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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
  

  رانی ای پرونده هسته اراموني کتاب پنينخست
  ٢٠٠۶ اوت ۵ - ١٣٨۵ مرداد ١۴شنبه 
 توسط مرکز ی است که به تازگیعنوان کتاب»  بحرانتیری روز مد678 ؛ی هسته ایپلماسید«: آفتاب
 توسط دکتر نکی هم اکی استراتژقاتيمرکز تحق.  استدهي منتشر و به چاپ رسکی استراتژقاتيتحق

 در دو سال نخست ی و مسئول پرونده هسته ای ملتي امنی عالی سابق شوراري دب،یحسن روحان
 انی موسوني بر عهده حسزي الملل نني روابط بیژوهش ها معاونت پتيمسئول.  شودی مهادار

  . مذاکرات استمي سابق تیسخنگو
گاه  «ني کتاب نخستنی اک،ی استراتژقاتي الملل مرکز تحقني روابط بیبه گزارش معاونت پژوهش ها

 84تا مرداد )2003ژوئن  (82 محسوب شده و تحوالت خرداد رانی ای هسته ایپلماسیدور اول د» شمار
 یجمهور مستندات و عملکرد نظام حی تشرقتي کتاب در حقنیا.  قرار داده استی مورد بحث و بررسرا

  .  استی در دو سال نخست مواجهه با بحران هسته ارانی ایاسالم
 مواجه بود که محور ی با انتقاداترانی ای اسالمی تهران، جمهورکيپلماتی دتي طول دو سال اول فعالدر
 ران،ی ای اسالمی مخالف جمهوریگروه ها.  برخوردار بوده استبي عجی از تضاد انتقادات هموارهنیا

 ی میرضروري غیی آن را نرمش های نظام و منتقدان داخلشتري بی آن را ضامن بقایاسيرفتار س
 یی اروپای خود، کشورهای هانگيتي در میی اروپاهی متحده و اتحاداالتیمخالفان مستقر در ا. دانستند

 رفتار ز،ي نی کردند و منتقدان داخلی متهم میازدهي و امتیو با تهران را به ضعف، سستطرف گفت و گ
  .  دانستندی مني را چنی اسالمی جمهوریاسيس
مذاکرات .  کندی از مقاطع مختلف پرونده و نقاط عطف آن ارائه مقي مستند و دقیتی کتاب روانیا

 ی نقاط عطف پرونده معرفنی تری اصلسیقنامه پار، توافقنامه بروکسل و تواف1382سعدآباد در مهر ماه 
 مورد نقد زي و نی مورد بحث و بررسی آن مقطع و تحوالت داخلی المللني بی در فضاکیشده که هر 

 یامدهاي از سه توافقنامه فوق، دستاوردها و پکی به هر یصرف نظر از تحوالت منته. قرار گرفته است
 از جمله زي نی المللني و بی اجتماع،یتي امن ،ی اقتصاد،یاسي سه توافقنامه در ابعاد مختلف سنیا

  .  شده استحی طرفانه تشری است که به صورت بیموضوعات
 منصفانه ی قضاوت،یاسي سی هاغي ها و ضد تبلغي تواند فارغ از تمام تبلی متی کتاب در نهانی اخواننده
  . ختلف ارائه کند در مقاطع مرانی ای اسالمی جمهورکيپلماتی از رفتار دیو علم

 در تعامل با رانی ای پرونده هسته ای و حقوقی فنتي وضعحی کتاب، تشرنی ای بخشهانی مهمتراز
.  کندی قرار گرفته پرونده را روشن مهي از ابعاد در حاشیاري سازمان ملل است که بسی هسته ادبانید

 و ورده کتاب به وجود آانسندگی نوی برای مشهودی هاتی روند، محدودنی محرمانه ایگرچه بخش ها
 اطالعات نشي حال، نوع چنی داشته است با ای در پاري بسی را در مقابل ناگفته هایسکوت آشکار

 یری ارائه کننده تصوی المللني عرصه بی از کنش ها و واکنش هانانهي واقع بی هاليآشکار و ارائه تحل
  .  سازدی مجاب می اسالمی نظام جمهورماتي تصمیاست که خواننده را  به درست

 و یاسي سالتی فراتر از تمای کوشد در سطحیم»  بحرانتیری روز مد678 ؛ی هسته ایپلماسید«
  .  قرار دهدی مورد بازخوانري و فراگی ملی را به عنوان امررانی  ای پرونده هسته ا،یجناح
 یوان شاهد آشکار را به عنی بحران هسته اتیری بوده است که نحوه مدنی کتاب بر اسندگانی نوتالش

در . ندی نمانيي تبی المللني بزرگ بی با قدرت های در چانه زنرانی ای اسالمی و قدرت جمهوریاز کارآمد
 ز،ي آمضي تبعی و رفتارهارانی ای اسالمی جمهوری تهران، مواضع اصولی های چانه زنحیتشر
 یکردی با رورانی ایهسته ا ی هاتي در مواجه با فعالکای متحده آمراالتی ایرقانوني و غیرحقوقيغ
 قدرت ی بلوک هاری ساینینوع نقش آفر.  و مستند در معرض قضاوت خوانندگان قرار گرفته استیليتحل

 ی برایرانی ای هاپلماتی دی طاقت فرسای هاتي فعالزي گرفته تا جنبش عدم تعهد و نیی اروپاهیاز اتحاد
 است که ی مسائلگری از دزي حکام نید شورا متعدی در مذاکرات مختلف و نشست های منافع ملنيتأم

  . به آنها اشاره شده است
 ی سئواالت در سطحنیا.  پاسخ گفته استی کتاب به سئواالت فراواننی در اکی استراتژقاتي تحقمرکز

