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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

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

   شوراي امنيت1696  متن آامل قطعنامه
  ٢٠٠۶ اوت ١ - ١٣٨۵ مرداد ١٠سه شنبه 

هزار  آميز ايران را در پنج يي صلح ي هسته  خود عليه برنامه1696ي  نامهملل قطع شوراي امنيت سازمان
  راي موافق و يك راي مخالف14برگزار شد، با ) دوشنبه(پانصدمين نشست خود آه شب گذشته  و
فعاليت   شهريورماه9اين قطعنامه از ايران درخواست آرده است آه تا . به تصويب رساند) قطر)

يا اقتصادي مواجه  هاي احتمالي ديپلماتيك  آند و در غير اين صورت با تحريميي خود را تعليق هسته
ملل تصويب شده است آه   فصل هفت منشور سازمان40ي فعلي بر اساس بند  قطعنامه. خواهد شد

 .نيست حاوي معيارهاي تنبيهي يا تحريمي
و  امل اين قطعنامه است آهآيد متن آ ، آنچه در پي مي)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

 .رسيد دوشنبه به تصويب
  :زير است به گزارش ايسنا، بندهاي مقدماتي اين بيانيه به شرح

 شوراي امنيت،"»
  شود،  را يادآور مي2006 مارس 29مورخ  S/PRST/2006/15 ي پاياني رياست شورا بيانيه"
تاآيد و حق ) تي.پي.ان(يي  هاي هسته سالح ي منع گسترش بر تعهدش نسبت به معاهده"

معاهده را براي توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي  آن II و I آشورهاي عضو مطابق با بندهاي
  شود، بدون تبعيض را يادآور مي آميز و يي با اهداف صلح هسته

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

  آند، شد، اشاره مي
 المللي انرژي اتمي آل آژانس بين  مدير2006فوريه  27آند آه گزارش  با نگراني جدي اشاره مي"

(GOV/2006/15)يي  ي هسته هايي را نسبت به برنامه مانده و نگراني باقي ، فهرست تعدادي مسايل
يي نظامي داشته باشد، ارايه داد و نيز اشاره  تواند يك بعد هسته مي ايران از جمله موضوعاتي آه

يي  ر نيست در اين خصوص آه هيچ مواد يا فعاليت هستهالمللي انرژي اتمي قاد بين آند آه آژانس مي
  گيري آند، اي در ايران وجود ندارد، نتيجه نشده اعالم

و  (GOV/2006/27) المللي انرژي اتمي آل آژانس بين مدير 2006 آوريل 28با نگراني جدي به گزارش "
 براي طلب آردن هاي آژانس از گذشت بيش از سه سال تالش هايش از جمله اين آه پس يافته

  هاي موجود در آگاهي هم چنان موضع يي ايران، شكاف برنامه هسته ي وجوه شفافيت نسبت به همه
ي  هايش براي ارايه المللي انرژي اتمي در حصول پيشرفت در تالش آژانس بين نگراني است و اين آه

 ايران ناتوان است، اشاره در  يي اعالم نشده هاي هسته نسبت به فقدان مواد و فعاليت هايي تضمين
  آند، مي

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

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

  الحاقي گرفته است، ي تحت پروتكلآلمللي انرژي اتم همكاري با آژانس بين
آند آه  حل از طريق مذاآره تاآيد مي براي يافتن يك راه هاي سياسي و ديپلماتيك بر اهميت تالش"

آند آه يك چنين  آميز است و اشاره مي ايران منحصرا داراي اهداف صلح يي ي هسته تضمين آند برنامه
  يي خواهد بود، تهي هس جاي ديگر به نفع منع اشاعه حلي در هر راه

ي چين،  ي فرانسه به نمايندگي از وزيران امور خارجه خارجه ي فيليپ دوست بالزي، وزير امور از بيانيه"
روسيه، پادشاهي بريتانياي آبير و ايرلند شمالي، اياالت متحده آمريكا و  فرانسه، آلمان، فدراسيون

  .آند استقبال مي (S/2006/573) 2006 ژوييه 12اتحاديه اروپا در پاريس مورخ  نماينده عالي
اش  ايران نگران است، با توجه به مسووليت ابتدايي يي ي هسته از خطرات اشاعه ناشي از برنامه"

المللي و مصمم بودن در جلوگيري از وخامت  حفظ صلح و ثبات بين تحت منشور سازمان ملل متحد براي
  انديشد، مي اوضاع تمهيدي

درخواست آژانس  مورد الزامي آردن تعليق منشور ملل متحد در راستاي VII  فصل40تحت بند "
  «آند، المللي انرژي اتمي اقدام مي بين

  :نويس اين قطعنامه آمده است اجرايي پيش به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در بندهاي
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المللي  آژانس بينهاي مورد درخواست شوراي حكام  گام خواهد بدون تاخير بيشتر از ايران مي .1»
سازي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز  را آه براي اعتماد GOV/2006/14  انرژي اتمي در قطعنامه

  .هاي باقي مانده ضروري است را بر دارد اش و حل پرسش يي هسته برنامه
وري از جمله سازي و بازفرآ هاي مربوط به غني ايران تمامي فعاليت  ، آند آه در اين چارچوب تقاضا مي .2

  .المللي انرژي اتمي قرار گيرد آزمايي آژانس بين تعليق آند تا مورد راستي تحقيق و توسعه را
تعليقي آه آامل باشد، پايبندي ايران به مطالبات مطرح شده از  آند آه چنين اين اعتقاد را ابراز مي .3

