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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( ایران و دولتهای بزرگرژیم

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

دآتر حميدرضا آصفي، ) ايسنا(دانشجويان ايران   خارجي خبرگزاري-به گزارش خبرنگار سياسي 
هاي  اش به پرسش ي هفتگي در جلسه) يكشنبه(امروز  ي آشورمان صبح ورخارجهسخنگوي وزارت ام

  .گفت خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ 
  ٢٠٠۶ جوالى ٣٠ - ١٣٨۵ مرداد ٨يكشنبه 

   امنيت هشدار به شوراي
ي   عضو دايم شوراي امنيت درباره5پيشنهادي  ي نويس قطعنامه آصفي در واآنش به انتشار پيش

اي عليه جمهوري اسالمي  اگر فردا قطعنامه: اظهار داشت يي آشورمان آميز هسته ي صلحها فعاليت
  . ديگر موضوعيت نخواهد داشت1+5پيشنهادي  ي ايران صادر شود بسته

  داد اش را تغيير اروپا روش
؛ چرا هاي مقابل را دنبال آرديم انجام مذاآره با طرف ما از ابتداي آار يك روش اصولي يعني: وي افزود

يي  ها به عنوان هسته ي پيشنهادي آن گو مبتني بود و لذا از بسته آه روح پيشنهاد اروپا بر گفت و
  .به تفاهم استقبال آرديم يي براي رسيدن اوليه

ي نيست و از طريق  يي ايران موضوع پيچيده هسته ي ما معتقد بوديم آه مسئله: آصفي ادامه داد
ي  هاي مسئول بررسي بسته بنابر اين نگرش قرار شد تا آميته هد بود ووگو قابل حل خوا مذاآره و گفت

هاي مختلف و آقاي سوالنا مورد بحث و گفت و گو قرار  ي بررسي با طرف نتيجه  آار را دنبال آند و5+1
  .گيرد

ها روششان را عوض آردند و به  اثنا اروپايي اما در همين: سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين گفت
 ي تغيير مسير بود را به شوراي امنيت آشاندند و اين به منزله ي ايران  گفت و گو و ادامه آار پروندهجاي

.  
آند آه شايد از ابتدا  اروپايي اين ترديد را ايجاد مي تغيير مسير آشورهاي: وي در ادامه اظهار داشت

خواهيم اين نگرش را باور آنيم،  ياند، اما ما نم حل و فصل موضوع نبوده ها در پي مذاآره براي اين طرف
  .معتقدند آه طرف مقابل صداقت نداشته است ولي برخي
  مانيم مي تا فردا منتظر
و در ي فرداي شوراي امنيت چه خواهد بود  جلسه ي مانيم تا ببينيم نتيجه ما منتظر مي: آصفي افزود

آه ( ي پاسخ ما  رداد ماه و زمان ارايهتواند تا اواخر م اروپا مي ر نشده وعين حال هنوز معتقديم آه دي
  .صبر آند (زمان بلندي نيست

به هر  : بود آه مسير ديگري را دنبال آرد، ادامه داد سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اين آه اين اروپا
ي  اي عليه جمهوري اسالمي ايران صادر شود بسته امنيت قطعنامه ي شوراي صورت اگر فردا در جلسه

موضوعيت نداشته و از دستور آار خارج خواهد شد؛ ضمن آنكه اگر اقدامي تندي   ديگر1+5ادي پيشنه
  .هايمان تجديد نظر خواهيم آرد انجام شود، حتما در سياست عليه ايران

  آنند تر خواهند اوضاع منطقه را بحراني مي
م آساني آه در پي صدور آني ما فكر مي: گفت وي با بيان اين آه شرايط آنوني منطقه بحراني است،

آنيم آه چنين  تر آردن اوضاع منطقه هستند، ما فكر مي بحراني  عليه ايران هستند در پي قطعنامه
هاي بيشتري  حل و فصل مسايل منطقه نكرده و آن را دچار مسايل و چالش رويكردي هيچ آمكي را به

  .خواهد آرد
  است پيام من براي طرفهاي غربي بسيار روشن

ي  تر شدن منطقه در صورت صدور قطعنامه بحراني چنين در پاسخ به اين سوال آه منظور شما ازوي هم
تر شدن منطقه خيلي روشن است و نياز به توضيح  بحراني :شوراي امنيت عليه ايران چيست؟ گفت

  .ندارد
شوراي سوال آه آيا در صورت صدور قطعنامه  سخنگوي وزارت امور خارجه هم چنين در پاسخ به اين

پيام من : تي خارج خواهد شد؟ اظهار داشت.پي.از ان امنيت سازمان ملل متحد عليه آشورمان، تهران
  .براي طرفهاي غربي بسيار روشن است

واآنش احتمالي آشورمان به قطعنامه احتمالي  آصفي در پاسخ به سواالت متعدد خبرنگاران درباره
عجله نكنيد، : يي ايران گفت هاي صلح آميز هسته فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با

  .دانيم نرويم شود و به استقبال چيزهايي آه نمي دهيد تا ببينيم چه مي اجازه. فردا هم روز خدا است
  

  *  در شوراي امنيت5+1 نويس قطعنامه متن آامل آخرين پيش
   شهريور فرصت تعليق دارد9تهران تا 
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خواهد تا  اي را در شوراي امنيت تدارك ديده آه از ايران مي نويس قطعنامه  پيش5+1گروه موسوم به 
سازي را به حال تعليق در آورد و در صورتي آه به  هاي مربوط به غني  شهريور ماه تمام فعاليت9تاريخ 

فت منشور سازمان ملل را تصويب آند  فصل ه41اين قطعنامه پايبند نباشد آنگاه معيارهايي مطابق بند 
همچنين ". المللي انرژي اتمي ترغيب آند تا ايران را به پايبندي به اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين"

چنين معيارهاي بيشتري در صورتي آه ايران به اين قطعنامه پايبند باشد، : "اين بيانيه تاآيد آرده است
  ." ضرورت نخواهند داشت

نويس  آيد متن آامل آخرين پيش ، آنچه در پي مي)ايسنا(برگزاري دانشجويان ايران به گزارش خ
ي آن   عضو آن درباره15 روي ميز شوراي امنيت قرار داده تا 5+1اي است آه گروه موسوم به  قطعنامه

  . گيري آنند و روز دوشنبه به آن راي بدهند شان تصميم هاي در مشورت با پايتخت
  

  :  بندهاي مقدماتي اين بيانيه به شرح زير استبه گزارش ايسنا،
 را يادآور 2006 مارس 29 مورخ S/PRST/15/2006ي پاياني رياست شورا   شوراي امنيت بيانيه-1«

  شود،  مي
تاآيد و حق ) تي.پي.ان(يي  هاي هسته ي منع گسترش سالح  بر تعهدش نسبت به معاهده-2

عاهده را براي توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي  آن مII و Iآشورهاي عضو مطابق با بندهاي 
  شود،  آميز و بدون تبعيض را يادآور مي يي با اهداف صلح هسته

هاي شوراي  المللي انرژي اتمي و قطعنامه آل آژانس بين  با نگراني جدي به گزارشات مكرر مدير-3
المللي انرژي اتمي   آژانس بينGOV/14/2006ي  المللي انرژي اتمي از جمله قطعنامه حكام آژانس بين
المللي انرژي اتمي به شورا  ي مدير آل آژانس بين يي ايران آه به وسيله ي هسته مربوط به برنامه

  آند،  گزارش شد، اشاره مي
المللي انرژي اتمي  آل آژانس بين  مدير2006 فوريه 27آند آه گزارش   با نگراني جدي اشاره مي-4
)GOV/15/2006(يي  ي هسته هايي را نسبت به برنامه مانده و نگراني ست تعدادي مسايل باقي، فهر

يي نظامي داشته باشد، ارايه داد و نيز اشاره  تواند يك بعد هسته ايران از جمله موضوعاتي آه مي
يي  المللي انرژي اتمي قادر نيست در اين خصوص آه هيچ مواد يا فعاليت هسته آند آه آژانس بين مي

  گيري آند،  اي در ايران وجود ندارد، نتيجه شدهاعالم ن
و ) GOV/14/2006(المللي انرژي اتمي  آل آژانس بين  مدير2006 آوريل 28 با نگراني جدي به گزارش -5

هاي آژانس براي طلب آردن  هايش از جمله اين آه پس از گذشت بيش از سه سال تالش يافته
  هاي موجود در آگاهي هم چنان موضع ي ايران، شكافي ي وجوه برنامه هسته شفافيت نسبت به همه

