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

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

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

 ی اتمی از راه اعمال مجازات قابل حل است  ی پرونده مسئله: سارکوزی در آمریکا
  )2007 نوامبر 7 (١٣٨۶ آبان 16چهارشنبه :رادیو آلمان

  خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری آلمان
که جمهوری اسالمی " قابل پذیرش نيست"سارکوزی در آمریکا یکبار دیگر تأکيد کرد که برای فرانسه 

سارکوزی همچنين گفت که مسئله قابل حل است، آن هم از طریق . ای شود دارای بمب هسته
  .پا عليه ایران بایستی اعمال کنندی ارو تحریمهایی که سازمان ملل و اتحادیه

او در سخنرانی ضيافت شام روز نخست ورودش . نيکال سارکوزی، رئيس جمهور فرانسه، در آمریکاست
ها را جلب  ام؛ مایلم دوباره محبت آمریکایی ای به واشينگتن آمده من با پيام ساده«: به آمریکا چنين گفت

تود و از کمک آمریکا در دو جنگ جهانی به فرانسه قدردانی او سنت روابط فرانسه و آمریکا را س» .کنم
  .جرج بوش نيز متقابال به همان گرمی از وجود روابط خوب با فرانسه ابراز خوشحالی کرد. کرد

  نمایشی به یادماندنی
سفر این بار یک رئيس جمهور فرانسه به آمریکا از نظر چرخشی که در روابط پاریس و واشينگتن پيش 

چيزی که − نامد  سارکوزی خود را با صراحت دوست آمریکا می. ، به یاد ماندنی خواهد بودآمده است
کند که در عين طرفداری صریحش از آمریکا در  و این موضوع را برجسته می− سنت فرانسوی نيست 

  .ها پيروز درآید جریان انتخابات، توانسته است از رقابت
است آمریکا و فرانسه در قبال عراق به عنوان امری مربوط سارکوزی در واشينگتن در مورد اختالف سي

به گذشته صحبت کرده و در مورد حضور نظاميان آمریکا در عراق گفته است که کسی خواهان آن 
  .نيست که ارتش آمریکا به فوریت و بدون قيد و شرط خاک آن کشور را ترک کند

  بحث در مورد ایران
افغانستان، . کنند کوشنر، و دو وزیر دیگر سارکوزی را همراهی میدر سفر آمریکا وزیر خارجه، برنار 

ترین مسائل  و کشمکش اتمی با ایران عمده وضعيت خاورميانه، وضعيت برمه، وضعيت حقوقی کوزوو 
وگوهای هيئت فرانسوی با مقامات  ای هستند که در واشنگتن در دستور کار گفت المللی سياسی بين

  .آمریکایی قرار دارند
سارکوزی در آمریکا یکبار . ی اتمی ایران متمرکز است  ميان این موضوعات توجه عمومی بر مسئلهاز

. ای شود که جمهوری اسالمی دارای بمب هسته" قابل پذیرش نيست"دیگر تأکيد کرد که برای فرانسه 
سارکوزی همچنين گفت که مسئله قابل حل است، آن هم از طریق تحریمهایی که سازمان ملل و 

ی غيرنظامی از انرژی اتمی را حق  سارکوزی استفاده. ی اروپا عليه ایران بایستی اعمال کنند اتحادیه
با ایران در حال " ی آخر تا لحظه"ایران دانست و بر این نکته تأکيد کرد که برای حل بحران بایستی 

  .مذاکره بود
  تفاوت موضع فرانسه و آلمان در کشمکش اتمی

دهد،  ع کنونی فرانسه را مالیمتر از موضع چند هفته پيش آن کشور جلوه میتکيه بر مذاکره، موض
  .شد موضعی که در گفتار وزیر خارجه برنارد کوشنر با لحنی جنگی بيان می

در بيانات سارکوزی، از جمله آنچه در آمریکا از زبان وی شنيده شد، تفکيک ميان اقدامات تحریمی 
گيرد که روسيه و چين در  فرانسه این حالت را در نظر می. اقی نيستی اروپا اتف سازمان ملل و اتحادیه

در . ای عليه جمهوری اسالمی ایران صادر کنند آور تازه ی مجازات شورای امنيت حاضر نباشند، قطعنامه
این نظر طبعا . ی اروپا پيش برده شود این صورت به نظر پاریس فشار بر تهران بایستی از طریق اتحادیه

  .ند واشنگتن استمورد پس
دار خوب و  آلمان معتقد است که عهده. شود تفاوت موضع فرانسه و آلمان دقيقا در اینجا مشخص می 

های سازمان ملل  ی اروپا بایستی از قطعنامه ی اتمی ایران شورای امينت است و اتحادیه بد پرونده
  . ای پيش نبرد تبعيت کند و سياست جداگانه

  
 ر غنی سازی با سه هزار سانتریفيوژپافشاری احمدی نژاد ب

  )2007 نوامبر 7 (١٣٨۶ آبان 16چهارشنبه :رادیو فردا
به رغم تمامی فشارهای بين المللی برای توقف غنی سازی اورانيوم در ايران، محمود احمدی نژاد، 
رانيوم رييس جمهوری ايران روز چهارشنبه اعالم کرد که ايران سه هزار سانتيريفيوژ برای غنی سازی او

  .نصب کرده است
به گزارش خبرگزاری ها، آقای احمدی نژاد، در یک سخنرانی در شهر بيرجند گفت که ايران به اين تعداد 

  ».به راه خود در اين مسير ادامه خواهد داد«از دستگاههای سانتريفيوژ دست يافته است و 
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نتريفيوژ، غنی سازی اورانيوم را می گویند که اگر ايران، با سه هزار سا کارشناسان مسايل هسته ای
انجام دهد، در مدت يک سال می تواند به اورانيوم بسيار غنی شده مورد نياز برای ساخت يک بمب 

  .اتمی دست يابد
اين در حالی است که ايران با فشارهای فزاينده ای برای متوقف کردن غنی سازی اورانيوم رو به رو 

لل با صدور دو قطعنامه جداگانه از ايران خواسته است که اين است و تاکنون شورای امنيت سازمان م
  .برنامه را متوقف کند

ما از ابتدا نظرات آنها را «: محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه درباره این قطعنامه ها گفت
م قبول نکردیم و جلسه شورای امنيت را به رسميت نشناختيم و مصوبات این شورا را مردود اعال

  ».کردیم
آقای احمدی نژاد که تالش می کرد به زبانی ساده و از منظر خود، روند تحوالت برنامه هسته ای را 

شرح دهد، در انتقادی تلویحی، تعليق غنی سازی اورانيوم که در زمان محمد خاتمی، ریيس جمهوری 
  .خواند» قول و قرار استعماری«پيشين رخ داد را 

 آمدن دولت برخواسته از ملت، تصميم گرفتيم این روند یک طرفه را به هم پس از روی کار«: وی افزود
بنابراین در جلسه ای با رهبر معظم انقالب، تصميم گرفته شد فعاليت های هسته ای آغاز . بزنيم
  ».شود

این در حالی است که از سرگيری غنی سازی اورانيوم و پایان تعليق این روند، در آخرین روزهای حيات 
 آقای خاتمی رخ داد و اساسا خبر پایان تعليق را نيز شخص محمد خاتمی در مقام ریيس جمهوری دولت

  .ایران اعالم کرد
مقام های ايرانی می گويند که با هدف تامين سوخت نيروگاه بوشهر، غنی سازی اورانيوم را پی می 

لح آميز هسته ای که تنها گيرند، اما کارشناسان می گويند که غنی سازی اورانيوم برای يک پروژه ص
  .نيست» ضروری«برای توليد برق باشد، 

ضمن اينکه اورانيوم بسيار غنی شده، برای ساخت بمب هسته ای از روشی که پاکستان استفاده 
  .توصيف شده است» ضروری«کرده است، از سوی کارشناسان مرحله کامال 

 است و به همين دليل – NPT –سته ای ايران يکی از امضا کنندگان پيمان منع گسترش سالح های ه
 –نيز پافشاری تهران بر پيگيری غنی سازی اورانيوم موجب شد تا آژانس بين المللی انرژی هسته ای 