حلي ديپلماتيك و از  آند و به راه يآزمايي م المللي انرژي اتمي را راستي بين سوي شوراي حكام آژانس
 يي ايران داراي اهداف منحصرا ي هسته آند برنامه مذاآره منجر خواهد شد آه تضمين مي طريق
حلي  راه المللي براي آار آردن به شكلي مثبت در جهت چنين ي بين آميز است، بر تمايل جامعه صلح

المللي  الملي و آژانس بين بين ي  دوباره با جامعهآند، مطابق با شروط فوق ايران را به تعامل تاآيد مي
  .نفع ايران خواهد بود آند آه چنين تعاملي به انرژي اتمي، ترغيب و تاآيد مي

آلمان، روسيه، پادشاهي انگليس و آمريكا را آه با حمايت  در اين راستا پيشنهادات چين، فرانسه، -4
شود و توسعه روابط و همكاري با  لندمدت جامع حمايت مياروپا براي ترتيبات ب ي عالي اتحاديه نماينده
برنامه  آميز المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح جانبه و برقراري اعتماد بين مبناي احترام دو ايران بر
  .آند گذاري مي شمارد، صحه يي ايران را مجاز مي هسته

شان و مطابق با حقوق  قانونياختيارات حقوقي ملي و  خواهد مطابق با از تمامي آشورها مي .5
هاي مربوط  تواند به فعاليت آوري آه مي انتقال هر گونه اقالم، مواد آاال و فن الملل هشيار باشند و از بين
  .هاي موشكي بالستيك ايران مربوط شود، جلوگيري آنند سازي و بازفرآوري و برنامه غني به
آند، با جديت از نقش  لمللي انرژي اتمي بيان ميا بين قصدش را براي اجراي دوباره روند آژانس .6

المللي انرژي اتمي و  آند، از مديرآل آژانس بين انرژي اتمي حمايت مي المللي شوراي حكام آژانس بين
ي موجود  شان در حل تمامي مسايل باقي مانده ي جاري طرفانه يي و بي هاي حرفه تالش دبيرخانه براي

انرژي اتمي  المللي آند، بر ضرورت تداوم آار آژانس بين جيد و حمايت ميايران در چارچوب آژانس تم در
آند و از  ايران تاآيد مي يي ي هسته مانده مربوط به برنامه براي روشن ساختن تمامي مسايل باقي

ساز را  بدون تاخير تمامي معيارهاي شفاف خواهد مطابق با شروط پروتكل الحاقي اقدام آند و ايران مي
اش در خواست آند،  است در حمايت از تحقيقات جاري المللي انرژي اتمي ممكن آه آژانس بينآن طور 

  .اجرا نمايد
  ي اول درباره المللي انرژي اتمي را در درجه آل آژانس بين يك گزارش مدير) شهريور 9)  اوت31تا تاريخ  .7

اجرا آرده و نيز   در اين قطعنامه راهاي ذآر شده اين آه آيا ايران تعليق آامل و پايدار تمامي فعاليت
المللي انرژي  حكام آژانس بين هاي مورد درخواست شوراي ي روند پايبندي ايران به تمامي گام درباره

المللي انرژي اتمي و به موازات آن به  بين اتمي و شروط فوق در اين قطعنامه، به شوراي حكام آژانس
  .شوراي امنيت براي بررسي ارايه دهد

 آند آه در صورتي آه ايران تا آن تاريخ به اين قطعنامه پايبند نباشد، آنگاه مي قصدش را بيان .8
را به پايبندي  منشور سازمان ملل متحد را تصويب آند تا ايران VII  فصل41معيارهايي مناسب تحت بند 

آند آه در صورت لزوم  تاآيد مي المللي انرژي اتمي ترغيب آند و به اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين
  .خواهد بود اتخاذ چنين معيارهاي بيشتري، به تصميمات بعدي نياز

چنين معيارهاي بيشتري در صورتي آه ايران به اين قطعنامه پايبند باشد، ضرورت  آند آه تاآيد مي .9
 .داشت نخواهند

  «.موضوع را دنبال آند همچنان گيرد تصميم مي .10
هاي صلح و اقدامات  با تهديدات صلح، نقض اقدام در رابطه«ازمان ملل عنوان فصل هفتم منشور س

نويس آنوني  فصل هفت منشور سازمان ملل آه پيش 40تر شدن بند  براي روشن. است» تجاوزآارانه
ي فارسي بندهاي آليدي اين فصل از منشور  است، ترجمه ي شوراي امنيت بر آن مبتني قطعنامه

  :گردد روي خروجي سايت ايسنا درج مي دان برمن سازمان ملل براي عالقه
  VII فصل

  «اقدامات تجاوزآارانه هاي صلح و اقدام در رابطه با تهديدات صلح، نقض»
  39بند 

براي صلح، نقض صلح و يا اقدام تجاوزآارانه را تشخيص دهد و  گونه تهديد شوراي امنيت بايد وجود هر
 براي حفظ و 42 و 41آه چه معيارهايي بايد مطابق با بندهاي  بگيرد  تصميم هايي ارايه آند يا توصيه

  .المللي اتخاذ شود ثبات بين احياي صلح و
  40بند 

گيري  ها و يا تصميم اوضاع، شوراي امنيت ممكن است پيش از توصيه در راستاي جلوگيري از وخامت
 چنين معيارهاي مشروطي آه هاي مربوطه بخواهد به  از طرف39منظور شده در بند  ي معيارهاي درباره
داوري  پيش چنين معيارهاي مشروطي بايد بدون. گيرد، پايبند باشند ضروري يا مطلوب در نظر مي شورا