 است که رانی  ای و منافع ملتي کامال مرتبط با امنی و به عنوان امریفراتر از انتقادات معمول رسانه ا
 و توان رانی ایپلماسی پرونده، قدرت دقی عالمانه و عادالنه از حقاین خود را در معرض قضاوتخوانندگا

  . دهدی قرار می ملتي منافع و امننيتهران در تأم
  

آنيم و   فاقد بار حقوقي است و ما آن را رد مي  قطعنامه:علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي
آه در  بينيم پذيريم؛ اما دليلي نمي آنيم و تعليق را نمي مه را قبول نميما قطعنا  .پذيريم نمي تعليق را

  .تي گام بر نداريم.پي.چارچوب ان
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  ٢٠٠۶ اوت ۶ - ١٣٨۵ مرداد ١۵ كشنبهی
، دآتر علي الريجاني، دبير )ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته

ح امروز در آنفرانس خبري با حضور خبرنگاران ايراني و خارجي، صب شوراي عالي امنيت ملي آشورمان،
 توانند اي عليه ايران در شوراي امنيت مي اند با تصويب قطعنامه ها فكر آرده اروپايي شايد: اظهار داشت

ر رفتاري غير از آنچه د اگر آنها. آند دنبال مي NPT اما ايران افقش را مطابق. بر تصميم ايران تاثير بگذارند
هاي اتمي خود تجديدنظر  در سياست  به وجود آمده است پيش گيرند حتما5 + 1ي پيشنهاد  اثر ارايه

  .موقع اعالم خواهيم آرد آنيم آه اين تجديدنظر انواع مختلفي دارد آه به مي
يي ايران در شوراي امنيت مطرح  بحث هسته چند ماه پيش بود آه: وي در پاسخ به سوالي ديگر گفت

ها و برخي آشورهاي اروپايي  مطرح شود، اما آمريكايي ي اخير قرار بود آن موقع ين قطعنامهشد و ا
اين تصميم . بر اساس آن ابتكارشان پيشنهادي را به ايران ارايه آردند گفتند آه ابتكار جديدي داريم و

  اما وسط آار قبل ازبعد از مدتي آه پيشنهاد ارايه شد آن را مورد مطالعه قرار داديم، معقول بود آه ما
به نظر شما در . آردند اي را آه قرار بود قبال صادر آنند تصويب گيري همان قطعنامه پايان بررسي و نتيجه

  اين آار تناقض وجود ندارد؟
ي  ي بسته دهد آه در ارايه اروپا نشان مي رفتار: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، گفت

در عين حال آنها بايد بدانند آه اين گونه . است ديگري مطرح بودهپيشنهادي و بحث مذاآره چيز 
سازي اورانيوم و  سازي ما از غني نخواهد داشت و اگر به دنبال محروم ي ما ها تاثيري در اراده قطعنامه

  .آنند هستند اشتباه مي يي فناوري هسته
ي  ذشته اعالم آرديم اگر پروندهگيرند مثل سال گ اگر چنين رفتاري را در پيش: الريجاني تصريح آرد

ي پروتكل الحاقي از سوي مجلس  شود اجراي داوطلبانه يي ايران به شوراي امنيت گزارش هسته
اي از اين آار  آيد و بهره آار هم صورت خواهد گرفت پيش مي شوراي اسالمي لغو خواهد شد و همين

  .نخواهند برد
: ي اخير هستيد يا نه؟ گفت مذاآرات با وجود قطعنامه ي مهوي در پاسخ به اين سوال آه آيا حاضر به ادا

هايي  ما بر اساس اين آه اصل را بايد بر درستي آار بگذاريم آميته ي پيشنهادي ارايه شد، وقتي بسته
شد، اما قبل از اعالم نتيجه مسير ديگري  در آن به نحو تخصصي آار بررسي مي را تشكيل داديم آه

  .شد پيش گرفته
آنند ما حقوق ايران را در فناوري  آنها اعالم مي وراي عالي امنيت ملي آشورمان، با بيان اينكهدبير ش

ي منطقي  آيا اين گزينه: از آن استفاده نكنند، خاطر نشان آرد شماريم به شرط آنكه اتمي محترم مي
  است؟

ما مسير خود را مطابق . دهد  نمياي در تصميم ما رخ حادثه با اين آار آنها بايد بدانند آه: الريجاني افزود
يي ايجاد  آنها بودند آه در بسترهاي سالم حل و فصل موضوع هسته. دهيم مي قوانين آژانس ادامه

  .مشكل آردند
ايم، اما با رفتار اخير آشورهاي  آامل آرده 5 + 1 هاي خود را بر روي پيشنهاد ما بررسي: وي ادامه داد

  .ايجاد شده پاسخ دهند ياعتماد  بايد ابتدا به بي5 + 1
  

، دبير شوراي عالي امنيت ملي )ايسنا(دانشجويان ايران  يي خبرگزاري به گزارش خبرنگار انرژي هسته
آنيد،  اندازي مي ي دوم سانتريفيوژ را چه زماني راه مبني بر آنكه زنجيره آشورمان، در پاسخ به سوالي

 است و NPT ايران عضو. نظارت آژانس قرار داردآميز است و تحت  يي ايران صلح هسته فناوري: گفت
دهيم آه  مي يي را تا آنجا آه اقتضا آند گسترش پذير در دنياست و فناوري هسته آشوري مسووليت

  .گنجد ي سانتريفيوژ هم در اين بحث مي بحث زنجيره
شار و چماق را از پيش آنيم اما مذاآره تحت ف استقبال مي ي عادالنه الريجاني با بيان اينكه ما از مذاآره

 ي مقررات بينند آه به همه هاي ايران توجه آنند، مي اگر به سياست :دانيم، گفت شكست خورده مي
NPT آنم آه به مسير مذاآره وارد شوند  بنابراين توصيه مي. ي هر گونه مذاآره است آماده پايبند بوده و

