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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

   شوراي امنيت سازمان ملل1737متن آامل قطعنامه 
  ٢٠٠۶ دسامبر 24 - ١٣٨۵  دی 3ه یکشنب

 شوراي امنيت را جهت اطالع مخاطبان ١٧٣٧ ي  قطعنامه متن آامل) ايسنا(ران خبرگزاري دانشجويان اي
  :آند منتشر مي

  شوراي امنيت،»
 ٢٠٠٦  ژوئيه ٣١  مورخ ١٦٩٦ رياست شورا و قطعنامه  ٢٠٠٦  مارس ٢٩ مورخ  ١٥/٢٠٠٦/S/PRST بيانيه -

  شود، خود را يادآور مي
آند و حق آشورهاي عضو را  تاآيد مي يي هستههاي  بر تعهدش به معاهده منع گسترش سالح -

يي براي  تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته اين معاهده براي توسعه، II و I مطابق با بندهاي
  شناسد، رسميت مي اهداف صلح آميز، بدون تبعيض به

انرژي اتمي و متعدد مديرآل آژانس بين المللي  هاي اش درخصوص گزارش بار ديگر بر نگراني جدي -
 ١٤/٢٠٠٦/gov يي ايران از جمله قطعنامه ي هسته با برنامه هاي شوراي حكام آژانس در رابطه قطعنامه
  آند، تاآيد مي

 مدير آل آژانس، ٢٠٠٦ ي   فوريه٢٧ آند آه گزارش  باره بيان مي اش را در اين بار ديگر نگراني جدي -
آند، از  يي ايران را ارايه مي اده درخصوص برنامه هستهتعويق افت هاي به فهرستي از مسايل و نگراني

 يي نظامي داشته باشد و نيز اين آه آژانس قادر نيست به اين تواند ابعاد هسته مي جمله مواردي آه
  هاي غيرشفاف اعالم نشده در ايران وجود ندارد، نتيجه برسد آه مواد و فعاليت

مدير آل آژانس و  (٢٧/٢٠٠٦/gov ) ٢٠٠٦ آوريل  ٢٨ ش اش را در خصوص گزار بار ديگر نگراني جدي -
ي آن اين است آه بعد از سه سال تالش براي روشن  از جمله هاي اين گزارش بيان مي آند که يافته

هاي موجود در اطالعات همچنان باعث نگراني است  يي ايران شكاف هسته ي ي وجوه برنامه آردن همه
هاي اعالم نشده  دهي نسبت به نبود فعاليت در خصوص اطميناندر تالشهايش  و آژانس قادر نيست

  پيشروي آند، درايران
 و ٢٠٠٦  اوت ٣١ ، ٢٠٠٦  ژوئن ٨ هاي  در گزارش آند آه همان طور آه با نگراني جدي خاطر نشان مي -

آه در هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري را آنطور  ايران فعاليت  تاييد شده است،٢٠٠٦  نوامبر ١٤ 
 به حالت تعليق در نياورده، همكاري با آژانس را طبق پروتكل الحاقي  شده است،  معين١٦٩٦ قطعنامه 

شوراي  ١٦٩٦ هاي مورد تقاضاي شوراي حكام را برنداشته و شروط قطعنامه  نكرده است، ديگر گام آغاز
ايران از برداشتن چنين  ريخوددا) شورا(امنيت را آه براي اعتماد سازي ضروري است، نپذيرفته است و 

  آند، هايي را سرزنش مي گام
آردن راه حلي بر اساس مذاآره آه اطمينان دهد  هاي سياسي و ديپلماتيك براي پيدا بر اهميت تالش -

آند و خاطرنشان مي آند آه  اهداف صلح آميز است، تاآيد مي يي ايران صرفا داراي ي هسته برنامه
شاعه درهرجاي ديگري است و از تداوم تعهد چين، فرانسه، آلمان، ا چنين راه حلي به نفع منع

  انگليس و آمريكا براي رسيدن به يك راه حل از طريق مذاآره استقبال مي آند، فدراسيون روسيه،
 و ١٦٩٦ متقاعد آردن ايران به پذيرش قطعنامه  مصمم است با اتخاذ معيارهاي مناسب به منظور -

اتمي تصميمات خود را اجرايي آند و تا زمان برآورده شدن اهداف  لمللي انرژيهاي آژانس بين ا خواسته
  يي و موشكي ايران محدود آند، هاي حساس هسته آوري فن ي اين قطعنامه توسعه

يي ايران و ادامه شكست ايران دربرآوردن  هسته ي اش را از خطرات اشاعه آه برنامه نگراني -
 شوراي ١٦٩٦ المللي انرژي اتمي و پايبندي به شروط قطعنامه  ينهاي شوراي حکام آژانس ب خواسته

مسووليت اوليه خود بر اساس منشور سازمان ملل براي حفظ و تامين صلح  سازد و به امنيت مطرح مي
  المللي توجه دارد و امنيت بين

  : آند و مي منشور سازمان ملل متحد عمل VII  فصل٤١ طبق بند  -
 هاي شوراي حكام را آه در قطعنامه درخواست  ايران بايد بدون تاخير بيشترتاييد مي آند آه -١ 

gov/براي اعتماد سازي نسبت به منحصرا صلح آميز بودن  اين شورا مطرح شده است و ١٤/٢٠٠٦
  .مانده ضروري است را بپذيرد باقي اش و حل مسايل يي ي هسته برنامه

  :يي اشاعه را به حالت تعليق درآورد هسته اي حساسه ايران بايد بدون تاخير بيشتر فعاليت -٢ 
ي  از جمله تحقيق و توسعه آه بايد به وسيله  همه فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري-الف

  آژانس راستي آزمايي شود؛
سنگين از جمله ساخت يك رآآتور تحقيقاتي آب   آار بر روي همه پروژه هاي مربوط به رآآتور آب-و ب
  آزمايي شود؛ ي آژانس راستي ين آه بايد به وسيلهسنگ
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الزم را جهت ممانعت از تامين، فروش و يا انتقال  ي آشورها بايد اقدامات گيرد آه همه تصميم مي -٣ 
هاي مربوط به  آوري آه ممكن است به فعاليت تجهيزات، آاالها و فن مستقيم و غيرمستقيم اقالم، مواد،

يي منتهي شوند، از  هاي پرتابي سالح هسته ب سنگين و يا توليد سيستمو آ سازي، بازفرآوري غني
 دارشان و يا براي استفاده ها و هواپيماهاي پرچم ي اتباعشان و يا قايق و يا به وسيله طريق قلمروشان

  :ها از اين قرارند آوري اين فن. در يا به نفع ايران جلوگيري آنند
 در سند Rev.8/Part1/٢٥٤/INFCIRC و از B.7 ,B.2, B.3, B.4 B.5, B.6  آنهايي آه در بخش هاي-الف
s/اند مشخص شده ٨١٤/٢٠٠٦.  
ذآرشده  ٨١٤/٢٠٠٦/s در سند Rev.8/part1/٢٥٤/INFCIRC از B.1 و A.1 هاي آنهايي آه در بخش-ب

  :انتقال است، به جز تامين، فروش و
ن تجهيزاتي براي رآآتورهاي آب سبك به آار چني قرار داشته باشند وقتي آه B.1 تجهيزاتي آه تحت -

  مي روند،
يي  ي سوخت هسته مطابق با عناصر مونتاژ شده زماني آه A.12 اورانيوم با غناي آم تحت پوشش -

  براي چنين رآآتورهايي باشد،
به جز فروش، انتقال و تامين مواردي آه در بخش  اند،  ، ذآر شده٨١٥/٢٠٠٦/S  آنهايي آه در سند-ج
 ١٩،A.3 ي مقوله II است، به آنها اشاره شده  
ي تعيين شده در پاراگراف  آه شوراي امنيت يا کميته آوري  هرگونه اقالم، مواد، تجهيزات، کاالها و فن-د

سازي يا بازفرآوري  هاي مرتبط با غني تواند به فعاليت اين مواد مي  آن را ضروري دانسته باشد آه١٩ 
  .يي منجر شود هاي هسته هاي پرتابي سالح  توسعه سيستمسنگين يا اورانيوم يا آب

الزم را براي جلوگيري از تامين، فروش يا انتقال  گيرد آه همه کشورها بايد اقدامات تصميم مي -٤ 
ها يا  ي اتباعشان و يا استفاده از قايق قلمروشان يا به وسيله مستقيم يا غيرمستقيم از طريق

 راي استفاده در ايران يا به نفع آن انجام دهند و خواه منشا موارد زير، مواد،يا ب هواپيماهاي پرچمدارشان
  :آوري از خاک آنها باشد يا نباشد تجهيزات، کاالها و فن

شد، اگر کشور صادر کننده مشخص کند که  مشخص Rev7/part2/٢٥٤/INFCIR  مواردي که در-الف
  هاي مرتبط به آب سنگين ربط دارند، ي يا فعاليتبازفرآور هاي مرتبط به غني سازي، آنها با فعاليت

فهرست نشده باشد، اگر کشور  ٨١٥/٢٠٠٦/s يا ٨١٤/٢٠٠٦/s هاي  هرگونه موارد ديگر که در سند-ب
هاي مرتبط به غني سازي، بازفرآوري اورانيوم يا فعاليت هاي  فعاليت صادر کننده مشخص کند که آنها به

  يي ربط دارند، هاي پرتابي سالح هاي هسته يستميا توسعه س مرتبط به آب سنگين
هاي مرتبط با  کند که آنها به دنبال آردن فعاليت  هر گونه موارد ديگر اگر کشور صادر کننده مشخص-ج

بين المللي انرژي اتمي درباره آنها ابراز نگراني کرده يا آنها را از  ديگر موضوعاتي ربط دارد که آژانس
  نده است،مانده خوا باقي مسايل

آوري که در  همه اقالم، مواد، تجهيزات، کاالها و فن گيرد آه براي تامين، فروش يا انتقال تصميم مي -٥ 
به آن اشاره شده است و صدور آن به ايران بر اساس زير  ٨١٥/٢٠٠٦/s و ٨١٤/٢٠٠٦/s اسناد

  : اطمينان يابند کهباال ممنوع نيست، کشورها بايد (a)٤ و  (c)٣ و  (b) از٣ هاي  پاراگراف
a. هاي هاي ذکر شده در سند شرايط مطابق با دستورالعمل s/و ٨١٤/٢٠٠٦ s/تامين شده  ٨١٥/٢٠٠٦

  است و
b. آاالي تامين شده و مكان استفاده نهايي آن را به دست  آزمايي پايان استفاده از هر آنها حق راستي

  برداري آنند،  آن بهرهآه به شكلي موثر از اند و در موقعيتي هستند آورده
c. انتقال اين موارد مطلع کنند، آنها طي ده روز اين کميته را از تامين، فروش يا  
d. آوري که در سند فن در مورد اقالم، مواد، تجهيزات، کاالها و s/درج شده است، نيز آنها  ٨١٤/٢٠٠٦

  ،تامين، فروش يا انتقال آن مطلع کنند بايد طي ده روز آژانس را از
هاي فني يا  الزم را براي جلوگيري از ارايه کمک گيرد که همه کشورها بايد اقدامات  مي تصميم -٦ 

داللي يا ديگر خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط  هاي مالي، سرمايه گذاري، آموزشي، کمک
آوري ممنوع که در   و فنساخت يا استفاده از اقالم، مواد، تجهيزات، کاالها به تامين، فروش، انتقال،

   باال مشخص شد، انجام دهند،٤ و  ٣ بندهاي 
را صادر  ٨١٥/٢٠٠٦/s و ٨١٤/٢٠٠٦/s ذکر شده در اسناد گيرد آه ايران نبايد هر گونه اقالم تصميم مي -٧ 

ي اتباع خود يا با  ي چنين آاالهايي را از ايران به وسيله بايد تهيه آند و همه کشورهاي عضو نيز
 دارشان ممنوع کنند، چه منشا آنها در خاک ايران باشد يا ها يا هواپيماهاي پرچم قايق تفاده ازاس

  نباشد،
همكاري را آه آژانس براي آن آه قادر به  گيرد آه ايران بايد چنين دسترسي و تصميم مي -٨ 

ور آه در و حل همه مسايل باقي مانده همان ط ٢ آزمايي تعليق مطرح شده در پاراگراف  راستي
  خواهد فورا پروتکل الحاقي را تصويب کند، آند و از ايران مي  است را ارايه هاي آژانس مطرح شده گزارش

 باال در جايي که اين کميته از قبل تعيين ٦  و٤ ، ٣ هاي  پاراگراف گيرد آه معيارهاي تحميلي تصميم مي -٩ 
 هاي ايران در آوري يا کمکي مشخصا با توسعه فنتامين، فروش، انتقال يا ارايه اقالم  مي کند که چنين

 هاي پرتابي تسليحات يي و توسعه سيستم هاي حساس هسته حمايت از توليد و تکثير فعاليت
کشاورزي،  هاي غذايي، از جمله اين موارد شامل کمک. يي ارتباط ندارد، نبايد اعمال شود هسته

  : آن کهپزشکي يا ديگر اقدامات بشردوستانه است، مشروط به
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 نهايي آن  آننده هاي مشخص درباره مصرف داراي تضمين ها  قراردادها براي انتقال اين اقالم يا کمک-الف
  باشد و

يي اشاعه يا براي توسعه  هاي حساس هسته فعاليت  ايران متعهد شده است از چنين اقالمي در-ب
  استفاده نکند، يي هاي پرتابي تسليحات هسته سيستم

هاي حساس  افرادي آه به طور مستقيم در فعاليت خواهد درباره ورود يا عبور ه آشورها مياز هم -١٠ 
يي،  هاي پرتابي سالح هسته آنند و يا از توسعه سيستم مي يي اشاعه درگيرند يا از آن حمايت هسته

ه درباره گيرد آه همه آشورها بايد به آميت  مي باشند و در اين زمينه تصميم هايشان هشيار از سرزمين
 ي اين قطعنامه و يا از قلمروشان اطالع دهند، همچنين عبور اشخاص عنوان شده در ضميمه ورود يا
هاي  فعاليت ي افراد بيشتري آه شوراي امنيت و يا آميته مشخص آند به طور مستقيم به درباره

يي   هستهتسليحات هاي پرتابي يي اشاعه مربوطند يا از آن و يا از توسعه سيستم حساس هسته
آوري آه تحت  تجهيزات، مواد و فن ي اقالم، آاالها و آنند، از جمله از طريق مشارآت در تهيه حمايت مي

جايي آه اين سفر براي اهدافي باشد آه مستقيم به   باال هستند به استثناي٤  و ٣ معيارهاي پاراگراف 
  شوند، مربوط مي (ii) و b-i-٣  هاي اقالم مطرح شده در زير پاراگراف

مستلزم آن نيست آه آشوري مانع از آن شود آه  آند آه هيچ چيز در پاراگراف باال تاآيد مي -١١ 
آشورها بايد در اجراي پاراگراف باال، مالحظات بشردوستانه و  اتباعش به قلمرواش وارد شوند و همه

ي آژانس  اسنامهاس XVاهداف اين قطعنامه را از جمله در جايي آه به بند نيز ضرورت بر آوردن
  انرژي اتمي مربوط شود، در نظر گيرند، المللي بين
هاي مالي و منابع اقتصادي را آه در  سرمايه ها، ديگر گيرد آه همه آشورها سرمايه تصميم مي -١٢ 

آن، در قلمروشان قرار دارد و تحت مالكيت يا آنترل اشخاص و  تاريخ تصويب قطعنامه يا هر زماني پس از
هاي بيشتري است آه  ضميمه قطعنمامه و يا آن اشخاص بيشتر يا شرآت مطرح شده درهاي  شرآت

