و فکر و علم ايران در کشورهای حاشيه خليج فارس، آيا کمتر از واگذاری قطعه 
  ای از خاک کشور به بيگانه است؟

 هزار ٣٠٠ ميليون و ۴ توليد نفت ايران در ماههای اخير از  در ميان خبرهای کوتاه خود نوشتهجوان
 ميليون و هفتصد هزار بشکه کاهش يافته است و گفته می شود عدم انتخاب وزير نفت ٣بشکه به 

موجب رکود در کارهای اکتشاف، استخراج، بازاريابی، صادرات و حسابرسی در اين وزارتخانه شده 
  است

 سخنگوی  آفتاب يزد سفيران ايران در چند کشور مهم اروپا به نوشتهسه روز بعد از اعالم برکناری
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی گفته است هنوز علت اين برکناری ها برای مجلس روشن 

  .نيست
 به آن اشاره ای کرده شرقهمزمان با نامه همسر اکبر گنجی به رييس قوه قضاييه که تنها روزنامه 

 عماد افروغ رييس کميسيون فرهنگی مجلس پرسيده آيا زندان زدايی شامل يزدآفتاب است به نوشته 
  روزنامه نگاران زندانی هم می شود؟

 بعضی از مراجع روحانی قم گفته اند که هالل ماه بايد با چشم کيهاندر حالی که به نوشته 
ه است که ابراز  آيت اهللا صانعی در پاسخ استفتائی نوشت آفتاب يزدغيرمسلح مسلم شود به نوشته

  . اعتبار رويت ماه با ابزار است و لزومی ندارد که حتما با چشم غيرمسلح ديده شده باشد
 نوشته شصت گروه آموزش ديده با دو فروند هواپيما از سوی دفتر آيت اهللا خامنه ای برای رويت کيهان

  . هالل ماه شوال به نقاط مختلف کشور اعزام می شوند
  .  گروه ها در شصت نفطه کشور مستقر می شوند و ستاد استهالل نام دارند اينکيهانبه نوشته 

بيشتر روزنامه های امروز بر اساس تقويم رسمی عمل کرده و اعالم داشته اند که روز پنجشنبه را 
  .تعطيل خواهند بود

  
  دير است یفردا خيل,  شجاعانه گرفته نشودیاگر امروز تصميم

 ی اسالمی جمهوری هسته ای در مورد پرونده ی خارجه دوران خاتم يک مقام مهم وزارتی هاگفته
  ٢٠٠۵  نوامبر 1 – ١٣٨۴ آبان  10 هسه شنب

 غير قابل رخنه ی يك توان نظامیا  شد آه دشمن در نقطه   مطلع ميیاگر در زمان جنگ، فرمانده: ايلنا
 اينكه آوتاه نيامده یر بوديم برامگر ما حاض! رفتيم؟  ايجاد آرده است، مگر ما به جنگ او در آن نقطه مي

آرد؟ آن صحنه را    چه ميماندهعام شوند؟ فر   عمليات انجام دهيم آه همه نيروها قتلیباشيم در ميدان
همه .  بيابد آه دشمن را در آن منطقه دور بزندیآرد راه   ميیسع. آرد   تدبير ميیرها و از مسير ديگر
 . داد  تسلط آامل حريف تن نمي  دشمن در صحنه تحت به جنگ با یآرد ول  اين آارها را مي

 بود آه امروز ديگر در اين ی از مسؤوالن ارشد وزارت امور خارجه در دولت خاتمیيك" زاده  محسن امين"
 . نداردیوزارتخانه مهم جايگاه

بايد به آند و معتقد است به هيچ وجه ن   امنيت را يك منطقه غير قابل نفوذ آمريكا توصيف ميی شورایو
 . اين منطقه نزديك شويم

 از مسائل حوزه ديپلماتيك آشور در هشت سال گذشته بوده، ی آه از نزديك در جريان بسيارزاده  امين
 . مديران اين وزارتخانه را توضيح دهدیها  ها و ناآامي  تواند موفقيت   ميیبه خوب
 آار ايران ی خبرنگار خبرگزاریها  رسش آسيا و اقيانوسيه وزارت امورخارجه دولت اصالحات به پمعاون

 :آيد   ميی مختلف پاسخ داد آه در پیها  در زمينه) ايلنا(
 
 .  آنيدی و وزارت امورخارجه را بررسیمل  امنيتیعال  ابتدا عملكرد تيم جديد شورايـ
 

 یآم و وزارت امور خارجه در فاصله یمل  امنيتیعال  عملكرد همكاران جديد دبيرخانه شورايیبررس
 الزم است تا عملكرد مديران جديد قابل یطبعا زمان بيشتر.  نيستیپس از شروع آار آنان، آار درست

 گرفته و رت صویهم در وزارت امورخارجه و هم در دبيرخانه تغييرات زياد.  باشدیتر  جامعیارزياب
 هم ی تجربه ديپلماساند؛ اندرآاران جديد اصَال تجربه مديريت در اين سطح را نداشته  از دستیبسيار
توان  مي, اندرآاران نظر از دست  شود اما صرف بايد منتظر ماند و ديد آه نتيجه آار آنان چه مي. ندارند

 و قطعنامه یا  مذاآرات هستهی را روند آنونیاگر مالك ارزياب.  آردیانداز آن را ارزياب نتايج آار و چشم
 یالملل حكام آژانس بين ام آه قطعنامه اخير شوراي همن قبًال هم گفت,  حكام قرار دهيمیاخير شورا

 یها البته با توجه به فراز و نشيب. دانم  آشور ميی ديپلماسی را يك شكست برای اتم یانرژ
 نسبت به نتايج آن وجود داشت ی قبل از نشست، نگرانی ما با آژانس و سه آشور اروپايیوگوها گفت

 مقصر است، ینظر از اينكه چرا چنين شده و چه آس  صرف. ظار بوداما حاصل آار بدتر و تندتر از حد انت
 به عقب در قياس با ی ايران و گام بزرگی اسالمی جمهوریاين نتيجه يك شكست ديپلماتيك مهم برا

 .  استی آار دشوارنتجربه گذشته است آه جبران آ
 

www.iran-archive.com 



 ايد؟  آردهین را يك شكست تلق حكام در مورد پرونده ايران چگونه بوده و چرا آی عملكرد اخير شوراـ
 

 ی در چارچوب اعتمادسازیاز ادبيات انتقاد.  حكام آامًال متفاوت شده استی قطعنامه شوراادبيات
 اولين بار رسمًا از عملكرد ی حكام برایدر اين قطعنامه شورا.  استی اتهامی ادبياتیخارج شده و حاو
 اشاره شده و تصريح ن ايرای به قصور و تقصيرهای بنددر. ياد آرده است" بندي عدم پاي" ايران به عنوان