آه الزم است قصور در  شوراي امنيت بايد آن طور. هاي مربوطه باشد براي حقوق، ادعاها يا موضع طرف
  .پايبندي به چنين معيارهاي مشروطي را در نظر بگيرد

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

شود و ممكن است از اعضاي سازمان ملل بخواهد چنين  مي اثرگذاري بر تصميماتش به آار گرفته

www.iran-archive.com 



آهن،  اطات راهي آامل يا نسبي روابط اقتصادي و ارتب ها ممكن است وقفه اين .معيارهايي را به آار گيرند
شامل  هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ديگر ابزارهاي ارتباطاتي و قطع روابط ديپلماتيك را دريايي،
  .شود
  42بند 

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

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

  «.سازمان ملل را شامل شود
  

  تي امنی به قطعنامه شورانرایواآنش ا
  ٢٠٠۶ اوت ١ - ١٣٨۵ مرداد ١٠سه شنبه 

 گروه یشنهادي سازمان ملل متحد سرانجام روز گذشته قطعنامه پتي امنیشورا:  شرقیاسي سگروه
 ماه كی ماه وری قطعنامه، روز نهم شهرنیبر اساس ا.  آردبی را تصورانی ای در مورد پرونده هسته ا١۵
 شده است و در نيي تعومي اورانی سازی همه مراحل غنقي تعلی برارانی مهلت اانی به عنوان پاگرید

 بر اساس بند تي امنی شورامي با تصمرد،ی را نپذومي اورانی سازی غنی هاتي توقف فعالرانی آه ایصورت
 شامل پنج ١۵ گروه یاعضا.  روبه رو خواهد شدی اقتصادی هامی منشور سازمان ملل با تحر٧ فصل ۴١

 به همراه آلمان سيل فرانسه و انگن،ي چه،ي روسكا،ی سازمان ملل متحد آمرتي امنیائم شوراعضو د
 ارائه آرده بودند تا سران تي امنی به شورای بررسی قطعنامه را برانی اسی نوشيچند روز قبل متن پ

زمان  ساتي امنی عضو شورا١۴ روزیسرانجام د. آنندیري گمي شورا درباره آن تصمنی آشور عضو ا١۵
البته به گزارش مهر به نقل . دادمخالف ی مثبت دادند و تنها آشور قطر رای قطعنامه رانیملل متحد به ا
 مفاد آن ی در برخلی تعدی با آمني و چهي قطعنامه به درخواست روسنی متن اهي العربیاز شبكه خبر

 می تحرعیستار اعمال سر خواهي اولیشنهادي است، چرا آه قطعنامه پدهي رسبی به تصورانیدر مورد ا
 هشدار داده بودند آه یرانی قطعنامه مقامات انی ابیصو از تشي پگری دیاز سو. شده بودرانی ایاقتصاد

 اروپا معروف به یشنهادهاي صادر آند، مجموعه پرانی اهي را علی قطعنامه اتي امنیچنانچه شورا
 وزارت خارجه دو روز ی سخنگوی آصفضادريحم.  را از دستور آار خارج خواهند آرد»یشنهاديبسته پ«
 هشدار رانی اهي قطعنامه سازمان ملل علبی نسبت به تصورنگاران اش با خبی در جلسه هفتگزي نشيپ

 رانیمقامات ا.  به غرب و اروپا هشدار داده استنهي زمنی نبود آه در ایرانیاما او تنها مقام ا. داده بود
 خواهد دنظری تجدشی هااستي در سرانی ای قطعنامه اني چنبیبارها اعالم آرده اند آه در صورت تصو

 معاهده منع گسترش سالح ای ی تی مجلس ممكن است از ان پندگانی از نمایكی گفته به یآرد و حت
 سازمان ملل بر سر تي امنی عضو شورا١۴ حال ظهر روز گذشته نیبا ا.  خارج شودی هسته ایها
 است ی عربی عضو آن آه آشوركی و تنها دندي رسییبه توافق نها رانی در مورد ا١۶٩۶ قطعنامه بیتصو

 ی هسته ای هاتي فعالی تمامورماهی شهر٩ خی ملزم شده است تا تاررانیب آن مخالفت آرد و ایبا تصو
 دهد و ی مردادماه پاسخ م٣١ اروپا تا روز یشنهادي به بسته پرانی انكهیاعالم ا. اش را متوقف آند

 یشورا ري دبیجانی الری اروپا با علهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سریو حاصل خایمذاآرات ب
 برگزار ١۵ گروه ی آشورهاشنهاداتي در مورد بروآسل درخصوص ابهامات پراي آه اخی ملتي امنیعال

 ی آصفدرضايهر چند آه حم.  باشدرانی سازمان ملل در مورد اروزی قطعنامه دبی تصولی از دالدیشد، شا
 نمانده ی باقی طوالنیان آرده بود آه تا آخر مرداد زمهي به آنها توصكشنبهیوزارت خارجه روز  یسخنگو

 لي به دلیرانی قطعنامه ضدابی داده بود آه در صورت تصوزي هشدار را ننیاو البته ا. است و صبر آنند
زارش مهر به  حال به گنيدر هم. تر خواهد شدی اوضاع منطقه بحرانانهي منطقه خاورمی بحرانطیشرا