  .خودشان اين مسير را تخريب نكنند و
ي نظر ايران نسبت به  سوال خبرنگاري آه درباره امنيت ملي آشورمان، در پاسخ بهدبير شوراي عالي 

اي آه صادر شده است فاقد بار حقوقي است و با دست  قطعنامه :پرسيد، گفت ي اخير مي قطعنامه
 آنيم و تعليق را لذا ما آن را رد مي. اندازند تخصصي را از فيض انتفاع مي المللي خود يك مرآز بين

  .ايم بوده ي مذاآره ما هميشه آماده. ايم آه تعليق را بپذيريم پذيريم؛ چرا آه تخلفي نكرده نمي
وگو و مذاآره نيست اما آنها بايد بفهمند نبايد به  گفت گوييم آه مجالي براي وي با بيان اينكه ما نمي

پيگير هستند و هيچ مردم ايران مردمي رشيدند و در بحث اتمي به جد  .زبان زور با ايران صحبت آنند
  .آند امضاء آند سازي را دنبال مي سازي ايران از غني سندي آه محروم تواند پاي آس نمي

: پرسيد، گفت ي راي مثبت چين و روسيه مي درباره الريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري آه از وي
آشورها ممكن . آند يالمللي نم خيلي آمكي به حل مسائل بين المللي تفسير ساده از معادالت بين
در عين حال اين . تصميم چين و روسيه تصميم خوبي نبود. گيري آنند تصميم است بر اساس منافع خود

 اين در حالي است آه ما. يي ايران لطمه زده است آفريني آنها در بحث هسته ظرفيت نقش تصميم به
آشورهاي مختلف  توانيم براي  نميما. ي ما بر توان ملي خودمان است ايم آه تكيه بارها اعالم آرده

  .دستورالعملي صادر آنيم
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مان را با يك تجربه  بايد توجه آرد آه ما دوستان :دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، ادامه داد
داشت منافع ايران با آشورهاي مختلف امري مستمر و درازمدت  هميشه بايد در نظر. آزماييم نمي
  .است

  .آنيم آشورهاي ديگر دنبال مي يك مسير طراحي شده در پيوند باما : الريجاني گفت
ي  اين مسئله را روشن آرده بوديم آه بسته ما از ابتدا: وي در پاسخ به سوالي ديگر اظهار داشت

ما اطالع داده بوديم آه . يك جواب يك خطي نداده بوديم  نقاط ضعف و قوتي دارد، ولي5 + 1پيشنهادي 
ها آار بررسي را  پس از اينكه در آميته. در درون مذاآرات رفع شود شنهادي بايدي پي ابهامات بسته
  .ابهامات و اشكاالت و نقاط مثبت در يك فهرست تهيه شده است انجام داديم

پيشنهاد آشورهاي اروپايي به عنوان يك امر بالقوه  :دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، ادامه داد
اما رفتار آنها در تصويب . توانست يك حرآت مثبت تلقي شود مي  شدن را داشتآه زمينه براي بالفعل

  .ايران به اين نگاه و فرصت به وجود آمده لطمه زد ي اخير عليه قطعنامه
آمد گفتيم آه در يك زمان منطقي بايد پيشنهاد را  وقتي آقاي سوالنا به ايران: الريجاني تصريح آرد

ابهامات مرتفع شود و زمينه براي داوري و مشخص شدن   پيشنهادبررسي آنيم تا بعد از بررسي
  .به وجود آيد هاي مشترك با طرف مقابل پارادايم

هاي مختلفي  خواهند در زمينه در اين بسته مي آنها: ي پيشنهادي، گفت وي با اشاره به محتواي بسته
وگوهاي  ه آرد؛ چرا آه به گفتبراي چنين آاري بايد حوصل خب،. با ايران روابط نزديك داشته باشند

  .درازمدت نياز دارد
آنها . ايران به مسيري آه قول داده بود پايبند است :دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، ادامه داد

  .ي راه رفتاري دو گانه پيش گرفتند ميانه هستند آه بايد توضيح دهند در
ي سابق آلمان  يوشكا فيشر، وزير امور خارجه تي اظهارا يي آشورمان درباره ي هسته مسوول پرونده

دست خالي بودن آقاي الريجاني در سفر به بروآسل  مبني بر اينكه يكي از داليل شكست مذاآرات
اما اينكه در بروآسل . آقاي فيشر در تهران اطالع دقيقي ندارم اوال از اظهارات دقيق: بوده است، گفت

ما در بروآسل به چند چيز تاآيد آرديم؛ اول آنكه . موجود استمتن مذاآرات  چه مذاآراتي صورت گرفت
بين پيش  اي در اين اگر آسي رفتار دوگانه. يي را قبول داريم ي هسته مذاآرات براي حل مسئله مسير

ي  ابهامات و اشكاالتش پايه رغم ي پيشنهادي علي دوم آنكه بسته. گرفته است بايد از خود او بپرسيد
ي  شود و زمينه براي حل مسئله توان بحث آرد تا ابهاماتش رفع ي آن ميمناسبي است آه رو

خواهيد با ايران دنبال آنيد مثل مشارآت در  مي سوم اگر روابط درازمدتي را. يي فراهم شود هسته
ي انرژي پايدار بايد آمي  هاي نوين و در زمينه منطقه، تكنولوژي اي، صلح و امنيت هاي منطقه پيمان

  .حوصله آنيد
اند آه در اين  بسيار مهم است آه آنها از ايران خواسته ي انرژي پايدار براي اروپا مسئله: وي ادامه داد

  .امر مشارآت داشته باشد
. اصول آار مشخص شد آه آار درستي هم بود ي اول آنم براي جلسه تصور مي: الريجاني تاآيد آرد
ما قبال هم به . اما اين آار درستي نيست. اشندداشته ب ي تعليق عجله ي مسئله شايد برخي درباره