ي  هايش براي ارايه المللي انرژي اتمي در حصول پيشرفت در تالش نگراني است و اين آه آژانس بين
 در ايران ناتوان است، اشاره  يي اعالم نشده هاي هسته هايي نسبت به فقدان مواد و فعاليت تضمين
  آند،  مي

آل آژانس   مدير2006 ژوين 8آند آه همان طور آه گزارش  ين مسايل اشاره مي با نگراني جدي به ا-6
ي شوراي حكام آژانس   شده هاي مطالبه تاييد آرده، ايران گام) GOV/38/2006(المللي انرژي اتمي  بين
را آه براي اعتماد سازي ) امنيت( مارس شوراي 29المللي انرژي اتمي و تاآيد شده در بيانيه  بين

سازي از  هاي مربوط به غني  است، اتخاذ نكرده و به ويژه ايران تصميم بر ازسرگيري فعاليتضروري
هايي و تعليق مستمر  ي چنين فعاليت هاي اخير درباره جمله تحقيق و توسعه، گسترش و بيانيه

  آلمللي انرژي اتمي تحت پروتكل الحاقي گرفته است،  همكاري با آژانس بين
آند آه  حل از طريق مذاآره تاآيد مي  سياسي و ديپلماتيك براي يافتن يك راههاي بر اهميت تالش. 7

آند آه يك چنين  آميز است و اشاره مي يي ايران منحصرا داراي اهداف صلح ي هسته تضمين آند برنامه
  يي خواهد بود،  ي هسته حلي در هر جاي ديگر به نفع منع اشاعه راه
ي چين،  ي فرانسه به نمايندگي از وزيران امور خارجه  وزير امور خارجهي فيليپ دوست بالزي، از بيانيه. 8

فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، پادشاهي بريتانياي آبير و ايرلند شمالي، اياالت متحده آمريكا و 
  . آند استقبال مي) S/573/2006 (2006 ژوييه 12نماينده عالي اتحاديه اروپا در پاريس مورخ 

اش  يي ايران نگران است، با توجه به مسووليت ابتدايي ي هسته شاعه ناشي از برنامهاز خطرات ا. 9
المللي و مصمم بودن در جلوگيري از وخامت  تحت منشور سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و ثبات بين

  انديشد،  اوضاع تمهيدي مي
 مورد درخواست آژانس  منشور ملل متحد در راستاي الزامي آردن تعليقVII فصل 40تحت بند . 10
  » .آند المللي انرژي اتمي اقدام مي بين

  : نويس اين قطعنامه آمده است به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در بندهاي اجرايي پيش
المللي  هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس بين خواهد بدون تاخير بيشتر گام از ايران مي. 1«

سازي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز   را آه براي اعتمادGOV/14/2006انرژي اتمي در قطعنامه 
  . هاي باقي مانده ضروري است را بر دارد اش و حل پرسش يي برنامه هسته

سازي و بازفرآوري از جمله  هاي مربوط به غني  ايران تمامي فعاليت ، آند آه در اين چارچوب تقاضا مي. 2
  . المللي انرژي اتمي قرار گيرد آزمايي آژانس بين رد راستيتحقيق و توسعه را تعليق آند تا مو

آند آه چنين تعليقي آه آامل باشد، پايبندي ايران به مطالبات مطرح شده از  اين اعتقاد را ابراز مي. 3
حلي ديپلماتيك و از  آند و به راه آزمايي مي المللي انرژي اتمي را راستي سوي شوراي حكام آژانس بين

يي ايران داراي اهداف منحصرا  ي هسته آند برنامه ه منجر خواهد شد آه تضمين ميطريق مذاآر
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حلي  المللي براي آار آردن به شكلي مثبت در جهت چنين راه ي بين آميز است، بر تمايل جامعه صلح
للي الم الملي و آژانس بين ي بين آند، مطابق با شروط فوق ايران را به تعامل دوباره با جامعه تاآيد مي

  . آند آه چنين تعاملي به نفع ايران خواهد بود انرژي اتمي، ترغيب و تاآيد مي
 در اين راستا پيشنهادات چين، فرانسه، آلمان، روسيه، پادشاهي انگليس و آمريكا را آه با حمايت -4

اري با شود و توسعه روابط و همك ي عالي اتحاديه اروپا براي ترتيبات بلندمدت جامع حمايت مي نماينده
آميز برنامه  المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح جانبه و برقراري اعتماد بين ايران بر مبناي احترام دو

  . آند گذاري مي شمارد، صحه يي ايران را مجاز مي هسته
شان و مطابق با حقوق  خواهد مطابق با اختيارات حقوقي ملي و قانوني از تمامي آشورها مي. 5

هاي مربوط  تواند به فعاليت آوري آه مي اشند و از انتقال هر گونه اقالم، مواد آاال و فنالملل هشيار ب بين
  . هاي موشكي بالستيك ايران مربوط شود، جلوگيري آنند سازي و بازفرآوري و برنامه به غني

 آند، با جديت از نقش المللي انرژي اتمي بيان مي قصدش را براي اجراي دوباره روند آژانس بين. 6
المللي انرژي اتمي و  آند، از مديرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي حمايت مي شوراي حكام آژانس بين

ي موجود  شان در حل تمامي مسايل باقي مانده ي جاري طرفانه يي و بي هاي حرفه دبيرخانه براي تالش
المللي انرژي اتمي   بينآند، بر ضرورت تداوم آار آژانس در ايران در چارچوب آژانس تمجيد و حمايت مي

آند و از  يي ايران تاآيد مي ي هسته مانده مربوط به برنامه براي روشن ساختن تمامي مسايل باقي
ساز را  خواهد مطابق با شروط پروتكل الحاقي اقدام آند و بدون تاخير تمامي معيارهاي شفاف ايران مي

اش در خواست آند،  مايت از تحقيقات جاريالمللي انرژي اتمي ممكن است در ح آن طور آه آژانس بين
  . اجرا نمايد

  ي اول درباره المللي انرژي اتمي را در درجه آل آژانس بين يك گزارش مدير)  شهريور9( اوت 31تا تاريخ . 7
هاي ذآر شده در اين قطعنامه را اجرا آرده و نيز  اين آه آيا ايران تعليق آامل و پايدار تمامي فعاليت

المللي انرژي  هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس بين روند پايبندي ايران به تمامي گامي  درباره
المللي انرژي اتمي و به موازات آن به  اتمي و شروط فوق در اين قطعنامه، به شوراي حكام آژانس بين

  . شوراي امنيت براي بررسي ارايه دهد
 آن تاريخ به اين قطعنامه پايبند نباشد، آنگاه آند آه در صورتي آه ايران تا قصدش را بيان مي. 8

 منشور سازمان ملل متحد را تصويب آند تا ايران را به پايبندي VII فصل 41معيارهايي مناسب تحت بند 
آند آه در صورت لزوم  المللي انرژي اتمي ترغيب آند و تاآيد مي به اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين

  . ري، به تصميمات بعدي نياز خواهد بوداتخاذ چنين معيارهاي بيشت
آند آه چنين معيارهاي بيشتري در صورتي آه ايران به اين قطعنامه پايبند باشد، ضرورت  تاآيد مي. 9

  » .نخواهند داشت
هاي صلح و اقدامات  اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض«عنوان فصل هفتم منشور سازمان ملل 

نويس آنوني   فصل هفت منشور سازمان ملل آه پيش40تر شدن بند  شنبراي رو. است» تجاوزآارانه
ي فارسي بندهاي آليدي اين فصل از منشور  ي شوراي امنيت بر آن مبتني است، ترجمه قطعنامه

  : گردد مندان بر روي خروجي سايت ايسنا درج مي سازمان ملل براي عالقه
  

   VIIفصل 
  » اي صلح و اقدامات تجاوزآارانهه اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض«
  

   39بند 
گونه تهديد براي صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزآارانه را تشخيص دهد و  شوراي امنيت بايد وجود هر

 براي حفظ و 42 و 41 بگيرد آه چه معيارهايي بايد مطابق با بندهاي  هايي ارايه آند يا تصميم توصيه
  . اذ شودالمللي اتخ احياي صلح و ثبات بين

  
   40بند 

گيري  ها و يا تصميم در راستاي جلوگيري از وخامت اوضاع، شوراي امنيت ممكن است پيش از توصيه
هاي مربوطه بخواهد به چنين معيارهاي مشروطي آه   از طرف39ي معيارهاي منظور شده در بند  درباره