 با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، – NPTبازوی نظارتی سازمان ملل بر اجرای درست پيمان 
  .فشارها بر ايران را افزايش دهد

 پنج عضو دايمی شورای امنيت به – حاکی است که اين کشورها ۵+١مذاکرات گروه آخرين تحوالت 
  . بر روی آماده کردن متن سومين قطعنامه شورای امنيت عليه ايران، به توافق رسيده اند–همراه آلمان 

از در حال حاضر قدرت های بزرگ توافق کرده اند که تا زمان تهيه گزارش ميزان همکاری ايران با آژانس 
سوی محمد البرادعی، دبير کل آژانس و همچنين گزارش وضعيت مذاکرات با ايران از سوی خاوير 

  .سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا صبر کنند
  . آماده خواهند شد– سه هفته ديگر –اين گزارش ها تا پايان ماه جاری ميالدی 

ذشته بر برنامه هسته ای ايران نظارت کرده، آژانس بين المللی انرژی هسته ای که در چهار سال گ
  .کماکان می گويد که نمی تواند صلح آميز بودن اين برنامه را تاييد کند

آمريکا و متحدانش ايران را متهم می کنند که از برنامه صلح آميز هسته ای خود به عنوان پوششی 
  .ن اين اتهام را رد کرده استايرا. برای يک برنامه مخفيانه ساخت بمب هسته ای استفاده می کند

   آخرين موضع گيری ها
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان، روز سه شنبه ششم نوامبر اعالم کرد در صورتی که ايران به نگرانی های 

برلين از تحريم های شديدتر و گسترده  جامعه بين المللی درباره برنامه هسته ای خود پاسخ ندهد،
  .دترعليه تهران حمايت خواهد کر

خانم مرکل چند روز پيش از ديدار خود با جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، تاکيد کرد که کشورش 
  .خواهان حل مسئله بحران هسته ای ايران از راه ديپلماتيک است

 که در برلين و در مراسم دريافت جايزه ليوبيک مرکز يهوديان آلمان صحبت می کرد،  صدر اعظم آلمان
راه ديگر کشورها، خواهان يک راه حل ديپلماتيک هستيم، و به عنوان بخشی از اين ما ، به هم«: افزود

عقب نشينی نکند، از تحريم های گسترده، شديد ) موضع خود(سياست، آلمان آماده است اگر ايران از 
  ».و بيشتر عليه اين کشور عليه اين کشور حمايت می کند

ات رابرت گيتس، وزير دفاع اين کشور در چين درباره همچنين مقام های آمريکايی روز سه شنبه مذاکر
  .است» چين مخالف ايران اتمی«برنامه اتمی ايران را مثبت ارزيابی کرده و گفتند که 

ضمن اينکه در تحولی ديگر اسراييل که برای افزايش تحريم های ايران به سختی تبليغ می کند، روز 
للی انرژی اتمی پرداخت و رهبران اين سازمان را متهم کرد سه شنبه به انتقاد از عملکرد آژانس بين الم

  .شده اند» بازی تهران«که اسير 
متاسفانه گروهی از مقام های «:  گفتفرانسهسخنگوی وزارت امور خارجه اسراييل به خبرگزاری 

ران با مشارکت در استراتژی وقت کشی ايرانيان، بازی اي] در آژانس بين المللی انرژی اتمی [ خارجی 
  ».را پيش می برند

  
  فالحيان و محسن رضائی تحت تعقيب بين المللی
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  )2007 نوامبر 7 (١٣٨۶ آبان 16چهارشنبه :بی بی سی
با اکثریت آرا با صدور حکم جلب بين المللی برای سه مقام و ) اینترپل(مجمع عمومی پليس بين الملل 

  . دو دیپلمات سابق ایران موافقت کرد
برای علی فالحيان، وزیر پيشين اطالعات، محسن رضائی، فرمانده پيشين سپاه بنابر تصميم مجمع، 

پاسداران، احمد وحيدی، فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه پاسداران، محسن ربانی، رایزن فرهنگی 
پيشين سفارت ایران در آرژانتين و احمدرضا اصغری، دبير سوم اين سفارتخانه اخطاریه سرخ صادر می 

 کشور عضو اینترپل می تواند بر اساس آن، دست به بازداشت این افراد و 186 هر یک از شود که پليس
  .تحویل آنها به آرژانتين بزند که درخواست بازداشت آنان را کرده است

 دولت عليه ایران، چهارده دولت به 78 دولت عضو اینترپل که در مجمع عمومی شرکت داشتند، 146از 
  . ممتنع دادند دولت رأی26نفع ایران و 

گذشته در هيئت مدیره پليس بين الملل )  اسفند24(تصميم به صدور این اخطاریه ها پانزدهم مارس 
گرفته شد اما با اعتراض ایران، تصميم گيری نهائی به مجمع عمومی ساليانه اینترپل موکول شد که در 

  .حال حاضر در کشور مراکش برقرار است
ماد مغنيه که شهروند لبنان و به اتهام شرکت در چندین مورد عمليات عالوه بر پنج ایرانی، برای ع

  .بمبگذاری تحت تعقيب و مجهول المکان است، در ارتباط با همين پرونده اخطاریه سرخ صادر شده است
تصميم پليس بين الملل بر اساس حکم جلبی اتخاد شده که دادگاه فدرال آرژانتين برای اين مقامات و 

يشين ایرانی صادر و آنان را متهم کرده که بمبگذاری در ساختمان انجمن همياری آرژانتين و دیپلماتهای پ
  .اسرائيل در بوئنوس آيرس را طراحی و از طريق اعضای گروه شيعی حزب اهللا لبنان به انجام رسانده اند

 و بيش از دويست  نفر جان باختند85رخ داد ) 1373تير  ١٩٩۴ (٢٧  ژوئيه  طی اين بمبگذاری که هيجدهم 
  .نفر مجروح شدند

يک بار به صدور ) آميا(پرونده بمبگذاری در ساختمان هفت طبقه انجمن همياری اسرائيل و آرژانتين 
حکم جلب برای مقامات ايرانی انجاميد اما پس از آنکه قاضی رسيدگی کننده به پرونده به تخلفات 

  .طرح گرديد، پرونده بسته شدمتعددی متهم شد و ترديدهايی در مورد صحت مدارک م
اين پرونده پس از مدتی بار ديگر گشوده شد و به جايی رسيد که دادستان کل آرژانتين حتی اکبر 

هاشمی رفسنجانی و علی اکبر واليتی را نيز که هنگام وقوع حادثه، رئيس جمهور و وزير امورخارجه 
  .انست و برايشان حکم جلب صادر کردايران بودند در طرحريزی بمبگذاری در بوئنوس آيرس دخيل د

اما پليس بين الملل با صدور اخطاريه برای آقای هاشمی رفسنجانی و آقای واليتی و همچنين هادی 
  .سليمانپور که در زمان حادثه سفير ايران در آرژانتين بود موافقت نکرده است

 فالحيان و رضايی تحت تعقيب پليس بين المللی
  )2007 نوامبر 7 (١٣٨۶ آبان 16چهارشنبه :رادیو فردا

مجمع عمومی پليس بين الملل در مراکش روز چهارشنبه هفتم نوامبر با دو سوم آرا علی فالحيان، وزير 
اطالعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضايی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، سه 

مرکز همياری يهوديان، آميا، در پایتخت  را به اتهام مشارکت در بمبگذاری  دیگر و يک لبنانی ايرانی
  .خود قرار داد» تحت تعقيب«آرژانتين، در فهرست افراد 

از پليس بين  به دنبال صدور حکم جلب نه مقام ایرانی توسط دادگاهی در آراژانتين و تقاضای این کشور
اکش، در این باره الملل برای اقدام در این مورد، هفتاد و ششمين مجمع عمومی پليس بين الملل در مر

  .تصميم گيری کرد
ايران در جريان این مجمع عمومی به شدت در تالش بود تا از ورود نام پنج ايرانی و يک لبنانی به 

 ٧٨اينترپل جلوگيری کند اما اين تالش نتيجه نداد و مجمع عمومی با اکثريت آرا، » تحت تعقيب«فهرست
  .برای اين شش نفر را تصويب کرد» اخطار قرمز« غايب، صدور ٢۶ رای مخالف و ١۴رای موافق، 