  .پذيريم پيشنهاد سازنده و معقولي را مي آقاي سوالنا گفته بوديم آه هر
ي مردم ايران هستيم آه بايد از حقوق  نماينده ما: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، تصريح آرد

  .ايرانيان دفاع آنيم
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا امكان دارد ايران  ان، الريجاني دربه گزارش خبرگزاري دانشجويان اير

هايش  فرض آنيد آه ايران تعليق فعاليت: مدت بپذيرد، گفت در آوتاه اش را يي هاي هسته تعليق فعاليت
  ي چه چيزي بحث و مذاآره آنيم؟ صورت ما بايد درباره را پذيرفت در آن

هاي طرف مقابل داشته  صورت مسئله، اجزاء و نگراني ي مشترآي دربارهوي با بيان اينكه ابتدا بايد فهم 
ي ايران را در شوراي امنيت  ايران نطنز را تعليق آند و آنها پرونده آنند اينكه مطرح مي: باشيم، گفت

داريم بايد عاقالنه و منطقي  هايي آه بر مي گام. نگاهي آودآانه به مسئله است مسكوت بگذارند
ايران دارند  يي ي هسته ي نسبت به مسئله اگر دغدغه. انگارانه است ها ساده ينگونه توصيهلذا ا .باشد

  .نسخه بپيچند توانند از قبل براي مذاآرات اما نمي. بايد در مذاآرات آنها را رفع آنند
ر اين را اما اگ. به مذاآراتي آامال باز اعتقاد داريم ايم آه چندين بار تاآيد آرده: الريجاني تاآيد آرد

آنيم و هوشيارانه  ما رفتار آنها را به دقت رصد مي. خود مشكلي دارند پذيرند پس حتما در اندرون نمي
  .پيگير هستيم

توانند از ايران انتظار داشته باشند آه رفتار  مي آنها: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان گفت
  .پذيريم سازي را نمي ماما محرو. باشد اش داشته يي ي هسته شفافي در مسئله

ي پيشنهادي اروپا  نسبت به ابهامات بسته متقابلي وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پيشنهاد
همانطور آه رييس جمهور اعالم آردند : باشد؟ گفت ايران آي مي ارايه خواهيد آرد و زمان دقيق پاسخ

ها به نتيجه برسند   بوديم آه هر وقت آميتهما حتي به آقاي سوالنا گفته . اوت پاسخ خواهيم داد22
  .نداريم ي زمان دقيق تاآيد مان را بدهيم و آنقدر بر مسئله زودتر از وقت مشخص شده پاسخ توانيم مي

ي ابهامات بايد يك ساعت حرف بزنيم؛ مثال  درباره :ي ابهامات طرح پيشنهادي، گفت الريجاني درباره
 به رسميت شناختند، اما 2ي  يي مطابق ماده آميز هسته انرژي صلح اينكه آنها حقوق ايران را براي

ي  ؟ آيا حقوق ايران شامل چرخه NPT 4ي   و نه ماده2ي  چرا بر اساس ماده سوال ما اين است آه
 يي نيروگاه است و معناي ديگر آن يك معناي انرژي هسته NPT شود يا نه؟ در مقررات مي سوخت هم
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براي  ي سوخت اگر آنها چرخه. ي سوخت است ي ما با آژانس چرخه قشهي سوخت آه محل منا چرخه
سطح آزمايشگاهي و  آنند؛ در حالي آه ايران در ي تعليق را مطرح مي ايران را قبول دارند چرا مسئله

  سازي پرداخته است؟ تحقيقاتي به غني
 البرادعي تصريح در حالي است آه محمد اين: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد

  .منطقه و جهان نيست يي ايران تهديد صلح و ي هسته دارد برنامه مي
هاي مفتضحانه را برچيد و پذيرفت آه مردم  ريزي تئوري بايد براي آرامش منطقه ابتدا بايد: وي تصريح آرد
  .تامين آنند توانند مصالحشان را منطقه مي
ايران اين است آه در يك رفراندوم  سياست: تي سرنوشت دولت و ملت فلسطين گف وي درباره

مسلمان و مسيحي خودشان نسبت به  دموآراتيك آه با حضور مردم فلسطين اعم از يهودي
  . شان تصميم بگيرند سرنوشت

ي اظهاراتش در  سوال خبرنگاري آه از وي درباره دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به
ي اخير  ي سرسختانه را در واآنش به قطعنامه  من واژه :پرسيد، گفت مي هنديي  يك مصاحبه با روزنامه

 عليه ايران به آار نبردم در عين حال واآنش ايران ابعاد مختلفي دارد آه به مرور ديده شوراي امنيت
 آه در چارچوب بينيم پذيريم؛ اما دليلي نمي آنيم و تعليق را نمي خواهد شد؛ ما قطعنامه را قبول نمي

  .تي گام بر نداريم.پي.ان
  

يي را خواست ملي ايرانيان توصيف آرد و  هسته آوري دبير شوراي عالي امنيت ملي دستيابي به فن
. پذيريم حقوق ملت را استيفا آند، اما مذاآره تحت فشار را نمي راهبرد ايران اين است آه:  ادامه داد

  .هاي معقول هستيم پارادايم ي مذاآره با آماده
يي ايران به اظهارات رايس در  ي هسته برخورد با مسئله  با تاآيد بر دو گانه بودن رفتار آمريكا دروي

: يي چند جانبه با ايران اشاره آرد و ادامه داد  به مذاآرات هسته خصوص آمادگي واشنگتن براي ورود
ايران  ها با ي آن ت رابطههاي مختلف فشار وارد آورد آه در صور اظهارات آمريكا بر شرآت همزمان با اين
ايران مسيري . آمريكاست ها مبادرت خواهد ورزيد و اين نشاني از برخوردهاي متناقض به تحريم آن