يي حساس اشاعه يا  هاي هسته آميته تشخيص دهند به طور مستقيم به فعاليت شوراي امنيت يا
به  يي مرتبطند و يا افراد و اشخاصي آه از جانب آنها يا هاي پرتابي تسليحات هسته سيستم توسعه

هاي غير  طريق راه هايي آه تحت مالكيت يا آنترل آنها از جمله از آنند و يا شرآت ام ميدستورشان اقد
نبايد در رابطه با اين اشخاص و  قانوني است بايد مسدود شوند و معيارهاي مطرح شده در اين پاراگراف

ه حذف آند و امنيت يا آميته آنها را از ضميم ها به آار رود در صورتي آه و در زماني آه شوراي شرآت
ي   و سرمايه اطمينان دهند آه از قرار گرفتن هر گونه سرمايه ي آشورها بايد تصميم بگيرد آه همه

شان يا هر فرد و شرآتي در قلمروشان در اختيار يا به نفع اين  از طريق اتباع مالي و يا منابع اقتصادي
  ها جلوگيري شود، شرآت اشخاص و

هاي مالي ديگر  ، سرمايه  باال براي سرمايه١٢ پاراگراف  يارهاي تحميليگيرد آه همه مع تصميم مي -١٣ 
  :اند رود آه آشورهاي مربوطه در موردشان موارد زير را مشخص آرده نمي يا منابع اقتصادي به آار

a. مواد غذايي اجاره يا رهن، پزشكي و معالجات پزشكي،  ي براي مخارج پايه به آار رود از جمله هزينه
اي و بازپرداخت  هاي معقول حرفه ي اجرت عمومي يا منحصرا هزينه ي مصارف ت، بيمه و يا هزينهماليا
هاي خدمات مطابق با قوانين ملي، براي حفظ و نگهداري  ها يا هزينه يا اجرت هاي ناشي از حذف هزينه

 اي ذيربط بههاي مالي و منابع اقتصادي، پس از اعالم آشوره مسدود شده و ديگر دارايي معمول وجوه
هاي مالي و  دارايي آميته در خصوص قصدشان براي صدور و اجازه و دسترسي به اينگونه وجوه و ديگر

  پنج روز آاري از زمان چنين اعالمي، منابع اقتصادي، البته در صورت لزوم و در غياب تصميم آميته ظرف
b. چنين قصدي به وسيله آشورهاي مشروط بر آنكه  العاده ضروري باشد هاي فوق براي تامين هزينه

  تاييد شده باشد، مربوط به آميته اعالم و به وسيله آميته
c. در مورد حق حبس مال بدهكار آه در آنها ممكن  موارد مشمول داوري و يا حكميت اداري يا قضايي

ورد اقتصادي براي اداي حق حبس مال بدهكار يا داوري م هاي مالي يا منابع است وجوه ديگر دارايي
آنكه حق حبس مال يا داوري قبل از تاريخ اين قطعنامه ثبت شده باشد و  استفاده قرار گيرند، مشروط بر

 باال مشخص شده نباشد و آشورهاي در ١٢  و ١٠ اي آه در بند  شرآت و موسسه به نفع شخص يا
  آميته اطالع داده باشد، مورد آن به

ضروري باشد  (ii) و b-i-٣ هاي  در زير پاراگراف شخص شدههايي آه مستقيم به اقالم م  براي فعاليت-د
  اطالع داده باشد، ي و به وسيله آشورهاي مربوط به آميته

هاي بانکي مسدود شده، طبق مفاد  به حساب تصميم ميگيرد که کشورها مي توانند اجازه دهند -١٤ 
هاي تحت  ها يا پرداخت حاصل از گشايش اين حساب  باال، سودهاي بانکي يا ديگرعوايد١٢ بند 

ي اين قطعنامه تعيين شده است،  که قبل از قرار گرفتن در دامنه ها يا تعهداتي قراردادها، توافقنامه
آنکه اينگونه سودها، عوايد و پرداخت هاي ديگر همچنان مشمول اين شروط  تعلق بگيرد، مشروط بر

  شده باشند، باشند و مسدود
مانع از آن شود که اشخاص يا موسسات و گروههاي   باال نبايد١٢  بند تصميم ميگيرد که تدابير -١٥ 

هاي مطابق با قراردادها، توافقنامه ها يا تعهدات خود را که قبل  تعيين شده در قطعنامه بتوانند پرداخت
اين حساب ها در دايره شمول مفاد اين قطعنامه ها متقبل شده اند ادا کنند،  از تاريخ قرار گرفتن

  : آنکه کشورهاي مربوطه به اين نتيجه رسيده باشند که  برمشروط
(a) ،ها، آموزش، کمک مالي،  ها، کمک آوري تجهيزات، کاالها، فن اين قرارداد با هيچ يک از اقالم، مواد

   باال مرتبط نباشد،٤  و ٣ خدمات مورد اشاره در بندهاي  سرمايه گذاري، واسطه گري يا
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(b) شخص يا شرکت و گروه و موسسه مشخص  م يا غير مستقيم به نفعپرداخت ها بطور مستقي
مربوطه به کميته در مورد قصد خود براي صدور   باال نباشد و پس از اعالم کشورهاي١٢ شده در بند 

مالي يا منابع اقتصادي براي اين مقصود و در غياب مخالفت  هاي اجازه آزاد کردن وجوه، ديگر دارايي
  از زمان اين اعالم،  کاريکميته در عرض ده روز

المللي انرژي اتمي يا تحت  ايران توسط آژانس بين هاي فني داده شده به گيرد که کمک تصميم مي -١٦ 
غذايي، کشاورزي، پزشکي يا ديگر اهداف بشردوستانه باشد يا در  نظارت آژانس بايد فقط براي اهداف

 .ضروري باشند i- i و i- b -٣  شده در پاراگرافهايي آه مستقيما به موارد مشخص پروژه جايي آه براي
حساس  يي هاي هسته ها نبايد به گسترش فعاليت گيرد آه هيچکدام از اين کمک شورا تصميم مي

   باال تصريح شده است کمک کند،٢ ايران که در بند 
ه هاي خاک خود مانع از تحصيل يا اموزش رشت از همه کشورها مي خواهد هوشيار باشند و در -١٧ 

يي  هاي هسته شوند که مي تواند به گسترش فعاليت تخصصي به اتباع ايراني توسط اتباع خود
  يي کمک کند، سالح هاي هسته هاي پرتاب حساس ايران و توسعه سيستم

موقت، يک کميته شوراي امنيت متشکل از همه   آيين نامه٢٨ گيرد آه مطابق با اصل  تصميم مي -١٨ 
  :ايف را بر عهده بگيرنداعضاي شورا اين وظ

(a) کشورهاي منطقه و کشورهاي توليد کننده اقالم ، مواد  درخواست اطالعات از همه کشورها به ويژه
 باال در خصوص اقداماتي که براي اجراي موثر ٤  و ٣ مورد اشاره در بند  آوري ، تجهيزات ، کاالها و فن

درخواست   اين قطعنامه اتخاذ کرده اند و نيز١٢  و ١٠ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ شده در بندهاي  تدابير تصريح
  هرگونه اطالعات ديگري که ممکن است در اين خصوص مفيد تشخيص دهند،

(b) انرژي اتمي در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط  درخواست اطالعات از دبيرخانه آژانس بين المللي
 اين قطعنامه و هرگونه اطالعات بيشتري که ممکن ١٧  در بند آژانس براي اجراي موثر تدابير تصريح شده

  تشخيص دهد، است در اين خصوص مفيد
(c) درخصوص موارد احتمالي نقض تدابير تصريح شده  بررسي اطالعات و در پيش گرفتن اقدام مناسب

  اين قطعنامه؛ ١٢   و١٠ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ در بندهاي
(d)  باال تصريح شده است؛١٥ و ١٣ ، ٩ که در بندهاي  درخواست استثناهابررسي و تصميم گيري درباره   
(e) باال مشخص ٣ آوري هاي ديگري که بايد براي اجراي بند  فن تعيين اقالم ، مواد ، تجهيزات ، کاالها و 
  گردد؛

(f) ١٢   و١٠ مشمول تدابير تصريح شده در بندهاي  ها و موسسات ديگري که بايد تعيين افراد و شرکت 
  باال قرار گيرند؛

(g) تسهيل اجراي تدابير تصريح شده در اين  هاي الزم براي اعالم و انتشار رسمي دستورالعمل
دادن اطالعات ممکن در مورد اينکه چرا افراد يا شرکت ها  قطعنامه و گنجاندن الزام کشورها در آن براي

لزام آنها براي دادن هرگونه اطالعاتي که  مي شوند و نيز ا١٠  و ٨ بندهاي  يا موسسات معيني مشمول
  شناسايي اينگونه افراد و شرکت ها و موسسات الزم هستند؛ براي
(h)  شوراي امنيت در باره کار خود و مشاهدات و   روزه به٩٠ گزارش دهي در دوره هاي دست کم

، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ دهاي تقويت کارايي تدابير تصريح شده در بن توصيه هاي خود ، به ويژه درباره راههاي
   باال؛١٢ ، ١٠ 
روز از زمان تصويب اين قطعنامه در باره گام هايي  ٦٠ گيرد که همه کشورها بايد ظرف  مي تصميم -١٩ 

  اند به کميته گزارش بدهند؛  باال برداشته١٧  و ١٢ و ١٠ و ٨  و ٧ و ٦  و ٥ و٤  و٣ که براي اجراي موثر بندهاي 
 باال و نيز تبعيت کامل و قابل تاييد ايران ٢ در پاراگراف  نان بيان مي کند که تعليق تصريح شدهبا اطمي -٢٠ 

آژانس بين المللي انرژي اتمي به حل و فصل ديپلماتيک و از راه مذاکره  از خواسته هاي شوراي حکام
 شورا. ز دارد يي ايران منحصرا اهداف صلح آمي کرد که تضمين مي کند برنامه هسته اي کمک خواهد

راه حلي  همچنين تاکيد مي کند که جامعه بين المللي تمايل دارد به نحوي مثبت براي حصول چنين
باال بار ديگر با جامعه بين  تالش کند و در اين راستا ايران را تشويق مي کند مطابق با شروط تعيين شده

را همچنين تاکيد کند که چنين تعاملي شو . المللي و آژانس بين المللي انرژي اتمي به تعامل بپردازد
  به نفع ايران خواهد بود؛

روسيه، انگليس و آمريکا با حمايت نماينده عالي اتحاديه  از تعهد چين ، فرانسه، آلمان، فدراسيون -٢١ 
مبتني بر مذاکره براي اين مساله استقبال مي کند و ايران را تشويق مي  اروپا براي حصول يک راه حل

 (٢٠٠٦) ١٦٩٦ که شوراي امنيت نيز در قطعنامه  (٥٢١/٢٠٠٦/s)  آنها٢٠٠٦ پيشنهادهاي ژوئن اکند تا ب
که اين نيز امکان توسعه روابط  ان را تاييد کرد براي دستيابي به ترتيبات جامع دراز مدت به تعامل بپردازد

به ماهيت منحصرا صلح آميز اطمينان بين المللي  و همکاري با ايران را بر اساس احترام متقابل و ايجاد
  يي ايران فراهم مي سازد؛ برنامه هسته

بين المللي انرژي اتمي تاکيد مي کند و به شدت از  بار ديگر برعزم خود براي تقويت اقتدار آژانس -٢٢ 
اي و  هاي حرفه ي آن به سبب تالش مدير کل آژانس و دبيرخانه نقش شوراي حکام حمايت مي کند و از

حل و فصل مسايل باقيمانده در ايران در چهارچوب آژانس بين المللي انرژي  جاري آنها برايطرفانه  بي
 هاي آژانس براي روشن کردن همه مسايل باقيمانده حمايت مي کند و بر لزوم ادامه تالش اتمي تقدير و

  يي ايران تاکيد مي کند؛ مرتبط با برنامه هسته
 روز گزارشي را در باره ٦٠ انرژي اتمي در عرض   بين الملليدرخواست مي کند که مدير کل آژانس -٢٣ 

اشاره در اين قطعنامه را به طور کامل و مستمر به حال تعليق  هاي مورد اينکه آيا ايران همه فعاليت
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 هاي شوراي حکام آژانس و ديگر مواد و نيز درباره روند پيروي ايران از همه خواسته درآورده است يا خير و
بررسي خود  ي اين قطعنامه به شوراي حکام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت برايها خواسته

  ارايه نمايد؛
 باال آه قرار ٢٣ راستاي گزارش اشاره شده در پاراگراف  آند آه بايد اقدامات ايران را در تاييد مي -٢٤ 

  بررسي آند و  روز ارايه شود٦٠ است ظرف 
a) هاي مربوط به  ي فعاليت اگر و مادامي آه ايران همه ه حالت تعليق در آورد؛بايد اجراي معيارها را ب

المللي انرژي اتمي بتواند  تحقيق و توسعه را آن طور آه آژانس بين غني سازي و بازفرآوري از جمله
  به حالت تعليق در آورد تا اجازه دهد مذاآرات انجام گيرد، راستي آزمايي آند

b) اين قطعنامه به محض آن ١٢ و  ١٠ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤  ،٣ هاي  خص شده در پاراگرافبايد به معيارهاي مش 
ي شوراي امنيت  ي مربوطه طور آامل به الزاماتش تحت قطعنامه پايان دهد آه مشخص شود ايران به

  شوراي حكام را آنطور آه شورا تاييد آرده برآورده است، پايبند بوده و مطالبات
c) نشان دهد ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده بايد،  ٢٣  اشاره شده در پاراگراف در صورتيكه گزارش

منشور سازمان ملل بر دارد تا ايران را به پايبندي به VII  فصل٤١ بند  معيارهاي مناسب بيشتري را تحت
 آند آه تصميمات بيشتر در صورتي آه اين مطالبات آژانس ترغيب آند و تاآيد مي اين قطعنامه و

  بيشتر ضروري باشد مورد مطالبه است، معيارهاي
  گيرد هم چنان موضوع را دنبال آند، تصميم مي - ٢٥ 

   شده در قطعنامه دي شرکتها و افراد قیاسام:ضميمه 
A-يي ي هسته اندر برنامه هاي دست  شرآت  

   انرژي اتمي ايران  سازمان-١ 
   شرآت انرژي مصباح-٢ 
   آاال الكتريك-٣ 
  پارس تراش شرآت -٤ 
   تكنيك فرآيند-٥ 
   سازمان صنايع دفاعي-٦ 
شود مستقيما  هاي فرعي سازمان صنايع دفاعي آه اين طور در نظر گرفته مي از شرآت( هفتم تير -٧ 

  .)اي ايران دست دارد ي هسته در برنامه
  
B-ي موشكي بالستيك ايران هاي دست اندرآار برنامه  شرآت  

   سازمان صنايع هوا و فضا-١ 
   گروه صنعتي شهيد همت-٢ 
   گروه صنعتي شهيد باقري-٣ 
   گروه صنعتي فجر-٤ 

  
C-اي ايران ي هسته  اشخاص دست اندر آار برنامه  

   محمد قنادي، معاون امور تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران-١ 
   بهمن عسگرپور، مدير عملياتي-٢ 
   در نطنزPFEP داود آقاجاني، رييس پروژه -٣ 
   احسان منجمي، مدير پروژه ساخت در نطنز-٤ 
   جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران-٥ 
   علي حاجي نيا ليل آبادي، مدير آل شرآت انرژي مصباح-٦ 
  آوري دفاعي مالك اشتر  محمدمهدي نژاد نوري، رييس دانشگاه فن-٧ 