آند آه بيان آننده   اشاره ميیا در همين بند به ماده.  ايران احراز شده استیبند آرده آه عدم پاي
 .  امنيت استی به شورایبند  متهم به عدم پايیارجاع پرونده آشورها

 ی ايران منجر به نقض بسياریهانكار قطعنامه به صراحت گفته شده آه سياست پنی بخش مقدماتدر
 متعدد آژانس یها  ضمن تأييد بازرسيی ديگریدرجا. از مقررات مربوط به پيمان توسط ايران شده است

 نيست آه جواب همه ابهامات مطرح شده در مورد ايران را یگفته شده آه هنوز آژانس در موقعيت
 . داشته باشد

 اشاره یا  هستهیها  پيمان منع اشاعه سالحیكرر ايران در اجرا میها و قصورها  چند بند به آوتاهيدر
 . آند مي
آنم اين اولين   فكر مي. آند   ايران نسبت به قرارداد و پادمان اشاره ميیها   يك بند به قصورها و نقضدر

 و عبارات, در واقع اين عبارات و آلمات. به اين صراحت استفاده شده است" نقض" بار است آه از عبارت
 .  آرده استیام آلمات ماهيت قطعنامه را آامًال اتهی هستند و بار حقوقیآلمات اتهام

به آار بردن اين عبارات . آند   اشاره ميیا  در زمينه هسته"  ايرانیآار  تاريخچه مخفي" به ی بند ديگردر
آميز   در مورد صلح" دعدم وجود اعتما"به ويژه آه در ادامه همين عبارت در مورد . آفرين است  خود مشكل

 امنيت به عنوان ارگان مسؤول در یا ايران اشاره آرده و مسأله را مرتبط با شوریا  بودن برنامه هسته
 . صلح و امنيت جهان دانسته است

خواهد آه   از مديرآل مي.  آندیآننده همكار   اقدامات شفافیخواهد آه برا   ديگر از ايران ميی بندهادر
 . امنيت تصميم بگيردین گزارش دهد تا بعد درمورد ارجاع پرونده به شورااز عملكرد ايرا

.  استیسابقه و سنگين   بيیها  آند، خواسته   مطالبه ميیساز   شفافی قطعنامه از ايران براآنچه
,  دومنظورهی به اسناد مربوط به خريد آاالهایدسترس,  مصاحبه و بازجوييی به افراد برایدسترس
 ته ما بسيار دشوارتر از گذشی است آه آار را برای هم مواردی مراآز نظامیخ به بریدسترس

 . آند  مي
 هم بر عدم ی ديگریدر بندها.  اف اصفهان را تعطيل آنيمی ما خواسته شده آه آارخانه يو ساز

  به صورت پايدار و آامل تأآيدی و فرآوریساز  سنگين و تعليق آامل همه مراحل غني  ساخت رآآتور آب
 در شرايط ه آیا  توان گفت آه اين قطعنامه از قطعنامه  در مجموع و در مقام مقايسه مي. شده است

 از یروايت,  مخالفیمشابه برضد عراق صادر شد، تندتر است؛ ضمن اينكه اين قطعنامه تنها با يك رأ
شور آه تبليغات و  آیمأموريت ديپلماس. آند آه آامًال با گذشته متفاوت است  عملكرد ما را بيان مي

 بر ضد ايران تصويب یا  مه آشور اين است آه تالش آند چنين قطعنایوظيفه ديپلماس,  نيستیدرگير
 بر ضد ايران تصويب شود، مانع از آن شود آه چنين یا   نيست و قرار است قطعنامهیا  اگر چاره. نشود
 بر ضد ما ی نشده و چنين عبارات اتهام تصويبیا  اگر در گذشته چنين قطعنامه.  در آن درج شودیتعابير

 ی در صحنه ديپلماسی آن است آه ما شكست مهمنهنشا, رفته و حاال به آار رفته است  به آار نمي
 . ايم  خورده

در وزارت امورخارجه تا من بودم هيچ .  نيستیا  آميز هسته   صلحی مخالف داشتن انرژی ايران آسدر
 و حفظ آن نبوده است اما همه بحث برسر شيوه ی به اين صنعت و تكنولوژیآس مخالف دستياب

 . استیا  آميز هسته   صلحی به انرژیدستياب
 و یزداي   ايران درسطح جهان ابهامیا   هستهیها   آشور اين است آه نسبت به برنامهی ديپلماسوظيفه

,  آندیماع عليه ايران جلوگير هرگونه اجیگير  از شكل,  مؤثر عالم را جلب آندیحمايت آشورها
 و یآرات مذایها  از همه روش,  آندی ايجاد اجماع در جهت مقاصدش خنثی حريف را برایسازمانده

 را یا  آميز هسته   صلحی آشور فرصت ايجاد آند تا انرژی رسيدن به مقصود بهره گيرد و برای برایحقوق
نتيجه . استفاده آردم" شكست"  چرا من از تعبيريابيد آه   درميیاگر مرور آنيد به روشن. توسعه دهد

 .  استده آشور در انجام اين وظايف ناموفق بویدهد آه ديپلماس  آار نشان مي
 
  امنيت ارجاع خواهد شد؟ی آار چيست؟ آيا پرونده به شورای شما از مراحل بعدی پيش بينـ
 

 صورت ی تصميمات به آندیالملل   بينیها  در سازمان. ايم   خوردهی ما تا همين جا لطمه بدمتاسفانه
ايم و   ما با اين قطعنامه به عقب رفته. شود   اصالح ميیگيرد اما تصميمات گرفته شده هم به آند  مي

 اين قطعنامه مقدمه هتر آن است آ  اما مشكل بزرگ. بايد اين مسأله را با تالش بيشتر جبران آنيم
 .  در آينده استیمشكالت زيادتر

با .  امنيت ارجاع خواهد شدی آار نينديشيم، با اين قطعنامه پرونده ما به شورای برایا  اره ما چاگر
 تا چهل روزه به ما داده شده است آه یاند يك مهلت س   دوست ما آردهی آه آشورهایتالش

 مهلت از اين.  اين قطعنامه را اجرا آنيم و به ويژه فعاليت تأسيسات اصفهان را متوقف آنيمیها  خواسته
 از پيش برديم و با تدابير سنجيده و با آمك یاگر در اين مدت آار.  استی آمتر از سه هفته باقیچيز

توانستيم آار را ,  امنيت به نفع آنها نيستیمان و با آمك همه آنان آه ارجاع پرونده ما به شورا  دوستان

www.iran-archive.com 



 آار ی متوقف آنيم، طبعًا امكان بازساز رایبه روال قبل از قطعنامه برگردانيم و يا حداقل اين روند منف
 .  امنيت خواهد رفتیهست وگرنه پرونده به شورا