داوري  اي مشروطي بايد بدون پيشچنين معياره. گيرد، پايبند باشند شورا ضروري يا مطلوب در نظر مي
شوراي امنيت بايد آن طور آه الزم است قصور در . هاي مربوطه باشد براي حقوق، ادعاها يا موضع طرف

  . پايبندي به چنين معيارهاي مشروطي را در نظر بگيرد
  

   41بند 
راي شوراي امنيت ممكن است تصميم بگيرد آه چه معيارهايي بدون توسل به نيروي نظامي، ب

شود و ممكن است از اعضاي سازمان ملل بخواهد چنين  اثرگذاري بر تصميماتش به آار گرفته مي
آهن،  ي آامل يا نسبي روابط اقتصادي و ارتباطات راه ها ممكن است وقفه اين. معيارهايي را به آار گيرند

وابط ديپلماتيك را شامل دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ديگر ابزارهاي ارتباطاتي و قطع ر
  . شود

  
   42بند 
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 ناآافي خواهد بود يا ثابت شود آه 41اگر شوراي امنيت در نظر بگيرد آه معيارهاي منظور شده در بند 
ناآافي است، ممكن است چنين اقدامي را با نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني انجام دهد، چرا آه 

چنين اقدامي ممكن است . المللي ضروري باشد نيت بينممكن است براي حفظ و يا احياي صلح و ام
ها از طريق نيروهاي هوايي، دريايي و يا زميني اعضاي  هاي قدرت، محاصره و ديگر عمليات نمايش

  » .سازمان ملل را شامل شود
  

 را 5+1وزير امور خارجه روسيه گفت آه مسكو پاسخ فوري و مثبت ايران به مجموعه پيشنهادي گروه 
  . ر استخواستا
  ٢٠٠۶ جوالى ٢٩  - ١٣٨۵ مرداد ٧شنبه 

هاي  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، خبرگزاري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما اميدواريم آه مقامات ايران : ي روسيه گزارش دادند روسي به نقل از سرگئي الوروف، وزير امور خارجه

  . انند و در اسرع وقت پاسخي مثبت بدهندبررسي اين مجموعه را به پايان برس
آن، در هواپيما و در راه سفر به .س.وي آه روز جمعه پس از ترك آواالالمپور محل برگزاري نشست آ

آن از مجموعه .س.اي آ حاضران در نشست امنيت منطقه: آرد افزود دوبي با خبرنگاران صحبت مي
ايران اعالم آرده است آه پايان . ان حمايت آردنديي اير ي هسته  در رابطه با برنامه5+1پيشنهادي 

  . ي پيشنهادي پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان پاسخ خواهد داد مردادماه به مجموعه
  

  تحريم مشكلى را حل نمى آند: البرادعى
  تعويق بررسى پرونده ايران در شوراى امنيت تا اطالع ثانوى

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٩  - ١٣٨۵ مرداد ٧شنبه 
 روز پنجشنبه اعالم آردند آه بررسى پرونده ۵+١ديپلمات هاى نزديك به نشست گروه : ه سياسىگرو

به گزارش خبرگزارى . ايران در شوراى امنيت سازمان ملل متحد تا اطالع ثانوى به تعويق افتاده است
ستگى در مهر برخى ديپلمات ها اعالم آرده اند آه تعويق اين نشست ناشى از بروز اختالفات و دو د

ميان اعضاى شوراى امنيت در مورد حمله موشكى رژيم صهيونيستى به مقر سازمان ملل متحد در 
  .جنوب لبنان است

قرار بود روز پنجشنبه نمايندگان پنج عضو دائم شوراى امنيت شامل چين، روسيه، آمريكا، انگليس و 
رين تصميم خود را در مورد پيش فرانسه به اضافه آلمان نشست جديد غيررسمى را برگزار آنند و آخ

فيتالى «. نويس قطعنامه اى با هدف مجبور آردن ايران به توقف غنى سازى اورانيوم اتخاذ آنند
نماينده روسيه در سازمان ملل تعويق نشست اعضاى دائم شوراى امنيت را تائيد آرد و » تشورآين

ديپلمات ها گفتند آه با . تدر حال حاضر هيچ موعدى براى نشست بعدى تعيين نشده اس: گفت
مخالفت چين و روسيه مذاآرات طوالنى آشورهاى غربى درباره تكميل پيش نويس  قطعنامه ضدايرانى 

 روز سه شنبه ابراز اميدوارى آردند آه متن ۵+١نمايندگان گروه . دوباره در سازمان ملل متوقف شد
 عضو شوراى امنيت سازمان ملل آماده ١۵ پيش نويس قطعنامه روز چهارشنبه براى توزيع در ميان تمام

ديپلمات ها گفتند آه نمايندگان آشورهاى چين، انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و آمريكا در . شود
سازمان ملل آه شب گذشته نتوانستند به توافق آامل بر سر متن اين پيش نويس دست يابند، اين 

  .متن را به دولت هاى خود ارجاع دادند
  پرونده هسته اى ايران بايد به آژانس برگردد: نسفير چي• 

در همين حال سفير چين در سازمان ملل به طور ضمنى تائيد آرد آه پرونده هسته اى ايران تا مدت 
نامعلومى از دستور آار شوراى امنيت خارج شده و گفت آه شوراى امنيت ديده بان نيست و پكن 

» وانگ گوانگيا«.  بين المللى انرژى هسته اى بررسى شودمعتقد است آه پرونده ايران بايد در آژانس
اگر شورا درگير موضوع شد صرفًا براى آمك به آژانس بين المللى انرژى : روز پنجشنبه تصريح آرد

بنابراين فكر مى آنم آه هدف اصلى از : وى افزود. هسته اى و نه به آنترل درآوردن آن بوده است
سفير . المللى انرژى هسته اى درباره اين موضوع هسته اى استقطعنامه تقويت نقش آژانس بين 

در ارتباط با ايران اعضاى شوراى امنيت داراى يك نظر مشترك نيستند زيرا چين اعتقاد دارد : چين گفت
وانگ اظهار . آه موضوع هسته اى ايران عمدتًا به آژانس بين المللى انرژى هسته اى مربوط مى شود

آه شورا انجام مى دهد همان گونه آه همه ما در ماه ژانويه در لندن توافق معتقدم آارى : داشت
اين موضوع به آژانس بين : وى گفت. آرديم، تقويت نقش  آژانس بين المللى انرژى هسته اى است

المللى انرژى هسته اى مربوط مى شود و هر اقدامى آه در شوراى امنيت اتخاذ شود به منظور گرفتن 
خبرنگارى سئوال آرد . آژانس بين المللى انرژى هسته اى براى شوراى امنيت نيستاين موضوع از 

برخى اعضا از جمله روسيه گفته اند آه درباره ايران به توافق نزديك شده اند، آيا اينطور نيست؟ وانگ 
خير، فكر مى آنم ما شش آشور با هم آار مى آنيم و مى دانم هدف اصلى شش آشورى آه : گفت

ا آار مى آنند اين است آه ببينند شوراى امنيت به چه طريق مى تواند به آژانس بين المللى در اينج
وقتى مى گوييد موضوع «: از وانگ سئوال شد. انرژى هسته اى آمك آرده و نقش آن را تقويت آند

فق ايران به آژانس بين المللى انرژى هسته اى مربوط است، آيا منظورتان اين است آه شما ديگر موا
»  تالش آرد و قطعنامه هاى قبلى را اجبارى آرد؟٧نيستيد آه براى تصويب قطعنامه اى بر طبق فصل 

: خبرنگارى پرسيد.  براى اين قطعنامه صحبت نمى آند٧هيچ آس درباره فصل : سفير چين جواب داد
وراى امنيت آيا موضع چين اآنون اين است آه تحريم هاى مستقيم و يا تهديد به تحريم ها از سوى ش
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را در صورتى آه ايران در همكارى آوتاهى آند، مورد بررسى قرار نخواهيد داد و يا از آنها پشتيبانى 
. فكر مى آنم در اين مرحله هيچ آس درباره تحريم ها صحبت نمى آند: نخواهيد آرد؟ وانگ جواب داد

به معناى آن است آه نقشى آه از اين . موضوع چين از ماه ژانويه تاآنون يكنواخت بوده است: وى افزود
سوى شوراى امنيت درباره اين موضوع به خصوص ايفا شد براى تقويت نقش آژانس بين المللى انرژى 