عالو ه بر علی فالحيان و محسن رضایی برای احمد وحيدی، فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه 
پاسداران، محسن ربانی، رايزن فرهنگی پيشين سفارت ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغری، دبير سوم 

    .صادر می شود  اين سفارتخانه اخطار قرمز
 ميالدی، منجر ١٩٩۴فجار در مرکز همياری يهوديان، آميا، در بوينس آيرس، پايتخت آرژانتين، در ژوييه ان

  . نفر شد٣٠٠ نفر و زخمی شدن بيش از ٨۵به کشته شدن 
 کشور عضو در خواست خواهد ١٨۶حکم جلب بين المللی نيست، اما پليس بين الملل از » اخطار قرمز«

 افراد، آنها را بازداشت کرده و احتماال به کشور درخواست کننده تحويل اين مشاهده کرد تا در صورت
  .است که اينترپل برای دستگيری افراد صادر می کند اخطار قرمز، باالترين و مهمترين اخطاریه ای. دهند

گويند که مرکز فرهنگی يهوديان به وسيله یک کاميون حامل مواد منفجره،  مقامات قضايی آرژانتين می
  . د حمله قرار گرفته است و این انفجار یک بمبگذاری انتحاری بوده استمور

 سال گذشته جمهوری اسالمی ايران را به  »آميا«قاضی پرونده بمبگذاری در» رودولفو کانی کبا کورال«
مشارکت در اين بمب گذاری متهم کرده و برای شماری از مقام های ايران از جمله ، اکبر هاشمی 

  .ييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، حکم بازداشت بين المللی صادر کرده بودرفسنجانی ، ر
 مقام های قضايی آرژانتين، برای قاضی کورال  در واکنش به اقدام جمهوری اسالمی با رد اين اتهامات و

  .و ديگر مسووالن رسيدگی به اين پرونده، حکم بازداشت صادر کرده است
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مز ازطرف پليس بين الملل و به درخواست دولت آرژانتين برای رای مثبت مجمع عمومی، اخطار قر با
محسن رضايی، رييس سابق سپاه پاسداران، علی فالحيان، وزير اطالعات سابق ايران، محسن ربانی، 

  .احمد رضا اصغری،و احمد وحيدی صادر خواهد شد
  . را صادر خواهد کرد، عضو حزب اهللا لبنان، نيز اين اخطار » عماد مغنيه«اينتر پل همچنين برای 

هيئت مديره پليس بين الملل، اينتر پل، در اسفند ماه سال گذشته در جريان بررسی درخواست  
آرژانتين برای صدور اخطار قرمز برای نه مقام مقام ايرانی تصميم گيری در اين باره را به مجمع عمومی 

  .جاری موکول کرده بود
 نفر از فهرست نه نفره مورد در خواست آرژانتين را حذف همچنين هيئت مديره پليس بين المللی سه

  .شش نفر تقليل داد  و اين فهرست را به کرده
سه مظنون حذف شده از فهرست نه نفر در خواست شده عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، علی 

 امور  ميالدی به ترتيب رياست جمهوری، وزارت١٩٩۴اکبر واليتی و هادی سليمان پور که در سال 
  .خارجه و سفارت ايران در آرژانتين را عهده دار بودند

 و در حالی که در لندن مشغول تحصيل بود، دستگير و پس از مدتی از ٢٠٠٢هادی سليمانپور درسال 
  .وی سفير ايران در آرژانتين در زمان وقوع انفجار آميا بود. زندان آزاد شد

  
 ر سانتریفيوژپافشاری احمدی نژاد بر غنی سازی با سه هزا

  )2007 نوامبر 7 (١٣٨۶ آبان 16چهارشنبه :رادیو فردا
به رغم تمامی فشارهای بين المللی برای توقف غنی سازی اورانيوم در ايران، محمود احمدی نژاد، 

رييس جمهوری ايران روز چهارشنبه اعالم کرد که ايران سه هزار سانتيريفيوژ برای غنی سازی اورانيوم 
  .نصب کرده است

به گزارش خبرگزاری ها، آقای احمدی نژاد، در یک سخنرانی در شهر بيرجند گفت که ايران به اين تعداد 
  ».به راه خود در اين مسير ادامه خواهد داد«از دستگاههای سانتريفيوژ دست يافته است و 

ورانيوم را می گویند که اگر ايران، با سه هزار سانتريفيوژ، غنی سازی ا کارشناسان مسايل هسته ای
انجام دهد، در مدت يک سال می تواند به اورانيوم بسيار غنی شده مورد نياز برای ساخت يک بمب 

  .اتمی دست يابد
اين در حالی است که ايران با فشارهای فزاينده ای برای متوقف کردن غنی سازی اورانيوم رو به رو 

ه جداگانه از ايران خواسته است که اين است و تاکنون شورای امنيت سازمان ملل با صدور دو قطعنام
  .برنامه را متوقف کند

ما از ابتدا نظرات آنها را «: محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه درباره این قطعنامه ها گفت
قبول نکردیم و جلسه شورای امنيت را به رسميت نشناختيم و مصوبات این شورا را مردود اعالم 

  ».کردیم
 نژاد که تالش می کرد به زبانی ساده و از منظر خود، روند تحوالت برنامه هسته ای را آقای احمدی

شرح دهد، در انتقادی تلویحی، تعليق غنی سازی اورانيوم که در زمان محمد خاتمی، ریيس جمهوری 
  .خواند» قول و قرار استعماری«پيشين رخ داد را 

از ملت، تصميم گرفتيم این روند یک طرفه را به هم پس از روی کار آمدن دولت برخواسته «: وی افزود
بنابراین در جلسه ای با رهبر معظم انقالب، تصميم گرفته شد فعاليت های هسته ای آغاز . بزنيم
  ».شود

این در حالی است که از سرگيری غنی سازی اورانيوم و پایان تعليق این روند، در آخرین روزهای حيات 
 اساسا خبر پایان تعليق را نيز شخص محمد خاتمی در مقام ریيس جمهوری دولت آقای خاتمی رخ داد و

  .ایران اعالم کرد
مقام های ايرانی می گويند که با هدف تامين سوخت نيروگاه بوشهر، غنی سازی اورانيوم را پی می 

نها گيرند، اما کارشناسان می گويند که غنی سازی اورانيوم برای يک پروژه صلح آميز هسته ای که ت
  .نيست» ضروری«برای توليد برق باشد، 

ضمن اينکه اورانيوم بسيار غنی شده، برای ساخت بمب هسته ای از روشی که پاکستان استفاده 
  .توصيف شده است» ضروری«کرده است، از سوی کارشناسان مرحله کامال 

 به همين دليل  است و– NPT –ايران يکی از امضا کنندگان پيمان منع گسترش سالح های هسته ای 
 –نيز پافشاری تهران بر پيگيری غنی سازی اورانيوم موجب شد تا آژانس بين المللی انرژی هسته ای 

 با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، – NPTبازوی نظارتی سازمان ملل بر اجرای درست پيمان 
  .فشارها بر ايران را افزايش دهد

 پنج عضو دايمی شورای امنيت به –ی است که اين کشورها  حاک۵+١آخرين تحوالت مذاکرات گروه 
  . بر روی آماده کردن متن سومين قطعنامه شورای امنيت عليه ايران، به توافق رسيده اند–همراه آلمان 

در حال حاضر قدرت های بزرگ توافق کرده اند که تا زمان تهيه گزارش ميزان همکاری ايران با آژانس از 
، دبير کل آژانس و همچنين گزارش وضعيت مذاکرات با ايران از سوی خاوير سوی محمد البرادعی

  .سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا صبر کنند
  . آماده خواهند شد– سه هفته ديگر –اين گزارش ها تا پايان ماه جاری ميالدی 