 خواست آه رانی سازمان ملل از ادر ني چندهی نمات،ي امنی قطعنامه در شورانی ابیدنبال تصو
 ی روز گذشته سر فصل هازي نترزی رویخبرگزار. آندزي پرهزي آمكی آرده و از اقدامات تحریشتنداریخو

  . را منتشر آردتي امنی در شورایبیمهم متن قطعنامه تصو
  . آمده استني سرفصل ها چننی گزارش مهر در ابه
 هسته ی و استفاده از انرژدي تولق،ي توسعه تحقی عضو برای بر حق آشورهادي ضمن تاآهياني بنی ا١
 هسته ی معاهده منع گسترش سالح ها٢ و كی ی براساس بندهاضي و بدون تبعزي با اهداف صلح آمیا
 ازجمله خود را ی سازی غنی هاتيفعال آند تا تمام ی درخواست مرانی از ا،ی تی موسوم به ان پیا

 ی انرژی المللني آژانس بی از سورانی اقدام انی درآورد و اقي و توسعه به حال تعلقي تحقی هاتيفعال
  . شودیی آزمای راستیاتم
 ٩ آگوست ٣١ خواهد تا ی می اتمی انرژی المللني آژانس برآلی مدی از محمد البرادعهياني بنی ا٢

 خود را ی هسته ای هاتي فعالرانی اای ارائه آند آه آرانی ای هاتي فعالتيز وضع را ای گزارشوریشهر
 را برداشته حكام ی عضو شورا٢۵ مورد درخواست ی گام هارانی اای آنطوري و همري خای آرده است قيتعل

  . ري خایاست 
 ٧ فصل ۴١اس بند  انجام ندهد براسی آگوست اقدام٣١ تا رانی اعالم شده است آه اگر اهياني بنی در ا٣

 بدون یی هامی خواستار اعمال تحر۴١بند .  اتخاذ خواهد شدی مناسبريمنشور سازمان ملل تداب
 بدون ییارهاي آه چه معردي بگمي ممكن است تصمتي امنی بند شورانیبراساس ا. استفاده از زور است

 یمكن است از اعضا به آار گرفته شود و مماتشي بر تصمی اثرگذاری برا،ی نظامیرويتوسل به ن
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 روابط ی نسبای ممكن است وقفه آامل نهایا. رندي را به آار گییارهاي معنيسازمان ملل بخواهد چن
 و ی ارتباطاتیابزارها گری و دییوی راد،ی تلگراف،ی پست،یی هوا،ییای و ارتباطات راه آهن، دریاقتصاد

  .  را شامل شودكيپلماتیقطع روابط د
 ی آه می تكنولوژني خواهد تا از انتقال اقالم، مواد و آاالها و همچنیها م از آشورسی نوشي پنی ا۴

  . آمك آند، ممانعت به عمل آورندرانی اكي بالستی موشكی و برنامه های هسته ای هاتيتواند به فعال
 را روشن ی آند تا تمام مسائل مهم مربوط به برنامه هسته ای از آژانس درخواست مني همچنهياني ب۵

 را آه ی شفاف سازی هاتي آند تا به بازرسان اجازه دهد تا تمام فعالی درخواست مرانی از اآند و
  . آژانس درخواست شود، انجام دهندیممكن است از سو

 الزام ی قانونري فصل تدابنی بند هفت منشور سازمان ملل است آه ا۴٠ قطعنامه براساس ماده نی ا۶
  .  دهدی شرح م رایی اجراري آورد و تدابیآور فراهم م

 آه دی گوی مرانی ای از سوی هسته ای سالح هاري از احتمال تكثی ضمن نگرانني همچنهياني بنی در ا٧
  .  استی المللني بتي حفظ صلح و امنی خود براتي متوجه مسئولتي امنیشورا

   قطعنامهبی به تصورانی اواآنش
 فیمحمد جواد ظر. ل متحد روبه رو شد در سازمان ملرانی اري قطعنامه با واآنش سفنی ابی تصواما
 ذآر آرد آه ی قطعنامه، اقدام انجام شده را اقدامنی ابی پس از تصوروزی در سازمان ملل درانی اريسف
 فی ظرتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشیبه گزارش خبرگزار.  نداردی و قانونی و اساس حقوقهیپا

 خود را ی هسته اساتي از تاسینس اجازه بازرس به طور مكرر به بازرسان آژارانی گفت آه انيهمچن
 آرد ی امر متهم منی را به قصور در ای اسالمی آه جمهوری اظهاراتیرانی اپلماتی دنیداده است و ا

 صلح و ی برایدید گونه تهچي هرانی ای هسته ازي صلح آمی هاتيفعال:  گفتفیظر.  اساس دانستیب
 ی هسته ای سالح هاري سازمان معاهده منع تكثنی اريقدام اخ رود و ای به شمار نمی المللني بتيامن
 تي امنی شورارياقدام اخ:  اظهار داشترانی اريسف.  نخواهد آردتی را تقوی المللني بی هامی رژگریو د

. ستدی خود بای پای رورانی اتا خواهند ی سازمان نمنی از طرف ها در ای دهد آه برخینشان م
 یو.  مجاز خواندري را مخرب و آامال غتي امنی شوراري اقدام اخفید آه ظر گزارش دازي نتدپرسيآسوش
 اقدام شورا نی مورد توافق است و ای اروپا در چارچوب زمانهی عالقه مند به گفت وگو با اتحادرانیا: گفت
  . را با مشكل مواجه آندیپلماسی تواند دیم
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