  .آند دهد و حاضر است در مذاآره ابهام را رفع شفاف را ادامه مي
 را در خصوص اظهارات يوشكا وي نظرش دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوالي آه از

خواستار شد با بيان اين آه از اظهارات اين  ي سابق آلمان در تهران را فيشر، وزير امور خارجه
بخش بودن مذاآره ترديد   اگر آسي در نتيجه :ندارد، گفت مدار آلماني به صورت دقيق اطالع سياست

يي ايران ربطي به   و نقش رهبري منطقهرا به ايران ارايه آرده است يي پيشنهادي دارد، چرا بسته
 حساب نداريم و به ميزان ي بي ندارد؛ ما احتياج به شكالت و احترامات فائقه يي ي هسته مسئله

  .استعدادمان قصد داريم از حقوق خود استفاده آنيم
ض است، ابزارهاي الزم داشته باشيد آه اين حرف متناق گويند رهبري منطقه را بدون مي: وي ادامه داد

  .شناسيم و استعداد خود را مي ي ديگران نداريم احتياج به توصيه
يي ايران هم  ي هسته اين آه پرونده: تاآيد آرد به گزارش ايسنا، الريجاني در بخش ديگري از سخنانش

آنچه رخ . المللي انرژي اتمي فعال باشد، يك رفتار دوگانه است بين  آژانس در شوراي امنيت و هم در
شوراي امنيت مكاني براي رسيدگي . شود آه مساله به صورت سياسي دنبال مي دهد  نشان ميداده

  .صورت تخصصي نيست به مساله به
عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل، با اشاره به  دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين با انتقاد از

ما . هاي آمريكاست ت تاثير خواستاين شورا تح: تصريح آرد تعليق اجراي پروتكل الحاقي در ايران
خواهيم  ما نمي. دهيم مان را ادامه مي يي هاي هسته آنيم و فعاليت مي مسيرمان را با جديت دنبال

  .آاهش دهيم، اما طرف مقابل هم آاري نكند آه مجبور به واآنش شويم ها را نظارت
ايران با آشورهايي آه به آن راي قطعنامه بر روابط  ي تاثير وي در بخش ديگري از اظهاراتش درباره

اين مساله آه فعال تاثيري . آردند تا شكل قطعنامه قدري تغيير آند روسيه و چين تالش: اند، گفت داده
هاي تسليحاتي براي ايران چندان مهم نيست، چرا آه قدرت  همكاري. نداشته است ها بر همكاري
  .طقه است با ما همكاري آنندايران به قدري هست آه به نفع آشورهاي من تسليحاتي

است در صورت لزوم مدتي از نبود نفت ايران به خود  ي فيشر آه اروپا حاضر ي اين گفته الريجاني درباره
خواهند بلرزند، بگذاريد بلرزند؛ ما چه  آساني آه مي: اظهار داشت بلرزد، اما وضعيت را تحمل آند،

  .خواهيم از سالح نفت استفاده آنيم يا آسي بلرزد  نميما. هاي آنان دارد تصميم آنيم؟ اين بستگي به
ايران پيچيده نيست و با مذاآره قابل حل  يي بحث هسته: دبير شوراي عالي امنيت ملي تاآيد آرد

قدم نيستيم، ولي اگر  ما پيش. آنند تر مي را پيچيده شوند، اوضاع است، آساني آه به زور متوسل مي
  .را نيز تحمل آنند قب آنديگران چنين آنند، بايد عوا

. خيلي فرقي بين تيم جديد و قديم قايل نيستم :يي گفت ترين ويژگي تيم جديد هسته ي مهم وي درباره
يي در سطوح  هاي مربوط به بحث هسته تصميم. آنيم مي همه ايراني هستيم و در اهداف يك جور فكر

  .شود عالي آشور اتخاذ مي
يي را در اختيار دارد و اين چيز آوچكي  دانش هسته نون آشوري است آهايران اآ: الريجاني يادآور شد
يي را آنار بگذاريد، گفتيم به  به ما گفتند شما دانش هسته در يكي از مذاآرات. براي آشور نيست
تان معيوب است، اما جنگ رواني بود و زنجيره را راه  گفتند سانتريفوژهاي بعدتر. شما مربوط نيست

  .انداختيم

www.iran-archive.com 



دستاورد است و اگر پايداري بيشتري داشته  ها همه اين: ير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داددب
  .آنيم مان تالش مي هاي آينده براي نسل باشيد، دستاوردهاي بيشتري خواهيم داشت؛ ما

يد يي تاآ آميز هسته آوري صلح ايران در دستيابي به فن ي اين آه چرا طرف غربي بر بازداشتن وي درباره
شويد و بايد  شود و شما نيازمند آنها مي آينده سوخت فسيلي تمام مي ي چون تا چند دهه: دارد، گفت

سوخت  به شما المللي آه آقاي بوش گفته، سوخت بگيريد آه البته آنها به همان اندازه آه بين از بانك
  .آند دار مي آنند و اين استقالل ما را مساله دهند، فشار هم وارد مي مي

خواهيم روي پاي  المللي نداريم اما مي مراآز بين ما مشكلي براي تهيه سوخت از: الريجاني تاآيد آرد
در واقع ما مسووليت داريم تا در مقابل فشارهاي . آشور خودمان بايستيم و اين يعني استقالل

  .آشور بتواند روي پاي خود بايستد غيرمنطقي ايستادگي آنيم تا
ي نشست  عالي امنيت ملي آشورمان در ادامه انشجويان ايران، دبير شورايبه گزارش خبرگزاري د

هاي احتمالي از سوي غرب  ايران براي مواجهه با تحريم ي دآترين امنيت اقتصادي اش درباره خبري
خواستند آه از اين اهرم  ها از حدود دو سال پيش مي نيست و اين تحريم چيز فوري: خاطرنشان آرد
  .استفاده آنند