ای ايران نظارت کرده، آژانس بين المللی انرژی هسته ای که در چهار سال گذشته بر برنامه هسته 
  .کماکان می گويد که نمی تواند صلح آميز بودن اين برنامه را تاييد کند
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آمريکا و متحدانش ايران را متهم می کنند که از برنامه صلح آميز هسته ای خود به عنوان پوششی 
  .ده استايران اين اتهام را رد کر. برای يک برنامه مخفيانه ساخت بمب هسته ای استفاده می کند

   آخرين موضع گيری ها
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان، روز سه شنبه ششم نوامبر اعالم کرد در صورتی که ايران به نگرانی های 

برلين از تحريم های شديدتر و گسترده  جامعه بين المللی درباره برنامه هسته ای خود پاسخ ندهد،
  .ترعليه تهران حمايت خواهد کرد

 پيش از ديدار خود با جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، تاکيد کرد که کشورش خانم مرکل چند روز
  .خواهان حل مسئله بحران هسته ای ايران از راه ديپلماتيک است

 که در برلين و در مراسم دريافت جايزه ليوبيک مرکز يهوديان آلمان صحبت می کرد،  صدر اعظم آلمان
هان يک راه حل ديپلماتيک هستيم، و به عنوان بخشی از اين ما ، به همراه ديگر کشورها، خوا«: افزود

عقب نشينی نکند، از تحريم های گسترده، شديد ) موضع خود(سياست، آلمان آماده است اگر ايران از 
  ».و بيشتر عليه اين کشور عليه اين کشور حمايت می کند

دفاع اين کشور در چين درباره همچنين مقام های آمريکايی روز سه شنبه مذاکرات رابرت گيتس، وزير 
  .است» چين مخالف ايران اتمی«برنامه اتمی ايران را مثبت ارزيابی کرده و گفتند که 

ضمن اينکه در تحولی ديگر اسراييل که برای افزايش تحريم های ايران به سختی تبليغ می کند، روز 
ت و رهبران اين سازمان را متهم کرد سه شنبه به انتقاد از عملکرد آژانس بين المللی انرژی اتمی پرداخ

  .شده اند» بازی تهران«که اسير 
متاسفانه گروهی از مقام های «:  گفتفرانسهسخنگوی وزارت امور خارجه اسراييل به خبرگزاری 

با مشارکت در استراتژی وقت کشی ايرانيان، بازی ايران ] در آژانس بين المللی انرژی اتمی [ خارجی 
   ».را پيش می برند

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
 پيشنهاد سوالنا برای ایجاد یک مرکز بين المللی غنی سازی 

  )2007 نوامبر 8 (١٣٨۶ آبان 17پنجشنبه :رادیو فردا
تاسيس يک مرکز بين المللی غنی سازی : خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، گفت

  ت هسته ای موجود، پايان دهداورانيوم می تواند به مناقشا
  در» منع گسترش سالح های هسته ای«مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا هشدار داد که پيمان 

ساختار اين پيمان به نفع  کشورها معتقدند قرار گرفته است، چرا که برخی از» خطر جدی«معرض 
  .کشورهای دارای تکنولوژی هسته ای است

خی کشورهای عربی همچون مراکش، مصر و اردن برنامه هسته ای خود را در آقای سوالنا تاکيد کرد بر
سال گذشته آغاز کرده اند و ايران در حال غنی سازی اورانيوم برای مصرف در نيروگاهی است که هنوز 

  .تکميل نشده است
ت ، که به مناسب»المللی تاملی چند بر تحوالت جاری بين«روز چهارشنبه در سمينار آقای سوالنا

تنها راهی که ما می «:ششمين سالگرد موسسه مطالعاتی تحقيقاتی الکانو در مادريد برگزارشد، گفت
از طريق تاسيس يک مرکز . توانيم مشکالت کنونی را برطرف کنيم از طريق يک رويکرد چند جانبه است

  .»بين المللی غنی سازی که بتوان به صورت چند جانبه برآن نظارت کرد
همه کشورها قادر خواند بود به سوخت غنی شده در «سوالنا براساس اين پيشنهاد به گفته آقای 

  .»شرايطی مطلوب وبا قيمت رقابتی، دست يابی داشته باشند
آقای سوالنا که نماينده اتحاديه اروپا در مذاکرات درباره مناقشه هسته ای ايران است، طی ماه های 

وری اسالمی برسر فعاليت های مربوط به غنی سازی اخير با مذاکره کنندگان ارشد هسته ای جمه
  .اورانيوم چندين بار ديدار و گفت وگو کرده است

   راه حلی برای استفاده صلح آميز ايران از انرژی اتمی
همزمان با پيشنهاد خاویر سوالنا برای حل مناقشات هسته ای، ملک عبداله پادشاه عربستان 

بر سر برنامه اتمی خود فراخوانده، و در همين حال  ويارويی با غربايران را به پرهيز از ر سعودی، نيز
خواهان يافتن راه حلی شده است که به تهران اجازه خواهد داد از انرژی اتمی برای مقاصد صلحجويانه 

  .استفاده کند
به  که روز پنجشنفرانکفورتر آلگماينه،ملک عبداهللا اين موضوع را در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی 

 وزير امور خارجه عربستان گفت همسايگان  منتشر شده است، و يک هفته پس از آن عنوان کرد که
ايران در خليج فارس آماده هستند تا کنسرسيومی را تشکيل دهند که اورانيوم غنی شده در اختيار 

  .ايران و کشور های منطقه قرار دهد
جهان بيم آن دارد که برنامه اتمی «: ی گويدم ملک عبداهللا  عربستان سعودی،به گزارش خبرگزاری 

  . » به توليد سالح های اتمی منجر شود ايران
پادشاه عربستان سعودی  . مقصود برنامه اتمی آن، استفاده صلحجويانه است اعالم کرده است ايران

 مسائل را   در چنين صورتی، توجيهی برای تشديد درگيری و چالش ، که فقط«: ياد آور می شود 
  . يچيده تر می سازد، وجود نخواهد داشتپ
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، عربستان سعودی و ديگر کشورهای خليج فارس با نگرانی های اياالت رويترزبه گزارش خبرگزاری 
  .متحده که برنامه انرژی اتمی ايران پوششی برای توليد جنگ افزار است، همداستان هستند

رخارجه عربستان و کشورهای حاشيه خليج  هفته گذشته وزير امو  پيشنهاد در همين زمينه، بر اساس
 مورد نظر به ميزان نياز نيروگاه هايی که در آينده در خاورميانه وجود خواهد داشت  فارس، کنسرسيوم

سوخت اتمی در اختيار آنها قرار خواهد داد تا به اين ترتيب نگرانی از اينکه از اورانيوم غنی شده در 
  .اده شود، از ميان برودساخت سالح اتمی در خاورميانه استف

) MEED (ميدل ايست اکونوميک دايجستوزير امورخارجه عربستان در گفت وگو با مجله اقتصادی 
مشارکت نخواهد داشت، هرچند ممکن است با آن مخالفت ) کنسرسيوم(آمريکا در اين «: گفته بود

  .» را حل کندکند، ولی اين اقدام می تواند مهم ترين مسئله مورد مناقشه ايران و غرب
به ) ايرانی ها(آنها «:وزير امورخارجه عربستان از استقبال ايران از اين پيشنهاد خبر داده و گفته بود
ما اميدواريم ايرانی ها اين . عنوان پيشنهادی قابل توجه از آن استقبال کرده و ان را بررسی خواهند کرد

  .»پيشنهاد را بپذيرند
 خليج فارس تاسيسات غنی سازی اورانيوم کنسرسيوم مورد طبق پيشنهاد کشورهای عرب حاشيه

  .نظر در يک کشوربی طرف، همچون سوييس، ساخته خواهد شد
   ديدار سعيدی و هاينونن

پاسخ گویی ایران به  در همين حال، در آستانه ارایه گزارس آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره  
 ُاولی   با  سازمان انرژی اتمی ايران   محمد سعيدی معاونابهامات موجود درباره برنامه هسته ای خود،

  .هايننون، معاون مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی دیدار و گفت وگو کرد
  گرفت ديدار نمايندگان آژانس بين المللی انرژی اتمی و ايران و مذاکرات آنها، در وين و پس از آن صورت