  
D-ي موشكي بالستيك ايران  اشخاص دست اندر آار برنامه  

   حسين سليمي، فرمانده نيروي هوايي-١ 
   احمد وحيد دستجردي، رييس سازمان صنايع هوا و فضا-٢ 
  الملل سازمان صنايع هوا و فضا  رضا قلي اسماعيلي، رييس بخش تجارت و امور بين-٣ 
   بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس اداره مالي و بودجه سازمان صنايع هوا و فضا-٤ 

  
E- يي و موشكي ايران ي هسته هر دو برنامه اشخاص درگير در  
  ». يحيي رحيم صفوي، فرمانده آل سپاه پاسداران-١ 

  
  آنيم  سانتريفيوژ را تكميل مي3000: سيد محمد علي حسيني

  ٢٠٠۶ دسامبر 24 - ١٣٨۵  دی 3ه یکشنب
سيد محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجه، صبح روز يكشنبه در نشست هفتگي خود با 

اين تصميمي « : عليه ايران گفت5+1ي ان داخلي و خارجي با اشاره به تصويب قطعنامهخبرنگار
اش  يي آميز هسته ي فعاليت صلح ي راه و ادامه ناعادالنه است و هيچ تاثيري در عزم ايران در ادامه

  » .ندارد
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ي   نتيجه هقطعنام« :وي افزود) ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران 
صدور اين قطعنامه يك اقدام آامال سياسي و .  در پيش گرفته بودند5+1همان مسير نادرستي بود آه 

  » .آميز و ناعادالنه است غير قانوني، تبعيض
تي و متعهد .پي.ي آشوري صادر شد آه عضو ان سخنگوي وزارت خارجه با بيان اين آه قطعنامه درباره

اش از شفافيت الزم برخوردار  يي آميز هسته هاي صلح  بوده است و فعاليتبه مواد آن و مقررات آژانس
ها و تاسيسات  هاي الزم را داشته و بازرسان آژانس همواره بر فعاليت است و در ابعاد مختلف همكاري

اين روندي ناعادالنه بود درحالي آه نخست وزير اسراييل آشكارا « :اند، اظهار داشت آن نظارت داشته
  » .يي دارند آند آه سالح هسته  مياعالم

تاريخ اين رژيم همواره با خشونت و تخريب همراه بوده است اما افكار عمومي دنيا « :وي ادامه داد
گذرد و حتي برخي از آشورهاي شوراي  تفاوتي از اين اظهارات مي شاهد بود آه شوراي امنيت با بي
  » .آيند امنيت به توجيه اين اظهارات بر مي

تر  تر، منظم ي مصمم بهترين پاسخ ما به صدور اين قطعنامه ادامه« :ي تاآيد آردحسين
  » .مان است يي هاي هسته ترفعاليت ومنسجم

 3اندازي  ما راه« : سانتريفيوژ در واآنش به تصويب اين قطعنامه اعالم آرد3000اندازي  وي در خصوص راه
آنيم، اما چگونگي اين آار و جزئيات فني اين امر  ل ميهزار سانتريفيوژ را آغاز خواهيم آرد و آن را تكمي

  » .را بايد منتظر بمانيم تا مسئولين سازمان انرژي اتمي اعالم آنند
اين اقدام در راستاي « :حسيني در خصوص بازرسي بازرسان آژانس از مراآز دانشگاهي شيان گفت

ها آار خود را انجام  اهي صورت گرفت آن آزمايشگ ي برداري از اين موسسه موافقت قبلي ايران با نمونه
  » .اند برداري الزم را انجام داده داده و نمونه

اين قطعنامه بر خالف « :هاي ايران و آژانس بعد از صدور قطعنامه گفت وي در خصوص سطح همكاري
همان ها را با آژانس در  موازين حقوقي و قانوني تصويب شده است بنابراين توقع اين نيست آه همكاري

  » .سطح گذشته ادامه دهيم
 عليه ايران  سخنگوي وزارت خارجه در خصوص مواضع قطر، چين و روسيه در خصوص صدور قطعنامه

چين و روسيه نيز از اعضاي دايم شوراي امنيت . يي شوراي امنيت است قطر اآنون رييس دوره«:گفت
بيني  اند ، مسير نادرستي بود و پيش ها دنبال آرده هستند ما قبال هم تاآيد آرديم آه مسيري آه آن

برخي از اعضا تالش آردند از شدت قطعنامه بكاهند و .شد آه به تصويب اين قطعنامه نيز ختم شود مي
ها نيز ثمربخش بود، ولي وقتي مسير غلط است نتيجه ي آن هم نادرست و غلط خواهد  اين تالش

  » .بود
 بعد از صدور قطعنامه 5+1ان با آشورهايي روابط و تعامل آشورم حسيني در خصوص ادامه

شود و در تنظيم اين  روابط ما با آشورها براساس مصالح و منافع آشور و ملت تنظيم مي«:اظهارداشت
  » .آنيم روابط با همين آشورها اين را لحاظ مي

راي اندازي نيروگاه بوشهر با توجه به اينكه روسيه به صدور قطعنامه  حسيني در خصوص چگونگي راه
  » .ها در اين خصوص ادامه خواهد يافت نيروگاه بوشهر جزو استثناهاست و همكاري« :داده است، گفت

وي همچنين با اشاره به فرصتي آه در اين قطعنامه به ايران داده شده است، در خصوص روندي آه 
هايي در حوزه  چنين قطعنامه. دانيم ما تعليق را منطقي نمي « :ايران در آينده طي خواهد آرد، گفت

ما اعتقاد داريم آه اين قطعنامه . ي ضعيفي است خاورميانه زياد صادر شده است اين قطعنامه قطعنامه
دانيم و صدور اين  مسير قانوني صحيحي را طي نكرده است و لذا خود را ملزم به قبول آردن آن نمي

  » .مان نخواهد داشت يي آميز هسته هاي صلح قطعنامه هيچ تاثيري بر عزم و ادامه فعاليت
ي بدون پيش  ايم اآنون نيز بر مذاآره ما همواره بر مذاآره تاآيد آرده« :سخنگوي وزارت خارجه اعالم آرد

يي آشورمان  ي هسته ها را با آساني آه مرتبط با برنامه ما مذاآرات و رايزني. آنيم شرط تاآيد مي
ري خواهيم آرد، ولي اجازه دهيد آه مراحل بعد را هستند، ادامه خواهيم داد و حقوق ملت ايران را پيگي

  » .پيش بيني نكنيم
:  عليه آشورمان گفت5+1ي  ميليار دالري چين با ايران قبل از صدور قطعنامه16وي با اشاره به قرارداد 

آشورها روابط خود را . بينند ها آسيب مي تحريم يك حالت دو سويه دارد و هر دو طرف از تحريم«
افتد تصميماتي  ها به خطر مي اگر ببينند آه منافع آن.آنند شان تنظيم مي فع و مصالحبراساس منا

  » .ها را تامين آند گيرند آه منافع آن مي
 منتظر 5+1حسيني همچنين در پاسخ به اين سوال آه وزارت خارجه در خصوص اقدام درباره قطعنامه 

اي اسالمي چشم بينا و ذهن مجلس شور« :تصميم مجلس شوراي اسالمي است؟ اظهار داشت
مجلس شوراي اسالمي اين مسايل را از . آند گيري مي هوشيار ملت ايران است و به موقع تصميم

نزديك تحت مراقبت دارد و چنانچه حداد عادل رييس مجلس شوراي اسالمي تاآيد آرد شرايط را 
   ». روز آينده تصميمات الزم را اتخاذ خواهد آرد60آند و در  بررسي مي

: ي عليه ايران گفت هاي آمريكا و انگليس در منطقه پس از صدور قطعنامه وي درخصوص خبر افزايش ناو
ها  سابقه نيست ما شاهد رفت و آمد اين ناو اين اقدامات تحريك آميزي است آه از جانب آمريكا بي«

ستقالل آشور تاآيد ما همواره بر حفظ منافع و ا. ايم اين تاثيري بر مواضع ايران نداشته است بوده
  » . است ها براي ملت ايران عادي شده آنيم و اين گونه رفت و آمد مي

 اعالم  ي عرب در آينده وي در خصوص اظهارات متكي مبني بر مذاآرات ايران با عربستان و اتحاديه
هايي ميان سران جمهوري  ها در اين خصوص ادامه دارد پيغام هاي سياسي و مشورت رايزني«:آرد
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هاي سياسي به منظور تاآيد بر  شود اين رايزني سالمي و برخي آشورهاي منطقه رد و بدل ميا
هاي مختلف امنيتي و  ها در زمينه تواند براي همكاري هايي است آه مي مشترآات آشورها و تبادل پيام

  » .اقتصادي آه وجود دارد موثر باشد
هايمان خواهد   و منع صدور فناوري بر فعاليتها وي در خصوص تاثيري آه صدور قطعنامه اعمال تحريم

هاي صلح آميز  درجايي آه مربوط به فعاليت.ايم هاي الزم دست يافته ما به توانايي« :داشت،گفت
اي نيز اعالم  هاي هسته شود ما نيازي به آمك از بيرون نداريم و در خصوص سالح ايمان مي هسته

 و اين موضوع به لحاظ انساني از نظر ما محكوم است؛ اي نيستيم آرديم آه ما به دنبال سالح هسته
  » .آند هاي ما مانعي ايجاد نمي ها در ادامه فعاليت لذا اين ممنوعيت

اي ايران حمله آنند، پاسخ  حسيني در پاسخ به اين سوال آه اگر آمريكا و انگليس به تاسيسات هسته
  ». تاآيد آرد اين گزينه اآنون آاربردي ندارداآنون بر گزينه نظامي نبايد« :ايران چه خواهد بود؟ گفت

  
   رانی مجلس اري به مصوبه اخکایواکنش آمر
  ٢٠٠۶ دسامبر 28 - ١٣٨۵  دی 7ه پنج شنب

 در روابط تهران ی بر ضرورت بازنگری مبنرانی ای اسالمی مجلس شوراري در واکنش به مصوبه اخکایآمر
 ی قطعنامه از سونی ای،خواستار اجرا1737ظالمانه  قطعنامه ی در پی اتمی انرژی المللنيبا آژانس ب

  .  با آژانس شدشتري بی و همکاررانیا
 شتري نکردن بی شد که همکاری مدعدي کاخ سفی سخنگوترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
  . بدتر کندی را در جامعه جهانتي تواند وضعی می برنامه هسته انهي در زمرانیا
  
 ی از انرژزي در استفاده صلح آمرانی گرفتن حق مسلم و مشروع ملت ادهی با ناد"اسکات استانزل"

 کشور نی مردم ای را براطی تواند شرای مرانی نکردن ایهمکار:  ادعا کرداکارانهی ری در اظهاراتیهسته ا
  .دی و بغرنج تر نمادهيچي پزين

 یزمان ملل متحد، مجلس شورا ساتي امنی در شورایرانی قطعنامه ضد ابی تصوی گذشته و در پروز
 خود با آژانس ی در سطح همکاری کرد که دولت را موظف به بازنگربی را تصوی احهی الرانی ایاسالم

   زي کند و از دولت نی می اتمی انرژی المللنيب
  . خود سرعت بخشدی هسته ای هاتي خواهد تا به فعالیم

 به رانی ازي صلح آمی هسته ای هاتي فعالهي را عل1737قطعنامه  ) ی د2( روز شنبه تي امنیشورا
 سي خود با آژانس تاسی های همکاری بازنگری را برای اتهي کمرانی راستا اني رساند و در همبیتصو

  .کرده است
 را در منظر تي با آژانس نداشته باشد؛ وضعیشتري بی همکاررانیاگر ا:  ادعا کرد دي کاخ سفیسخنگو

 آژانس در رابطه با ی از سوشتري بی احتماًال منجر به ارائه گزارش ها بدتر خواهد کرد ویجامعه جهان
  . خواهد شدتي امنی قطعنامه شورانی تحت پادمانها و بر اساس ای نداشتن همکارنیا
 با ی و تقابل را کنار بگذارد و فورًا شروع به همکارداتی تهدرانیدولت ا" کرد که یدواري سخنگو ابراز امنیا

  ."دی نماتي امنی شورایتمام درخواست ها
  

  تصويب شدی اتمیطرح تجديد نظر در همکار
  ٢٠٠۶ دسامبر 27 - ١٣٨۵  دی 6ه چهار شنب

 ی انرژی اين کشور با آژانس بين المللی هسته ای ايران طرح محدود کردن همکارمجلس:بی بی سی
 . نگهبان آن را تاييد کرده استی را تصويب و شورایاتم
 از ی امنيت در تحريم ايران به دليل ادامه بخشی شورا1737نامه شماره  واکنش به تصويب قطعدر

 دسامبر، با اکثريت 27 اين کشور، نمايندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه، ی هسته ایفعاليت ها
 مثبت ی رایم اتی انرژی با آژانس بين المللیقابل توجه آرا به طرح الزام دولت به تجديد نظر در همکار

 .دادند
 با آژانس بين ی همکار،ی هسته ای برنامه های کند تا ضمن تسريع در اجرای طرح دولت را ملزم مناي

 . را مورد تجديد نظر قرار دهدیالملل
 167 گزارش کرده است که از دويست و هفت نماينده حاضر در جلسه، - ايرنا - ايران ی دولتیخبرگزار

 . بوده استی را10 و 21 و ممتنع به ترتيب یف منی مثبت دادند و آراینماينده به اين طرح را
 نگهبان نيز اين طرح را ی بعد، محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس، اعالم داشت که شورایساعات

 . ندانسته و آن را تاييد کرده استیمغاير با شرع و قانون اساس
 از یرجه، به نمايندگ وزارت خای معاون پارلمان،ی روز چهارشنبه مجلس، حميدرضا آصفی جلسه علندر
 امنيت تعليق ی شورا1737قطعنامه " دولت موافقت دولت را با اين طرح اعالم داشت و گفت یسو

 یم در کشور را دنبال ی روانی ايران و ايجاد يک فضای اسالمی صلح آميز جمهوریبرنامه هسته ا
 ."کند
 قطعنامه اينطور باشد که  در مقابل اينی کنم عکس العمل منطقیتصور م" افزود که ی آصفیآقا

 ی صلح آميز را تسريع و در همکار با آژانس بين المللیمجلس دولت را ملزم کند تا فعاليت هسته ا
 امنيت یعال ی اين طرح بايد برعهده دبيرخانه شورایو افزود که نحوه اجرا"  تجديد نظر کندی اتمیانرژ
 . و وزارت امور خارجه باشدی اتمی سازمان انرژ،یمل
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 حداد عادل، رييس مجلس، ضمن موافقت با طرح ارايه شده گفت ی جلسه روز چهارشنبه، غالمعلرد
 ی و اسرائيل دارای مانند چين، هند، پاکستان، کره شمالی آسيايی از کشورهایکه در حاليکه تعداد

 تحريم ز ايران ديده نشده، ای هسته ای در فعاليت های هستند و با وجود اينکه هيچ انحرافیبمب اتم
 . شودیاين کشور صحبت م

 ماندن در ی و باقی تیخروج از معاهده ان پ" گفت که دست دولت در بروز واکنش باز است و افزود یو
 ." در اين پيشنهاد باز استیآژانس و فعاليت در چارچوب مقررات بين الملل

 . دهدی تصويب کليات اين طرح، مجلس به مذاکرات خود در باره جزييات آن ادامه مبا
 با ی ابعاد گوناگون تجديد نظر در همکاری بررسی برای ايران نيز هيئت ويژه ای امنيت ملی عالیشورا

مطالعات " دبير اين شورا گفته، ،ی الريجانی تشکيل داده تا آن گونه که علی اتمی انرژیالملل آژانس بين
 . انجام دهد"  در زمينه اتخاذ تصميمات متناسب با شرايطیدقيق