قطعا آنها هم از : بسياري در بر خواهد داشت، افزود المللي وي با بيان اين آه تحريم ايران تاثيرات بين
ابعاد مختلف اين موضوع تسلط داريم و بايد بدانند آه اگر خودشان آاري  آنند و ما بر اين مساله ضرر مي

  .بايد تبعاتش را بپذيرند آنند را مي
سناريوهاي مختلف داريم و از اين آه آنها در جايي مشكلي  ي شرايط مختلفما برا: الريجاني ادامه داد

مقابله آنيم، نگران نيستيم، ضمن اين آه زمان اين تهديدها به سر آمده و  ايجاد آنند آه نتوانيم با آن
 را قدرت  الزم برخوردار است آه بتواند با اين تهديدها مقابله آند و ما اين بسترهاي اقتصادي ايران از

  .داريم آه در شرايط خاص خودمان را منعطف آنيم
تر شدن  تواند به آشفته برخورد آشورهاي غربي مي ي چنين با اشاره به اين آه شيوه الريجاني هم

تان در اين راستا گام  تر شود و شما با تحريك تواند آشفته مي منطقه: اوضاع منطقه بينجامد، گفت
  .اي آرام نياز داريد تان به منطقه عبراي مناف داريد، اما شما برمي

: اش در ميان خبرنگاران گفت يي نشدن دو هفته ي ظاهر دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين درباره
ام و هر گاه آه الزم  يكي دو ماه است آه آنفرانسي نداشته وگوهاي پراآنده من تقريبا غير از گفت

گونه نبوده آه من دو هفته در جايي بوده باشم و آسي آنيم و اين  مي باشد چنين جلساتي را برگزار
  .مطلع نباشد

در پاسخ به سوال خبرنگاري آه موضع  به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين
ي  در اين خصوص محمد جواد ظريف، نماينده : را جويا شد، گفت1696ي  آشورمان در خصوص قطعنامه
حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه به صورت  ر شوراي امنيت ودايم جمهوري اسالمي ايران د

  .اند گيري آرده هماهنگ موضع
در اين صورت آنها : دانست و افزود" بسيار بسيار بعيد" الريجاني انجام اقدام نظامي عليه آشورمان را

تي مجوز .پي.نآه تهديد ايران يعني اين آه ايران بر اساس ا آنند، ضمن آن بيش از ما ضرر مي
  .يابد آاري را مي مخفي

يي را انجام دهند، اما اگر هم چنين  آار احمقانه دانم آه آنها چنين بسيار بعيد مي: وي تاآيد آرد
  .خواهيم بود و فكر آنجاي آار هم شده است اقدامي صورت بگيرد، ما همچنان مقاوم

  
  وى آمريكا  تحريم هفت شرآت تسليحاتى به دليل معامله با ايران از س

  ٢٠٠۶ اوت ۵ - ١٣٨۵ مرداد ١۴شنبه :رادیو آلمان
دولت آمريكا هفت شرآت تسليحاتى را به دليل انجام معامله با ايران در ليست سياه خود :  واشنگتن

اين هفت شرآت شامل دو شرآت روسى، دوشرآت هندى، دو . قرار داد آه مورد تحريم واقع ميشوند
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمريكا، دولت اين . ت از آوبا هستندشرآت از آره شمالى و يك شرآ

در اين گزارش همچنين آمده است آه . آشور در آينده هيچ گونه خريدى از اين شرآتها نخواهد داشت
وزارت خارجه . اين شرآتها به ايران سالح هاى آشتار دسته جمعى و سيستم موشكى فروخته اند

از سوى ديگر جرج بوش رئيس جمهور .  آمريكا، آن را غير قانونى خواندروسيه ضمن انتقاد از تحريم
آمريكا قانون تحريم اقتصادى ايران در عرصه سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز را تا روز بيست و نهم 

  .سپتامبر تمديد آرد
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  . الهويه در رود دجله خبر داد  جسد مجهولپليس عراق از آشف چهار
  ٢٠٠۶ اوت ۶ - ١٣٨۵ مرداد ١۵ كشنبهی

اين : به نقل از خبرگزاري آويت، پليس عراق اعالم آرد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . شد، در رود دجله پيدا شدند اجساد آه چشم و دست بسته بودند و آثار گلوله در بدنشان ديده مي

 آيلومتري جنوب غرب 7افراد مسلح يك فرد معلول را در الحويجه واقع در : مچنين پليس اعالم آرده
  . بغداد ربودند
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 فرد مظنون به دست داشتن در 37نيروهاي ارتش عراق :  اعالم آرد )يكشنبه(ارتش عراق نيز امروز 
  .  بغداد را دستگير آردند آيلومتري غرب110ي شهرهاي الرمادي واقع در  عمليات مسلحانه در حاشيه

 مظنون را دستگير و بمبي را در مسير 37نيروهاي عراقي طي عمليات تعقيب افراد مسلح در الرمادي 
  . منتهي به شهرك هيث آشف آردند

هاي بازرسي  خودروهاي گشتي نيروهاي عراقي در اين عمليات مشارآت داشتند و ارتش عراق ايست
  .  بودرا در شهر الرمادي ايجاد آرده

طي حمالتي در مناطق : خبرگزاري آلمان نيز به نقل از مرآز پليس بعقوبه در مرآز ديالي گزارش داد
  . مختلف استان ديالي در شمال شرق بغداد، هشت تن آشته و زخمي شدند

. ي السعديه در نزديكي بعقوبه سه تن از اهالي منطقه زخمي شدند اي در منطقه در اثر پرتاب خمپاره
ي جرف الملح در شمال بعقوبه نيز يك غير نظامي آشته و يك تن  ي افراد مسلح به منطقه ر حملهدر اث