 
  هستند؟ی امنيت چه آشورهايی منظورتان از مخالفان ارجاع پرونده به شوراـ
 
شان ايجاب    مؤثر غير از آمريكا و اسرائيل منافعیام آه به عقيده من همه آشورها   قبًال هم گفتهمن
.  هم هستی مؤثر اروپايیاين شامل آشورها.  امنيت ارجاع نشودی پرونده ايران به شوراآند آه  مي

اند    يا ممتنع دادهو مثبت ی حكام به قطعنامه بر ضد ما رأی آه در شورایشامل تقريبًا تمام آشورهاي
 یها  البته هرآدام از اين آشورها ممكن است نسبت به موضوع، تحفظ. غير از آمريكا نيز هست

.  امنيت دارندی مخالفت با ارجاع پرونده ما به شورای برای داليل زيادیخودشان را داشته باشند ول
,  دوست ايران هستندی آشورهاد،ان   موافق يا ممتنع دادهی آه به قطعنامه رأی از آشورهايیبسيار
سائل ايران حل شود، آنند اگر م   در ايران دارند و فكر ميی قابل توجهی از آنان منافع اقتصادیبسيار

 . هم خواهند داشتی بيشتریمنافع خيل
شان   انگليس و روسيه منافع, آلمان, مانند فرانسه, اند   حل مسأله تالش آردهی آه برایآشورهاي
 ابتكار عمل در ی آنان شكست نخورد و نتيجه آارشان آه نوعی سياسیها  آند آه تالش  ايجاب مي

 ممتنع و يا یأ آه ری آشورهايیالبته شايد بتوان گفت آه تمام. ميز باشدآ  برابر آمريكا بوده، موفقيت
آنها .  آمريكا ناخوشنودندیگراي  جانبه   آمريكا و يكی افراطیها  از سياست, اند   بر ضد ما دادهی رأیحت

 بيشتر ی امنيت برود، چون در آنجا قدرت تحرك آمريكا خيلیخواهند آه پرونده ايران به شورا  نمي
 ايران نيز مانند ساير مسائل منطقه ابتكار عمل به دست یخواهند آه در ماجرا  آنها نمي. شود  يم

 ی واگذاری به تعبيری امنيت دادن فرصت به آمريكا حتیآنها رفتن پرونده ايران را به شورا. آمريكا بيفتد
 . آنند   ميیپرونده به آمريكا تلق

 اين آشورها یها   آشكار و پنهان و البته محذورات و محدويتیظرهااختالف ن, ها   ما اين تفاوت ديدگاهاگر
توانيم از اين تمايل آنها به حل مسأله از طريق   را درست درك و شرايط را درست مديريت آنيم، مي

 . ايم   چنين آردهگذشتهآمك بگيريم همچنانكه در سه سال ,  امنيتیوگو و بدون ارجاع به شورا  گفت
 
 ی آشورهايی موفق بوده است؟ عدم همراهیايران در جلب دوست در عرصه ديپلماس به نظر شما ـ

 آنيد؟    حكام را چگونه تحليل ميیروسيه و چين با ايران در شورا, مانند هند
 
اگر تصورمان از .  درك نكرديمیبه نظرم ما شرايط اين آشورها را به درست. ام   را قبًال هم گفتهاين

گويم آه چنين   من بدون ترديد مي,  آشورها برخالف منافع خودشان عمل آنند آن باشد آه اينیدوست
 اين است آه آنها ضمن توجه ويژه به منافع ی در دنيا و جود ندارد و اگر منظورمان از دوستیدوست

در اين صورت بايد شرايط ,  هم توجه آنند و براساس آن به ما هم آمك آنندیخودشان به مصالح ديگر
 .  از آنها داشته باشيمیا  بينانه  رك آنيم و انتظارات واقعآنها را د

به ,  پيشرفت به بازار آمريكا و اروپا نياز دارندی در حال توسعه برای آشورها مثل همه آشورهااين
 فرصت یبه سرمايه اين آشورها نياز دارند و به هيچ قيمت,  پيشرفته اين آشورها نياز دارندیفناور

 آه اين یآار هم حاضر به انجام یدهند و به هيچ قيمت  كانات را از دست نمي به اين امیدستياب
تر بود و    اروپا در آنار ما بود آار اين آشورها سادهیتا وقت. ها را از آنان سلب آند، نيستند  فرصت
ما اجماع  بين آمريكا و اروپا بر سر مسأله یتوانستند با همين توجيه به آمريكا هم نه بگويند اما وقت  مي

 . داد   اجماع را نميينمنافع اين آشورها اجازه مخالفت آنها با ا, ايجاد شد
 با ما از توان ی جنبه ديگر ما بايد توجه داشته باشيم آه اين آشورها و به ويژه روسيه ضمن دوستاز

 ما را یا  هسته یها  آميز بودن فعاليت   آه صلحیآميز ما واهمه دارند لذا از اقدامات   غيرصلحیا  هسته
 آمريكا و ساير یا،ترفندهاه  به اين زمينه. آنند   حمايت ميیبه صراحت يا به طور ضمن, تضمين آند

 توجيه و جذب اين آشورها دارند و به شدت یآنها ابزار خودشان را برا. مخالفان ما را هم اضافه آنيد
 . هم فعالند
وگو    نسبت به طرف مقابل خود، با او به گفتیفآند آه با شناخت آا   موفق عمل ميی وقتیديپلماس
 ی خود نسبت به ديگران مبتنیها   حكام نشان داد آه ما در تحليلی شورایگير  نتيجه رأي. بنشيند

 با یا   هستهآراتاندرآاران مذا  دست.  صحنه عملیها  ايم تا واقعيت   آردهیبين  برعالئق خودمان پيش
آنند و به   آردند آه اين آشورها در مقابل آمريكا قد علم مي  تصور مي از جنس دوران جنگ سرد یتحليل

 دوست یآردند آه اين آشورها   آنان تصور ميیحت. دهند   ميیخاطر تعارضاتشان با آمريكا به نفع ما رأ
 .  امنيت مصوبات بر ضد ما را وتو خواهند آردیدرشورا

حداقل ,  داريمی و نشان داد آه ما به زور يك رأ داشتی زيادی حكام اگر ضررهای اخير شورای گيریرأ
معنايش اين . دهند   به قطعنامه بر ضد ما نميی منفیاين فايده را داشت آه نشان داد روسيه و چين رأ