 دو طرف در تهران در هفته گذشته،   جمهوری اسالمی ايران اعالم کرد در پی چهار روز مذاکره بين که
  . ارایه داده است  P2 و  P1  اطالعات کاملی در باره سانتريفيوژ های

در تصميم گيری برای وضع تحريم های   تهيه کند، ارشی که قرار است آژانس در مورد اين مسائلگز
  .بيشتر عليه ايران، اساسی تلقی می شود

رفع ابهام از مسايل باقی « در چارچوب  بر اساس توافقنامه ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی
آوری  نحوه دستيابی به فن«دی مانند؛ درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران مور» مانده

، »سند اورانيوم فلزی«، »منشاء آلودگی در مرکز تحقيقات فيزيکی«، »P2 و  P1  سانتريفوژهای
  .و معدن گچين بررسی می شوند» ٢١٠پلونيوم «
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

های  فت قرارداد نفتی با شرکتدولت خودمختار کردستان در شمال عراق بدون موافقت بغداد، ه
  .های تحت کنترل این منطقه آغاز کنند خارجی منعقد کرد که به زودی حفاری را در استان

  )2007 نوامبر 8 (١٣٨۶ آبان 17 پنجشنبه :رادیو آلمان: شاو تاگس. / س.ف
مانند تا مجلس اند باید در انتظار ب تر پنج قرارداد را منعقد کرده دولت بغداد معتقدست کردها که پيش

پارلمان عراق تاکنون موفق به تصویب قانونی در این زمينه . عراق قانون ملی نفت را به تصویب برساند
  . نشده است

طرف . کنند های خارجی قراردادهای نقتی منعقد می  این بار دومی است که کردهای عراقی با شرکت
 شرکت نفتی در شمال عراق آغاز به کار ٢٠ن تاکنو.  بودOMVقرارداد آنها این بار کنسرسيوم اتریشی 

هایی که پس از سقوط صدام کشف و  کردها بر این باورند که استخراج منابع نقتی از حوزه. اند کرده
  . ی دولت خودمختار کردستان عراق است اند، مسأله حفاری شده

های  های قومی، فرقه ی تقسيم منابع عظيم نفتی عراق تمامی روابط موجود ميان گروه ی نحوه مسأله
ی  عبدالجبر فالح مدیر موسسه. دهد های مختلف و دولت مرکزی را تحت تأثير قرار می مذهبی و استان

مطالعات استراتژیک عراق بر این باور است که به علت تشتت دولت مرکزی و قدرت سياسی باید در 
  . نيز پيامدهای خاص خود را داردمورد دارایی ملی ما نيز تمرکززدایی صورت گيرد که البته این کار 

عراق از نظر وسعت منابع نفتی جایگاه سوم را در جهان دارد و برخی کارشناسان معتقدند که این 
البته پيش از این . ترین منبع پتروشيمی در سراسر جهان باشد کشور ممکن است روزی تنها مهم

  . ها صرف کنند الیشگاههای هنگفتی برای تأسيسات و پا ها باید هزینه مرحله عراقی
  

 آمریکا نه تن از ایرانيان بازداشت شده در عراق را آزاد کرد
  )2007 نوامبر 9 (١٣٨۶ آبان 18جمعه :رادیو فردا

ارتش آمريکا اعالم کرد که نه ايرانی بازداشت شده در عراق، از جمله دو تن از کسانی که در اربيل 
  .د شده اندبازداشت شده بودند، روز جمعه در بغداد آزا

ارتش آمريکا در بيانيه ای که روز جمعه منتشر کرد، اعالم کرد که نه ايرانی به مقام های عراقی تحويل 
  .داده شده اند تا به واسطه آنها به سفارت ايران در بغداد منتقل شوند

 وزارت اين خبر از سوی مقام های ايرانی نيز تاييد شد و محمد علی شهيدی، معاون حقوقی و پارلمانی
  . گفت که اين نه تن، بعد از ظهر روز جمعه به خانه باز می گردندمهرامور خارجه به خبرگزاری 
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ناميد و گفت که هفت ايرانی ديگر، » ديپلمات«آقای شهيدی بار ديگر دو تن از بازداشت شدگان را 
  ».ه سر برده اندزائرانی بوده اند که بين شش ماه تا دو سال را در بازداشت نيروهای آمريکايی ب«

خوانده » زائر«و هفت تن از آنان را  را منتشر کرده شده  نيز اسامی هر نه نفر را آزادايرناخبرگزاری 
در گزارش اين خبرگزاری به نقل از يک منبع آگاه در سفارت تهران در بغداد آمده است که اين نه . است

  .ران به سر می برندتن هم اکنون در فرودگاه بغداد و در انتظار برگشت به ته
می » ايرانيان ربوده شده توسط ارتش آمريکا«خبرگزاری های داخلی، نه ايرانی بازداشت شده را 

  .خوانند
بعد از مرور دقيق سوابق «ارتش آمريکا در بيانيه خود نوشته است که اين گروه اتباع کشور ايران، 

به شمار نمی » تهديدی برای عراق«اکنون بر اساس اين بيانيه، اين افراد هم . آزاد شده اند» شخصی
  .ندارند» ارزش اطالعاتی«روند و برای ارتش آمريکا نيز 

آقای شهيدی، معاون وزير امور خارجه ايران درباره اينکه تا چه حد تالش های ديپلماتيک ايران برای 
 پافشاری مسئوالن پيگيری های ايران صرفا از طريق عراق بوده و« : آزادی اين افراد موثر بوده، گفت

  ».عراقی در آزادی آنان نقش داشته است 
در ميان اين گروه ايرانيان، نام موسی چگينی و حميد رضا عسگری، کارمندان يکی از دفاتر دولت ايران 

 ماه پيش به اتهام ارتباط با شورشيان عراق، به همراه ١٠در اربيل هم به چشم می خورد که نزديک به 
  .ارانشان بازداشت شده بودندسه تن ديگر از همک

در آن زمان ارتش آمريکا اعالم کرده بود که اين افراد، اعضای نيروی قدس سپاه پاسداران هستند که به 
  .باور آمريکا در تجهيز و آموزش شبه نظاميان شيعه در عراق دست دارد

مندان دفتری بوده اند که اما ايران در اعتراض به اين بازداشت تاکيد کرده بود که بازداشت شدگان، کار
  .ناميده بود» ديپلمات«قرار بود به کنسولگری ايران در کردستان عراق بدل شود و هر پنج تن را 

دولت عراق ضمن تاييد اين موضوع که اين دفتر، فعاليتی قانونی داشته اعالم کرده بود که هنوز مراحل 
محسوب » ديپلمات«ه بود و بازداشت شدگان، اداری تبديل شدن اين دفتر به کنسولگری به پايان نرسيد

  .نمی شوند
 دی ماه سال ٢١دفتر دولت ايران در شهر سليمانيه نيز بعد از يورش ارتش آمريکا به دفتر اربيل در روز 

  . ، تعطيل شد١٣٨۵
هر دو دفتر روز سه شنبه هفته جاری، به عنوان کنسولگری های رسمی ايران در کردستان عراق، 

  .ندبازگشايی شد
کردهای عراق همانند هموطنان شيعه خود، به رغم اينکه روابط نزديکی با اياالت متحده آمريکا دارند، با 

ايران نيز از ديرباز روابط گرمی دارند و برخی رهبرانشان مانند جالل طالبانی که هم اکنون رييس 
  .جمهوری عراق است در زمان حکومت صدام حسين، در ايران به سر می بردند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
 بررسی روزنامه های صبح پنج شنبه ايران

  )2007 نوامبر 8 (١٣٨۶ آبان 17پنجشنبه :رادیو فردا
جمعی از «را مورد توجه قرار داده و نوشته است که» درخواست آزادی عمادالدين باقی «اعتمادروزنامه 

ور با انتشار نامه ای نسبت به بازداشت عمادالدين باقی فعاالن سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی کش
  » .اعتراض کرده اند

عمادالدين باقی چهره ای شناخته شده، «به نوشته اين روزنامه، در بخش هايی از اين نامه آمده که 
دوستدار واقعی و راستين انقالب، و روشنفکری مسلمان و اصالح طلب بوده و هست و بدون شک 