به گفته وى آژانس نهاد اصلى است و آار خود را انجام مى دهد، بنابراين ما آن را از . هسته اى است
 سوى ديگر و به گزارش ايسنا سفير روسيه در از. آژانس بين المللى انرژى هسته اى نخواهيم گرفت

 در شوراى امنيت قطع و به زمان نامعلومى موآول ۵+١سازمان ملل هم تائيد آرده است آه نشست 
ويتالى چورآين سفير روسيه در سازمان : شبكه خبرى دويچه وله روز پنجشنبه گزارش داد. شده است

بنا به اين گزارش دليل . ه مذاآرات مشخص نشده استملل در اين باره گفت آه هنوز زمانى براى ادام
اين در حالى است آه منابع ديپلماتيك در روزهاى . قطع اين مذاآرات از سوى شوراى امنيت اعالم نشد

اما جان بولتون سفير آمريكا در . آغازين اين هفته از پيشرفت در زمينه صدور قطعنامه سخن مى گفتند
بولتون ادامه داد . ه برنامه هسته اى ايران تهديدى مستقيم و جدى استسازمان ملل متحد ادعا آرد آ

آه واشينگتن  به رغم اينكه بحران خاورميانه موضوع ايران را تحت الشعاع قرار داده است هم چنان بر 
به گزارش خبرگزارى فرانسه جان بولتون نماينده آمريكا نزد سازمان ملل اندآى . اين برنامه متمرآز است

 از آنكه شوراى امنيت تاخير در بررسى مسئله هسته اى ايران را اعالم آند به آميته روابط پيش
در حالى آه بحران خاورميانه در حال حاضر در اولويت قرار دارد ما درگير : خارجى سناى آمريكا گفت

هم وى با مت. مذاآراتى فشرده در خصوص موضوع دنبال آردن سالح هاى هسته اى در ايران هستيم
ما از طريق راه هاى مختلف، تالش هاى : آردن ايران به دنبال آردن برنامه سالح هسته اى افزود

ديپلماتيك قابل توجهى را براى متقاعد ساختن ايران به آنكه دنبال آردن سالح هاى هسته اى امنيتش 
 به آن تالش ها ايران مستمرًا: بولتون مدعى شد. را نه بيشتر بلكه آمتر مى سازد، گسترش داده ايم

 منجر شد بى ۵+١آه جديدترين آن اخيرًا در پاريس رخ داد و به تصميمى جمعى ميان وزيران خارجه 
  .آنها تصميم گرفتند آه اآنون زمان اقدام آردن شوراى امنيت است. اعتنايى آرده است

  تحريم ايران مشكلى را حل نمى آند: البرادعى• 
از همه طرف هاى درگير در مسئله هسته اى ايران خواست، تا از سوى ديگر اما محمد البرادعى 

به گزارش خبرگزارى يونايتدپرس محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى . شكيبايى به خرج دهند
مدعى شد در صورتى آه ايران برنامه هسته » اشپيگل«انرژى اتمى در گفت وگويى با مجله آلمانى 

ليه اين آشور اجتناب ناپذير خواهد بود اما اذعان آرد آه اين امر اى اش را شدت بخشد تحريم ها ع
وى افزود يك نشانه اميدبخش در حال حاضر آن است آه ايران تالش هاى . مشكلى را حل نخواهد آرد

چند هفته تفاوتى را ايجاد نخواهد «البرادعى با تاآيد بر اينكه . هسته اى اش را تسريع نكرده است
اظهارات . ئله، برنامه هسته اى ايران نيست بلكه امنيت منطقه اى استمس: مدعى شد» آرد

البرادعى در حالى عنوان مى شود آه به گزارش خبرگزارى رويترز گرگورى شولتى نماينده آمريكا در 
آژانس بين المللى انرژى اتمى در رم به خبرنگاران گفت آه بحران لبنان حمايت ايران از حزب اهللا را 

اين امر همچنين : وى با متهم آردن ايران به تالش براى توليد سالح  هسته اى افزود. آردبرجسته تر 
شولتى در ادامه . نشان داد آه چرا يك ايران مسلح به سالح هسته اى تهديد منطقه اى خواهد بود

آز ممكن است اين مسئله در حال حاضر اندآى تمرآز را از اين مسئله هسته اى بردارد، اما تمر: گفت
نماينده آمريكا در آژانس در پاسخ به اين . بيشترى را بر ايران و دخالت ها در رفتارش ايجاد آرده است

سئوال آه درگيرى هاى لبنان چگونه مبارزات آمريكا عليه برنامه سوخت هسته اى ايران را تحت الشعاع 
ورد با اين مسئله بسيار مهم در بلندمدت اين امر براى ما ثابت آرد آه چرا برخ: قرار داده است، گفت

  شولتى ادعا آرد آه درگيرى لبنان مشخص آرد چرا يك ايران هسته اى مى تواند ماشه رقابت . است
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

  خاورميانه سه ضلعى
  ٢٠٠۶ جوالى ٢٩  - ١٣٨۵ مرداد ٧شنبه 

  مهران آرمى:سرمقاله شرق
 به ملك عبداهللا نامه اى نوشت آه هم متضمن گاليه هاى اآبر هاشمى رفسنجانى هفته پيش

دوستانه از مواضع اخير پادشاهى عربستان درباره بحران لبنان بود و هم درخواست از وى براى 
پيشگامى در حل اين بحران و ناديده گرفتن اختالفات شيعه و سنى و توجه به دغدغه هاى مشترك دو 

اين نامه در دورانى نوشته شده آه هاشمى . خانم رايسآشور به ويژه طرح خاورميانه بزرگ 
رفسنجانى از پايان رياست جمهورى اش سال ها گذشته و تالش دوباره اش براى آسب جايگاه پيشين 

از طرف ديگر ملك . در جمهورى اسالمى با انتخاب محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى ناآام ماند
رادر دو سالى است آه پادشاه مطلق العنان عربستان سعودى عبداهللا پس از سال ها انتظار مرگ ب

به رغم تفاوت جايگاه اين دو شخصيت سياسى در آشورشان نامه رفسنجانى نشان از . شده است
اما آيا روابط آشورهاى متبوعشان آن قدر عميق شده آه . دوستى عميق اما نه چندان ديرپاى آنها دارد

ات سياسى و منازعات مذهبى را آه در ماجراى به گروگان گرفته بتواند زخم ديرين ناشى از مناقش
شدن دو سرباز اسرائيلى به دست حزب اهللا سر باز آرده است، مرهم نهد و مناقشه تشديد شده 
اعراب و اسرائيل را با همسويى دو جريان در آشورهاى اسالمى و عربى به سمت دلخواه رهنمود 
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رائيل به نوار غزه و جنوب لبنان تلويحًا حزب اهللا و حماس را به شود؟ عربستان در جريان تجاوزات اس
ماجراجويى متهم آرد و همين موضع آه مصر و اردن هم از آن حمايت آردند موضوعى شد آه شخصيت 

هايى چون هاشمى رفسنجانى از پيامدهاى آن اظهار نگرانى آنند چرا آه معتقدند اگر عربستان و به 
ن موضع نمى گرفتند، اسرائيل با حمايت آمريكا نمى توانست با ابعاد گسترده اى تبع آن مصر و اردن چني

لبنان را آماج حمالت نظامى خود قرار دهد، بى آنكه از واآنش جهان عرب و اسالم بيمى به خود راه 
اما اگر آمى بيشتر به تاريخ رقابت هاى آشورهاى منطقه دقت شود مى توان ديد آه صف بندى .دهد

 منطقه ناشى از تحوالت زودگذر يك سال و دو سال نيست آه با گروگان گيرى حماس و حزب آشورهاى
ملك عبداهللا اگرچه در تفكر و . اهللا دوستى هايى فروپاشد و با دوستى دو دولتمرد ائتالفى شكل گيرد

ه روش با اسالف خود همچون ملك خالد و ملك فهد تفاوت هايى دارد آه مواضع و ديدگاه هايش را ب
رهبران جمهورى اسالمى در سال هاى اصالحات به ويژه رفسنجانى و خاتمى نزديك آرده است، ولى 

ميراث دار مناسباتى است آه او را به خاندان پادشاهى سعودى و نظام هاى محافظه آار در آشورهاى 
جمهورى اسالمى متمايز مى عربى به ويژه خليج فارس پيوند مى دهد و دغدغه هايى دارد آه او را از 

  . سازد
هرچند آه به نظر نمى رسد اين دغدغه ها به سطحى برسد آه دهه اول پس از پيروزى انقالب 