   جوشان جهانشهي همگینفت در د
  ٢٠٠۶ اوت ١ - ١٣٨۵ مرداد ١٠سه شنبه 

  الزي لديسع
 ی غنقي به تعلرانی ای اسالمی بر الزام جمهوری مبنتي امنی قطعنامه شورابیتصو:سرمقاله شرق

 جنوب یی استثناطی و شراانهي خاورمی در آنار بحران جاریالدي می ماه جارانی تا پای هسته ایساز
 استمداري سنجريسي آی آند آه هنری بدل میفي توصیني را به مصداق عهانيلبنان، منطقه خاورم

  .» جوشان جهانشهي همگید«:  منطقه به دست داده بودنی از اش،ي ها پال سییكایآمر
 ها از شدت آن ی غربی آه همگان حتیتي به جنوب لبنان و به خرج دادن سبعلي در تهاجم اسرائهم

 اتهام به سمت ران،انگشتی ای اسالمی در مورد جمهورشبیه د قطعنامبیدرشگفت اند، و هم در تصو
 هر ري آه از ابتدا هم تاثیدر حال.  استیستيوني صهمی رژیعنی آن یشگي متحده و متحد هماالتیا
 شتري هرچه بشی و افزااي دنی و جهان به مثابه انبار نفت و انرژانهي تحوالت بر اقتصاد خاورمنی ایدو
 شگفت نخواهد بود اگر گفته شود آه به هر حال مجموعه غرب و یري گجهي نتنی بود، اداي نفت پمتيق

 دالر در هر بشكه بر ١٠٠ آن تا متي قشی متحده، در مجموع با مسئله نفت و احتمال افزااالتی اژهیبه و
 احتمال، با آنچه نیا.  آنار آمده و خود را با آن منطبق آرده استانهي خاورمی و آتیاثر تحوالت جار

 یری پذبي نفت خام و آسی جهانمتي در قبال قیاآنون دست آم در آشور ما از مواضع جهان صنعتت
  . داردرتی شد، مغای برداشت م،ی انرژع منابی متحده، اروپا و ژاپن در برابر آمبود احتمالاالتیا
 شيپ سازمان ملل متحد از چند هفته تي امنی در شورارانی قطعنامه در مورد ابی آه تصوی حالدر

 آردند، آنگاه قاعدتا ی میني بشي نفت را پمتي قدی شدشی قطعنامه بر افزانی بود و همگان آثار ایحتم
 ساس حاري بسطی به جنوب لبنان در شرالي اسرائی جنگني سابقه ماشی بشي آمابیتهاجم نظام

ت خام بر اثر  نفی جهانمتي قشیافزا.  بودی منافع غرب مانی و آامال به زیري قابل جلوگدی بایآنون
 منطقه باشد، به نی ای نفتی از آنكه به سود آشورهاشي و پشي باري بسانه،ي بحران در خاورمشیافزا

 چندان به یی دهد، گوی است و چنانكه شواهد نشان می اتمی دوست هر دو طرف ماجراهيسود روس
 ی در مناقشه هسته انرای ای اسالمی مورد محاسبه مسئوالن جمهوردی نخواهد بود و نبازي غرب نانیز

 خود را در غرب ی ارزری هم ذخاران،ی ای اسالمی جمهوری حتانهي خاورمزي نفت خیآشور ها. رديقرار گ
 ای دهند و ی انجام می غربی با آشورهاای خود را ی مبادالت بازرگانشتري آنند و هم بی مینگهدار

 ی آه هر دو عضو دائمندی افزاید م خوی به فهرست شرآازي را نهي و روسني چران،یحداآثر مانند ا
 نی به مثابه صاحب بدترزي نرانی در مورد ای حتن،یبنابرا.  سازمان ملل متحد هستندتي امنیشورا

 دو ای كی با ی اضافی نفت خام، منابع ارزات حاصل از صادری ارزری دارنده ذخای آشور هاانيعملكرد در م
  .زدي انگی برنمتي آشورها حساسنی این برا گردد و چندای متروپل بازمیواسطه به آشورها
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 نی برابر شده اما همچنان به آوچك تر١٠ نفت خام ی جهانمتي آه در هشت سال گذشته قنيهم
 ی آشورهاژهی نشان دهنده آن است آه اقتصاد جهان و به ودهينجامي از رآود بر اقتصاد جهان نینشانه ا
 ی وابستگزاني منظما از م،ی دائما بهتر بر انرژیتیری و اعمال مدی اقتصادی بهره ورشی با افزایصنعت

 ری نفت خام و سامتيهرچه ق.  خود آاسته اندی ملدي دست آم سهم آن در تولای و نفت یخود به انرژ
 متيبا وجود ق.  آمتر خواهد بودزي آن نی آاراتر و درصد وابستگزي نتیری مدنی شود، اشتري بیمنابع انرژ

 درصد ۵ جهان امسال حدود ی رشد اقتصادشتر،ي دالر و ب١٠٠ ی هایني بشي نفت خام و پی دالر٧۵
  . آندی متی رقم حكاني از تحقق همزي نیالدي م٢٠٠٧ سال یني بشيبرآورد شد و پ

 و یی متحده و متحدان اروپااالتی ایاسي از جمله رفتار سشرفتهي پی آشورهای رفتار واقعی مبنابر
 رسد آه ی به نظر مني منطقه، چننی شرق و غرب ایو بحران جار در دانهي در منطقه خاورملياسرائ

به .  رودیم شي سالح پنی دارندگان ای رو براشي آن در مناقشات پی سالح نفت و آارآمدانیزمان به ز
 درصد ۵١ ناخالص جهان دي در مصرف نفت جهان سه درصد و سهم نفت در تولرانیهر حال سهم ا