البته آارشناسان امر .  مشابه بر ضد ما را وتو نخواهند آردیها   امنيت هم قطعنامهیاست آه در شورا
 بكشانيم تا از اين ی گيری حكام را به رأیآردند و الزم نبود آه شورا   ميیبين  اين نتايج را آامًال پيش
ايم الاقل به واقعيات مهم حاصل از آن توجه    را پرداختهی گيری حاال آه هزينه رأینتايج مطلع شويم ول

 .داشته باشيم
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  را پيشنهاد دادند؟یا   چنين قطعنامهی چرا سه آشور اروپايـ
 

 به دعوت ما تالش آردند آه ی اروپايیاز ابتدا آشورها.  استی شبيه مورد قبلیز اين هم چيجواب
مند بودند   شرايط را آنترل آنند و نگذارند آه وضعيت بر ضد ما تند شود، چون اين آشورها بسيار عالقه

  ابتكارعمل حلن ايران به دست آمريكا نيفتد و آنایآه سرنوشت يك آشور مهم باقيمانده منطقه يعن
امان    بيیها فشارها  آنها به مذاآره با ما نشستند و ماه. يك بحران مهم در اين منطقه را به دست آورند

گونه آه از اظهارات   آمريكا آن. آننده خودشان را از دست ندادند  آمريكا را تحمل آردند و نقش آنترل
فايده    نيست و مذاآره با ايران بي قابل اعتمادان بود آه ايریآيد دائمًا مدع  مقامات اين آشور برمي

آمريكا به , ظاهرًا در يك مقطع. بخش است   بودند آه اين مذاآرات نتيجهیاروپاييان نيز مدع. است
 آوتاه بيايد و به اروپا وقت بدهد اما از اروپا یپذيرفته است آه اندآ.  با اروپا دست زده استیا  معامله

شرايط و . ا ايران به نتيجه نرسيد اروپا در آنار آمريكا قرار گيرد مذاآراتش باصلخواسته است آه اگر ح
مديريت اين بحران توسط ايران در . خواست   رفت آه نتيجه همان شد آه آمريكا ميیروند آار به سمت

 هره ميان اروپا و آمريكا به نفع خودمان بیما نتوانستيم از اين اختالف جد. مرحله اخير ناموفق بود
مسائل را سياه و سفيد ,  خود به شيوه دوران جنگ سردیها  ربط در تحليل  ؤوالن ذيمس, بگيريم
روش عمل ما باعث شد آه اروپا به عنوان .  بيش از توان اروپا بودیديدند و لذا توقعاتشان از اروپا خيل  مي
 .  آمريكا برودیها   آه در مقابل آمريكا آم آورده بود به سمت سياستیطرف

 
 ما برخورد مناسب با سه آشور اروپايي، هند، روسيه و چين چيست؟  به نظر شـ
 

 اين سياست اين بود آه یمبنا.  ما ايجاد آردی برای بزرگیها   فرصتی اعتمادسازسياست
ادامه اين . دهد  دهد و تهديدات بر ضد ما را آاهش مي   ما را افزايش ميیها   بيشتر، فرصتیها  دوستي

 باشيم و از ر بيشتیها  تر شويم و به دنبال دوستي  مان نزديك  ه ما به دوستانآند آ  سياست ايجاب مي
 . آنيمیمان جلو گير  افزايش مخالفان

 آنها یها و جلب همراه   حفظ دوستيی بايد برایايم به طور طبيع   قرار گرفتهی آه درشرايط بحرانحاال
 منافع یمشروط است و آشورها براها    همه دوستيیگفتم آه در صحنه جهان. بيشتر تالش آنيم

ها    همه دوستيهآند اما ما ب  ها را متفاوت مي  اين شرط ميزان دوستي. شوند  خودشان اولويت قائل مي
 یا   هستهیها  نياز داريم و بايد تالش آنيم آه آمريكا در نهادينه آردن اجماع ايجاد شده بر ضد سياست

 دارند آه به ما آمك یاين آشورها همچنان داليل زياد,  مليگفتم آه بر اساس منافع. ما موفق نشود
 . آنند و همراه آمريكا نشوند

 
 نيست و ما اگرچاره ی امنيت مسأله مهمی بر اين عقيده هستند آه ارجاع پرونده به شورای عده اـ

 نظر شما چيست ؟ .  نداشته باشيم بايد به اين مسأله تن در دهيم و آوتاه نياييمیديگر
 
اگر .  آشور استی برای امنيت يك شكست بزرگ و تاريخیارجاع پرونده ما به شورا. آامًال مخالفم من

 در واقع واگذار ی امنيت به شكلیدانيم رفتن به شورا  ما آمريكا را آشور مخالف و حريف خودمان مي
 .آند  نمي ما عايد ی جز ناآامیمان است و اين طبعًا هيچ چيز  آردن صحنه به آشور مخالف وحريف

 یاگر در زمان جنگ فرمانده. زنم   ميی دارند من مثال نظامی از مديران آشور تجربه نظامی بسيارچون
 غير قابل رخنه ايجاد آرده است مگر ما به جنگ او ی يك توان نظامیا  شد آه دشمن در نقطه  مطلع مي

 عمليات انجام یه باشيم در ميدان اينكه آوتاه نيامدیرفتيم؟ مگر ما حاضر بوديم برا  در آن نقطه مي
 یاز مسير ديگر. آرد  آرد ؟ آن صحنه را رها مي  عام شوند؟ فرمانده چه مي  دهيم آه همه نيروها قتل

 بيابد آه یآرد راه   ميیسع.  آندیتوان دشمن را خنث, آرد آه قبل از حمله  تالش مي. آرد  تدبير مي
همه اين آارها را .  آندی حريف را خنثیملياتريق توان عدشمن را در آن منطقه دور بزند و از اين ط

 سهوًا ی حتیاگر فرمانده. داد  تسلط آامل حريف تن نمي   به جنگ با دشمن در صحنه تحتیآرد ول  مي
تواند خاطره اين اشتباه   هرگز نمي,  جز اين آرده باشد و نيروهايش تارومار شده باشندیا  هم در صحنه

آند آه اگر آن   او امروز هم بعد از چندين سال فكر مي. بخشد   را نميدشر آند و خوبزرگ را از خودش دو
 در جنگ یاگر اين روايت از تاآتيك و استراتژ.  بودیشد شايد نتيجه آار چيز ديگر  اشتباه را مرتكب نمي
 ی است آه دشمن ما همه ابزارها را برایا   امنيت صحنهیخواهم بگويم شورا  درست است من مي

 ی ممكن است ما بگوييم موضوع مهمیچگونه ممكن است و با چه منطق. سرآوب ما در اختيار دارد
 . مهم استینه برعكس خيل. نيست
.  امنيت ارجاع نشودیآنند آه تالش آنيم آه پرونده ما به شورا   دوستان ما به ما توصيه ميهمه