  .اسالمى شاهد بروز آن بود
آنها از سويى . نگرانى آشورهاى محافظه آار و ميانه رو عرب از شرايط آنونى منطقه، سه وجه دارد

 آردن فضاى سياسى و در پيش گرفتن اصالحاتى هستند آه از تمرآز تحت فشار اياالت متحده براى باز
در قدرت سياسى آنان مى آاهد و به همين دليل در برابر طرح خاورميانه جديد آمريكا مقاومت مى آنند 

و از ديگرسو نگرانند آه باز آردن فضا در اين شرايط به قدرت گرفتن جرياناتى بينجامد آه مثال بارز آن 
هرچند پادشاهى سعودى خود به تفكر سلفى وهابى تعلق  خاطر .  گروه هاى سلفى استالقاعده و

دارد ولى ميان وهابيت غرب گرا آه اين پادشاهى نماد آن است با وهابيت غرب ستيز آه بن الدن 
در . نماينده آن است فاصله اى عميق ايجاد شده آه آنان را به دشمنان خونى يكديگر بدل آرده است

ن نگرانى سومى نيز در آشورهاى عربى با جوامع عمدتًا سنى از زمان به قدرت رسيدن اين ميا
شيعيان در عراق شكل گرفته آه روى آار بودن حكام علوى در سوريه و ابتكار عمل حزب اهللا لبنان در 

ى جنگ با اسرائيل اين نگرانى را دوچندان مى آند به ويژه آنكه جريان حزب اهللا توانسته است پيوند
عميق با جنبش اسالم گراى سنى حماس در فلسطين برقرار آرده و درگيرى همزمان اين دو جنبش با 
اسرائيل افكار عمومى را در جهان عرب به حزب اهللا و مقاومت جانانه اش در برابر هجوم ماشين جنگى 

  .اسرائيل جلب آرده است
بى چون و چراى اياالت متحده و ضلع دوم قدرت در خاورميانه اسرائيل است آه از سويى حمايت 

 امنيتى اسرائيل بر آشورهاى -حمايت نسبى اروپا را با خود دارد آه به معنى برترى دادن نظامى 
طرح خاورميانه جديد اين برترى را به اسرائيل مى دهد زيرا آه متضمن شكستن آخرين . منطقه است

است و روى آار آوردن رژيم هايى است آه مقاومت ها در برابر برقرارى صلح ميان اعراب و اسرائيل 
در چنين رژيمى آه براى منطقه خاورميانه تدارك ديده شده . برترى اسرائيل را به رسميت بشناسند

است، جرياناتى چون حزب اهللا و حماس يا آشورهايى چون سوريه و ايران آه مخالف تحقق روند مورد 
منان شماره يك آن به حساب مى آيند و آشورهايى نظر آمريكا و اسرائيل باشند، طبيعى است آه دش

چون مصر يا اردن آه قبًال شرايط عضويت در آلوپ جديد را با امضاى پيمان صلح با اسرائيل به دست 
آورده اند يا آشورى چون عربستان آه تلويحًا اين روند را پذيرفته است، نيز در اين ديدگاه با آمريكا و 

  .نداسرائيل همسو به نظر مى رس
به طور مشخص دو . خاورميانه ضلع سومى هم دارد و آن آشورهاى حاشيه خاورميانه عربى است

تا پيش از . يكى ترآيه و ديگرى ايران: آشور غيرعربى در منطقه با اين مشخصات به چشم مى خورند
تند و انقالب اسالمى اين دو آشور در آنار اسرائيل نگرانى مشترآى در برابر خاورميانه عربى داش

با انقالب اسالمى ائتالف پنهان اين سه آشور فروپاشيد و . روابطى نزديك با يكديگر پى ريزى آرده بودند
اگرچه ترآيه هنوز پيمان هاى نظامى اش را با اسرائيل با وجود روى آار آمدن دولت اسالم گرا حفظ 

ايران . ه نمايندگى مى آندآرده است ولى جمهورى اسالمى به تنهايى ضلع سوم قدرت را در خاورميان
پيش از انقالب متحد طبيعى آمريكا و اسرائيل براى مقابله با ناسيوناليسم عربى بود و ايران جمهورى 

اسالمى اگرچه موضع مخالفتش را با اين نوع نگرش در جهان عرب آه امروزه با جنبه هاى ديگرى چون 
راه مقابله با نگرش حاآم بر جهان عرب را سلفى گرى و همسويى با غرب آميخته شده حفظ آرده اما 

نه در همسويى با اسرائيل و غرب آه در دشمنى با آنان جسته است و از اين رو براى جلب افكار 
جنگ آنونى در لبنان در . عمومى مردم در منطقه به رقابتى آشكار با آشورهاى عربى برخاسته است

يان طرفدار طرح جديد خاورميانه و مخالفان آن و واقع جنگى آشكار است ميان دو ضلع قدرت يعنى جر
  .جنگى است پنهان ميان دو گرايش عربستان و مصر و گرايش ايران و حزب  اهللا

جنگ نخست جنگى است آه هر آدام هدف را حذف ديگرى قرار داده و جنگ دوم جنگى است براى به 
آن الزامًا به انقياد درآوردن ديگرى دست گرفتن رهبرى جهان اسالم و جهان عرب در خاورميانه آه هدف 

  .و نه حذف آن است
پيام هايى آه ميان رهبران آشورهاى اسالمى و عربى در اين مورد رد و بدل مى شود در واقع پيام 

  .هايى است براى به تمكين وادار آردن ديگرى آه با گاليه همراه است
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  عراق و نيروهاي موثر در آينده  رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

منازل روستايي در الرمادي، چهار  ي هوايي نيروهاي آمريكايي به در حمله: خبرگزاري آلمان اعالم آرد
  .عراقي آشته و شش تن ديگر زخمي شدند

  ٢٠٠۶ جوالى ٣٠ - ١٣٨۵ مرداد ٨يكشنبه 
لرمادي از اين خبرگزاري، احمد محمد از پليس ا به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

سه خانه در روستاي ابوزياب واقع در شمال الرمادي ) يكشنبه) هاي آمريكايي صبح امروز جنگنده: گفت
آن چهار غير نظامي آشته و شش تن ديگر زخمي شدند و اين منازل به طور  را هدف قرار دادند آه طي

  .آامل تخريب شد
مسلح به خودروي يك عراقي به همراه افراد  :يك مقام پليس فلوجه نيز به خبرگزاري شينهوا گفت

تيراندازي آردند آه منجر به آشته شدن شهروند عراقي  ي نزال واقع در جنوب فلوجه فرزندش در منطقه
  .و زخمي شدن فرزندش شد

نيروهاي امنيتي عراق در عملياتي : عراق گزارش داد ي وزارت دفاع خبرگزاري آويت نيز به نقل از بيانيه
  . فرد مظنون را دستگير آردند44مناطق مختلف صورت دادند،   ساعت گذشته در24نظامي آه طي 

 ايست بازرسي در 127گشت استفاده آرده و   خودروي108بر اساس اين بيانيه، نيروهاي عراقي از 
  .مناطق مختلف ايجاد آردند

 تروريست به 18 و  سم مظنون به تروري19و آرآوك  الدين در استان صالح: در اين بيانيه عنوان شده است
موصل يك مظنون به تروريسم، در بغداد يك مظنون و پنج تن  همراه مقاديري سالح سبك و راآت، در

  .دستگير شدند ديگر نيز در مناطق ديگر
در اثر انفجار دو بمب در بغداد آه : عراق اعالم آرد خبرگزاري عراق نيز به نقل از يك مقام وزارت آشور

ي الصليخ واقع در شمال بغداد منفجر شد، سه  در منطقه  گشت پليس عراقبمب نخست در مسير
ي الحريه واقع  انفجار دوم نيز آه در منزل يكي از افسران پليس در منطقه در. نيروي پليس زخمي شدند

اش به  بغداد آار گذاشته شده بود، اين افسر پليس به همراه يكي از اعضاي خانواده در شمال غرب
  .دزخمي ش شدت

اصول طرح عملي و : البوالني وزير آشور عراق گزارش داد از سوي ديگر، خبرگزاري آلمان به نقل از جواد
ها و فساد اداري داخلي وزارت  راستاي متوقف ساختن خشونت سياست وزارت آشور در آينده، در

  .آشور است
ايم و بر اين اساس در صورت  شدهوزارت آشور موفق  ما در نظريه استراتژي عملكرد: البوالني تاآيد آرد