 لي چه در تحلرانی ای در مناقشه هسته اري درگی طرف هاتي موقعليلاز آنجا آه همواره در تح. است
 ی و سو و ژرفات آننده آن به سمنيي نفت و اثر تعمتي تحوالت قی به روی المللني و چه بی داخلیها
 در ی به ضرورت بازنگرانهي خاورمی بتوان از دو بحران جاردی باز شده است، شای اژهی بحران حساب ونیا
  .دي موجود رسی هاليعنصر در تحل نی اگاهیجا

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
 تن ديگر 17 سرباز عراقي آشته و 20روي داد، ) شنبه سه(در اثر انفجار بمبي در شمال بغداد آه امروز 

  . زخمي شدند
  ٢٠٠۶ اوت ١ - ١٣٨۵ مرداد ١٠سه شنبه 

به نقل از خبرگزاري آويت، در اثر انفجار بمبي آه توسط ) ايسنا(ن ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويا
 نظامي عراقي آشته 20فردي مسلح در مسير شهر بيجي به تكريت واقع در شمال بغداد صورت گرفت،

  .  تن ديگر زخمي شدند17و 
مب گذاري شده يك فرد انتحاري از طريق يك خوردوي ب: از سوي ديگر، خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد

ي الكراده واقع در مرآز بغداد حمله آرد آه در اثر  به خودروهاي گشت پليسي و ارتش عراق در منطقه
 تن نيز زخمي 40در اين حمله . ها نيروهاي نظامي عراق بودند  تن از آن10 تن آشته شدند آه 14آن 

  . شدند
بغداد، دست آم هفت تن آشته گذاري شده در شمال شرق  چنين در اثر انفجار خودروي بمب هم

  . شدند
هاي پليس در شهرك مقداديه واقع در  دراثر انفجار اين خودروي بمب گذاري شده در مسير گشتي

شمال شرق بغداد و در نزديكي بيمارستان اين شهرك، هفت تن از جمله يك افسر پليس عراق آشته 
  . شود ده ميها چهار نيروي پليس دي در ميان زخمي. و هشت تن زخمي شدند

ي الشهدا در جنوب فلوجه نيز يك پليس را آشته و سه تن ديگر را  اي به منطقه افراد مسلح در حمله
  . زخمي آردند

نگار عراقي را در تل عفر از توابع شهر موصل ترور  افراد مسلح يك روزنامه: خبرگزاري آلمان نيز گزارش داد
  . آردند

گذاري شده در مرآز ايست  آرد آه براثر انفجار خودروي بمبيك مقام وزارت آشور عراق نيز اعالم 
  .  دو تن از افسران عراقي زخمي شدند بازرسي ارتش عراق در شرق بغداد،

در عين حال، اآرم سلمان سرمربي تيم ملي فوتبال عراق به دنبال تهديداتي آه عليه او وجود داشت، 
  . از سمت خود استعفا داد
  .  آرد آه در صدد خارج آردن نيروهاي خود از عراق استدولت اسلواآي نيز اعالم

 تن از نيروهاي اين آشور از عراق خودداري 100ي تاريخ دقيق براي خروج  نخست وزير اين آشور از ارايه
  . آرد

اسلواآي براي تعيين زمان خروج نيروهايش با شرآاي ائتالف : وزير دفاع اين آشور نيز اظهار داشت
  .ت عراق رايزني خواهد آردالمللي و دول بين

  
  مي کنی اشغالگر در عراق تالش میروهاي دادن به حضور نانی پایبرا: پارلمان عراق سيرئ

  ٢٠٠۶ اوت ١ - ١٣٨۵ مرداد ١٠سه شنبه 
 دادن به انی پایپارلمان عراق برا: امروز پس از ورود به دمشق اعالم کرد" یمحمود المشهدان"

  . کندیم در عراق تالش کای آمریاشغالگر
 پارلمان عراق به خبرنگاران در سي رئی فرانسه، المشهدانی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 است و ما در پارلمان عراق ی اضطراری در عراق حضورییکای اشغالگر آمریروهايحضور ن: دمشق گفت
 تالش کشورمان تي حاکم اشغالگر و بدست گرفتنیروهاي بر توان خودمان به حضور نهي با تکمي توانیم
   .مي کنیم
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 هی باشد که به سوری دولت در ماه مه گذشته ملي از زمان تشکی مسئول عراقني که اولیمشهدان
 کند ی را فراهم می جنگ داخلنهي تجاوزکارانه که زمیکشورش تمام طرحها:  کردديسفرکرده است، تاک

  . نظر داردریز
 هايلي از اسرائی گروهقی در عراق ازطریقدمات جنگ داخل اشغالگر را به فراهم ساختن میروهاي نیو

  . عراق دست بردارندی از دخالت در امور داخلمي خواستهایيکای از آمررايما اخ:  شد ادآوریمتهم کرد و 
 نخست ی عطری با ناجني رفته است، همچنهی شش روزه به سوری سفری پارلمان عراق که براسيرئ
  . کردداری کشور دنیجه ا خارری المعلم وزدي و ولریوز
 و شفاف درمورد کشته شدن افراد ی فورقي در بغداد خواستار تحقکای آمرري به سفی در نامه اشتري پیو
  . شدییکای آمریروهاي در شهر بعقوبه توسط نگناهيب
   