عال سياسی مسلمان، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم نمی تواند حاوی دستگيری اين ف
پيامی خوشايند و اميدوارکننده نسبت به سالمت انتخابات و وجود آزادی در فضای سياسی کشور 

  » .باشد
نويسندگان اين نامه با اشاره به اظهارات دادستان تهران در خصوص بازداشت آقای باقی نوشته 

اين بازداشت به يک حکم تعليقی بازمی گردد که چهار سال پيش صادر شده و يک سال پس علت «:اند
  » .از آن، قيد تعليق از حکم برداشته شده است

 ارگان رسمی دولت، از کشته شدن سه عضو گروه پژاک در منطقه کامياران خبر داده ايران،روزنامه 
  . است

د کشته شدن اين سه عضو مسلح گروه پژاک گفته که آنها به نوشته اين روزنامه، يک مقام مطلع با تايي
  » .تابعيت يک کشور همسايه را داشتند«

   .روزنامه ايران همچنين، دولت آلمان را متهم کرده که از گروه پژاک حمايت می کند 
  .  از اجرای سه اعدام ديگر در شهر های قم و ساوه خبر داده استکيهانروزنامه 

» حمل هروئين«ه، در اعدام نخست فردی به نام صبور فيض روز چهارشنبه به اتهام به نوشته اين روزنام
  .  در قم اعدام شده است٨۴در سال 

دو اعدام ديگر به نوشته کيهان، در صبح روز چهارشنبه در ميدان عاشوری شهر ساوه انجام شده و طی 
  . م شدنددر مالء عام اعدا» تجاوز به عنف«آن دو تبعه افغانستان به اتهام 



www.iran-archive.com 

کيهان، اعدام شدگان در ساوه را متجاوزان به يک زن گردشگر هلندی معرفی کرده و به نقل از دادستان 
اعدام شدگان مدتی قبل يک زن تبعه هلندی را مورد تجاوز و آزار و اذيت قرار «ساوه نوشته است که 

  » .داده بودند
نوشته »  دولت و شهرداری ديکته پرغلط«نوان در سر مقاله روز چهارشنبه خود با عآفتاب يزدروزنامه 

در يکسال و چند ماه گذشته، مديريت شهرداری و مديريت سياسی کشور بر سر اجرای پروژه «که 
  » .های حمل و نقل اختالف هايی داشته اند

 اختصاص بودجه مصوبه مجلس برای   اختالف بر«مهمترين اين اختالف ها به نوشته اين روزنامه، 
ط حمل و نقل تهران و متروی اين شهر بوده که دولت از اختصاص آن خودداری کرده گسترش خطو

  » .است
آفتاب يزد همچنين با اشاره به اقدام دولت برای احداث منوريل در تهران با وجود مخالفت شورای شهر و 

رده که دولت برای اثبات برنامه خود قراردادی با يک آلمانی منعقد ک«: شهرداری تهران نوشته است
  » . ميليارد تومان راه اندازی کند١٢منوريل شش کيلومتری در تهران را به ازای هر کيلومتر 

آفتاب يزد، جدال تبليغاتی دولت و شهرداری را به ضرر مردم دانسته و نوشته که مردم تهران اصلی ترين 
   .قربانيان اين پروژه هستند 

ل نيروهای مسلح ايران را مورد توجه قرار داده و از  اظهارات معاون ستاد کجمهوری اسالمیروزنامه 
  » .ايران از اطالعات و امکانات کافی برای ضربه زدن به منافع آمريکا برخوردار است«قول وی نوشته که 

تالش دستگاه های ديپلماسی عمومی اياالت «:به نوشته اين روزنامه، مسعود جزايری گفته است 
اسالمی ايران مبتنی بر راهبرد توسعه و گسترش جو امنيتی دراز مدت متحده آمريکا در مورد جمهوری 

  » .است
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی قادرند «اين مقام ستاد کل نيروهای مسلح آمريکا را تهديد کرده که 

در صورت حمله به آنان ضربات مهلک وارد آورده و برای اين منظور از اطالعات و امکانات کافی برخوردار 
  »  .است

نوشته » حقوق پزشکان عمومی، کمتر از کارگران خدماتی«  در گزارشی با عنوانهمشهریروزنامه 
اختالف دولت ومجلس و نهادهای صنفی بر سر واقعي شدن تعرفه های پزشکی و افزايش سرانه « که 

  » .سالمت همچنان ادامه دارد
 در دانشگاه های علوم پزشکی که  جمعی از پزشکان عمومی شاغل تقاضای«به نوشته اين روزنامه،

طی نامه های جداگانه ای به ریيس جمهوری و ریيس مجلس شورای اسالمی با گاليه از بی توجهی 
   هم چنان به وضعيت معيشتی پزشکان کارمند دولت، خواستار پيگيری مطالبات خود از آنها شده بودند

  » .بی پاسخ مانده است
در اين نامه که نزديک به سه ماه از ارسال آن می گذرد و تاکنون همشهری در عين حال خبر داده که 

انصاف نيست که پزشکان عمومی با داشتن بيشترين «: هيچ پاسخی به آن ارائه نشده، آمده است
مدرک تحصيلی و بعد از هفت سال زحمت فراوان، دارای کمترين دريافتی در ميان مشاغل بهداشتی 

حال حاضر سختی شرايط کار، فوق العاده جذب و ساير مزايای اين قشر درمانی باشند، به طوری که در 
  » .کمتر از ساير مشاغل کادر بهداشت است

  
به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی الریجانی دليل استعفای خود از دبيری شورای عالی امنيت ملی 

با محاسبه همه : ت خواند و گف" تسهيل مدیریت"را تصميمی برای  و مسئوليت پرونده هسته ای 
  .جوانب، مصلحت کشور را در باز گذاشتن دست رئيس جمهور محترم دانستم

  )2007 نوامبر 9 (١٣٨۶ آبان 18جمعه 
  پایگاه اینترنتی روزنامه همشهری منتشر شده است  متن کامل این گفتگو که در

حجم رسيدید چه  ه کار کممرتبه ب که از کار پر حجم و حساس، یک  آقای دکتر الریجانی از این:سئوال 
  احساسی دارید؟

فعًال فعاليت من محدود به نمایندگی رهبری در شورای . حجم هم نيست  البته خيلی کم:الریجانی 
عالی امنيت ملی و عضویت در مجمع تشخيص مصلحت و شورای عالی انقالب فرهنگی است، 

ضمنًا قرار هم نيست . ذشته نيستولی قبول دارم که به پرحجمی گ. اضافه کار تدریس دانشگاهی به
. حجم بودن آن باشد که اصوال هدف کار نباید پرحجم و کم اضافه این هميشه افراد پرحجم کار کنند به

  .توان انجام وظيفه کرد باید دید در چه شرایطی می. مالک انجام وظيفه باید باشد
  

الش کردید و نتيجه شما و شما حدود دو سال و نيم ت.  در پاسخ شما بحث وجود دارد:سئوال 
کرد  کنيد انجام وظيفه اقتضا می آیا فکر نمی. ای بود همکارانتان رسيدن ایران به جایگاه یک کشور هسته

  که این راه را ادامه دهيد؟
. ها جنبه فردی نداشت اوًال کار دبيرخانه صرفًا به طرح اتمی محدود نبود  البته این تالش:الریجانی 

 دبيرخانه به این موضوع اختصاص داشت که باتوجه به جنس کار دبيرخانه شورای  درصد کار20شاید 
ها و معاونان دبيرخانه و کارشناسان در این امر مداخله داشتند  عالی امنيت ملی، بسياری از دستگاه

 که بنده هميشه ممنون آنها بوده و خواهم بود، ثانيًا انجام وظيفه صرفًا به مختصاتی که شما فرمودید
  .ابتناء ندارد بلکه باید بسياری از شرایط فراهم باشد
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   یعنی شرایط شما آماده خدمت شما نبود؟:سئوال 
خواهم فعًال در این زمينه حرف بزنم ولی قطعا با محاسبه همه جوانب، مصلحت   من نمی:الریجانی 