  .بازخواست قرار خواهيم گرفت هرگونه خلل، از سوي پارلمان مورد
در وزارت آشور براي بازپرسي از نقض  اي وي ضمن بررسي طرح جديدش در راستاي تشكيل آميته

و در خصوص تمام آساني آه دست به نقض قانون  ما: ها گفت آنندگان حقوق بشر به ويژه در زندان
تحقيقاتي را آغاز خواهيم آرد و نتايج اين تحقيقات را ماه اوت  زنند اعمال شكنجه در حق زندانيان مي

  .اعالم خواهيم نمود
وزارت آشور از : ي پليس تاآيد آرد لباس ويژه ها از ي تروريست ي استفاده وزير آشور عراق درباره

براي خودروهاي پليس استفاده خواهد آرد تا هاي ويژه  رنگ هاي رسمي جديد براي افراد پليس و لباس
  .هاي مختلف از هويت پليس شود گروه ي مانع از سوء استفاده
دفاع صدام متوقف ساختن صدور حكم اعدام صدام  اعضاي هيات: ي البيان نوشت از سوي ديگر، روزنامه

  .را خواستار شدند
ي نامشروع  داديم دادگاه در سايه حتمال ميقبال ا ما: خليل الدليمي رييس هيات دفاع صدام اعالم آرد

  .بودنش حكم اعدام صدام را صادر آند
اينكه ما احتمال صدور حكم اعدام را در حق صدام  به رغم: يكي ديگر از اعضاي هيات دفاع صدام گفت

ي حكم  تحوالت عراق، فلسطين و لبنان به طور مستقيم بر نتيجه آرديم آه داديم اما تصور مي مي
  .اه تاثير بگذارددادگ

ي  عراق علت طوالني شدن جلسات محاآمه رائد الجوحي، رييس هيات قضايي دادگاه عالي جنايي
  .ي الدجيل دانست بررسي مساله  روز طول آشيد دقت در80صدام را آه بيش از 

  .به پايان برسد ي الدجيل طي سه هفته آردم مساله تصور مي: وي گفت
  

  سنت در عراقطرح آشتى شيعيان و اهل 
  ٢٠٠۶ جوالى ٣٠ - ١٣٨۵ مرداد ٨يكشنبه 

در حالى آه انفجارهاى پياپى و حمالت تروريستى در عراق همچنان ادامه دارد، :  شرقگروه بين الملل
ائتالف يكپارچه شيعيان و جبهه توافق عرب هاى سنى اصول پنجگانه اى را براى آشتى و نفى خشونت 

حفظ وحدت ملى و سرزمينى و  -١: اين پنج اصل عبارتند از. ردندهاى مذهبى در اين آشور تعيين آ
حمايت از تالش دولت براى ايجاد  -٣تالش جدى براى زدودن تمامى مظاهر اشغال،  -٢حاآميتى عراق، 

دعوت به  -۵سازوآار قانونى براى پايان بخشيدن به اشغالگرى،  -۴دستگاه هاى امنيتى فعال، 
يك عضو جريان صدر در فراآسيون ائتالف يكپارچه عراق . مه شهروندانهمزيستى مسالمت آميز بين ه

يك آميته مشترك از ائتالف و جبهه توافق بعد از مشورت هاى : روز شنبه در مصاحبه مطبوعاتى گفت
فالح شنشل عضو جريان . گسترده اين اصول را براى خروج عراق از بن بست فرقه اى عراق تعيين آرد
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ول پنجگانه شامل چهار سازوآار است آه پنج عضو از فراآسيون ائتالف و چهار عضو اين اص:  صدر افزود
وى اين اصول را براى از بين بردن آثار . از جبهه توافق در آميته اى مشترك بر سر آن به توافق رسيده اند

فرقه گرايى و خشونت هاى مذهبى و ايجاد آشتى ملى در آشور و حفظ وحدت ملى عراق مهم 
سازوآارهاى چهارگانه شامل نفى تمامى مظاهر قتل و خشونت عليه بى گناهان و تالش . ى آردارزياب

هيات «جدى براى متوقف آردن آوارگى اجبارى و سياست تغيير بافت هاى جمعيتى آشور، تشكيل 
از براى بازگرداندن آوارگان به مناطق سكونت اصلى و پرداخت غرامت به اين خانواده ها و حمايت » توازن

همچنين درخواست از تمامى مراجع دينى براى صدور فتواى تحريم خونريزى، بازسازى . آنان است
و بازگرداندن تمام مساجد و حسينيه ها به صاحبان اصلى و آميته هاى ) ع(مرقدهاى امامين عسكريين

عضو به گفته اين . مردمى براى تنش زدايى در مناطق تنش زا از جمله سازوآارها ذآر شده است
جريان صدر، اين سند پنج بندى آه قرار است بين ائتالف و جبهه توافق امضا شود با هدف حمايت از 

  . تالش دولت براى ايجاد آشتى ملى بين تمامى اقشار مردم عراق تدوين شده است
  انتقاد رئيس پارلمان عراق •

 در خصوص حضور يا خروج در همين حال محمود المشهدانى رئيس پارلمان عراق موضع گيرى واشينگتن
به نوشته . از عراق را گيج آننده خواند و گفت آه آمريكا از مسلح شدن نيروهاى امنيتى عراق بيم دارد

آمريكايى ها بيم آن دارند آه نيروهاى امنيتى : المشهدانى گفت) چاپ لندن(روزنامه الشرق االوسط 
به همين .  اين آشور اقداماتى انجام دهندعراق پس از مسلح شدن عليه نيروهاى آمريكايى مستقر در

دليل واشينگتن از ارائه تجهيزات به نيروهاى عراقى خوددارى مى آند آه اين مسئله خلل امنيتى 
به گفته رئيس پارلمان عراق همين امر باعث شده آه يك گروه از شبه . بزرگى را ايجاد آرده است

المشهدانى امكان تصميم . تش عراق را شكست دهدنظاميان عراقى بتواند به راحتى يك لشكر از ار
گيرى پارلمان در خصوص تعيين جدول زمانى خروج نيروهاى آمريكايى از عراق را جزء  آسان ترين آارها 

توصيف آرد ولى افزود آه اين مسئله نيازمند تشكيل آميته اى براى بررسى دقيق و تعيين 
  .يتى آن استسازوآارهاى اجرايى آن و بررسى پيامدهاى امن

   آمريكايى ديگر۴آشته شدن •
به گزارش پايگاه اينترنتى شبكه الجزيره با آشته شدن چهار آمريكايى ديگر در روز پنجشنبه گذشته در 

 به بيش از ٢٠٠٣عراق، شمار تلفات جانى نيروهاى آمريكايى از زمان اشتغال اين آشور در ماه مارس 
ر بيانيه اى اعالم آرد آه اين چهار نظامى آمريكايى روز پنجشنبه ارتش آمريكا با انتشا.  نفر رسيد٢٧۵٠

همزمان با افزايش تلفات آمريكايى . در جريان انجام عمليات در استان االنبار در غرب آشور آشته شدند
از سوى ديگر روز .ها در عراق اياالت متحده وجود هر گونه طرح افزايش نيروهايش در عراق را نفى آرد

در .  عراقى از جمله چند پليس را گرفت١٧خشونت ها در عراق ادامه يافت و دست آم جان شنبه موج 
يكى از حمالت در اثر اصابت چهار گلوله توپ به نزديكى يك مسجد سنى در منطقه زعفرانيه در جنوب 

سه عضو يك خانواده هم در اثر تيراندازى . بغداد دو غيرنظامى آشته و شش تن ديگر زخمى شدند
در آرآوك نيز سه نفر در اثر انفجار . اد مسلح در شهر الواقعه در شمال شرقى بغداد قربانى شدندافر

سه عضو نيروى امنيتى پليس و يك . بمب آنار جاده آه اتومبيلشان را هدف قرار داده بود آشته شدند
ادند، به قتل غيرنظامى ديگر نيز با گلوله افراد مسلحى آه گشتى پليس در همين شهر را هدف قرار د

دو عراقى ديگر در تكريت جان خود را از دست دادند و حسين على محمد مدير اداره راه آهن . رسيدند
  .در منطقه بيجى نيز به ضرب گلوله دو فرد مسلح آشته شد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مرداد7:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶جوالى  ٢٩  - ١٣٨۵ مرداد ٧شنبه 
روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود گزارش هايی از بحران لبنان و موشک :بی بی سی