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   مردادماه10:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ١ - ١٣٨۵رداد  م١٠سه شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران تالش خود را به کار برده اند که قطعنامه شورای امنيت :بی بی سی

درباره پرونده هسته ای ايران را کم اهميت نشان دهند در حاليکه بيشتر اين روزنامه گزارش های مربوط 
در صفحات داخلی خود اخبار مربوط به مرگ به جنگ لبنان را در عنوان های اصلی خود منعکس کرده و 

  . اکبر محمدی و تخريب محل انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير را چاپ کرده اند
 در گزارشی از قول مسوول توزيع و توليد مواد نفتی در کشور نوشته ذخاير بنزين کشور بهتر از سرمايه

چ نگرانی نيست و بحثی که درباره بودجه گذشته است و تا پنج ماه آينده ذخيره بنزين داريم، جای هي
  .واردات بنزين می شود به معنای آن نيست که ذخيره نداريم

بندی بنزين به   در جمع خبرنگاران اعالم کرده اگر سهميه سرمايهزاده به نوشته  محمدرضا نعمت 
 گيری درباره اين  ميمتعويق افتد، واردات را ادامه می دهيم و نگرانی در اين زمينه نداريم ضمن اينکه تص

  مساله با دولت است و من اطالعی از آن ندارم 
اهميت گفته های مديرعامل شرکت توليد و پخش مواد نفتی به آن است که قبال اعالم شده بود از 

بودجه ای که مجلس برای واردات بنزين در نظر گرفته تنها هفتصد ميليون دالر باقی است و دولت بايد 
  . تکليف کار را روشن کندظرف هفته آينده

 در گزارش مفصلی درباره حضور چين در بازار ايران از قول صاحبان صنايع و عده ای از بازرگان کارگزاران
ابراز نگرانی کرده که طی سال های گذشته به دليل عدم نظارت دولت بر کنترل مرز ها شاهد ورود 

ر هستيم که موجب شده تا اختالالتی را کاالهای نامرغوب خارجی به خصوص کاالهای چينی به کشو
  .در بازار و توليد داخل شاهد باشيم

 درصد بازار ايران را در اختيار کاالهای چينی است و ٣٠يک نماينده مجلس به کارگزاران گفته است 
  .اقتصاد ايران در وضعيت نامناسبی به سر می برد که حاصل آن ورشکستگی صنايع و اصناف بوده است

 اسدهللا عسگراوالدی نفر دوم اتاق بازرگانی ايران با کارگزاران اين ابراز نگرانی ها به نوشته در مقابل
هر نوع محدوديتی برای ورود کاالهای چينی ابراز مخالفت کرده و گفته چين با توليد به مقياس وسيع 

ی کمک می کند و کاال که هزينه توليد هر واحد را کاهش می دهد به افزايش رفاه مصرف کنندگان ايران
وقتی دنيا تقسيم کار بين المللی را پذيرفته بايد پذيرفت چين خياطخانه و کفاشخانه دنيا شود و مزيت 

  .توليد ارزان آن به نفع ايرانيان نيز تمام شود
چند روزنامه صبح در خبرهای کوتاهی از مرگ اکبر محمدی در زندان اوين نوشته و بدون هيج تحليلی 

  .ات زندان ها را در مورد علت مرگ وی نقل کرده اندگفته های مقام
 منعکس شده آفتاب يزدخبر مربوط به حمله و تخريب دفتر انجمن اسالمی دانشگاه امير در روزنامه 

  .است
  

   مرداد9:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ جوالى ٣١- ١٣٨۵ مرداد ٩دوشنبه 

را به حمله اسرائيل به روستای قانا اختصاص داده روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های بزرگ خود 
و عکس ها و گزارش هايی درباره کشتار غيرنظاميان لبنان چاپ کرده اند و در اخبار داخلی، به کنار 
گذاشتن بسته پيشنهادی اروپا در صورت تصويب قطعنامه ای عليه فعاليت های هسته ای ايران، 

 از بازديد نمايندگان مجلس از بند امنيتی زندان اوين پرداخته گزارش های تازه ای از گرانی و جلوگيری
  .اند
 در گزارشی از ميزگردی درباره تحوالت لبنان خبر داده که در آن ابراهيم يزدی، احمد عتمادملیا

زيدآبادی و نماينده حزب اهللا شرکت داشتند و در آن نماينده حزب اهللا لبنان بارها از جانب حاضرين مورد 
  . ار گرفت، حاضرينی که حزب اهللا را در دادن بهانه حمله برای اسرائيل مقصر می دانستندپرسش قر
 صفی الدين که به دفاع از مواضع کنونی حزب اهللا در کشوری دست می زد که اعتمادملیبه نوشته 

ه خود اولين متهم حمايت از اين گروه شبه نظامی شيعه است، اسارت دو سرباز اسرائيلی را آنگونه ک
به نوشته اين روزنامه صفی الدين نماينده . گويند عامل روشن کردن آتش جنگ ندانست منتقدان می

کنيم و افزوده که اين اشتباه بزرگی  حزب اهللا در تهران گفته است ما حمله نکرديم، ما فقط دفاع می 
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 ها  يمان از تمام راهما هفت ماه برای آزادی اسرا. کنند ما جنگ را آغاز کرديم است که برخی گمان می 
  . ،ما دو سرباز اسرائيلی را برای آزادی اسرايمان گرفتيم.تالش کرديم اما نتيجه نداد

اهميت گفته نماينده حزب اهللا لبنان در تهران بدان است که روزنامه های تندرو تهران، از بحران لبنان به 
  . با اسرائيل را داردعنوان جنگی ياد می کنند که حزب اهللا از طريق آن قصد مبارزه 