  .کشور را در باز گذاشتن دست رئيس جمهور محترم دانستم
  

  !سد با این پاسخ نباید وارد سئواالت بعدی شومر  به نظر می:سئوال 
کنم  من شما را به فن دیالکتيک توصيه می. چون اطالعی از سئواالت شما ندارم. دانم  نمی:الریجانی 

  .که خود زایمان فکری انجام دهيد
  

  شود شما جای ما زایمان فکر را انجام دهيد؟  حاال نمی:سئوال 
  . زایمان داشته باشمبنا نيست من جای کسی :الریجانی 

  
 به هر حال این سئوال مطرح است شما که معموال کارهای بزرگ و سنگين را در کارنامه خود :سئوال 

المللی و  های استانی و شبکه بين های مختلف رادیویی، تلویزیونی و شبکه دارید مثل گسترش شبکه
ل گذشته که مشهور به مرد سا  سال و نيم 2یا اقدامات دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در

ها ناميده بودند در طراحی  های خارجی شما را مرد بحران اید و برخی رسانه سياسی پرتحرک شده
المللی فراهم کرد و یا مذاکرات حساس با  سازی بين همکاری با آژانس که عمًال مسير جدیدی برای آرام

ها در مسئله لبنان و   با عربستان و فرانسویسوالنا یا طراحی مذاکرات ایران، آمریکا، عراق یا همکاری
  گيری را وظيفه خود دانستيد؟ طور در این شرایط کناره چه. مسائلی از این دست

تواند بخشی از تصميم را  در شرایطی تسهيل مدیریت هم می. ام کنم پاسخ داده  فکر می:الریجانی 
  شکل دهد ، حاال شما حرف درست و حسابی دیگری ندارید؟

  
 شما در مذاکرات اخير با عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت ملی :ال سئو

  گيری شما قدری غيرطبيعی نبود؟ مذاکرات را هدایت کردید آیا این کار پس از کناره
المللی تغایر دارد چون مبنای کار   مناسبات ما ایرانيان گاه با برخی مناسبات متعارف بين:الریجانی 

ولی تئوری . افتند روند به جان هم می ری از کشورها از مناصب، قدرت است وقتی از کار کنار میبسيا
ها در این نظریه  پست. ها ارزش واقعی جز این مقوله ندارد حکومتی ما انجام وظيفه است، لذا پست

از مذاکرات به همين دليل با دستور مقام معظم رهبری این دور . هيچگاه نباید منشاء قدرت تلقی شود
را هدایت کردم، البته دوست گرامی بنده جناب آقای جليلی دبير فعلی شورای عالی امنيت ملی هم 

  .حضور فعال داشتند
  

وزیر ایتاليا و وزیر خارجه آلمان و برخی دیگر در اروپا   آیا از مذکرات اخير با آقای سوالنا و نخست:سئوال 
  راضی هستيد و باید ما اميدوار باشيم؟

قبل از این نشست در . چون مسير درستی طی شده است. بينم  دليلی بر نااميدی نمی:ریجانی ال
حل مسئله با آژانس را دنبال کنيم و ] طرح اقدام[ليسبون با آقای سوالنا توافق کردیم که ما مداليتی 

 انجام دادیم و بعد از آن با آقای برادعی دو دور مذاکرات. طرف مقابل هم مسير مذاکرات را هموار کند
ها در  ای صورت پذیرفت که دستاوردهای خوبی داشت و همه این چارچوب کلی تدوین مداليتی فشرده

بندی  فاصله مذاکرات قبلی و اخير با آقای سوالنا رخ داد، اوًال مداليتی حل همه مسائل با آژانس با زمان
  . دقيق مدون گردید که این مبنای توافق ما بود

بار از تأسيسات اتمی ایران بازدید داشتند چه نطنز چه آب  ن آژانس در این فاصله چندینثانيًا بازرسا
  . سنگين اراک و حتی بازرسی سرزده هم داشتند

شد مورد بررسی  ثالثًا موضوع پلوتونيوم که از قبل مانده بود و مرتبا در گزارش آقای برادعی ذکر می
ها نيز مورد بررسی آژانس قرار گرفت و پایان   آلودگی زبالهآژانس قرار گرفت و مختومه شد، رابعا مسئله

  . یافت
صورت   ساعت کار کارشناسی تدوین شد و به100خامسا دستورالعمل نظارت آژانس بر نطنز با بيش از 

 چندین دور مذاکرات صورت گرفت و آخرین P1 و P2سادسا در مسئله  سندی بين ایران و آژانس درآمد و
کنيد که ایران  مالحظه می. کنم این موضوع هم حل شود ز اخير بوده است که فکر میجلسات در چند رو

های اساسی در همکاری با آژانس برداشته است، البته در این اقدام آقای سوالنا و مخصوصا آقای  گام
  .تواند ثقل تفاهم باشد برادعی نقش مهمی داشتند و این نقطه می

نی که با آنها مذاکره صورت پذیرفت چه آقای سوالنا و چه آقای پرودی البته در مذاکرات اخير همه آقایا
انتظار این . وزیر ایتاليا و چه آقای اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان اقدامات ایران را ستایش کردند نخست

  .وفصل جامع خواهد بود درستی درک کنند که کليد حل است که وزن اقدام ایران را به
  

با این اوصافی که . ای برای بررسی پيشنهاد قطعنامه است قابل در تدارک جلسه اما طرف م:سئوال 
  شما فرمودید آیا توجيهی دارد؟

البته جدای . اعتمادی دامن بزند و مسير را عوض کند تواند به بی  البته نه، چون این کار می:الریجانی 
گر کشورها نظير روسيه و چين و آلمان با ای را اعالم کرد، دی از کار شرورانه آمریکا که اقدامات یکجانبه
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دهد ابتکار ایران در حل و فصل موضوع، منطقی  اند و این نشان می گيری کرده عقالنيت خوبی موضع
  .گفتند این اقدام خودسرانه آمریکا بيشتر جنبه داخلی برایشان دارد برخی می. بوده است

خاطر  ای ایران نگریسته و اگر به جویانه به موضوع هستهآمریکا از ابتدا ماجرا. پذیریم ما این توجيه را نمی
جا  را محکوم کردند و چند سخن نابه ها با عجله آن داشته باشيد پس از توافق با آقای برادعی آمریکایی

المللی موضع آنها توجيه ندارد، تغيير تاکتيک  بعد که دیدند در صحنه بين. هم به آقای برادعی گفتند
جانبه در تحریم  ف از اقدام آژانس حمایت کردند و از طرفی دست به اقدام افراطی و یکدادند و از یک طر

  .المللی مورد استقبال واقع نشد گرفتند که آن هم در صحنه بين
  

  . اجازه دهيد از بحث اتمی فاصله بگيریم و به موضوع عراق بپردازیم:سئوال 
  .گيرید تشویق من قرار می هرچه از موضوع اتمی فاصله بگيرید مورد :الریجانی 

  
 و پنج عضو شورای امنيت G8این روزها بحث کنفرانس عراق با حضور کشورهای همسایه و : سئوال 

کنيد این  آیا فکر می. چنين کنفرانسی انجام گرفت الشيخ هم قبال در شرم. در ترکيه مطرح است
  جدی تلقی شود؟تواند گام  ها در ایجاد امنيت در عراق و توسعه عراق می کنفرانس

الشيخ  گذاری این کنفرانس همين موارد قرار گذاشته شده ولی از کنفرانس شرم  در هدف:الریجانی 
ها در این فاصله جلساتی   کميته مورد تصویب قرار گرفت که این کميته3البته . ای صادر نشد معجزه
ها  ، در برخی از این کميتهدر زمينه امنيت، آوارگان و بازسازی و ایران هم مشارکت داشت. داشتند

  .حرکتی مشاهده شد، البته خيلی مختصر
عراق از بعد امنيت از چند جهت در رنج است اوال اشغال عراق توسط آمریکا و تکثر نهادهای آمریکایی در 
عراق و ناهماهنگی آنان معضالت جدی برای مردم و دولت عراق فراهم کرده است که نمونه اخير آن در 

ها برای خروج خود  و هيچ افقی هم در آمریکایی. اید واتر را شنيده عانه شرکت امنيتی بلکاقدامات سب
  .اند مشخص نکرده