  امنيتیبه قطعنامه شورا' یکنش منطقوا'
 در مقدمه طرح نمايندگان آمده است که با توجه به تصويب - ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه
 ی گسترده و همه جانبه ايران با آژانس بين المللی، ادامه همکار"1737 یقطعنامه ظالمانه و غيرقانون"

 به ی منطقی اسالمی جمهوی و غيرهسته ایز مختلف هسته ااز جمله بازديد بازرسان آژانس از مراک
 . رسدینظر نم

 طرح ی روز يکشنبه مجلس به تصويب نمايندگان رسيده بود و بررسی فوريت اين طرح در جلسه علندو
 ،ی نمايندگان با منوچهر متکی جلسه غيرعلنی برگزاری دسامبر، و در پ26در جلسه روز سه شنبه، 

 .دوزير خارجه، آغاز ش
 . به روز چهارشنبه موکول شدی اينهمه، ادامه مذاکرات در اين زمينه به دليل پايان وقت جلسه علنبا

 داشت و ی را در پی اسالمی از محافل تندرو در جمهوری برخی به اين طرح ناخرسندی رسيدگتعويق
س را مغاير خواست  دستور کار روز سه شنبه مجلیاز جمله روزنامه کيهان قرار دادن اين طرح در انتها

 . امنيت توصيف کردی واکنش شديدتر در برابر تصويب قطعنامه شورایمردم برا
 در جلسه روز سه شنبه، ی مقابل، به گزارش ايرنا، محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس، در سخناندر

منيت  ای تصويب طرح توسط نمايندگان، گفت که نحوه برخورد ايران با آژانس و شورایضمن پيش بين
 ." کنمیدر مجموع، سياست ها و حرکات شتابزده را توصيه نم"بايد هشدار دهنده باشد و افزود که 

 را عليه ی امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای شورای دسامبر، اعضا23روز شنبه، 
 قرار ی بين المللی تجاری تحريم های تصويب کردند و اين کشور را مشمول برخی اسالمیجمهور
 .دادند
 ی سازی غنی مرتبط با فعاليت های قطعنامه از جمله عرضه، فروش و انتقال تجهيزات و فناوراين

 . آب سنگين به ايران را منع کرده استیاورانيوم و تاسيسات اتم
 ی انرژی حکام آژانس بين المللی امنيت شصت روز به ايران فرصت داده است تا خواست شورایشورا
 مذاکره ی اورانيوم و از سرگيری سازی اقدام اين کشور در توقف برنامه غنی امنيت برای و شورایاتم
 صدور ی رود در خاتمه اين مهلت، مذاکرات اعضا برای را برآورده کند و انتظار می حل بحران هسته ایبرا

 . احتماال سختگيرانه تر آغاز شودیقطعنامه ا
 ی دانسته و بر ادامه فعاليت هایامنيت را غيرقانون ی شورا1737 قطعنامه شماره ی اسالمیجمهور
 . اورانيوم اصرار ورزيده استی سازی خود از جمله گسترش برنامه غنیهسته ا

 بازديد بازرسان ی اسالمی ناظران، با تصويب طرح مجلس، امکان دارد دولت جمهوری گفته برخبه
 .ر را کاهش دهد اين کشوی از تاسيسات هسته ای اتمی انرژیآژانس بين الملل

  
 هشدار آمریکا به دولت ایران

  ٢٠٠۶ دسامبر 27 - ١٣٨۵  دی 6ه چهار شنب
به دولت ايران هشدارداد که   ششم دی ماه سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا روزچهارشنبه:رادیو فردا

  .رددر همکاری نکردن با سازمان آژانس بين المللی انرژی اتمی گام برمی دا» نافرجام«در مسيری 
کاهش  سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا در واکنش به اقدام اخيرشورای عالی امنيت ايران در باره

همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت ايران با متوقف نکردن برنامه غنی سازی اونيوم از 
  . قطعنامه مصوب اخيرشورای امنيت سازمان ملل متحد سرپيچی کرده است

ما تصورمان بر آنست که کاهش ميزان « :گس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفتگونزالو گالو
همکاری های ايران، که تا کنون هم کم بوده، منجر به گزارش های بيشتری از جانب آژانس بين المللی 

  .»اتمی در رابطه با سرپيچی های ايران خواهد شد
زيده شده به چه ميزان به نفع مردم ايران  معلوم نيست که اين مسير نافرجام برگ «:او افزود

  .»خواهدبود
ما اميدوريم که حکومت ايران تهديد و رويارويی را کنار نهاده و فورأ به لزوم اجرای قطعنامه  

   سازمان ملل تن دهد شورای امنيت
  سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا 

يارويی را کنار نهاده و فورأ به لزوم اجرای ما اميدوريم که حکومت ايران تهديد و رو« :آقای گالوگس گفت
  .» سازمان ملل تن دهد قطعنامه شورای امنيت
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پيشتر نيکالس برنز، معاون وزير امورخارجه آمريکا پس ازتصويب قطعنامه اظهار اميدواری کرد بود که 
 ايران  نيومقطعنامه تحريم ايران گامی برای اقدامات شديدتر برای متوقف کردن برنامه غنی سازی اورا

   .باشد
 بيشتری بزنند البته ما   اقدام های ما از جامعه جهانی می خواهيم که دست به« :آقای برنز گفته بود 

  .»همه تالش هايمان را تنها معطوف سازمان ملل نخواهيم کرد
 غنی معاون وزير امورخارجه آمريکا تاکيد کرده بود که که هدف اين است تا زمانی که ايران به برنامه

 اورانيوم  چراکه برنامه غنی سازی. سازی اورانيوم ادامه می دهد، هزينه چنين اقدامی را افزايش داد
  . برق و هم توليد سالح هسته ای استفاده شود می تواند در راستای توليد سوخت برای راکتورهای

   کاهش روابط ایران با آژانس انرژی اتمی
 کميته ای برای بررسی کاهش سطح روابط   دی ماه۶ار شنبه شورای عالی امنيت ملی ايران روز چه

  .با آژانس بين المللی انرژی اتمی تشکيل داد
دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی ايران در نامه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده اعالم کرده  

يد نظر در روابط با بر اساس مصوبه اخير مجلس شورای اسالمی در مورد الزام دولت به تجد«: است
آژانس و تسريع در فناوری هستهای و تاييد شورای نگهبان، عليالريجانی، دبير شورايعالی امنيت ملی، 

کميتهای را مامور تجديد نظر در روابط با آژانس کرد تا موضوع را متناسب با شرايط موجود از جهات 
  » .مختلف بررسی و گزارش آن را ارايه کند

ميته ساعاتی پس از مصوبه روز چهارشنبه، ششم دی ماه مجلس ايران اعالم شد خبر تشکيل اين ک
که براساس آن، دولت جمهوری اسالمی ايران موطف شد که در همکاری های خود با آژانس بين 

  .المللی انرژی اتمی تجديد نظر کند
يی طرح دو فوريتی خبرگزاری رسمی دولت ايران، ايرنا، گزارش داد که نمايندگان مجلس با تصويب نها

خواستار سرعت بخشيدن به برنامه های » الزام دولت به تجديد نظر در همکاری با آژانس انرژی اتمی«
  . هسته ای ايران شدند

 ١٧٣٧طرح دو فوريتی نمايندگان مجلس شورای اسالمی ايران درست يک روز بعد از تصويب قطعنامه 
اساس آن، صادرات مواد و فن آوری های موشکی و شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح شد که بر 

هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن آوری سامانه 
  .موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع می شود 

  
 برنامه هسته ای ایران در سالی که گذشت

  ٢٠٠۶ دسامبر 26 - ١٣٨۵  دی 5ه  سه شنب:رادیو فردا:امانفاطمه 
قطع  ، با٢٠٠۶ سال  .، به مرحله تازه ای رسيد٢٠٠۶جنجال بر سر برنامه هسته ای ايران در سال 

تصوب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل  و با فعاليت های هسته ای ايران آغاز» داوطلبانه«تعليق 
  .متحد عليه ايران پايان يافت

متهم » انفعال«و » سازش کاری«در اين سال تيم مذاکره کننده هسته ای کنونی، تيم پيشين را به 
های تيم مذاکره کننده » کوتاه آمدن«کنونی غرب را نتيجه، » جسارت«جناح موسوم به اصولگرا،  کرد و

  .پيشين قلمداد کرد
يئت مذاکره کننده هسته ای سابق در اما هيئت مذاکره کننده و دولت کنونی نيز از انتقادهای رييس ه

  . امان نماند
حسن روحانی گفت عملکرد دولت کنونی، برنامه هسته ای ايران را با خطر تحريم های شورای امنيت 

  .روبرو کرده است
به گفته آقای روحانی تالش تيم مذاکره کننده هسته ای پيشين، بر دور نگه داشتن هر چه بيشتر ايران 

  .استوار بوداز شورای امنيت 
اما به رغم همه اختالف نظرهای درونی، سرانجام بی اعتنايی ايران به درخواست های کشورهای 

 و آزانس بين المللی انرژی اتمی مبنی بر تعليق همه فعاليت های هسته ای مربوط به غنی ۵+١
  .سازی اورانيوم، ايران را با تصويب قطعنامه تحريم رو به رو ساخت

    مترين تحوالت در ارتباط با برنامه هسته ایخالصه ای از مه
، ايران به رغم هشدارهای بين المللی، تحقيقات هسته ای را که برای ٢٠٠۶ سال  ژانويه١٠در 

   .به حال تعليق در آورده بود، از سر گرفت مدتی
گو در همين ماه، علی الريجانی رييس تيم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسالمی به منظور گفت و
  .درباره پيشنهاد مسکو برای انجام غنی سازی اورانيوم ايران در خاک روسيه، به اين کشور سفر کرد

به ازا مشوق های جديد، اتحاديه اروپا از ايران خواست فعاليت های مربوط به غنی سازی 
  اورانيوم را به حال تعليق در آورد

ايران در  به اتفاق آرا توصيه کرد که پرونده  فوريه۴شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
  .ارتباط با فعاليت های هسته ای، به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش شود

 گفت گزارش خود را که در آن ايران  مارس٨محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
 های مربوط به غنی سازی اورانيوم متهم به مخفی کردن برخی اطالعات و امتناع از تعليق فعاليت
  .شده، به شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد فرستاد

www.iran-archive.com 

javascript:%20newwindow%20=%20window.open('/authors/890.html',%20'popAuthor',%20'toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=640,height=480');%20newwindow.focus();


 مسکو از ايران خواست در برابر پيشنهاد اين کشور برای غنی سازی اورانيوم ايران در  مارس٢٨در 
  .خاک روسيه، واکنش نشان دهد

 جز مرحله آخر، در خاک ايران و بر اساس پيشنهاد روسيه، همه مراحل چرخه سوخت هسته ای به
سپس روسيه سوخت هسته ای توليد شده را به .  آن در خاک روسيه انجام می شود مرحله پايانی

  .ايران باز می گرداند
 اعالم کرد که ايران موفق به تکميل چرخه سوخت هسته ای شده و  آوريل١١محمود احمدی نژاد در 

  .پيوسته است»  هسته ایباشگاه«گفت با اين دستاورد، ايران به 
، آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش خود در باره ايران را به شورای امنيت سازمان ملل  آوريل٢٨

  .متحد ارسال کرد
 در مالقات با مقام های بلند پايه  ژوئن۶خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در 

  .اتحاديه اروپا، پيشنهادهای تازه ای به ايران ارايه کردجمهوری اسالمی در تهران، به نمايندگی از 
به ازا مشوق های جديد، اتحاديه اروپا از ايران خواست فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به 

  .حال تعليق در آورد
تا  را تصويب کرد که بر اساس آن، به ايران ١۶٩۶، شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه  ژویيه٣١
  . ماه اوت فرصت داده شد همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد٣١

، مهلت شورای امنيت سازمان ملل متحد برای پايان دادن به فعاليت های مربوط به غنی اوت٣١ 
  .سازی اورانيوم ايران، بدون نتيجه پايان يافت

های عضو اتحاديه اروپا هشدار دادند در صورتی که ايران به فعاليت  وزيران امور خارجه کشور اکتبر١٧در 
های هسته ای پايان ندهد، از تحريم های احتمالی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، 

  .حمايت خواهند کرد
گريز ، سه هزار سانتريفوژ يا دستگاه ٢٠٠٧ ايران اعالم کرد در نظر دارد تا ماه مارس سال  نوامبر١٢در 

  .از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را نصب کند
 به اتفاق آرا، درخواست ايران مبنی بر  نوامبر٢٣شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در 

  .دريافت کمک های فنی برای راکتور هسته ای آب سنگين اراک را از دستور کار خارج کرد
   قطعنامه تحريم ايران تصويب شد

پايانی سال، تالش ها ی ديپلماتيک برای حل و فصل بحران هسته ای جمهوری اسالمی در ماه های 
در عمل بی ننتيجه ماند و سرانجام به رغم مخالفت های چين و روسيه، بريتانيا، آلمان، فرانسه و 

  .آمريکا توانستند تا حدی اين دو کشور را با خود همسو کنند
 پس از ماه ها مذاکرات فشرده کشورهای موسوم به امبر دس٢٣شورای امنيت سازمان ملل متحد، در 

  .پنج به اضافه يک، قطعنامه تحريم ايران را تصويب کرد
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   مجروح بر جا گذاشت 60 آشته و 25انفجارهاي امروز عراق 
  ٢٠٠۶ دسامبر 28 - ١٣٨۵  دی 7ه پنج شنب

 عراقي در 25نتشار حكم نهايي اعدام صدام از سوي ديوانعالي عراق، همزمان با ا: خبرگزاري فارس
  .  نفر مجروح شدند60انفجارهاي امروز اين آشور آشته و 

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، در منطقه تجاري باب الشرآه در مرآز بغداد انفجار دو 
همچنين مقامات امنيتي و . گذاشت مجروح برجا 25 آشته و 7بمب در ساعات پر ازدحام آاري 

 تن 35 نفر آشته و 10بيمارستاني اعالم آردند بر اثر انفجار يك بمب در ورزشگاه شعب در شرق بغداد 
  . مجروح شدند

  .  غيرنظامي بر اثر انفجار دو بمب خبر داد3در جنوب بغداد نيز وزارت دفاع از آشته شدن 
 واصل بين پااليشگاه نفت بايجي و شهر تكريت دو آشته از عالوه بر اين، انفجار يك بمب در بزرگراه

سه سرباز ديگر نيز در اين انفجار آه منجر به انهدام يك خودروي ارتش . سربازان عراقي برجاي گذاشت
  . شد، مجروح شدند

  . در استان دياله نيز يك افسر پليس و دو زن در حمالت جداگانه از سوي افراد مسلح آشته شدند
اين حكم امروز روي . ديگر ديوانعالي عراق امروز حكم نهايي تاييد اعدام صدام را منتشر آرداز سوي 

پايگاه اينترنتي ديوانعالي عراق قرار گرفت و طبق آن اجراي حكم اعدام صدام، برزان ابراهيم حسن، 
وط به پرونده  شيعه مرب148برادر وي و عواد احمد البندر، قاضي سابق دادگاه با طناب دار بخاطر قتل 

  . دادگاه اجراي حكم را به دولت عراق محول آرده است. دجيل نهايي شد
دولت آمريكا به دنبال صدور حكم ديوانعالي عراق هشدار داد اعدام صدام آه قرار است ظرف يك ماه 

  .آينده انجام شود، ممكن است موجي از خشونت و انتقام جويي هواداران وي را در پي داشته باشد 
  