 یآنند و معنا   از همه از اين مسأله استقبال ميمتقابًال تندروترين مخالفان ما در آمريكا و اسرائيل بيش
 یها   جريانترين  اطي افری امنيت ايجاد فرصت بيشتر برایآن اين است آه رفتن پرونده ما به شورا

 مصالح ی امنيت برایآنند آه ارجاع پرونده ما به شورا  همه اين شواهد تأييد مي. مخالف ما در دنياست
 . آشور بسيار خطرناك است

, شود   تصويب ميی چيزیاما وقت, ها آند است  گيري   گفتم آه تصميمیالملل   بينیها   سازمانمورددر
 هم وجود دارد و آن یتر   امنيت مشكل مهمیدر شورا. طلبد   ميیتغيير آن مصوبه هم تالش و زمان زياد

 ی در معرض وتوتواند  ياصالح آن م,  بر ضد ايران تصويب شودیا   اگر مصوبهیيعن.  آمريكاستیحق وتو
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 را در برابر آمريكا ی آه ليبیا  تجربه. آمريكا قرار گيرد و در نتيجه آمريكا طرف بالمنازع ما در مسأله شود
 خواهد ی اين مطلب اين است آه هر آنچه آه در آنجا بر ضد ما تصويب شود ابزاریمعنا. به ذلت آشاند

 عليه ما به تصويب برسد لغو آن یمثًال اگر تحريم. گيردار هميشه عليه ما به آی آمريكا آه برایشد برا
 از جمله آمريكا خواهد بود و در آن شرايط آار ما بسيار دشوار خواهد ی دائمینيازمند موافقت همه اعضا

سراغ ,  امنيت، همه را رها آندی بر ضد خودش در شورایها   لغو قطعنامهی مجبور شد برایليب. شد
به همه ,  آمريكا مواجه نشودیهايش همچون گذشته با وتو   لغو تحريمنكهاي یآمريكا برود و برا

 . آمريكا تن دهدیها  خواسته
 
  خواهد افتاد ؟ی امنيت به نظر شما چه اتفاقی در شوراـ
 

 و تحليل من یهاست و طبعًا ارزياب   به اخبار و اطالعات رسانهیتوانم بگويم همه متك   آنچه من ميالبته
 یآنم آه اتفاقات مهم   مطلع نيستم اما من فكر ميیاز تحوالت غيرعلن. حدوده استهم در همين م

ترين    ما به بحرانيدن امنيت هم روند تصميمات آند خواهد بود و تا رسيیالبته در شورا. دهد   ميیرو
دوستان ما تالش خواهند آرد آه ما . به ما مهلت داده خواهد شد.  طول خواهد آشيدیمرحله مدت

 .  عليه ما گرفته خواهد شدی داشته باشيم اما نهايتًا تصميمات سرنوشت سازیلت بيشترمه
 مشابه یا  صدور قطعنامه,  امنيت آه زياد هم طول نخواهد آشيدیآنم اولين اقدام شورا   فكر ميمن

آه آنها از ما خواهند خواست .  مشابه اين قطعنامه خواهد بودیها   حكام با خواستهیقطعنامه شورا
 را متوقف آنيم و ن اف اصفهای اورانيوم از جمله فعاليت آارخانه يو سی و فرآوریساز  آليه مراحل غني

اگر بخواهيم قطعنامه را اجرا آنيم آه طبعًا اقدام .  آه در اين قطعنامه آمده، اجرا آنيمیموارد ديگر
 در دنيا نرويم و ذيل قطعنامه  دوستانمانی حكام و تقاضای خواهد بود آه زير بار شورایا  نابخردانه
 چنين آنيم شرط عقل آن است آه تالش ماگر بخواهي. ها را عمل آنيم   امنيت همانی شورایتحكم

 ی آوتاه بياييم حاال و قبل از تحكم شورای امنيت نرود و اگر بخواهيم بر سر چيزیآنيم پرونده به شورا
با اين آوتاه آمدن اجماع ايجاد شده بر ضد . گيريمساز هم ب  امنيت آوتاه بياييم و امتيازات اطمينان
 . غالب آشورها را همراه خودمان آنيمبلخودمان را بشكنيم و مثل چند ماه ق

 مجازات ما خواهد داشت و باز از مراحل ی برای امنيت مصوباتی را اجرا نكنيم طبعًا شورااگرقطعنامه
 مصوبات یترين شرايط خواهد رساند و تا اجرا  بحراني شروع خواهد آرد و به تدريج ما را به یتر  مقدماتي

توقف آامل ,  مجازات مای گام برانآنم اولي  فكر مي. ها را ادامه خواهد داد  توسط ايران فشارها و مجازات
بر اين اساس روسيه آارش را در نيروگاه بوشهر متوقف .  دنيا با ايران استیا   هستهیها  همه همكاري

 یت نيروگاه بوشهر به شدت لطمه خواهد خورد و تا زمان پايان بحران و شايد براخواهد آرد و ساخ
 وابسته به یا  آميز هسته   صلحی در فناوری جدورما به هرحال هنوز به ط. هميشه متوقف خواهد شد

 بوشهر را هم پس از يك ربع قرن تمام یتوانيم نيروگاه اتم  بدون روسيه و ديگران نمي. خارج هستيم
تواند از دست رفتن و يا تعليق نامحدود همان    امنيت ميیدر نتيجه اولين حاصل تصميمات شورا. مآني
 . دهيم   تن ميیآنيم و به چنين بحران   مياومت باشد آه ما به خاطرش مقیچيز
 صنايع ديگر هم اعمال ی بعضی نباشد و برایا   ممكن است محدود به صنايع هستهیهاي   مجازاتچنين
 دومنظوره تعريف شوند آه ی آاالهای يابد و به شكلی دو منظوره تسریمكن است به آاالم. شود

 ی برای را به صنايع ما تحميل آنند آه چنين اتفاقاتی فعلیها  تر از ممنوعيت   وسيعیفهرست خيل
 .صنايع در حال توسعه ما بسيار لطمه زننده خواهد بود

 هوشمند شكل یها  منظور از تحريم.  هوشمند خواهد بودیها   تحريمیگام بعد, اند   آه گفتهآنگونه
اجازه صدور نفت و .  است آه بر سر عراق آوردند و نامش را نفت در برابر غذا گذاشتندیتر بالي  پيچيده

آشور ما يك آشور در حال توسعه با نرخ رشد .  دادندیا  واردات غذا و دارو را به شكل بسيار تحقيرآننده
 و اجرا شده ی قرارداريم و طبق آنچه در دولت گذشته طراحیيك مرحله جهش اقتصادما در . باالست