  . ديگر زخمي شدند
ها  ي ابي صيدا واقع در شمال شرق بعقوبه نيز سه تن آه يكي از آن اي ديگر در منطقه در پرتاب خمپاره

  . از افراد پليس بود زخمي شدند
ي نيروهاي چند مليتي آمده است آه طي عمليات نيروهاي  در بيانيه: خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد

  . اند  تروريست دستگير شده300آمريكايي در ماه گذشته در سراسر عراق 
 فرد مسلح آشته و پنج تن ديگر 25اند آه طي آن   عمليات نظامي را صورت داده150نيروهاي آمريكايي 

  . اند  تن دستگير شده300زخمي شدند و 
نيروهاي امنيتي عراق طي روزهاي آينده مسووليت امنيتي : ي امنيتي ناصريه اعالم آرد يس آميتهري

  . گيرند اين استان را از نيروهاي ايتاليايي تحويل مي
ي افراد مسلح به آاميوني در شمال بغداد دو  در اثر حمله: از سوي ديگر، خبرگزاري شينهوا گزارش داد

  . راننده آشته شدند
  

   اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل
  

   مرداد15:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ۶ - ١٣٨۵ مرداد ١۵ كشنبهی

روزنامه های امروز تهران از دو مجلسی که برای بزرگداشت مشروطيت در صدمين :بی بی سی
 يک مجلس با پيام رهبر سالگرد آن در تهران برپا شده گزارش هايی در صفحات اول خود نقل کرده اند که

و سخنان رييس مجلس شکل گرفته و مجلس ديگر با حضور محمد خاتمی رييس جمهور سابق و چهره 
  .های سرشناس اصالح طلبان

آماری درباره افزايش واردات ايران از امارات، اخباری درباره حذف يارانه کاغذ به ناشران کتاب، و کم آبی 
 روزنامه هاست که همچنان گزارش های مربوط به جنگ لبنان را در  شهر کشور از جمله مطالب١۵٠در 

  .صدر اخبار خود نگاه داشته اند
خبر از شليک موشک هايی به " بيست کيلومتری تل آويو" با عنوان بزرگ جمهوری اسالمیروزنامه 

ای حزب خبر داده که موشک ه" تل آويو سی کيلومتر" با عنوان بزرگ کيهانعمق خاک اسرائيل داده و 
  .اهللا فقط سی کيلومتر با پايتخت اسرائيل فاصله دارند

 از مالقات نماينده حزب اهللا لبنان در تهران با مديران و دبيران استانی حزب موتلفه اسالمی خبر رسالت
اين جنگ برای همه جهان اسالم و دشمنان جنگ : داده و از قول صفی الدين در اين جلسه نوشته

  .  اين جنگ پيروزيمسرنوشت است و ما در
 فرمانده ارشد خود را ۴اسرائيل حداقل :  بدون ذکر ماخذ و به عنوان اطالعات دريافتی خود نوشتهکيهان

وی .  از جمله اين افراد است۴به دليل ناکامی در مواجهه با حزب اهللا برکنار کرده که فرمانده لشکر 
  . مستقيمًا از سوی نخست وزير برکنار شده است

، اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل رئيس ستاد مشترک ارتش را به دليل مخالفت با کيهانه به نوشت
سپرده و وی را مسئول کل » موشه کاپلينسکی«روش نظامی خود برکنار کرده و کار را به جانشين او 

  . جنگ معرفی کرده است
کوت مشکوک و حمايت  بدون اشاره به ماخذ خبر خود نوشته با تداوم سجمهوری اسالمیروزنامه 

آميز سران عرب، به ويژه ملک عبداهللا، پادشاه عربستان و حسنی مبارک، رئيس جمهور مصر، بمباران و 
قتل عام مردم لبنان ادامه دارد اما ملتهای عرب و نخبگان اين کشورها به جبهه مقاومت اسالمی 

  .پيوسته اند
وسيه اظهار کرده است نتيجه گرفته که روسيه به  با نقل جمله ای که ماه مه گذشته وزير دفاع رکيهان

 که هفته گذشته با موافقت اعضای شورای امنيت سازمان ١۶٩۶تحريم ايران تن نخواهد داد و قطعنامه 
  .ملل از جمله روسيه عليه ايران وضع شده است، قابليت اجرا ندارد

ناشران خبر داد در حالی که اتحاديه  معاون وزارت ارشاد از حذف يارانه کاغذ برای کارگزارانبه نوشته 
ناشران اعالم داشته که در وضعيت موجود که دولت بخشی از بهای کاغذ را به ناشران يارانه می دهد، 

  .اين صنف با مشکل تهيه کاغذ روبروست
 يک عضو کميته مخابرات مجلس هفتم گفت نسبت به سال های گذشته در فيلترينگ شرقبه نوشته 

 نوشته است احمد بزرگيان با شرق. به بيشتر، دقيق تر و هدفمندتر عمل می کندسايت ها با تجر
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تاکيد بر اين که اکثر کشورهای دنيا در ارتباط با سايت و ماهواره از سيستم فيلترينگ استفاده می کنند 
  . گفته فيلترينگ مسئله ای عمومی برای حفاظت از فرهنگ بومی و ملی هر کشوری است

 روزنامه اقتصادی تهران منتشر کرده با واردات نزديک به هشت ميليارد دالر سرمايهکه بنا به گزارشی 
ترين شريک تجاری ايران در  کاال از امارات طی سال گذشته، عالوه بر حفظ جايگاه امارات به عنوان بزرگ 

  .  ميليارد دالر افزايش يافت۵/١های اخير، حجم واردات ايران از آن کشور بيش از  سال
اردات ايران از امارات که صادرات دوباره خوانده می شود مربوط به کاالهايی است که امکان صادرات و

  .مستقيم آن ها وجود ندارد و از طريق بنادر و موسسات امارات به کشور وارد می شود
 به نقل از انجمن صنفی مطبوعات خبر داده اند که امروز انتخابات کارگزاران و  شرقروزنامه های