  از استاد و دانشجوی عراق خالیانشگاه هاد

  ٢٠٠۶ دسامبر 27 - ١٣٨۵  دی 6ه چهار شنب
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 نی اری آشفته است، نخست وزاري همچون بغداد بسی شهرژهی عراق به ویتي امنتي که وضعی حالدر
 را ی کشور دستور بازگشت دوباره به دانشگاه ها و مراکز اموزش عالنی اانی و دانشجوديکشور به اسات

 . از دانشجو و استاد استی روزها خالنیده است که ادا
 مردم حاضر اني در می بغداد طورژهی عراق به وی دانشگاه هادي روزها اساتنی مهر، ای گزارش خبرگزاربه
آنها نه تنها خود بلکه .  هستندی زند آنها مدرس آموزش عالی حدس میشوند که کمتر کس  یم

 .نند کی ها قرار گرفتن، پنهان مستیآموزش و دانش خود را از ترس کشته شدن و مورد هدف ترور
 فرمان هرگونه تمرد موجب اخراج از نی اعالم شده است که بر اساس ای درحالی المالکی نوردستور

 .دانشگاه خواهد شد
 اتيخون ح» آموزش«: ندی گو ی کرده و متی دستور حمانیا عراق از ری نخست وزکانی و نزدهمکاران

 .بخش عراق است و افول آن موجب در معرض خطر قرار گرفتن دولت و ملت خواهد شد
 یتي گونه ضمانت امنچياند، از نداشتن ه  دستور شده نی که مجبور به اطاعت از ایی آنهااني منی ادر
 . دارندتی حاظت از جانشان شکایبرا
 اعالم شده ی در حالدی دستور جدنیا:  بغداد گفتهی در دانشگاه موستنسریاسي علوم س استادکی

 . عراق نشده استیتي امنتي به وضعی توجهچياست که ه
 ری کشور همچون سانی ای و زمان آغاز جنگ عراق، دانشگاهها2003 از سال ،ی اساس گزارش کنتاکبر

 موجب شده است تا هزاران تي وضعنیا. اند ته و خرابکار قرار گرفیتی ترورینقاط هدف گروه ها
 . فرار کنندهی همسای کشورهای به دانشگاههالي ادامه تحصی برای عراقیدانشجو

 نی درس دانشگاه بغداد حاضر شدند، ای در کالسهاانی و دانشجودي درصد از اسات6 ماه دسامبر تنها در
  . درصد بوده است59 تنها ی خصوصی رقم حضور در دانشگاه هانی است که باالتریدرحال

  
   سپتامبر فراتر رفت 11 ی در عراق از شمار کشته هاکای تلفات آمرآمار

  ٢٠٠۶ دسامبر 26 - ١٣٨۵  دی 5ه سه شنب
 از شي بزاني منی که ادي نفر رس970 از دو هزار و شي در عراق به بکای کشته شده آمراني نظامشمار

  . است سپتامبر 11 در حمالت ییکایکشته شدگان آمر
 اني از نظامگری دیبا کشته شدن دو نظام:  نوشت مزی مهر، روزنامه لس آنجلس تای گزارش خبرگزاربه
 11 حمالت ی در عراق از مرز کشته هاییکای آمری عراق، شمار کشته های های در ناآرامییکایآمر

  .سپتامبر گذشت
ا شب گذشته در مجموع دو هزارو  ت2003 به عراق در سال کای گزارش، از زمان حمله آمرنی اساس ابر

 سپتامبر 11 در حمالت کهي عراق کشته شده اند؛ در حالی هایري در درگییکای آمراني نفر از نظام974
  . کشته شده بودندییکای آمر973 ، دو هزارو 2001در سال 

 تا 2003 از مارس کهی تلفات را در عراق دارد؛ به طورنیشتري ،بکای پس از آمرسي اساس انگلني همبر
 نفر 18 و نی اوکرای نظام18 ا،يتالی ای نظام33 کشته شده اند و پس از آن ، سي انگلی نظام126کنون 
 از ی نظام5 ،یک دانماری نظام6 ، اي از  اسپانی نظام11 ،ی بلغاری نظام13 لهستان، انياز نظام

  . جان خود را در عراق از دست داده اندی از اسلواکی نظام4السالوادور و 
 از کی هر کدام دو کشته در عراق داشته اند و از هر لندی و تا،هلندی استونی اساس، کشورهاني همرب

 عراق کشته شده ی های نفر در ناآرامکی،ی و رومانی مجارستان ،قزاقستان، لتونا،ي استرالیکشورها
  .اند
  

  شددیي اعدام صدام تاحکم: عراقیی جنای دادگاه عالیسخنگو
  ٢٠٠۶ دسامبر 26 - ١٣٨۵  دی 5ه سه شنب

 نی انافي عراق امروز سه شنبه اعالم کرد که بخش استیی جنای دادگاه عالی سخنگوی جوحرائد
 . کرده استدیيتا" ليالدج "یدادگاه حکم اعدام صدام را درخصوص پرونده کشتار مردم روستا

 روز، 30د از گذشت بع:  فرانسه افزودیدر گفتگو با خبرگزار" یرائد جوح" مهر، ی گزارش خبرگزاربه
 . خواهد بودیی مجازات اعدام برعهده دستگاه اجرایاجرا
 مجازات در طول مهلت نی ای ملزم به اجرایی دستگاه اجراای مسئله که آنی حال درباره اني درعیو
 . نکردهی ارایحير،توضي خای خواهد بود ینيمع
 عراق یی جنای دادگاه عالنافي است گزارش داد که بخشزين" العالم "یونیزی حال، شبکه تلوني همدر

 صدام را ی برادر ناتنیتی دادگاه انقالب سابق عراق و برزان التکریاحکام اعدام صدام، عواد البندر قاض
 . استداده ريي رمضان معاون صدام را از زندان به اعدام تغنياسی و حکم زندان طه دیيتا

 و کشتار لي الدجی روستاتیبه خاطر پرونده جنا)  آبان14(  نوامبر 5 و هفت تن از همدستانش در صدام
 . به اعدام و زندان محکوم شدندیی صدور حکم های روستا، طنی اانيعي تن از ش150 از شيب

 نياسیطه " را به  اعدام با چوبه دار و یتی عراق صدام، عواد البندر و برزان التکریی جنای عالدادگاه
 15 هم به لي از مسئوالن سابق منطقه دجگرید و سه تن دمعاون سابق صدام را به حبس اب" رمضان

 .سال حبس محکوم کرد
 خواستار آن شده بود تا ی درخواستمي عراق در آن زمان با تنظیی جنای کل دادگاه عالی دادستانئتيه

  .ابدی رييبه حکم اعدام تغ"  رمضاننياسیطه "حکم صادره درحق 
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جالل طالباني از دستگيري مسووالن امنيتي ايران در : جمهور عراق اعالم آرد سخنگوي دفتر رييس
  . بغداد عصباني است

  ٢٠٠۶ دسامبر 25 - ١٣٨۵  دی 4ه دوشنب
به نقل از خبرگزاري آويت، هيوا عثمان، سخنگوي دفتر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

تن از مسووالن امنيتي ايراني را آه نيروهاي آمريكايي دو : جمهور عراق اعالم آرد جالل طالباني، رييس
  . اند جمهور را داشتند طي عملياتي در مجتمع الجادريه دستگير آرده قصد ديدار با رييس
طالباني از اين امر بسيار عصباني است و تمام تالشش را براي آزادي اين دو : وي خاطرنشان آرد

  . ايراني در اسرع وقت خواهد آرد
اين دو : ها نكرد و تنها اظهار داشت  دو مسوول ايراني و زمان دستگيري آناي به هويت اين وي اشاره

جمهور به تهران به امضاء  ي امنيتي آه ميان عراق و ايران در سفر رييس مسئول در راستاي توافقنامه
  .اند رسيده است به عراق سفر آرده

  
   در عراق ییکای آمراني بدست نظامیرانیتداوم بازداشت چهار ا

  ٢٠٠۶ دسامبر 25 - ١٣٨۵  دی 4ه دوشنب
 به اتهام شرکت در حمالت هفته ی را در حالیرانی ا4 حاضر در عراق دست کم ییکای آمرانينظام

  .  وجود نداردنهي زمنی در ای مدرکچيگذشته بغداد بازداشت کرده اند که ه
 4 حاضردر عراق، ییکای آمرییروهاي شد که نی مدعمزی تاورکیوي مهر، روزنامه نی گزارش خبرگزاربه
  . از آنها هستندیی را به اتهام شرکت در حمالت هفته گذشته بغداد بازداشت کرده ودر حال بازجویرانیا
. یگاردن د" رابطه منتشر نکرده، اما نی را درای گونه خبرچي هنوز هکای اساس هرچند دولت آمرني همبر

 که ثابت ی گونه مدرکچيه: شته است  رابطه اعالم داني درهمکای آمری ملتي امنیسخنگو" جاندرو
 ا امست،ي بازداشت شده در حمالت هفته گذشته نقش داشته اند، در دست نی هایرانیکند ا

  . افراد هستندنی از ایی همچنان درحال بازجوییکای آمریروهاين
  گذشته تالشی روزهای درعراق طرانی اعالم کرده اند که سفارت ای عراقی مقامهایگربرخی دیازسو

 ی عراقهی بلند پای مقامهای انجام داده  وحتییکای آمریروهاي دربند نی هایرانی ای آزادی را برایادیز
 انيرانی حاضر در عراق درخواست کرده اند تا اییکای ازفرماندهان ارشد آمریسي از ژنرال جورج کزين

  .است درخواست ها داده نشده نی به ایبازداشت شده را آزاد کنند، اما هنوز پاسخ
 کای و اساس آمرهی پای در عراق با توجه به اتهامات بانيرانی از کارشناسان، بازداشت ای گفته برخبه
  . درامور عراق صورت گرفته استرانی بر دخالت ایمبن
 افراد و با توجه نی است که با گذشت چند روز از بازداشت انی بازداشت ها انی قابل توجه در مورد انکته

 یروهاي بر دخالت آنها در حمالت هفته گذشته کشف نشده، اما هنوز نی مبنی مدرکچيبه آنکه هنوز ه
  . دهندی خود ادامه می به بازداشت هاییکایآمر

  
 یري در دستگییکای آمری هاروي نی قانونري ضمن محکوم کردم اقدام غیني حسی محمد علديس
 و عواقب و ستي سازگار نی المللني ضابطه بچي اقدام با هنیا:  در عراق گفت یرانی ایپلماتهاید
  .  خواهد داشت یندی ناخوشایامدهايپ

  ٢٠٠۶ دسامبر 25 - ١٣٨۵  دی 4ه دوشنب
 یروهاي نمیچند روز قبل مطلع شد:  اظهار داشت یني حسی محمد علدي مهر ، سی گزارش خبرگزاربه

ه دعوت دولت عراق به آنجا  که بیرانی ایپلماتهای دی المللني اقدام خالف مقررات بکی در کای آمرینظام
  . نمودند ريسفر کرده بودند  را دستگ

 ذکر شده ی طالبانی جمهور عراق آقاسي رئهياني در بکهیهمانطور:  وزارت امور خارجه افزود یسخنگو
 و مساعدت با آنان اعزام شده بودند و دولت عراق ی افراد به دعوت دولت عراق جهت همکارنیا

  . پاسخگو باشند دی بای المللني اشغالگران هم بر اساس مقررات ب آنان است ویمسئول آزاد
 کيپلماتی در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اقدام خالف عرف دسي سوئري چارچوب سفنی ادر
   .دی منعکس گردکای به مقامات آمرهي مشارالقی از طرکای آمریروهاين
  
 هزار 12، حدود 2003 کشور در سال نی اهي علکای کشور عراق گفته است که از زمان جنگ آمرریوز
  .  کشور کشته شده اندنی ای عراق در خشونتهاسي پلیروين

  ٢٠٠۶ دسامبر 25 - ١٣٨۵  دی 4ه دوشنب
 یروي هزار ن12 حدود ،ی آلمان، به گفته جواد البوالنDPA ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  .ق تا کنون کشته شده اند سابمی رژی عراق از زمان سرنگونسيپل
 ی در زندانها باقیگناهي فرد بچيه:  موجود دربازداشتگاهها گفت اني کشور عراق درباره زندانریوز

  . از مجازات فرار نخواهد کردیتکاری جناچينخواهد ماند و ه
اشاره  افراد نی ای به زمان آزادی آزاد خواهند شد؛ بوالنی زندان1500 ی خاطر نشان کرد که به زودیو

  .نکرد
 یی اقدامات آدم ربای برایزی را به برنامه رهی همسای از کشورهایکی ني کشور عراق همچنریوز

 یقاتي دخالت دارد وهمچنان تحقاتي عملنی در اهی همسای زا کشورهایکی:  متهم کرد وگفت یگروه
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 به نام یوالن خواهد شد؛ ب آن اعالمجی نتای ادامه دارد و به زوداتي عملنیدرباره افراد شرکت کننده در ا
  . اشاره نکردهی کشور همسانیا
  

 صدام مردم عراق را به اتحاد در برابر ايران فرا خواند
  ٢٠٠۶ دسامبر 27 - ١٣٨۵  دی 6ه چهار شنب

 که صدام حسين رهبر سابق عراق در زندان خطاب به هم ميهنانش نوشته، ی از جزئيات نامه ایبرخ
 .انتشار يافته است

 که ی هنگامی گفت که اين نامه در پنج ماه نوامبر يعنی سی بی وکيل صدام حسين به ب،یم دليخليل
 .دادگاه اولين بار حکم مجازات مرگ صدام حسين را صادر کرد، نوشته شده است

در راه مردم عراق اعدام شود و " یقربان"  اين نامه صدام حسين اعالم کرده که آماده است به عنوان در
 .به شمار خواهد رفت" تشهاد"مرگ او 

 . خواهد که متحد شوند و عليه دشمنانشان به پا خيزندی ادامه نامه او از ملت عراق مدر
 گويد که ايران و آمريکا در ی صدام حسين انتشار يافته می حسين در اين نامه که توسط وکالصدام

ليه اشغالگران و ايران  خواهد عی ها در عراق دست دارند و از مردم عراق میخشونت ها و خونريز
 . متحد شوند

 آمريکا خواند، ی بر اشکالتراشی صدام حسين تاخير در انتشار اين نامه را آنچه که آنرا مقررات مبتنوکيل
 . کردیمعرف
 نفر از مردم ١۵٠ صدام حسين به خاطر دست داشتن او در مرگ حدود ی حکم مجازات مرگ براصدور

 . است١٩٨٠شهر دجيل در دهه 
 روز آينده اعدام خواهد شد، اما درباره زمان و ی رهبر پيشين عراق خالل سیفته مقامات رسم گبه

  . گفته نشده استی اعدام او چيزیمکان قطع
  

  » مظنون به قاچاق اسلحه به عراقی بازداشتانيرانیا« 
  ٢٠٠۶ دسامبر 27 - ١٣٨۵  دی 6ه چهار شنب
 دسامبرتاييد کرد ٢٧آمريکا در عراق روز چهارشنبه  ی نظامی ويليام کالدول سخنگوژنرال:رادیو فردا
  .را دستگير کرده اند» قاچاق اسلحه« مظنون به ی اين کشور دربغداد دو ايرانی نظامینيروها
 را انجام و ی دسامبرعمليات٢١ در روز  ی براساس اطالعات دريافتی آمريکايینيروها«: کالدول گفتژنرال

  .» اندی نفررادستگيرکردند که دو نفراز آنها ايران از شهر بغداد حمله و دهیبه قسمت
  چون نقشه، ويدئوو عکس ی اين افراد اسناد ومدارکدهمراهی گوی آمريکا می نظامیروهاي نیسخنگو