. توانيم به لحاظ ثروت و در آمد سرانه به سرعت خودمان را در جهان چندين پله باالتر بكشيم  است، مي
 را تجربه ما اقتصاد مولد. ايم    را تجربه آردهريعما رشد س.  نيستيمیزده يا منزو  ما ديگر يك آشور جنگ

 را به ی مثل پتروشيمیايم و صنايع مهم   انجام دادهی زيادی زيربنايیها  گذاري  ما سرمايه. ايم  آرده
 از دست دادن نداشته ی برای نيستيم آه چيزی يا ليبیشمال  ما عراق يا آره. ايم   رساندهی نسبیبارور

 یچنان وضع. و فالآت تحمل آنيم ی با گرسنگی طوالنیها   را سالی اقتصادیها  باشيم و تحريم
 از توسعه است آه یانداز  ها وچشم  با چنين فرصت. شايسته ملت و آشور پرظرفيت ما نيست

 ارتباطات و الكترونيك و ی ما بسيار بسيار گران تمام شود و متأسفانه دنيایتواند برا  گوييم تحريم مي  مي
 و علوم یها صاحب فناور  آمريكا آه در اين زمينهشود آه حريف ما    جهان باعث ميی اقتصادیپيوندها

 از گذشته ی بيشتری مثل ما ابزار خيلی به لحاظ اقتصادی لطمه زدن به آشور پرتحرآی است برایبرتر
 داشتن خسارات ن باشد آه ضمیهاي  تواند در مراحل بعد تحريم  ها مي  اين تحريم. در اختيار داشته باشد

يا دخالت در ....  و ی هوايیها  ئونات هم تحقيرآننده است مثل تحريمسنگين اقتصادي، به لحاظ ش
 . زننده باشد  تواند بسيار لطمه   ما ميی مالیها  گردش
 بر ضد ما دارد چرا آنها را امروز به آار یآيد آه اگر آمريكا چنين ابزارهاي   سؤال پيش ميی گاهچون
همين ابزارهاست .  ابزارهايش آسان نيستیا به آارگير آمريكیبايد اضافه آنم آه البته برا. گيرد  نمي
 همه ی در شرايط عادتواند  آند لذا اين آشور نمي   آمريكا فرصت ايجاد ميی اقتصاد و فناوریآه برا

ابزارهايش را بر ضد ديگران به آار گيرد و استفاده يا سوءاستفاده از هرآدام از اين نوع ابزارها بر ضد ما 
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 خود را دارد اما به هرحال به وجود آمدن یها  آفرين است و هزينه   آمريكا هم مشكلیيا ديگران، برا
 امنيت امكان استفاده از اين ابزار ی پرونده ما به شوراارجاع مؤثر جهان و یاجماع عليه ما ميان آشورها

 . دهد  با آمترين هزينه را به حريف ما مي
 
  آيا ممكن است نفت ايران را تحريم آنند؟ ـ
 
 مقابل به ادامه صدور نفت ما احتياج یها  چون طرف. آنم صدور نفت ايران را تحريم آنند   فكر نمينه

آنند ممكن است به شدت دست ما را در هزينه آردن درآمد نفت    آه اعمال ميیهاي  دارند اما روش
 به آنان فشار آوريم، چون قريتوانيم صدور نفت را متوقف آنيم و از اين ط  متقابًال البته ما هم نمي. ببندد

 از مشكالت، عمًال بر ما تحميل خواهد شد ی بسياریاقتصاد ما وابسته به نفت است و بدون درآمد نفت
 .  در خواهد آوردیو ما را از پا

 
  وجود دارد؟ ی آيا احتمال حمله نظامـ
 
 یها  يست و آمريكا از هزينه آمريكا نیحداقل انتخاب آنون. هم صورت گيردیآنم، حمله نظام   فكر نمينه

.  يك جنگ نرم موفق با ما در اختيار داردی برایآند ابزار آاف  سنگين آن واهمه دارد و به عالوه فكر مي
 و بعيد است به فكر حمله است یاش دچار مشكالت جد   مورد حملهیها  طبعًا آمريكا االن هم در حوزه

 موفقيت در يك جنگ نرم بر ضد ی براینظير   متأسفانه ابزار بيبه ويژه آه اشاره آردم آمريكا. به ما بيفتد
 . ما در اختيار دارد

 
 درباره یمل   امنيتیعال  جمهور و رئيس شوراي   مطرح شده توسط رئيسی شما از پيشنهادهای ارزيابـ

  آشورمان چيست؟یا  برنامه هسته
 
 یا  د داشتن چرخه آامل سوخت هسته پيشنهایيك. دانم دو پيشنهاد مطرح شده است   آنجا آه ميتا

 ديگر است آه در آن از ساير آشورها دعوت شده آه در توسعه چرخه سوخت یبا مشارآت آشورها
اين .  هم داشته باشندی با ما مشارآت آنند و عمالً  با حضورشان امكان نظارت و آنترل طبيعیا  هسته

 متفاوت یها   ديگر با روايتین و هم از طرف آشورهاقبًال هم از طرف ايرا.  نيستیا  طرح البته طرح تازه
به لحاظ .  هم مفيد استی است و در چارچوب اعتمادسازیآنم آار خوب  فكر مي. پيشنهاد شده است

 اين مشارآت ايجاد یپيشنهاد ما برا.  نيز هم به نفع ماست و هم به نفع شرآايمانی و صنعتیاقتصاد
 بر يك چرخه سوخت ناقص در ايران و انجام یشنهاد ديگران مبتنچرخه سوخت در ايران بوده است و پي

 اف اصفهان در ايران و ی تا توليد آارخانه يو سی انجام فرآوریيعن.  فرايند در خارج بوده استیباق
 مرحله ینظر بر سر اجرا   بر اختالفی مبتنادهاتفاوت اين پيشنه.  در خارجیساز   غنيیتكميل فرايند يعن

طبعًا مطلوب ما داشتن .  بوده استیا سانتريفيوژ در ايران و يا تعليق آن در مرحله آنون بیساز  غني
پيشنهاد دوستان .  آامل چرخه سوخت ماستیچرخه سوخت آامل و مطلوب آمريكا و اسرائيل، تعطيل

 اف اصفهان را بپذيريم و داوطلبانه در ی شامل يو سصما هم اين بوده است آه چرخه سوخت ناق
 .آنوني، ساخت سانتريفيوژ را متوقف آنيممرحله 

 درباره ميزان انعطاف ما نسبت به موضوع توسط مسؤوالن ی هرحال ابتدا بايد يك تصميم سياسبه
 را ی چنين مشارآتی رفت آه آمادگی آشور گرفته شود و در مرحله بعد بايد سراغ آشورهايیعال