 خبر داده که نخستين گروه از دانشجويان ايرانی که خواهان پيوستن به مقاومت مردم لبنان شرق
  .  روز موفق به عبور از مرز بازرگان شد۴هستند، پس از گذشت 

 از قول دبير اجرايی اين تشکل نوشته پس از تحصن دوروزه و درگيری های مختلف، ساعتی قبل شرق
کاروان از دانشجويانی که خواهان پيوستن به مقاومت مردم لبنان هستند از مرز بازرگان عبور کرد اولين 

اما اين گروه پس از عبور از مرز بازرگان پشت مرز ترکيه توسط مرزبانان ترکيه متوقف شد و مرزبانان ترک 
عنوان کردند و اعالم دليل اين توقف را استفاده از پرچم های حزب اهللا و پوشش لباس خاکی و چفيه 

  .کردند که بايد همانند مسافران عادی وارد خاک ترکيه شوند
 از بازديدهای هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئال، در آخرين روز ديدار خود از سرمايهروزنامه اقتصادی 

ايران گزارش داده و نوشته رييس جمهوری ونزوئال که خواستار گسترش روابط ايران و کشورش برای 
ساخت خودرو شده بود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه با توجه به فاصله طوالنی بين ايران و ونزوئال 
آيا توليد سمند در اين کشور توجيه اقتصادی دارد؟ گفت ايران با ونزوئال فاصله زيادی ندارد و ما بسيار با 

  . نی وجود ندارد گونه جای نگرا ايران نزديک هستيم، به طوری که در اين زمينه هيچ
المللی حضور داشته باشد  تواند در تمام بازارهای بين   چاوز گفته به نظر او ايران میسرمايهبه نوشته 

ای است که مزيت  زيرا در حال حاضر چين و آمريکا در تمام دنيا حضور دارند و شرايط ايران نيز به گونه 
  .های فراوانی در بخش اقتصاد دارد 

ه که با دخالت مستقيم رييس جمهوری قرارداد شرکت کرسنت برای صادرات گاز  خبر دادهمبستگی
ايران به امارات به راه افتاد و يک ميليارد دالر سرمايه گذاری که برای لوله گذاری در دريا و خشگی 

  . صورت گرفته بود نجات يافت
 خواستند  م در ايران میای هم در دوبی و ه  از قول يک نماينده مجلس تاکيد کرده که عده همبستگی

  . قرارداد فسخ شود اما خوشبختانه رييس جمهوری به طور مستقيم در اين ماجرا وارد شد
گفتنی است که ابهام در مورد سرنوشت شرکت کرسنت و صادرات گاز ايران به امارات چند ماه پيش در 

 و گفت با جلوگيری از عمليات اين زمانی آغاز شد که رييس ديوان محاسبات اين قرارداد را زيان آور خواند
  . قرارداد جلو تخلفی بيست ميليارد دالری را گرفته است

 از امضای قرارداد ديگری بين ايران و چين برای ساخت پااليشگاه فرآورده های نفتی خبر داده کارگزاران
 ايران و چين ياد که که در مراسم افتتاح آن سفير چين از اين طرح به عنوان بزرگترين طرح مهندسی بين

 ميليون يورو است و می تواند مناسبات دو کشور را توسعه ١۶٨ ميليارد و ٢کرد و گفته ارزش قرارداد 
  . دهد

به نوشته کارگزاران سفير چين در اين مراسم اشاره کرده که ما با پول خودتان پااليشگاه اراک را توسعه 
  . می دهيم 
ندگان اقليت مجلس از زندان اوين خبر داده و از قول اکبر اعلمی  از بازديد عده ای از نمايآفتاب يزد

 وزارت ٢٠٩نماينده تبريز نوشته با همه هماهنگی هايی که به عمل آمده بود امکان بازديد از بند 
  . اطالعات ايچاد نشد در حالی که حساسيت جامعه بيش تر مربوط به همين بند است

 ايجاد شبهه ٢٠٩فته است همين راه ندادن نمايندگان به بند  آقای اعلمی گدنيای اقتصادبه نوشته 
 رعايت بعضی موازين نمی شود از جمله ٢٠٩می کند گرچه در گفتگو با ساير زندانيان معلوم شد که در 

  . آن که زندانيان با چشم بند منتقل می شوند
ن وزير اطالعات به اين وضعيت نماينده تبريز با اعتراض از اين ماجرا وعده داد که به زودی با فراخواند

  .رسيدگی کند
های گسترده برق در خوزستان داده و   از قول نماينده آبادان در مجلس خبر از خاموشیهمبستگی

    .ها به اوج خود رسيده است گفته نارضايتی عمومی از اين خاموشی
های برق و  وشی  درجه برای خام۵٠ عبداهللا کعبی گفته است در گرمای باالی همبستگیبه نوشته 

قطع مکرر آب هيچ کار خاصی نشده و در حالی که وزير دولت سابق بارها به بازديد منطقه رفت وزير 
  . فعلی سری هم به آبادان نمی زند

 هزار نفر بود اما مشکلی از اين حيث ۴٧۵ جمعيت آبادان ۵٧نماينده آبادان تاکيد کرده که در سال 
 هزار نفر است با اين حال حادترين مشکل امروز ما ٣٠٠شهر حدود نداشتيم اما در حال حاضر جمعيت 

  .مشکل آب و برق در گرمای وحشتناک فعلی است
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