   در عراق است»یغيرقانون «ی از ارتباط آنها با فعاليت هایبه دست آمده  که حاک
  چون نقشه، ويدئو وعکس ی افراد اسناد ومدارک ارتش آمريکا افزود به همراه اينی نظامی سخنگواين

  . درعراق است»یغيرقانون «ی ازارتباط آنها با فعاليت هایبه دست آمده  که حاک
مدارک ضبط شده و اطالعات بدست آمده از اين افراد، آنها را با ارسال سالح به «: کالدول گفتژنرال

  .» سازدی مسلح در عراق مرتبط می غيرقانونیگروه ها
  . ائتالف درعراق قرار دارندی اضافه کرد اين ده نفردر اختيارنيروهاوا

 ی را طیدر شماره روز دوشنبه خود اعالم کرده بود که ارتش آمريکا چهار ايران» نيويورک تايمز«  روزنامه 
 متعلق به عبدالعزيز حکيم بازداشت کرده است و از اين ی اخير در عراق در مقر وساختما ن هایروزها
  . وه دوتن آزاد شده اندگر
 تحت کنترل اين گروه رد کرده ی اين افراد در پايگاه های عبدالعزيز حکيم خبر دستگيری سحنگويک

  . است
 عراق ومقر  ی رييس جمهوریدستگير شده اند که محل سکونت جالل طالبان» کراده« افراد در محله اين

  .  منطقه قرار دارندنيزدرهمي عراق  نیمجلس اعال
 چند هفته قبل ،ی آمريکايی نيروهای بازداشت شده از سوی دولت عراق گفته بود که دو ايرانیگوسخن

 ايران ی امنيتی های از روند همکاری رييس جمهور عراق، و به عنوان بخش،یبا دعوت نامه جالل طالبان
  .و عراق، عازم بغداد شده بودند

 فرانسه  گفته بود اين دو یت و گو با خبرگزار رييس جمهور عراق در گفی عثمان، مشاور رسانه اهيوا
 هستند و ی آمريکايی به عراق رفته بودند، اکنون در بازداشت نيروهای که به دعوت جالل طالبانیايران

  . استی از اين اتفاق ناراضیرييس جمهور
 یرا اند که بی ايرانی شدگان ديپلمات هاري وزارت امور خارجه ايران گفته بود که  دستگیسخنگو

  . کشور سفر کرده اندنی عراق به ای جمهورسیيمالقات با ر
  .   خواهد داشتی ناخوشايندی اقدام عواقب و پيامدهانی کرده بود که ادي اعالم  تاکرانی ادولت

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   ديماه5سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶امبر  دس26 - ١٣٨۵  دی 5ه سه شنب
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روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود بازداشت چند مدير اعزامی ايران :بی بی سی
به عراق را منعکس کرده، از جلسه امروز مجلس خبر داده اند که برای تصويب اليحه ای در مورد واکنش 

الب ديگر خود به احتمال ايران به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل تشکيل می شود و در ميان مط
هايی درباره افزايش بهای بنزين در ابتدای سال، احتمال خاموشی های برق در هفته های آينده، 
اعتراض دانشجويان به تصميم های وزارت علوم و ادامه تحليل ها درباره انتخابات شوراها و مجلس 

  .خبرگان هم پرداخته اند
يل و تفسيری گزارش بازداشت چند مدير ايرانی را در عراق روزنامه های مختلف امروز صبح بدون تحل

توسط نيروهای آمريکايی به چاپ رسانده و به دادن اين خبر بسنده کرده اند که سفير سويس حافظ 
  .منافع آمريکا در ايران به وزارت خارجه احضار شده تا اعتراض دولت ايران را به واشنگتن منتقل کند

امون قطعنامه تحريم ايران از قول عضوی از کميسيون امنيت ملی و سياست  در گزارشی پيرآفتاب يزد
  . خارجی مجلس نوشته درست نيست بگوييم هيچ تهديدی عليه ايران وجود ندارد

 کاظم جاللی در عين ها تاکيد کرده که خروج از ان پی تی مناسب نيست و ايران  آفتاب يزدبه نوشته
اساس قوانين و قواعد ان پی تی انجام شده امروز بايد از حقوق که مدعی است همه فعاليت هايش بر 

  . خود در قالب همان قواعد دفاع کند
 است که در آن مدير اين روزنامه برای چندمين بار از کيهاننقطه مقابل اين نظرات يادداشت روز روزنامه 

ده که طرح دو فوريتی نمايندگان مجلس خواسته امروز به خروج از ان پی تی رای بدهند و تاکيد کر
فعلی از آن جا که از دولت می خواهد که در روابط خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی تجديد نظر کند، 

  . جای ايراد دارد
تجديدنظر در همکاری ايران با آژانس غير از قطع " پرسيده کيهانحسين شريعتمداری در يادداشت روز 

و ادامه حضور در ! ی و قابل قبول ديگری می تواند داشته باشد؟ چه مفهوم منطقNPTرابطه و خروج از 
معاهده ای که وجود خارجی ندارد و يا دستکم آن که مفاد صريح اين معاهده را برای ايران غيرقابل اجرا 

  " اعالم کرده اند چگونه قابل توجيه است؟
واهد داد که گويا ايران در صدد  نمايندگانی را که معتقدند خروج از ان پی تی چنان معنا خکيهانمدير 

  . توليد سالح هسته ای است کسانی خوانده که اطالع زيادی ندارند
 ١٧٣٧الملل سازمان انرژی اتمی گفته قطعنامه   معاون اموربين رسالتدر همين حال به نوشته 

 مفاد توانند شورای امنيت براساس تصميم چند کشور خاص اتخاذ شده که مبنای حقوقی ندارد و نمی 
  . آن را به اجرا بگذارند

محمد سعيدی گفته آنچه به عنوان اقالم و کاالهای مورد تحريم در قطعنامه شورای امنيت بيان شده 
وی تاکيد کرد . ای ايران نخواهد داشت  های صلح آميز هسته هيچ تاثيری در توسعه و گسترش فعاليت

  . برنامه هسته ای طبق زمانبندی جلو می رود
ر ستون طنز خود سئوال کرده که چين و روسيه بعد از امضای قطعنامه گفته اند بايد مسائل از  دکيهان

  . طريق گفتگو حل شود و خود پاسخ داده که آن ها می خواهند هم از توبره بخورند و هم از آخور
د با در بخشی ديگر از اين طنز توجيه روسيه و چين در مورد علت امضای قطعنامه که به مناسبات خو

  .اروپا و آمريکا اشاره کرده اند عذر بدتر از گناه خوانده شده است
 از اين که مديران انتصابی دانشگاه اعتماد ملیيکی از نمايندگان جنبش دانشجويی در مقاله ای در 

ها ورود بعضی دانشجويان را به دانشگاه ممنوع کرده اند انتقاد کرده و نوشته اين مديران ديده اند که در 
، "ورود افراد متفرقه ممنوع"ها بر سر در آشپزخانه نوشته اند  بعضی اماکن خصوصی همچون رستوران 

  . به اين باور رسيده اند که دانشگاه ملک خصوصی آن هاست
 اند که دانشگاه  به نوشته فريد مدرسی روسای دانشگاه و مديران وزارت علوم اين نکته را فراموش کرده

شود،   ماليات و فروش نفت که صاحبان آن تمامی مردم ايران زمين هستند، اداره می با هزينه برگرفته از
 توانند صاحبان اصلی دانشگاه را بنابر  لذا آنان نمی. نه اموال فرد يا گروه خاص سياسی يا اقتصادی

حيط سليقه خود و چون که آن دانشجويان مخالف آنان هستند، از ورود به صحن دانشگاه و استفاده از م
  .آموزشی و به عبارتی خانه دوم آنان محروم کنند

 نوشته در حالی که يک عضو کميسيون انرژی مجلس گفته بنزين از فروردين سرمايهروزنامه اقتصادی 
   به گوش می١٣٨۶ بندی خواهد شد، بر اساس آخرين خبرهايی که از بودجه سال   سهميه٨۶ماه 

 واردات بنزين درخواست کرده است اما با توجه به تاکيد  ميليارد دالر برای۵/٣رسد، دولت مبلغ 
رسد،   ای به نظر می  نمايندگان مجلس مبنی بر لزوم قطع واردات و فروش بنزين وارداتی به قيمت يارانه

  .  با اين درخواست دولت مخالفت کند٨۶مجلس در تصويب اليحه بودجه 
اند که اگر قرار باشد پرداخت يارانه به   کرده  کارشناسان اقتصادی، برآوردسرمايهبه نظر گزارشگر 

 ميليارد دالر بايد تامين شود از اين رو، اگر حتی ١٠ تا ٩سوخت همچنان ادامه يابد، در سال آتی حداقل 
 ميليارد دالر از مجلس درخواست کند و با فرض موافقت مجلس با اين درخواست، باز هم ۵/٣دولت 

. کسری بودجه در زمينه واردات بنزين خواهد داشت) يليارد دالربين پنج تا شش م(مقادير زيادی 
  . رسد، تغيير رويه ارايه و فروش بنزين در سال آتی، قطعی خواهد بود بنابراين، به نظر می

  . در صدر اخبار خود گزارش داده که قيمت بنزين امسال تغييری نمی کندکيهان
 امروز درباره تغيير ساعت کار بانک ها تصميم گيری  در صدر گزارش های خبری خود با عنوانآفتاب يزد

می شود خبر داده که دولت قرار است امروز درباره ساعت کار بانک ها که سه ماه قبل به طور 
  . آزمايشی به اجرا در آمد و اينک مخالفت های بسياری برانگيخته است، تصميم گيری کند
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  . در دو روز آينده به بررسی همين موضوع بپردازد مجلس نيز قرارست اعتماددر همين حال به نوشته 
اين روزنامه از قول يکی از نمايندگان مجلس گفته است در شان مجلس نيست که در اموری مانند اين 

  .دخالت کنند اما دولت هم نبايد بر تصميمی که مديران بانک ها هم با آن مخالفند اصرار ورزد
  

  يماه د4دوشنبه :  ايرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 25 - ١٣٨۵  دی 4ه دوشنب

روزنامه های صبح امروز تهران در باالی صفحات اول خود عکس هايی از پاپا نوئل های :بی بی سی
ايرانی و درخت های کاج تزيين شده چاپ کرده و در سالگرد تولد حضرت مسيح با مسيحيان ايرانی 

 به واکنش های دولت و مجلس نسبت به قطعنامه همدلی نشان داده اند و در خبرهای ديگر از جمله
شورای امنيت سازمان ملل عليه فعاليت های هسته ای ايران، انتقاد از وضعيت دانشجويان ستاره دار و 

  .مصوبات مجلس درباره شرايط نمايندگی پرداخته اند
نامه شورای بيشتر روزنامه های امروز صبح در گزارش های اصلی خود واکنش مجلس را نسبت به قطع
  . امنيت منعکس کرده و همراه با نقل گفته های رييس جمهوری در صفحات اول خود آورده اند

مقاالت اصلی اين روزنامه ها ضمن انتقاد از شورای امنيت و تائيد سياسی های جمهوری اسالمی به 
که آمريکا کار گذاشته اين نکته اختصاص دارد که بايد با درايت در پی يافتن راه های فرار از دامی بود 

  .است
 در تحليلی پيرامون انتخابات روز جمعه يادآوری کرده که رييس جمهوری، رييس و نايب رييس اعتماد

مجلس که همواره به بی طرفی آن ها در ميان گروه های سياسی تاکيد می شد با اظهار نظرهای 
هه گيری کرده و از جمله آقای باهنر که واضح خود به نفع گروه مشهور به اصولگرا در جريان انتخابات جب

در زمان انتخابات رياست جمهوری از نماينده ای که به نفع آقای هاشمی سخنی در مجلس گفته بود 
  . گاليه کرد که نبايد تريبون مجلس را به رقابت های سياسی آلوده کرد

ابات شوراها را هم  با نقل گفته های همين شخص و همچنين رييس مجلس که نظارت بر انتخاعتماد
به عهده دارند و به قاعده بايد مردم بی طرفی آنان را باور کنند نوشته اعالم وابستگی به اصولگرا ها به 

آن جا رسيد که وزير کشور در جريان مصاحبه مطبوعاتی به صراحت می گويد آرزوی قلبی من پيروزی 
  . اصولگرايان است

 جمله کافی بود تا کارشناسان، حقوقدانان و احزاب سياسی  بيان همين يکاعتمادبه نوشته گزارشگر 
به وزير کشور يادآور شوند که مقام وی به عنوان برگزار کننده انتخابات ايجاب نمی کند تا صراحتا از گروه 

  .خاصی جانبداری کند
زنامه بررسی طرح تازه قانون انتخابات و موادی که نمايندگان مجلس به آن افزوده اند موضوع بحث رو

  . های مختلف است
 اکبر اعلمی نماينده تبريز گفته است بهتر بود به جای محدوديت برای نامزدها،  آفتاب يزدبه نوشته

  . نمايندگان دوره هفتم را مادام العمر می کردند
اين گفته طعنه آميز نماينده جناح اقليت مجلس به دنبال تصميم هايی ابراز شده است که اکثريت 

ه شرايط نامزدهای انتخاباتی گرفته اند و عالوه بر داشتن فوق ليسانس داشتن سابقه پنج مجلس دربار
  . ساله خدمت در قوه مجريه را از جمله آن شرايط به حساب آورده اند

همين روزنامه در سرمقاله خود به انتقاد از تصميم مجلس در مورد اضافه کردن پنج سال خدمت اداری 
 برای نامزدهای نمايندگی مجلس نوشته اين يک تبعيض ديگر است و باز عملی و نظامی و انتظامی

موضوع کشداری که تفسير آن روشن نيست و بر موارد ابهامی که هم اکنون هم وجود دارد اضافه می 
  .شود مواردی مانند التزام عملی به اسالم

را که به دانشجويان  از قول رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اظهارات وزير علوم سرمايه
  . ستاره دار اتهام اقدامات غيراخالقی زده بود تکذيب کرده است

 وزير علوم همزمان با تکذيب آن چه از قول او درباره دانشجويان ايراندر همين حال به نوشته روزنامه 
 نقل شده رسانه ها را متهم کرده که جوسازی سياسی می کنند اما در ضمن گفته وزارت علوم طبق
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی گزينش دانشجويان را هر سال در دست بررسی دارد و اگر يک 
ستاره جلوی اسم دانشجويی قرار گيرد، نشانگر تخلفات دانشجويی است که دانشجو با ارايه تعهد 

  .ثبت نام می شود
 از حذف کنکور سخن  در حالی که جمعی از نمايندگان مجلس و وزير آموزشکيهانبه نوشته روزنامه 

می گويند، وزارت علوم با ساير دستگاه های دخيل در امر آزمون سراسری دانشگاه ها معتقدند حرف 
  . حذف کنکور را نبايد زد

 نوشته محمود فرشيدی وزير آموزش و پرورش اعالم کرده که پيشنهاد حذف کنکور سراسری را کيهان
لوم با انتقاد از طرح سنجش و پذيرش دانشجو توسط داده ايم اما همان روز مهدی زاهدی، وزير ع

  .مجلس گفته طرح مجلس خالف استقالل دانشگاه هاست
 در مقاله ای از حضور همزمان زنان و مردان در اتوبوس های مشهور به جمهوری اسالمیروزنامه 

دوستانه و صدتومانی تهران انتقاد کرده و نوشته اول خط رعايت هايی در کار هست اما کم کم محيط 
اواسط مسير . صميمی می شود و همه خواهر و برادر، و حتی گاهی محرم تر، کنار هم می نشينند