 وگو  فت و گیايم اين است آه روند اعتماد ساز  ه آه ما اآنون با آن مواجه شدیاما مشكل. داشته باشند
 حكام شده است ی قطعنامه اخير شورایدر جهت تفاهم بيشتر، متوقف شده و همه چيز منوط به اجرا

بايد ابتدا جريان , وگو نشست   به گفتی اينكه بتوان بر سر اين پيشنهاد يا هر پيشنهاد ديگریو برا
 حكام ی يا قطعنامه شوراداند؛ بازگری حكام را به روند قبلی و با شورابا ساير آشورها, مذاآرات با اروپا

اين پيشنهادها با توجه . ها را دنبال آرد  حل پيدا آرد و درمرحله بعد اين بحث   آن راهیرا اجرا آرد و يا برا
 یاگر فضا.  آار نداردی فعلی در فضای آه بر ضد ما شكل گرفته تأثيریبه موضع آژانس و اجماع

ها جواب نخواهد داد و اگر پرونده   حل   حكام ايجاد شده تلطيف نشود اين راهی آه بين ما و شوراینگينس
 .ها نخواهد بود   اين بحثی امنيت برود ديگر جایما به شورا
آنيم و    براينكه ما خودمان را به مذاآره با اروپا محدود نميی همه مطرح شده مبنی دومپيشنهاد
 مشابه مذاآرات شش یاگر منظور از اين پيشنهاد الگوي. وگو آنيم  با ديگران هم گفت داريم آه یآمادگ

 آه غانستان افی"شش به اضافه دو" گروه ی شبيه مذاآرات آشورهای است يا چيزیجانبه آره شمال
 اگر در پس اين موضع یيعن.  استیما و آمريكا هم عضوش بوديم، مورد نظر است؛ پيشنهاد قابل توجه

 ايران آنند به نظر من ابتكار یا   هستند آه آمريكا را وارد مذاآرات هستهیحل   يافتن راهیال در پراديك
آند و نقشش   آننده ايفا مي   تعيينیت مؤثر و حیچون خواه ناخواه آمريكا در روند آار نقش.  استیخوب

عمًال . ايج بهتر شده است است و با ايجاد فشار به ديگران مانع نيل به نتیدر پس صحنه آامًال تخريب
 امنيت آه در آن آمريكا حق وتو دارد و ابتكار عمل را به دست یتجربه نشان داده آه بر عكس شورا

 ی آه ما و آمريكا دو عضو برابر يك جلسه جمعچندجانبه یها   از نشستیدر چنين اشكال, گيرد  مي
شود اما اگر منظور از اين   كا آمتر مييابد و قدرت تخريب آمري  شويم قدرت تحرك ما افزايش مي  مي

ها هم   شود اعتماد آرد لذا از خير اروپايي  ها هم نمي  پيشنهاد اين است آه چون فرضًا به اروپايي
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اين ,  از پيش ببريمیتوانيم آار   برويم و تصور آنيم آه با آمك آنها مييرمتعهدهابگذريم و سراغ مثًال غ
جماع نظر ميان اروپا و آمريكا و دور آردن اروپا از خودمان است آه اصًال به  نهادينه آردن ایاقدام به معن

 ايستند بیبه عالوه نه غيرمتعهدها حاضرند و نه قادرند آه در مقابل چنين اجماع. مصلحت نيست
 . حكام نايستادندیهمچنانكه در شورا

 
 يم؟  حكام را اجرا آنیحل چيست؟ آيا بايد مصوبه شورا   از نظر شما راهـ
 

مشكل آار .  حكام نداريمی مصوبه شورای جز اجرایا  ما چاره,  من اين است آه در اين مرحلهاستنباط
 ی اف اصفهان را راه نيندازيم و يا حتیاند آه ما آارخانه يو س  اين است آه دوستان ما التماس آرده

ايم و    ما آن را نپذيرفتهمع نيست آه من مطلی آن را چند روز به تأخير بيندازيم اما به دليلیانداز  راه
 آرده آه به ی آاریحاال يك قطعنامه محكم و تند ما را ملزم به اجرا. ايم  تأسيسات اصفهان را راه انداخته

 ما مشكل است اما به هرحال یايم و طبعًا انجام آن برا  انجامش نداده, مان در دنيا  خواهش دوستان
 خروج از اين ی برایشايد چاره ديگر. گيرند   آشور ميین عال است آه مسؤوالیساز  تصميم سرنوشت

 اين آار یممكن است معنا. ترين ابعاد ممكن نباشد   در گستردهیا  آميز هسته  بحران و حفظ صنايع صلح
ممكن است ,  شجاعانه گرفته نشودی شود اما اگر امروز تصميمی تلقینشين   عقبیدر افكار عموم

 امنيت ی شورای تحت فشارهایتر  تر و گران   تصميمات بسيار تلخاتخاذما به  دير باشد و یفردا خيل
 . متحد ملزم شويم  ملل  سازمان

 آنيم آه در آينده پشيمان شويم و نتوانيم از آرده ی از امامان جمعه تهران فرمودند مبادا آاریيك
آه حاصلش قطعنامه  یتوان از عملكرد   امروز نميیوقت.  استیسخن درست. خودمان دفاع آنيم

 اين ر درست دیگير  ناپذير، عدم تصميم   خسارات جبرانیفردا پاسخگوي,  حكام است دفاع آردیشورا
 .تر خواهد بود  مقطع را بسيار سخت

 
 امنيت ی به شورایا  اگر ما را به بهانه پرونده هسته.  آمريكا حد و حدود نداردیگويند دشمن   ميیا   عدهـ

لذا چرا .  خواهند برد مانند بهانه تروريسم يا حقوق بشر يا هر چيز ديگری ديگریانه واهنبرند فردا به به
بگذاريم آه . آوتاه بياييم,آنند  بر سر اين مسأله آه بسيار به نفع آشور است و همه از آن حمايت مي

 . هديد نكنند امنيت فرو بريزد تا دائم ما را با اين مسأله تی رفتن به شورای هميشه تابویيكبار برا
 
 داريم و اين اختالفات فعًال تداوم خواهد يافت و ی اختالفات جدی اينكه ما با آمريكا درصحنه جهاندر

 نيست اما تفاوت یشك,  ما خواهند بودیآمريكا و البته اسرائيل دائم درصدد ايجاد مانع و مشكل برا
 يك ی به نوعنستهوش آار خود توا اين است آه آمريكا با ری با هر بحث ديگریا   بحث هستهیاساس

 عدم انعطاف یبا چنين وضعيت.  حكام هم حاصل آن استیمصوبه شورا. اجماع بر ضد ايران ايجاد آند
 ی ما و عين پيروزیاين عين خسارت برا,  مؤثر دنيا باشدی ما با همه آشورهای رودررويیما اگر به معنا