باران دو سوی مرزها منعکس کرده، از اجالس شورای امنيت سازمان ملل برای رسيدگی به پرونده 
 بود و اخبار تازه ای وقوع تحولی مثبت در بورس تهران که دچار بحران شده. هسته ای ايران نوشته اند

  .درباره تصميم های دولت و مجلس در مورد بنزين از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 است که به شليک موشک های آفتاب يزدتيتر بزرگ روزنامه " جنگ لبنان وارد مرحله جديدی شد"

  . جديد و تازه تری به داخل خاک اسرائيل توسط حزب اهللا اشاره کرده است
از قول مجله " حزب اهللا پيروز می شود" در صدر اخبار خود با عنوان بزرگ مهوری اسالمیجروزنامه 

آمريکايی نيوزويک گزارش هايی از بحران لبنان منعکس کرده که در آن از قول منابع مختلف تاکيد شده 
  . که اسرائيل شکست سختی خورده است

ه ای از مجله نيوزويک را در صدر اخبار خود ، جمل"عقب نشينی مرگبار اسرائيل" با عنوان بزرگ کيهان
  .نقل کرده که پيروزی حزب اهللا را نزديک توصيف کرده است

اين دو روزنامه بر همين اساس مقاالت اصلی خود را به شکست اسرائيل و پيروزی حزب اهللا اختصاص 
  . داده اند
می نگرند، اين بار اما نه به عنوان همه دنيا سر برگردانده اند و ايران را :  در گزارش خود نوشتهکيهان

کشوری که بايد به خاطر خطاهای نکرده اش در زمينه فعاليت های هسته ای حساب و کتاب پس 
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 قدرت بزرگ منطقه خاورميانه که می تواند برای حل و فصل منازعه -و تنها-بدهد، بلکه به عنوان يک 
  . هی بيابدفعلی ميان رزمندگان حزب اهللا لبنان و اسرائيلی ها را

 با تاکيد بر اين که هر بار که در اروپا يا جای ديگر بحثی از خاتمه بحران به ميان آمده، کيهانگزارشگر 
لندن برای حل : نيز بارها تکرار شده است، از قول مارگارت بکت وزير خارجه بريتانيا نوشته» ايران«نام 

  . بحران لبنان از روابط خود با تهران استفاده می کند
درمانده شدن اسراييل در نبرد با حزب اهللا و دادن تلفات سنگين در بنت جبيل :  نيز نوشتهجوانروزنامه 

موجب شگفتی تحليلگران نظامی و سياسی شده است؛ چرا که آن ها به خوبی به ياد دارند که 
  . چگونه اسراييل در يک مدت زمان کوتاه وارد لبنان شد و بيروت را اشغال کرد

 از سياست های عربستان سعودی در مورد بحران لنبان انتقاد کرده و جمهوری اسالمیروزنامه 
ملک عبداهللا پادشاه سعودی بعد از مدت ها سکوت در اطالعيه به اقدامات خود اشاره کرد و از : نوشته

ن جمله از ميليون ها کمک خود برای بازسازی فلسطين خبر داده اما از حمايت مالی از حزب اهللا در آ
  . ذکری نيست

 نظر نماينده حزب اهللا لبنان در تهران را منعکس کرده که در پاسخ به درخواست اعزام نيرو جوانروزنامه 
 درصد نيروهای جنگجوی خود در مصاف با اسراييل ١٠در حال حاضر حزب اهللا تنها با : به لبنان گفته

ند و لذا ما با کمبود نيرو مواجه نيستيم  درصد مابقی اين نيروها در لبنان در آماده باش هست٩٠است و 
  .و لزومی به اعزام افراد به جبهه های جنگ نيست

اکنون امکان حضور تمام نيروها در خط مقدم :  از قول اين مقام که نامش افشا نشده نوشتهجوان
  . ميسر نيست و در عين حال به نيروهای آموزش نديده نيازی نيست

 های غربی از توافق غيررسمی پنج عضو دايم شورای امنيت و آلمان  از قول ديپلماتجوانروزنامه 
ولی نشست رسمی در اين خصوص به بعد : بر سر قطعنامه ای ضد ايرانی خبر داده و نوشته) ۵+١(

  . موکول شده است
برقرار » توافق موقتی«به نوشته اين روزنامه، دو ديپلمات آگاه خبر داده اند که بين شش کشور يک 

  . تشده اس
 هم از احتمال تصويب قطعنامه تازه ای عليه ايران در شورای امنيت اعتماد و آفتاب يزدروزنامه های 

 بر اساس برداشتی از سخنان سفير چين در سازمان ملل در رسالتسازمان ملل خبر داده اند اما 
  . نيت خارج شدپرونده هسته ای ايران از دستور شورای ام: عنوان اصلی صفحه اول خود خبر داده که

در متن خبر ديپلمات چينی مخالفت خود را با باقی ماندن پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت اعالم 
  . داشته که تصور می کند هدف اصلی قطعنامه تقويت آژانس بين المللی انرژی اتمی بوده است

 رسالت به پائين ترين حد سه روز بعد از اعالم رکود در معامالت بورس تهران و سقوط شاخص های آن
خبر داده است که آمار معامالت سهام در روز چهارشنبه گذشته رکورد چهارماهه خريداران سهام 

 سهامدار حقيقی و حقوقی اقدام به خريد سهام ١۴١ هزار و ۵شکسته شد و در روزی بی سابقه 
  .کردند

شور شعارهای اختالف برانگيز  خبر داده که روی اسکناس های رايج در کجمهوری اسالمیروزنامه 
اين روزنامه گمانه زنی کرده که اين شيوه جديد تبليغاتی که با مهر صورت می . مذهبی ديده می شود 

  .گيرد عمل کسانی است که قصد دارند به اختالف بين سنی ها و شيعيان دامن بزنند
های ميليونی قبل از اعزام  خبر داده که محافل مطبوعاتی و ورزشی با انتقاد از بذل و بخشش جوان

تيم ملی فوتبال خواستار آن شدند که رييس جمهور شخصا نسبت به بازپس گيری اين پول ها از ملی 
  . پوشان و دست اندرکاران اقدام نمايد

بازی های ضعيف و رفتارهای متکبرانه دليل اصلی اين درخواست عنوان شده : به نوشته اين روزنامه
  .است

  
   مرداد8:  تهرانیامرور روزنامه ه

  ٢٠٠۶ جوالى ٣٠ - ١٣٨۵ مرداد ٨يكشنبه 
روزنامه های يکشنبه تهران در عنوان های اصلی خود خبر از شکست اسرائيل و پيشروی :بی بی سی

اظهار نظرهائی درباره پرونده . حزب اهللا داده و در عين حال در مقاالت خود خواستار آتش بس شده اند
ی درباره سفر چاوز رييس جمهور ونزوئال به ايران، گرانی مسکن و ابراز هسته ای ايران، گزارش هائ

  .مخالفت ها با طرح تازه دولت برای انتخابات از جمله مهم ترين مطالب اين روزنامه هاست
  جنگ خاورميانه

 در سرمقاله خود ادا کرده که ميلياردها دالر خسارت در طول بيست روزگذشته به اسرائيل وارد رسالت
اهللا به  ه و در اين مدت به هيچ يک از اهداف خود نرسيده و از سيد حسن نصراهللا و مقاومت حزبآمد

اى شکست ناپذير ساخته است و در عين حال  خاطر اشتباهات خود نمادى از مقاومت و اسطوره
  . ناپذيرى خود را هم که يک توهم بوده از دست داده است اسطوره شکست

بس بر اساس اراده  وزها آمريکا و اسرائيل چه بخواهند، چه نخواهند آتش در همين ررسالتبه نوشته 
جهانى به آنها تحميل خواهد شد و سکته رئيس ستاد ارتش اسرائيل مويد اين حقيقت است که 

  .اهللا است پيروزى از آن حزب
 نيروي زميني اش زمين گير شده و" در سرمقاله خود نوشته مشكل اسرائيل اين نيست آه کيهان

حتي مجبور به عقب نشيني گرديده است، بلكه مشكل عمده اين است آه حاال ديگر ابهتي براي 
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اقتدار اسرائيل در داخل با ضربات سنگين حزب اهللا بر بنادر حساس رژيم . اسرائيل باقي نمانده است
  ."صهيونيستي و در خارج با مقاومت پيروزمندانه حزب اهللا درهم شكسته است