که بتوانند اعالم کنند استراتژی قبلی درست بوده به هر  مسئوالن آمریکایی در عراق هم فقط برای این
ک .ک.اری با منافقين و پرا در همک ها که نمونه آن حتی همکاری با تروریست. زنند کاری دست می

های  اند حتی برای دولت اعتمادی در داخل عراق و منطقه ایجاد کرده توان یافت و به همين جهت بی می
  . دوست خود
دهند و کيست  طور گسترده به عمليات خرابکارانه خود ادامه می های تروریستی در عراق به ثانيا جریان

ها این موضوع را  ها در عراق است اما آمریکایی ضور آمریکاییها بهانه ح که نداند علت رشد این جریان
ها  بينيد یا می شنوید که آمریکایی خواهند بپذیرند، لذا یک سيکل معيوب ایجاد شده است، گاه می نمی

  . ها که فلسفه حضور آنها در عراق بود برای حل معضل شکست خود در مبارزه با تروریست
ثالثا . شود های بيشتر در عراق می ها عامل درگيری د اما همين سالحکنن سالح بين افراد توزیع می

ها در شئون دولت عراق است، دولت عراق دولتی مردمی و برخاسته از  دخالت غيرمسئوالن آمریکایی
تنها در امور امنيتی بلکه  دهند و نه ها اختيارات الزم را به دولت نمی اراده مردم عراق است اما آمریکایی

  .کنند ر امور هم دخالت میدر سای
نظر من فقط به شأن تشریفاتی آن  لذا مسئله عراق موضوعی چندضلعی است در این کنفرانس به

ای مهم داشت به طرح ایران که در کنفرانس ارائه شد توجه کافی  توجه شد و لذا نباید انتظار حادثه
   .توانست راهنمای حل مسائل عراق باشد مبذول نگردید این طرح می

های کلی به موضوعات عينی عراق بذل توجه شود که برای  در این طرح تالش شده بود به جای حرف
  .اما شنيدم مورد التفات واقع نگردید. دست آید ملت رشيد عراق دستاوردی از این کنفرانس به

  
یر چند وز. المللی شده است مسئله ریاست جمهوری لبنان در این روزها مسئله مهم بين  :سئوال 

کنيد در این هفته  آیا فکر می. های لبنانی داشتند هایی با گروه اروپایی به لبنان رفتند و نشست
  رسند؟ حلی می های لبنانی به راه گروه

ایران در مراحل مختلف، . باره هم صحبت شد  در سفر اخير با برخی مسئوالن اروپایی در این:الریجانی 
های لبنان مبذول داشت، با برخی کشورها مثل  وفاق گروهای برای برقراری نظم و  تالش مجدانه

  . هایی داشت عربستان و فرانسه نيز رایزنی
وفصل این مرحله  بری رئيس مجلس لبنان، طرحی منطقی برای حل رسد طرح آقای نبيه نظر می به

این طرح تا آنجا که من اطالع دارم عربستان، سوریه بسياری از کشورهای اروپایی همگرایی با . است
  . نشان دادند
ای که چندی پيش تلفنی با آقای کوشنر وزیر خارجه فرانسه داشتم وی نيز از این طرح  در مذاکره

گذارند  ها هستند که نمی گر اصلی آمریکایی اما اخالل! استقبال کرد، البته اگر تغيير موضع نداده باشد
ها وزن خود را در  رسد آمریکایی ظر مین به. های لبنانی براساس منافع خود به وحدت برسند گروه

  . کنند وجو می خاورميانه در دعوا و جدال در منطقه جست
گراست کمتر تئوری ایجابی از این  هاست که استراتژی آمریکا در منطقه استراتژی مزاحم منفی مدت

اح حيثيت هرچند بارها نتيجه افتض. مندند تا تعقل بيشتر به شاخ زدن عالقه. ایم دولتمردان دیده
  .اند اند اما از این توهم تار عنکبوتی بيرون نيامده ثبت رسانده جنگی را برای خود به خروس
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را داده بود فرزند  روزه نوید آن33دانم ای زایمان برای خاورميانه جدید که خانم رایس در جنگ  بعيد می
کار آمریکا مختصر عقلی برای  اگر دولت نومحافظه. الخلقه نباشد که چنگ به صورت آنان نيندازد ناقص

به . نفع خودشان است که مولود جدید را براساس دموکراسی راستين پيگير باشند وپا کند به خود دست
  .های لبنانی در این زمينه صورت پذیرد هر حال اميدوارم در روزهای آینده توافقی در سطح گروه

 بيرون آورد، اخيرًا خانم کارن هيوز گفته برای حيثيت آمریکا هم مفيد است که خود را از این وضعيت
واشنگتن به یک تالش درازمدت نياز دارد تا تصویر ناپسند آمریکا را در اذهان جهانيان برطرف : "است
  .تر نکند حداقل با اقدامات خود این تصویر را زشت." سازد

  
ها  ستان با تروریست چندی پيش در مصاحبه با یک رسانه خارجی گفته بودید ناتو در افغان:سئوال 
ها  آیا این موضوع هم با اروپایی. کند کند و درمورد محدودسازی مواد مخدر اقدامی نمی  می زدوبندی

  مطرح شده است؟
دليل عجز خود در  به. انداخته است ها پيش ناتو در افغانستان بازی دوگانه راه  بله، از مدت:الریجانی 

. دهد کند و از طرفی هر روز فریاد واتروریستا سرمی  زدوبند میها ایجاد امنيت از یک طرف با تروریست
اند باید خود را برای  رسد برخی کشورهایی که در این بازی فرار به جلو مشارکت کرده نظر می اما به

  . عزیمت آماده کنند
جال ها م دليل توافق پشت صحنه، تروریست تنها اقدامی نکردند بلکه به در موضوع مواد مخدر نيز نه

 تن شده است که البته دود 8100کشت بيشتر را فراهم کردند و امروز محصول مواد مخدر چيزی حدود 
  .این ماجرا به چشم آنان هم خواهد رفت

  
 دولت واسط  مطرح شد که شما با ها های دیپلمات ایرانی در رسانه  درمورد آزادی گروگان:سئوال 

اوال . و در سفر اخير هم در روم مالقاتی در این زمينه داشتيدهایی را دنبال کردید  اروپایی سوئيس تالش
  .ها آزاد شدند  چند نفر از دیپلمات شود؟ چون ثانيًا چگونه عمل می. این مطلب درست است

 بله این مطلب درست است در کنار کارهای دیگر، اقدام ناپسند آمریکا در گروگانگيری :الریجانی 
ها آزاد شوند  تالش شد که گروگان. شد راد توسط دولت سوئيس دنبال میهای ایرانی و دیگر اف دیپلمات
قرار این بود حتی . بار نماینده دولت سوئيس به ایران آمد و مذاکره داشتيم و آخرین آن در رم بود چندین

افراد البته هنوز اقدام آنها کافی نيست . ها با تأخير انجام دادند چند روز زودتر آزاد شوند حاال آمریکایی
  .دیگر هم باید آزاد شوند

  
  ای در این جهت صورت گرفت؟  آیا معامله:سئوال 

خواهيد بگذارید، هميشه ظرفيت دیپلماسی باید در خدمت   حاال شما اسمش را هرچه می:الریجانی 
حل مسئله گروگانگيری تعدادی از افراد ایرانی هميشه دغدغه اصلی ما . منافع ملی کشور قرار گيرد

  .شد های آنها تماس داشتند باید از مسيرهای دیپلماتيک حل می ست خانوادهبوده ا
  

ها در تدارک   اما اگر اجازه دهيد آخرین سئوال را در مورد فلسطين و کنفرانس صلح که آمریکایی:سئوال
  آن هستند بپرسيم؟

ه منطقه هنوز وآمدهای زیاد ب رغم رفت علی.  در اصل و فرع این کنفرانس بحث زیاد است:الریجانی 
رسد بيشتر جنبه پرستيزی برای آنان دارد تا برای  نظر می به. اند همگرائی جدی فراهم کنند نتوانسته

  !وپا کنند و بسيار بعيد است از این چاه، آبی دربياید آبروی ریخته اسرائيل چيزی دست
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