که اتوبوس شلوغ می شود وضعيت هم به هم ريخته تر می شود، بوی عطر زنانه و مردانه فضا را پر 
  .دمی کند و شيطان و دارودسته اش هلهله کنان توی گوش هر پير و جوانی زمزمه می کنن
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 که خانمی از حوزه علميه قم است از اختالط و پهلو به پهلو و جمهوری اسالمینويسنده روزنامه 
شانه به شانه نشستن و ايستادن زنان و مردان آنهم در خيابان های تهرانی که ترافيک و دست 

ارد، امروز ايرادی ند: اندازهايش هر دقيقه ترمزی بی وقفه و بی محابا می طلبد انتقاد کرده و نوشته
هم اتوبوس های مختلط را می گوييم برای رفاه مردم است اما التماس می کنيم کمی هم آينده نگر 

امروز را نبينيد که اتوبوسهايتان تميز است و صندلی هايش سالم و مردم را نبينيد . باشيد و گذشته نگر
 ببينيد که نه اتوبوس که دست و پا شکسته بعضی حرمت ها را نگه می دارند دو سال بعد را هم

  !سالمی مانده و نه انسان سالمی 
  

   ديماه3يکشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 24 - ١٣٨۵  دی 3ه یکشنب

روزنامه های صبح امروز تهران واکنش های ايران به صدور قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت 
رده اما با لحنی احتياط آميز از مقابله ايران با سازمان ملل را در صدر گزارش های خبری خود منعکس ک

اين قطعنامه سخن گفته و از زبان رييس جمهور احتمال داده اند که مجلس طرحی در اين زمينه تصويب 
اقداماتی برای سامان دادن به زندان های خارج از نظارت قوه قضاييه و نامه گروهی از استادان . کند

  .ز جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاستکشاورزی دانشگاه های دولتی ا
 عنوان اصلی صفحه اول خود را به گزارش به کار انداختن سه هزار سانتريفوژ به عنوان پاسخ کيهان

ايران به قطعنامه صادره از سوی شورای امنيت اختصاص داده که از قول دبير شورای امنيت ملی در 
  . مصاحبه ای با اين روزنامه نقل شده است

 ماجرای هسته ای ايران مخمصه ای برای آمريکا توصيف شده و آمده آمريکا هم کيهانرمقاله در س
. برای رهايی از اين مخمصه تالش می کند و هم برخی کشورهای منطقه را عليه ايران بسيج می کند

  . طرح بحث هايی مانند تشکيل هالل شيعی را بايد در راستای چنين تالش هايی ارزيابی کرد
 آمريکا هيچ گزينه ای درباره ايران را از روی ميز خود حذف نکرده است،  کيهانر نويسنده سرمقالهبه نظ

در چنين . از پيشنهاد گفت وگوی مستقيم در صورت تعليق غنی سازی بگيريد تا تهديد به حمله نظامی
ذخيره کرده ما کارت های خود را برای کدام روز : "موقعيتی سؤال پيش روی تصميم سازان، اين است

  " ايم؟
 خبر داده که رئيس مجلس قبل از اعالم خبر تصويب قطعنامه شورای امنيت گفته بود رسالتروزنامه 

مجلس در صورت صدور قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد يا اتخاذ هر روش 
  .می تجديدنظر می کندديگری غير از مذاکره، در نوع رابطه خود با آژانس بين المللی انرژی ات

 .  
 قطعنامه تصويبی را تحريم های محدود خوانده و نوشته شورای امنيت سازمان ملل ديشب کارگزاران

به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصويب کرد که تحريم هايی محدود عليه فعاليت های هسته ای ايران اعمال 
  . می کند
طعنامه شورای امنيت اختصاص داده و آن را قطعنامه  عنوان اصلی خود را به واکنش ايران به قاعتماد

  . پيشنهادی سه کشور اروپايی فرانسه، آلمان و بريتانيا خوانده که تحت فشار آمريکا تنظيم شده است
 قطعنامه در زمانی با اجماع تصويب رسيد که آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از  اعتمادبه نوشته

از تاسيسات اتمی ايران نتوانست مدرکی دال بر غيرصلح آميز بودن برنامه حدود دوهزار نفر روز بازرسی 
  . هسته ای ايران بيابد

 ماه بعد از صدور قطعنامه اول ۶ قطعنامه شورای امنيت را تبليغاتی خوانده و نوشته ايرانروزنامه 
عنامه اروپا عليه  ماه پس از ارائه پيش نويس قط٢شورای امنيت در باره فعاليت های هسته ای ايران و 

اين فعاليت ها و بعد از رايزنی مداوم و بی حاصل شب گذشته باالخره اعالم شد که با اصرار آمريکا و 
  . اروپا شورای امنيت قصد رأی گيری درباره اين قطعنامه را دارد

تر   ضمن اشاره به فشارهای آمريکا نوشته فرانسه و انگليس ديدگاهی نسبتًا ماليمسرمايه
تر الزامی بودن منع سفر مقامات را که روسيه با آن مخالف بود و غير  ها همچنين پيش اروپايی.دداشتن

  . خواند، حذف کردند ضروری می
اين روزنامه بدون هيچ اظهار نظری نوشته قطعنامهء شورای امنيت که به صورت اجماع و بدون رای 

های شورای امنيت برای توقف  استمخالف به تصويب رسيد، همچنين گفته شده، اگر ايران با خو
تواند به از سرگيری مذاکرات ديپلماتيک و  اش موافقت کند، اين امر می ای های هسته فعاليت

  . آوری صلح آميز تضمين کنند،منجر شود توانند دستيابی ايران را به فن هايی که می حل راه
 بندهايی از قطعنامه مخالف بوده و  ذکر کرده که تا عصر ديروز هنوز روسيه و چين با ايرانروزنامه

رئيس جمهور روسيه خواستار آن " والديمير پوتين"خواهان حذف آنها بودند، حتی در خبری اعالم شد 
شده که شخصًا متن آخرين پيش نويس قطعنامه را مطالعه کند، تا سرانجام رأی گيری به عمل آمد و 

وره ای شورای امنيت بر حق ايران برای انجام اما قطر به عنوان رئيس د. قطعنامه به تصويب رسيد
  .تحقيقات هسته ای تأکيد کرد

 نظر رئيس سازمان زندان ها را نقل کرده که با اشاره به آئينامه تازه ای که در دست اعتمادروزنامه 
اه تهيه است گفته ديگر اينگونه نخواهد بود که بازداشتگاه هايی خارج از اختيار ما عمل کنند و بازداشتگ

  . های امنيتی بايد آيين نامه سازمان زندان ها را رعايت کنند
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به تشريح برخی احکام و وضعيت زندان ها پرداخت و در مورد اعتماد علی اکبر يساقی به نوشته 
برخی بازداشتگاه ها که خارج از اختيار سازمان زندان ها عمل می کنند، آن را شگفت ندانست و گفت 

  . جامعه خيلی وجود دارداز اين واقعيت ها در 
های کشور داده که   خبر از نامه پنجاه و چهار تن از استادان کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاهسرمايه

از اقدامات " پيشنهادهای دلسوزانه به دولت در حوزهء عملکرد کشاورزی و منابع طبيعی"در آن با عنوان 
محصول و به فراموشی سپردن ساير توليدات وزارت جهاد کشاورزی مانند تکيه بر خودکفايی چند 

  . اند کشاورزی را مورد انتقاد قرار داده
 اين استادان که در دانشگاه های دولتی مشغول به تدريس اند امنيت غذايی را سرمايهبه نوشته 

يکی از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه خوانده و نوشته اند در صورت ادامهء روند موجود امنيت 
  . ايران در معرض تهديد جدی قرار خواهد گرفتغذايی

  
   ديماه7پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ دسامبر 28 - ١٣٨۵  دی 7ه پنج شنب
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از مصوبه مجلس در پاسخ به :بی بی سی

رای لغو مصوبه دولت در مورد ساعت کار قطعنامه شورای امنيت نوشته، از جلسه فوق العاده مجلس ب
بانک ها خبرداده اند و در گزارش های خبری از اعتراض اهالی روستای ابيانه کاشان و بی تفاوتی 

مسووالن دولتی به آن ها، آلودگی هوای تهران و مشهد، و ادامه واکنش ها به قطعنامه شورای امنيت 
  .عليه فعاليت های هسته ای کشور نوشته اند

 از مصوبه مجلس درباره اجازه تجديد نظر در روابط ايران و اطالعات، جمهوری اسالمی، الترس
  . ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در صدر گزارش های خبری خود ياد کرده اند

 در گزارش اصلی خود نوشته با تصويب طرح مجلس دولت ملزم به تجديدنظر در همکاری با کارگزاران
 المللی انرژی اتمی شد و در عين حال نمايندگان خواستار سرعت بخشيدن به برنامه های آژانس بين

  . هسته ای ايران شدند
همين روزنامه خبر داده که به گفته نايب رييس مجلس شورای نگهبان همزمان با بررسی اين طرح 

  . ی عنوان کرده استمذاکرات مجلس را دنبال می کرده است و تاييد خود را برای اعالم در جلسه علن
 خبر داده که جمعی از دانشجويان بسيجی دانشگاه های تهران روز گذشته در اعتراض به کيهان

قطعنامه اخير شورای امنيت در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند و تحت تدابير شديد 
  . امنيتی و با حضور پرتعداد نيروهای انتظامی به سخنرانی پرداختند

، "انرژی هسته ای حق مسلم ماست: " تجمع کنندگان پالکاردهايی با عناوينکيهان بر گزارش بنا
در دست داشتند با سر دادن تکبر و شعارهای ضد استکباری " دانشجو می ميرد سازش نمی پذيرد"

اعتراض خود را به عملکرد شورای امنيت سازمان ملل و نفوذ قدرت های غربی در آن اعالم کردند و 
  . ی از آنان گفت بايد منافع اقتصادی اين کشورها در خاک ايران به خطر بيفتديک

 محمد هاشمی معاون سابق رييس جمهور گفته است با بررسی واقع بينانه کارگزارانبه نوشته 
  . حوادث آشکار می شود که متأسفانه آمريکا گام به گام، به انجام خواسته های خود نزديک شده است

شته آقای هاشمی به عنوان رييس دفتر سياسی حزب کارگزاران سازندگی گفته است  نوکارگزاران
يک سال پيش عده ای با اتکا به قول های برخی از کشورها، فکر می کردند که آمريکا نمی تواند پرونده 
 هسته ای ايران را به شورای امنيت ارجاع دهد و در صورت وقوع اين امر نيز با اتکا به حرف همان چند

کشور، فکر می کردند که قطعنامه ای عليه ايران صادر نمی شود، اما متأسفانه ديديم که آمريکا تمام 
  . خواسته های خويش را گام به گام عملی کرد

حسين موسويان سخنگوی سابق هيات مذاکره کننده هسته ای ايران نيز در مقاله ای به نوشته 
يم های هسته ای و موشکی را شروع کرده است و تا  تاکيد کرده که غرب بعضی از تحراعتماد ملی
 روزه تعيين شده، زمانی که مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش دهد که ۶٠بعد از مهلت 

ايران فعاليت های هسته ای خود را تعليق نکرده است، شورای امنيت مجددا موضوع را در دستور کار 
  . بگذارد

 در آن زمان شورای امنيت ابعاد تحريم ها را گسترش می دهد و اين تحريم به نظر اين ديپلمات ايرانی
  .ها شامل تحريم های مالی و تجاری خواهد شد

 که روز گذشته به شدت از نمايندگان مجلس انتقاد کرده بود که چرا قصد دارند طرحی سرد را در کيهان
برسانند و چرا خروج از ان پی تی را تصويب مورد رابطه ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی به تصويب 

  . نمی کنند، امروز هيچ گزارشی از جلسه مصوبه مجلس را منعکس نکرده است
 خبر مخالفت هيئت وزيران را با طرح مجلس برای افزايش سن رای دهندگان در انتخابات رسالت

ورای نگهبان هم با اين  خبر داده که شکارگزارانمجلس و رياست جمهوری، اعالم داشته و روزنامه 
طرح که محدوديت هايی خالف قانون اساسی برای انتخاب شوندگان در نظر می گرفت مخالفت کرده 

  .است
 نشان می دهد که صبح ديروز هيات وزيران در جلسه خود به رياست محمود احمدی رسالتخبر ديگر 

و مستلزم تصميم گيری براساس شرايط نژاد با تاکيد بر اينکه امر مديريت ترافيک کاری مستمر و دائمی 
روز است، ابراز اميدواری کردند با همکاری نمايندگان مجلس شورای اسالمی و حل مشکالت کارکنان 
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بانکها و تسهيل فرآيندهای بانکی بخصوص در موارد مربوط به امور اداری، زمينه تداوم اجرای اين طرح به 
  . راهم شودمنظور جلوگيری از تشديد مشکالت ترافيکی ف

 بعد از ظهر، نمايندگان مجلس در جلسه ای فوق سرمايهاهميت اين خبر به آن است که به نوشته 
العاده مصوبه دولت را ناديده گرفته و با تصويب طرحی اعالم داشتند که ساعت کار بانک ها بايد به 

  . وضعيت سابق برگردد
تعيين ساعت کار بانک ها را مخالف شان  گروهی از نمايندگان دخالت مجلس در سرمايهبه گزارش 

مجلس می دانستند اما اکثريت نمايندگان با توجه به پافشاری دولت بر سر طرحی که مخالفت روسای 
بانک ها و کارشناسان را در پی آورده تصويب طرح را الزم می ديدند و حتی برای جلوگيری از به تاخير 

  .  تشکيل دادندافتادن آن بعد از ظهر جلسه ای فوق العاده
  . حتی توضيحات وزير کشور هم نمايندگان را قانع نکردسرمايهبه گزارش 

آقای پورمحمدی که قبال از قول وی اعالم شده بود طرح تعيير ساعت کار بانک ها به موفقيت رسيده و 
ذيب سه ماه ديگر ادامه می يابد که همين باعث ناخشنودی نمايندگان شده بود چنين اظهاراتی را تک

کرد اما نمايندگان اعالم داشتند که خود در سيمای جمهوری اسالمی اين سخنان را از زبان وزير کشور 
  . شنيده اند

سرانجام توجيهات رييس بانک مرکزی هم نمايندگان را قانع نکرد و ساعت کار بانک ها با مصوبه مجلس 
  .به وضعيت قبل برمی گردد

م روستای تاريخی ابيانه برای اعتراض به وضعيت اين روستا برای  عده ای از مرداعتماد ملیبه گزارش 
دومين بار در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اجتماع کرده و خواستار مالقاتی با رييس اين مرکز 
شدند اما با گذشت ساعت ها کسی حاضر به مالقات با شصت نفر اهالی اين روستا که در سرمای 

سرانجام قائم مقام سازمان حاضر به پذيرش چهار . نده بودند نشدزمستان ساعت ها پشت در ما
نماينده آن ها شد که با اعتراض شديد مردم روبرو گرديد و باالخره، در پايان روز اين عده که نتوانتسته 
بودند مديران را قانع به ديدار خود کنند، نمايندگانی برای مالقات قائم مقام سازمان گردشگری اعزام 

  .داشتند
  

  ی د6چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ دسامبر 27 - ١٣٨۵  دی 6ه چهار شنب

روزنامه های صبح امروز تهران گزارش های خبری اصلی خود را بدون تحليل و تفسيری به :بی بی سی
تائيد حکم اعدام صدام حسين ديکتاتور پيشين عراق توسط دادگاه تجديد نظر عراق اختصاص داده، در 

يگر گزارش های خود از تصميم های دوفوريتی مجلس درباره بازگرداندن ساعت کار قبلی بانک ها، د
  . افزايش سن رای دهندگان در انتخابات و بحث پيرامون قطعنامه شورای امنيت در مجلس نوشته اند