مريكا البته با آتش بس فوري، که روسای دولت بريتانيا و فرانسه آن را توصيه می کنند  آکيهانبه نظر 
بدتر از » خاورميانه جديد«مخالفت دارد چرا آه نمي خواهد بپذيرد آه سرنوشت ضلع سوم مثلث 
او بايد بپذيرد آه خاورميانه . سرنوشت دو ضلع ديگر است ولي چاره اي براي آقاي بوش نمانده است

د در راه است اما نه با آن مختصات و رويكرد آه آمريكايي ها طراحي و پيش بيني آرده بودند، بلكه جدي
  . خاورميانه جديد با محوريت اسالم انقالبي

  سفر چاوز
 موافقتنامه 86 ساله و انقالبي ونزوئال براي اجرايي آردن 52 نوشته هوگو چاوز رئيس جمهور کيهان

 جمهوري اسالمي در يك سفر دوره اي در راس هيئتي عالي رتبه به همكاري و دريافت نشان عالي
  . ايران آمده است

نژاد، هنگامي آه شهردار   از قول هوگو چاوز در آغاز سفرش به تهران نوشته من قبال با احمديسرمايه
 آسي تهران بود و هنگام افتتاح مجسمهء سيمون بوليوار مالقاتي داشتم و از اطرافيانم پرسيدم، او چه

تواند  او مي«: است آه داراي ظاهري جوان ولي بسيار فعال و ديناميك دارد که يک نفر به من گفت
اين فرد رييس جمهور آينده ايران خواهد «: يك نفر ديگر به من گفت. »رييس جمهور آينده ايران باشد

  ».بود
ق ايران آقاي خاتمي نيز جا به رييس جمهوري ساب من در اين«: چنين گفت همسرمايه چاوز به نوشته 

از جمله آقاي حبيبي و به اين دوستان و ايشان نيز . من در ايران دوستان زيادي دارم. آنم سالم مي
  ».آنند آنم، دوستان من در ايران هر روز افزايش پيدا مي سالم عرض مي

  اقتصادی
شوراي اسالمي پيشنهاد يك نماينده مجلس ,  نوشته تشكيل ستاد دعا  جمهوری اسالمیروزنامه

  .براي حل مشكالت اقتصادي آشور است 
دبيرآل خانه آارگر و نماينده مردم تهران در مجلس گفته است , به نوشته اين روزنامه عليرضا محجوب 

راهي جز , با توجه به اينكه اقدامات انجام شده در زمينه مقابله با مشكالت اقتصادي نتيجه بخش نبوده 
  .انده استتشكيل ستاد دعا باقي نم

 در گزارشی پيرامون بيکاری آن را مهم ترين مشکل کشور خوانده و نوشته همه ما در ميان رسالت
شناسيم که دربه در به دنبال کارند و جوانهاى بيشترى که با  اطرافيان خود جوانهاى زيادى را مى

 چيز ديگرى آينده دغدغه امروز پدر و مادرها بيش از هر. اند مشاغل کاذب خودشان را سرگرم کرده
فرزندان است، بيکارى موجب سرخوردگي، خودکشي، اعتياد، باال رفتن سن ازدواج و فساد و تباهى 

  . شود جوانان مى
شود يک فرصت شغلى را از بين   هزار دالر کاالى قاچاق که به کشور وارد مى7 هر رسالتبه نوشته 

شود، به اين ترتيب قاچاق  ارد دالر برآورد مى ميلي6برد، واردات قاچاق به کشور ساالنه بيش از  مى
برد و به عبارت ديگر   هزار فرصت شغلى را در سال از بين مى850کاالى مصرفى به داخل کشور 

  . قاچاقچيان کاال مقصر اصلى در بيکار شدن جمع کثيرى از جوانان ايرانى در سال هستند
  به. بها نيز ، اجاره  است  پيدا آرده  افزايش ن مسك قيمت" در صدر گزارش های خبری خود نوشته اعتماد
  ."  سادگي همين

، افزايش بهای مسکن به   سر بزني  آه  ملكي  معامالت  هر بنگاه  به در تهران"به نوشته گزارشگر اعتماد 
   تلخ  واقعيت  اين  پذيرش  حاضر به وضوح ديده می شود فقط تعجب در آن است که چرا دولتمردان

  ."نيستند
 وزير اقتصاد و امور دارائی گفته است گران شدن چند قلم کاال به معنای جواندر همين زمان به نوشته 

آقای داوود جعفری هفته گذشته در مالقات با نمايندگان بخش خصوصی پذيرفته بود که . گرانی نيست
  . گرانی واقعيتی است که وجود دارد

  هسته ای
به شورای امنيت قطعنامه ای عليه ايران صادر کند، قطعنامه ای که کارگزاران احتمال داده که روز دوشن

در يک ماه گذشته توافق قدرت های بزرگ جهانی بر سر آن جلب شده است و ایران را موظف می کند 
هر نوع غنی سازی اورانيوم و توليد پلوتونيوم خود را حتی در سطح تحقيقاتی تا پایان ماه اوت یعنی 

  کندنهم شهریور متوقف 
کارگزاران در سرمقاله خود نوشته که استراتژی ایستگاهی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران به 

واشنگتن سرانجام توانسته است همه بازیگران قدرتمند در دو ضلع . ظاهر نتایج خود را بروز داده است
این اتفاق دستاوردی مهم . از سه ضلع تاثيرگذار در فرآیند پرونده هسته ای ایران را با خود همسو کند

برای استراتژی ایستگاهی واشنگتن در قبال مسئله ایران است، اما هنوز تا تحقق کامل فاصله بسيار 
  . است

  انتخابات آينده
   شرايط  در مقاله ای به قلم محمد علی ابطحی معاون سابق رياست جمهوری نوشته اعالماعتماد

  .   است  آرده  را دچار شوك  سياسي  اندرآاران ت دس  همه  جمهوري  رياست جديد نامزدي
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 و   منطقي  محدوديتهاي  جمهوري  رياست  در انتخابات  آانديدا شدن  بايد يراي به نوشته وی در اينكه
 آشور  اما ظاهرا وزارت.   است  جمهوري  رياست  جايگاه  وهن  و مايه  نيست وجود آورد ترديدي  به عقالني

  .شود  معنا مي  بي  جمهوري ، رياست  در آن اصال  آه  است  پيشنهاد داده  روشي  بهانه  اين به
عبدالواحد موسوی الری وزير سابق کشور نيز در واآنش به اين بند از اليحه نظام شرق به نوشته 

ها شناخته   جامع انتخابات آه بر اساس آن بسيجی ها در حوزه های انتخابيه مسوول ارزيابي گزارش
ند گفته اين آار به معناي واگذاري انتخابات به نيروهاي مسلح و گذاشتن فيلتر براي جلوگيري از شده ا

  .ورود افرادي به عرصه انتخابات است آه مورد تاييد برخي جريانات نيستند
 تاکيد کرده که نيروي مقاومت بسيج يكي از نهادهاي نظامي است، آه شرقموسوي الري به نوشته 

اين آارها خالف قانون استت و نبايد انتخابات به جريانات و .  اخير نقش جدي داشته استدر دو انتخابات
  .هاي نظامي سپرده شود  تشكل

 رييس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران گفته اليحه جامع انتخاباتي، طرح همبستگیبه نوشته 
منصوب  آم اسالمي را قانونی می کند آه در آن همه مسووالن و مناصب توسط حا حكومت اسالمي

  . شوند  مي
با اشاره به اليحه جامع انتخاباتي دولت آه در آن شرايط خاصي همبستگی محمد توسلي به نوشته 

اين اليحه نقض حقوق : جمهوري پيشنهاد شده است، اظهار داشت براي نامزدهاي انتخابات رياست
  .  شوراي نگهبان همخواني ندارندهاي  ملت براي نامزد شدن و محروم آردن آساني است آه با ديدگاه

 نوشته سخنگوی شورای نگهبان از نوع اظهار نظری درباره طرح دولت برای تغيير قانون انتخابات رسالت
  .خودداری کرده و گفته در اين مورد با شورای نگهبان مشورتی نشده است

  اتوبوسرانی مورچه ای
در تحقيقات پايان نامه اش موفق به طراحي  خبر داده که يک دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف کيهان

  .شبكه اتوبوس راني با استفاده از سيستم مورچه شده است
مطالعه و برنامه ريزي در مورد سيستم اتوبوسراني به صورت يك مسئله بسيار دشوار کيهان به نوشته 

 به صورت است بنابراين اين موضوع به مجموعه اي از سر مسئله ها تقسيم شده است آه معموًال
  .متوالي و در مراحل مختلف فرايند برنامه ريزي انجام مي گيرد
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