 بر ضد ما حاصل نشود و اگر ايجاد یاعيم آه چنين اجم را دنبال آنیما بايد راه.  حريق قدر ماستیبرا
ايم از اجماع بر ضد خودمان    گذشته توانستهیها   سالیما در تمام. شده هر چه زودتر شكسته شود

در .  نااميد بوده استی آنيم و به ويژه در هشت سال گذشته آمريكا آامًال از چنين اجماعیجلوگير
 آنيم و از اجماع بر ضد یمان را خنث   مخالفانیهاتوانيم ترفند  آينده هم اگر درست عمل آنيم مي

.  آامًال متفاوت استی با هر پديده ديگری ما در اين مقطع زمانیا  بحث هسته.  آنيمیخودمان جلوگير
نه . ايم   آه در گذشته تجربه آردهی با مشكالتی به اتهامات ديگر بر ضد ما دارد و نه شباهتینه ربط

 ايجاد آند و نه در گذشته چنين ی بر ضد ما چنين اجماعی ديگرألهر است بر سر مسآمريكا قاد
 .  عليه ما شكل گرفته استیشرايط
شود    امنيت باز ميی پرونده ايران در شورای يك جنبه ديگر مسأله هم اين است آه متأسفانه وقتضمنًا

.  به آن پرونده اضافه آنندیا  گ تازه ديگر هر روز بریشود آه آمريكا و آشورها  اين امكان فراهم مي
 یا   به بحث هستهاجرا ندارد آه میدليل, متحد بشويم   امنيت سازمان مللی اگر ما متهم شورایيعن

ربط و   ايم آه هر روز قصه بي   فراهم آردهی آمريكا و هر مخالف ديگریختم شود و در واقع ما صحنه را برا
 . ها عليه ما باز آند   را در همه زمينهیا  با ربط تازه

حل را پيدا   ترين راه  حل و پرمنفعت  مان بهترين راه   آمريكا هستيم بايد با آمك دوستانیها   نگران توطئهاگر
 امنيت آه همانند سپردن پرونده ايران به دست یآنيم و آشور را از بحران ارجاع موضوع به شورا

.  امنيت هم هستندیيم آه دوستان خوبمان در شورامرتكب اين اشتباه هم نشو. آمريكاست، برهانيم
 امنيت آامًال با بعد از یقبل از ارجاع پرونده ما به شورا,  آمك به مای همان دوستان ما هم برایتواناي

 .  امنيت متفاوت استیارجاع پرونده به شورا
 
 ی در مورد نابودیلالمل   در صحنه بينیجمهور   در مورد موضع رياستی در چند روز اخير بحث جديدـ

آيا اين ماجرا نيز در .  بر ضد ما به راه افتاده استیا  اسرائيل هم مطرح شده است و تبليغات گسترده
  ما مؤثر است ؟یا  مسأله هسته

 
 به آن بپردازم ی دارد آه اميدوارم در فرصت ديگریتر   اين موضوع خود نياز به بحث مستقل و مفصلالبته

. علت هم روشن است. تواند تأثير داشته باشد  توانم بگويم آه بله حتمًا مي  اما در پاسخ شما مي
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 ما با یا   هستهصنايع آن است آه يك اجماع بر ضد ما شكل دهد و همه را درمخالفت با یحريف ما در پ
 همه ی برای مخالف خود را خطری در آشورهایا  آمريكا توسعه صنايع هسته. خودش همنوا آند

بعد از . آند  آند و به طور مداوم در اثبات اين عقيده و تعيين مصاديق آن تالش مي  يف ميجهانيان تعر
 ترسيم آند و آن را به یا   هستهسالح ميان تروريسم و یيازده سپتامبر نيز توانسته است ارتباط محكم

 یها  سالحايجاد اجماع نظر در مورد خطر توسعه .  جا بيندازدیترين تهديد صلح جهان  عنوان بزرگ
 نيست و عمًال ی و پيشرفته آار دشواری غربیبه ويژه نزد آشورها,  ماجراجوی در آشورهایا  هسته
حريف ما از جمله تالش دارد آه در مورد . استالفيافته است؛ اما تعيين مصاديق آن محل اخت  تحقق

 است آه ايران به دنبال یمدع.  ايران قابل اعتماد نيستی اسالمیايران ديگران را قانع آند آه جمهور
متقابًال ما به ويژه .  ماجراجوست و مخالف صلح و امنيت درجهان استی است و آشوریا  سالح هسته

 داريم و به ی نشان دهيم آه عميقًا دغدغه صلح جهانی آه به خوبماي   اخير تالش آردهیها  در سال
 ما و تند شدن لحن ما در باره یسمطبعًا تغيير ادبيات ر.  نيستيمیا   سالح هستهیعالوه در پ
 نادرستش بر ضد ما آمك ی آه بتواند در اين صحنه حساس به حريف ما درجا انداختن ادعایموضوع
,  موضع اتخاذ شده هم نيستی بر سر تأييد يا نفی سطح حتدراينبحث من . شايسته نيست, آند

 ما ی بگذارد و برایتواند تأثير زياد   آه همواره ميیچيز.  ماستیبحث بر سر شيوه بيان و ادبيات رسم
در اين زمينه . ما طرفدار مردم و حقوق مردم فلسطين هستيم.  داشته باشدیفرصت و تهديد در پ

بنا هم نداريم از حقوق مردم فلسطين آوتاه . پردازيم   آن هزينه هم ميابت داريم و بیشهرت جهان
 یخارج  ده و در هشت سال گذشته هم آه در سياست پس از انقالب چنين بویها  در تمام سال. بياييم

, مدارانه شده   اعتمادساز و صلحیخارج   ما در سياستیايم و ادبيات رسم  با تدبير بيشتر عمل آرده
 حفظ اصولمان هستيم و درعين حال باور من اين است آه اتفاق یطبعًا حاال هم در پ.  استودهچنين ب
 در پيش گيريم و به ستيزه برخيزيم و ديگران را به یيم رويه جديد هم نيفتاده و بنا هم نداریجديد

 در یا  اجويانه ماجریآييم و نه ظاهرًا قرار است در عمل مش  نه آوتاه مي. ستيز با خودمان تشويق آنيم
 آه منجر به محكوم آردن آن توسط رهبران همه یدانم بيان مواضع  نمي, اگر چنين است. پيش گيريم
 یامكان تهاجم سياس, اي   خطير هستهیشود و به حريف ما در ميانه ماجرا  ر جهان مي مؤثیآشورها
  .شود  دهد به چه منظور انجام مي   بر ضد ما را ميیجديد
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