ان و آژانس  در سرمقاله خود از اين که تصميم مجلس برای تجديد نظر در روابط ايرکيهانمدير روزنامه 
لقب داده که سئوال " سرد"بين المللی انرژی اتمی به امروز موکول شده انتقاد کرده و آن را برخوردی 

  . برانگيز بوده است
اين روزنامه در گزارشی نوشته مجلس در روزی که همگان انتظار داشتند با اکثريت قاطع طرح قطع 

ويب برساند در واکنشی ضعيف با حدود دو ساعت همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی را به تص
تاخير آغاز به کار کرد نخست بحث بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق در دستور کار قرار گرفت 

  . و بعد به بررسی دو فوريت ديگری تحت عنوان اصالح سن رأی دهندگان در انتخابات پرداخت
ند دقيقه به پايان ساعت کار جلسه علنی باقی مانده  در حالی که کمتر از چ کيهانبه نوشته خبرگار

بود بررسی طرح تجديدنظر در همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار گرفت و 
علت آن هم به همان دو ساعت تاخير بر می گشت که نمايندگان در آن مدت با وزير امور خارجه جلسه 

 اين جلسه با تشريح مسائل مختلف درباره قطعنامه اخير شورای امنيت غيرعلنی داشتند و متکی در
سازمان ملل به نمايندگان توصيه هايی هم کرده بود که علی الظاهر همين توصيه ها کارساز شد و آن 

  . انتظاری که از مجلس می رفت در جلسه ديروز محقق نشد
 نمايندگان مجلس خبر داده که در جريان  از قول يکی از آفتاب يزد، روزنامهکيهانهمزمان با خبر 

مذاکرات غيرعلنی مجلس، از جمله از برپايی همايش هولوکاست توسط وزارت خارجه انتقاد شده و 
حتی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است که برپايی اين همايش به 

  . مصلحت نبود
ر جلسه غيرعلنی مجلس سخن گفتند از برپايی  برخی از نمايندگانی که داعتماد ملیبه نوشته 

نمايندگان مجلس معتقد . همايش هولوکاست در تهران و برخی اظهارنظرها در اين خصوص گاليه کردند
 جمهوری مطرح شد و برای اولين بار آن را يک  بودند که مطالبی که در مورد هولوکاست از سوی رييس

ای که از اين دست  اما بايد بررسی شود ميزان فايده  ی داشت  های جهانی زياد افسانه خواندند، بازتاب
  کند يا نه؟  ای است و آيا منافع جمهوری اسالمی را تأمين می  به کشورمان رسيد در چه اندازه 

اين روزنامه می افزايد که نمايندگان بر اين موضوع نيز تاکيد کردند که اقداماتی که باعث تحريک طرف 
  .  شرايط فعلی به صالح کشور و ملت نيستشود، در مقابل می 

 بخش ديگری از جلسه غيرعلنی مجلس را از زبان يکی از نمايندگان مجلس فاش کرده  اعتمادروزنامه
و نوشته رييس کميسيون امنيت ملی مجلس خطاب به وزير خارجه از اين که دولت از اعتبار، تجارب و 
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جانی و سيدمحمد خاتمی استفاده نمی کند، شخصيت های بزرگ نظام همچون آقای هاشمی رفسن
  . مندرج نيستکيهان و رسالتاين خبر در روزنامه های . انتقاد کرده است

 خبر داده که هنوز چند روزی از اعالم تحريم دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت کيهان
 مطالعات سياسی و بين امورخارجه از سوی برخی مؤسسات تحقيقاتی اروپا و آمريکا نگذشته يک مرکز

المللی روسی با بی اعتنايی به اين تحريم ها ديروز چهارمين ميزگرد مشترک با همتای ايرانی خود را 
  . برگزار کرد
 ميزگرد مشترک دفتر مطالعات سياسی و بين المللی و موسسه مطالعات استراتژيک  کيهانبه گزارش

  . روسيه در تهران برگزار شده است
به تحريم دفتر مطالعات سياسی وزارت خارجه مربوط به زمانی است که همايش  کيهاناشاره 

هولوکاست توسط اين مرکز در تهران برپا شد و در نتيجه مراکز دانشگاهی و تحقيقاتی بزرگ دنيا اعالم 
  .داشت که به همين علت ديگر هيچ همکاری با موسسه مطالعاتی وزارت خارجه ايران نخواهند داشت

 ١٣۶ دو فوريت طرح بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق در مجلس با ايرانروزنامه به نوشته 
  .  رأی مخالف تصويب شد و امروز تصويب نهايی می شود٣٠رأی موافقدر مقابل 

روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی نوشته محمد عظيمی معاون پارلمانی نهاد رياست جمهوری گفته 
 در مورد اين موضوع کمی صبر کرده و منتظر تصميم هيأت دولت در روز بهتر بود نمايندگان مجلس

  . چهارشنبه می شدند
به گفته اين مقام دولتی قرار است جلسه هيأت دولت ساعت کار بانک ها را بررسی کند و دستگاه 

اين ارتباط های ذی ربط گزارش های خود را در اين ارتباط ارائه داده و بعد از ارزيابی گزارش ها، دولت در 
تصميم دوفوريتی مجلس برای بازگرداندن ساعت کار بانک ها به وضعيت سابق از آن . تصميم گيری کند

جا اهميت دارد که دولت در پايان سه ماه زمانی که برای اجرای اين طرح آزمايشی در اختيار گرفته بود 
  .  اجرای طرح داشتو با وجود مخالفت مديران بانک ها و متخصصان ديگر همچنان اصرار بر

 نفر از فعاالن سياسی، اجتماعی و دانشجويی کشور با صدور بيانيه يی ۵۴٢ خبر داده که کارگزاران
نگرانی شديد خود را نسبت به رويدادهای پيش آمده در دانشگاه ها ابراز و نسبت به پی آمدهای آن 

  . برای کشور هشدار دادند
بيانيه افت کيفی مديريت و هيات علمی دانشگاه ها، احضار،  امضا کنندگان اين کارگزارانبه نوشته 

اخراج و تعليق دانشجويان، تعطيل يا محدود کردن فعاليت نهادهای مستقل دانشجويی، توقيف نشريه 
های مستقل دانشجويی، محکوميت ها توسط کميته های انضباطی، بازفعال سازی هسته های 

يردانشگاهی در مديريت برخی از دانشگاه ها و جلوگيری گزينش استاد و دانشجو، حضور چهره های غ
از انتخاب رئيسان دانشگاه ها توسط اعضای هيات های علمی را از جمله اين اقدامات برای از بين بردن 

  .اصل استقالل نهاد دانش از سوی دولت ارزيابی کرده اند
  

، به مشكالت پيش روي 2007 ي جهان در سال هاي اآونوميست درباره در بخش سوم سلسله گزارش
   .جورج بوش، رييس جمهور آمريكا پرداخته شده است

  مسعود جعفرشعار: ترجمه و تنظيم از
  ٢٠٠۶ دسامبر 24 - ١٣٨۵  دی 3ه یکشنب

اين دشواري تنها به دليل رويارويي جهان   خوشبين باشيم،2007اين دشوار است آه نسبت به سال "
هاي  ي شمالي يا رشد فعاليت يي آره تسليحات هسته ي نامهبا يك سري مشكالت وحشتناك نظير بر
سال آينده . خاطر فقدان احتمالي رهبري سياسي درجهان است شبه نظاميان اسالمي نيست بلكه به

ي جهاني آنار خواهند رفت آه اين امر باعث  ي عرصه از رهبران آار آشته ژاك شيراك و توني بلر، دو تن
 شينزو آبه، نخست وزير ژاپن روي انتخابات مجلس اعيان. ش درون گرا شودبيش از پي خواهد شد اروپا

ي  العاده فوق تائو، رييس جمهور اين آشور به رشد اقتصادي متمرآز و در چين بيشترين توجه هوجين
  ".چين معطوف خواهد بود

: ت آمده استي اآونوميس نامه ي گزارش هفته ادامه در) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
جورج بوش، . شود هر جاي ديگري در واشنگتن احساس مي هدفي و ضعف بيش از اما اين حس بي«

ها را تا  وي در داخل آشور ماليات. خواهد چيزها را تغيير دهد مي جمهور آمريكا، فردي است آه رييس
  .وجود آوردآارانه را به  داد و سعي آرد تا يك دوره رهبري محافظه حد بسيار زيادي آاهش

از آشور دست به آار شد تا نظم و آرامش را   وي در خارج2001 سپتامبر 11پس از حمالت تروريستي 
افغانستان و عراق نيرو فرستاد و سعي آرد تا دآترين خود را آه مبتني  از اين رو به. به جهان بازگرداند

  .آشور برقرار آندبازدارنده و صدور دموآراسي آمريكايي بود، در اين دو  بر نيروي
خاطر اقداماتش متنفر باشند ولي دشوار است  ها تن در سراسر جهان از بوش به ممكن است ميليون

  .هدفي متهم آنيم آه وي را به بي
صرف جنگ در عراق و افغانستان آرده چه چيزي  اما وي براي جبران تلفات، پول و سرمايه سياسي آه

تر شده بلكه دولت وي  آرد آمي پيچيده آه آقاي بوش فرض مي  آنچهبراي ارايه دارد؟ نه تنها جهان از
ي  در نتيجه آينده. نشان داده آه در اجراي روياهاي بوش در عراق ناتوان است تاآنون به طرز اسف باري

  «.رسد آور به نظر مي  در نگاه اول، آامال ياس2007سال  بوش در
اند، به نظر  خواهان آنترل آنگره را از دست داده  مهوريبا توجه به اينكه ج«: در اين گزارش آمده است

اما با توجه . هاي بزرگ داخلي نداشته باشد براي انجام طرح جمهور آمريكا هيچ شانسي رسد رييس مي
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ي شمالي و ايران  يي آره هاي هسته آمريكايي در عراق و افغانستان و برنامه گير شدن نظاميان به زمين
  .رسند از آشور حتي ناگوارتر به نظر ميدر خارج  مشكالت بوش

گيري بگيرد،  از خسارت بيشتر تصميم به آناره  براي جلوگيري2007بنابراين اگر آقاي بوش در سال 
  .آور نخواهد بود تعجب

رسد متزلزل  اوال، موقعيت وي آنقدر آه به نظر مي. بود اما انجام اين آار به دو دليل واقعا اشتباه خواهد
  .جاي گذاشتن دستاوردهاي ارزشمندتر فرصت دارد ما، بوش هنوز براي بهدو. نيست

به رغم شكست . هيچ ربطي به جنگ ندارد آقاي بوش در داخل آشور ضربه خورده ولي اين ضربه
خواهان آن از  آمريكا هنوز آشوري است آه تعداد جمهوري يي، خواهان در انتخابات ميان دوره جمهوري
تواند حزب خود را متحد آند و  اي آه بوش با اتكا به آن هم مي حوزه .بيشتر استهايش آامال  دموآرات

آقاي بوش در شش سال اول رياست . را جبران آند، بودجه دولتي است هم خطاهاي گذشته
براي به دست آوردن آنترل آنگره انجام نداد ولي حاال، با توجه به اينكه  اش هيچ تالشي جمهوري

گير  ها بيش از هر زمان ديگري دست و دل بازي به خرج دهند، بوش براي سخت تدموآرا احتمال دارد
  «.دليل دارد بودن

اميد بوش براي نجات، به سياست خارجي  اما بيشترين«: ي انگليسي افزوده است نامه اين هفته
 اگر چه آمريكا طي شش سال گذشته نشان. نگيريد آنم، قدرت بوش را دست آم باز تاآيد مي. است

آاران به آن اميدوار بودند از نفوذ آمتري برخوردار است، اما به  نومحافظه داده آه نسبت به آن چيزي آه
افتد و اگر چه  نمي بدون حضور آمريكا هيچ چيز معناداري اتفاق: اند ها تنها ابرقدرت جهان بوده آن هرحال

دشوارباشد ولي از قرار معلوم وي  ،ممكن است تاييد اين مساله آه بوش از امتياز تجربه برخوردار است
  .بود خواهد (G7)ترين فرد در نشست سران گروه هفت با تجربه

  درخصوص مسئله عراق، وي بايد هم راه. نيست ي پيش روي بوش اين به معناي انكار دشواري وظيفه
) عراق نگه دارد در 2007بين آمريكا بايد نظاميانش را در سال  در اين( حلي براي مشكالت موجود بيايد 

بوش بايد به مردم آمريكا و عراق صريحا . وعراق ابراز ندامت و پشيماني آند و هم پيش مردم آمريكا
 به مراتب " محور شرارت"پرداختن به ديگر اضالع . اشتباهاتي آه مرتكب شده توضيح دهد ي درباره
بخواهيم صادقانه  آه اگر( ايران ي شمالي و  بهترين گزينه براي به توافق رسيدن با آره. تر است سخت

اين دو آشور را تشديد  اين است آه سياست چماق و هويچ در مورد) ي خوبي نيست بگوييم گزينه
. به پيونگ يانگ و تهران پيشنهاد آند تري را هاي امنيتي بيشتر و آامل احتمال دارد بوش تضمين. آنيم 

يي  ي هسته د اما اگر به يك پايان مطمئن در برنامهبو اگرچه اين آار براي آمريكا بسيار دشوار خواهد
  «.ارزشش را خواهد داشت ي شمالي و ايران بينجامد، آره

اما در . مثل يك آار دشوار به نظر برسد 2007 شود آه سال اين باعث مي«: اآونوميست افزوده است
اوردهاي ارزشمندتري از نيز براي بوش وجود دارد تا وي دست  ديگري هاي ماجراجويانه عين حال فرصت

يكي از اين . عنوان يك سياستمدار هميشه مثل يك قمارباز بوده است بوش به. خود به جاي بگذارد
اگر بوش . اهميت به نظر برسد جهاني است آه ممكن است در نگاه اول بي ها، بحث تجارت فرصت

 خود در آشورهاي در حال" يآزاد"ي  تجاري دوحه را نجات دهد وي براي پيشبرد برنامه بتواند نشست
فرصت ديگري آه . دهد توسعه آار بسيار بيشتري انجام داده تا اينكه بخواهد با تغيير رژيم اين آار انجام

رفتن روابط بين اسالم و غرب،   فلسطين است آه نه تنها باعث از بين–وجود دارد مناقشه اسراييل 
خود را حامي ملت فلسطين اعالم آرده ولي   بوش.بلكه باعث تخريب روابط آمريكا و اروپا شده است
  .انجام نداده است براي آشتي دادن اسراييل و فلسطين آار چنداني

اما شرايط نسبت به زماني آه بوش در . باشد ترين فرصت براي بوش محيط زيست شايد جالب توجه
هاي ايالتي آمريكا   و دولتتعداد زيادي از مشاغل. آرده است  پيمان آيوتو را رد آرد، تغيير2001سال 

در صورتي آه آمريكا پا پيش نگذارد، هند و چين براي . را جدي مي گيرند هم اآنون بحث تغييرات جوي
 تواند با آمي زيرآي و اعتماد به نفس بوش مي. توليد آربن زائد هيچ آاري نخواهند آرد جلوگيري از

  .براي پيمان آيوتو يك جايگزين پيدا آند
اما بوش بايد دو چيز . گفت، بيش از اين خطر نكند  اطراف بوش خواهند بود آه به وي خواهنداي در عده

  :را به خاطر داشته باشد
  .قرار نيست وي براي چيزي تالش آند-
  .ندارد در مورد دستاوردهايش وي چيزي براي از دست دادن-

وش به رغم تضعيف و متنبه شدن معتقد است ب ي اآونوميست نامه اما جان ميكلت ويت، سردبير هفته
 فرصت 2007هايش در سال  هنوز براي اثبات شايستگي يي آمريكا، از شكست در انتخابات ميان دوره

  «.دارد
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