  . انجمن صنفی مطابق اعالم قبلی برپا می شود و نامه اخير وزارت کار اثری در اين انتخابات ندارد
 نامه ای را به امضای عده ای از روزنامه نگاران شاغل در همان روزنامه و روزنامه  رسالتاما روزنامه

ه خود را برای شرکت های ديگر جناح راست به چاپ رسانده که در آن آمده است اين عده با وجود آن ک
در انتخاباتی رقابتی و سالم آماده کرده بودند با رويت نامه وزارت کار از شرکت در انتخابات سرباز می 

  . زنند
وزارت کار در نامه ای که هفته گذشته برای هيات رييسه انجمن صنفی روزنامه نگاران ارسال کرد از آن 

ل جلسه ای برای انتخابات خودداری کنند، در حالی که ها خواست که قبل از اصالح اساسنامه از تشکي
اعضای هيات رييسه انجمن صنفی با ارائه نامه ای از معاون وزارت کار نشان داده اند که وزارت کار قبال 

  .اجازه اين کار را داده است
  

   مرداد14:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ۵ - ١٣٨۵ مرداد ١۴شنبه 

ای امروز تهران برای سومين هفته پی در پی در عنوان های خبری خود از روزنامه ه:بی بی سی
  . پيروزی های حزب اهللا و شکست اسرائيل خبر داده اند

گزارش هايی از اجالس فوق العاده سران کنفرانس اسالمی و انتقاد به سفر وزير خارجه سابق آلمان 
  . به تهران از جمله عنوان های اين روزنامه هاست

 گزارشی از تظاهرات نمازگزاران در تهران را در برابر سفارت بريتانيا در باالی صفحه اول خود سرمايه
نقل کرده و در عکسی از اين تظاهرات روحانی جوانی را نشان داده که تابلو سفارت را به اعتراض کنده 

  . است 
، ضمن اعتراض به  همين روحانی در همان حال که حرکت خود را تاريخی خواندهسرمايهبه نوشته 
  . های بريتانيا از اسرائيل، اخراج سفير بريتانيا از ايران را خواستار شد حمايت

هايی از  اهللا و عکس کنندگان با در دست داشتن پرچم حزب تجمع: کارگزارانبه نوشته روزنامه 
 لبيک يا«، »ابوالفضل علمدار، سيد حسن نگهدار«سيدحسن نصراهللا، سردادن شعارهايی چون 

ها شد و  به طرف سردر سفارت انگليس هجوم بردند که نيروی انتظامی مانع حرکت آن» نصراهللا
  . کنندگان در اين زمان با سردادن شعارهايی خواستار کناررفتن ماموران حاضر شدند تجمع

" عقب نشينی آمريکا، اسرائيل و انگليس در برابر حزب اهللا" در عنوان اصلی خود از جمهوری اسالمی
تفسير روزنامه های اسرائيلی را " خاورميانه تغيير نکرد حزب اهللا قهرمان شد" با عنوان کيهانبر داده، خ

در صدر اخبار خود نقل کرده و در سرمقاله خود نوشته ملت های مسلمان به حمايت از حزب اهللا لبنان 
وشی روحبخش برخاسته و راهی برای حضور مستقيم در جبهه نبرد جست وجو می کنند و اين سر

  . برای جهان اسالم و کابوسی دردناک برای اسرائيل و برخی از سران سازشکار کشورهای عربی است
 ادامه نبرد لبنان می تواند خروش مردم در کشورهای سازشکار عربی را به کيهانبه نظر مدير روزنامه 

 سازشکار برای مقابله شورش عليه حاکميت و دولت های اين کشورها تبديل کند و چنانچه دولت های
به ارتش متوسل شوند، از آنجا که بدنه ارتش ها از ميان مردم برخاسته اند، پيوستن ارتش به مردم و 
فروپاشی دولت های سازشکار می تواند نتيجه قابل انتظار و صد البته، حيات آفرين برای جهان اسالم 

  .باشد
 در آفتاب يزدی از حزب اهللا لبنان خبر داده اما  در صدر اخبار خود از حمايت سران کشورهای عربشرق

  . تيتر بزرگ صفحه اول خود از برخورد سرد کشورهای عربی با حزب اهللا سخن رانده است
 رييس جمهور ايران در اجالس سازمان کنفرانس اسالمی که برای رسيدگی به شرقبه نوشته 

  . محقق خواهد شد، اما بدون اسرائيلخاورميانه جديد حتما : وضعيت لبنان تشکيل شده بود، گفته
احمدی نژاد تاکيد کرده که رژيم اسرائيل در حال اضمحالل است و درمان اصلی منطقه :  نوشتهشرق

  .حذف اين رژيم است
 در انتقاد از گفته های يوشکا فيشر، وزير خارجه سابق آلمان که هفته گذشته به دعوت مرکز کيهان

فردی با چنان : مجمع تشخيص مصلحت نظام در تهران بود پرسيدهمطالعات استراتژيک وابسته به 
مواضعی در ايران چه می کرد؟ آيا چنين سفرهايی در راستا و هماهنگ با سياست خارجی و 

  ديپلماسی هسته ای دولت اصولگراست؟ 
م در ايران  با اشاره به ديدگاه های انتقادآميز آقای فيشر درباره غنی سازی اورانيوکيهاننويسنده مقاله 

دولت و ملت ايران چه سودی از اين سفر برده است؛ جز آنکه اين بار حقوق و منافع ايران نه از : پرسيده
نيويورک و برلين و پاريس و بروکسل بلکه از جايی در دل تهران مورد پرسش و ترديد قرار گرفته است؟ تا 

  دوست خود قلمداد کنيم؟کی بايد با ما دشمنی کنند و ما با اصرار و ابرام آنها را 
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