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

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

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  حمله به ايران ندارد ی برایهيچکس برنامه ا: بلر

  )2007  فوریه 6 (١٣٨۵ بهمن  17ه سه شنب
ت وزير بريتانيا، گفته است هيچ کس درصدد حمله به ايران نيست اما  بلر، نخسیتون:بی بی سی

 .  استی باعث نگرانی اين کشور به طور فزاينده ایاستراتژ
 به ايران ی حرف از حمله نظامیکس: "در پارلمان اين کشور گفت)  فوريه6( بلر روز سه شنبه یآقا
 ی هايی از استراتژی به طور فزاينده ایبسيار کند، اما ی نمی برنامه ريزی چنين اقدامی زند و براینم

 . " کنند و نگرانندی کند، احساس خطر میکه ايران ظاهرا دنبال م
 است و نه خواسته یحمله به ايران نه خواسته جامعه بين الملل: " وزير بريتانيا در ادامه گفتنخست

 و یبرنامه هسته ا( اين کشور اما بسيار مهم است که ايران درک کند که در حال حاضر دو فعاليت. ما
 ."ت بسيار نگران کننده اسی جامعه بين المللیبرا) دخالت در عراق و امور خاورميانه

 بلر در سخنان روز سه شنبه خود همچنين سخن جورج بوش، رييس جمهور آمريکا، را ی اين وجود آقابا
 . تکرار کرد"  توان ناديده گرفتی را نمیهيچ گزينه ا"که 

ير بريتانيا ايران را متهم کرد که تالش دارد تا حد ممکن در منطقه خاورميانه دردسر ايجاد کند و  وزنخست
 . دامن بزندی منطقه ای های و درگيریبه قوم گراي

 خود یاگر دولت ايران استراتژ" در پارلمان اين کشور گفت ی اين حال، نخست وزير بريتانيا به کميته ابا
 ." اين کشور گشوده خواهد شدی به روید زيایرا تغيير دهد، درها

 توليد برق ی و فقط برای اين کشور صلح آميز و غيرنظامی همواره گفته است که برنامه هسته اايران
 و همچنين کمک ی هسته ای به جنگ افزارهای دستيابیاست اما دولت آمريکا ايران را به تالش برا

  . و آموزش شورشيان در عراق متهم کرده استیمال
  

 مخالفت سه ژنرال سابق ارتش آمريکا با حمله به ايران
  )2007  فوریه 4 (١٣٨۵ بهمن  15ه یکشنب

 حمله به ايران ی نسبت به پيامدهایسه افسر بلندپايه سابق ارتش آمريکا در نامه ا:بی بی سی
 . هشدار دادند

 ائتالف موجود در ی نيروهایا امنيت خاورميانه و همچنين بری نظر سه ژنرال سابق حمله به ايران برابه
 . خواهد داشت"  فاجعه باریپيامدهاي"عراق 
 حل شود و به دولت آمريکا ی ايران بايد از راه ديپلماسی گفته اند که بحران مربوط به برنامه هسته اآنها

 .  مستقيم برقرار کندیتوصيه کرده اند که هرچه زودتر با دولت ايران گفتگو
 که نامه را یسه ژنرال.  تايمز منتشر شده استی ساندیر هفته نامه بريتانياي سابق دی ژنرال هانامه

 :امضا کرده اند عبارتند از
 سابق وزارت دفاع اياالت متحده، ژنرال جوزف هور فرمانده پيشين ی رابرت گارد دستيار نظامژنرال
 . وزرات دفاع آمريکا در خاورميانه و آدميرال جک شنهان مدير پيشين مرکز اطالعاتینيروها

 ی سابق ارتش آمريکا نسبت به کاربرد نيرویبه عنوان فرماندهان نظام: " نامه گفته اندنويسندگان
 ." دهيمی عليه ايران به شدت هشدار مینظام
 .  زندی به شدت دامن می و جهانی منطقه ای نظر آنها حمله به ايران به تنش هابه
 تواند به تقويت امنيت یان به نفع اياالت متحده و بريتانياست و مبرخورد ديپلماتيک با اير: " گفته اندآنها

 ." کمک کندی و بين المللیمنطقه ا
 دست بزند و ی دارد که به تالش ديپلماتيک تازه ایدولت بريتانيا نقش بسيار مهم: " افزوده اند کهآنها

 ."  تازه ابراز کندی خود را با حمله نظامیمخالفت جد
 خود ی کنند که با برنامه هسته ای را متهم می اسالمی آن دولت جمهوریحدان غرب متحده و متاياالت

 اين کشور یاما دولت ايران همواره تأکيد کرده است که برنامه هسته ا.  کندی را دنبال میاهداف نظام
 . صرفا سرشت صلح جويانه دارد

 نيز ی امکان دارد به حمله نظام ايران،ی با برنامه هسته ای جلوگيری متحده گفته است که برااياالت
 .متوسل شود

  . خود را در خليج فارس تقويت کرده استی ارتش آمريکا حضور نظامی تازگبه
  

يي و دامن زدن  اش عليه ايران، تهران را به توليد سالح هسته ترين اظهارات نخست وزير انگليس در تازه
  . متهم آردگرايي و ايجاد بيشترين ميزان دردسر در منطقه  به فرقه
  )2007  فوریه 8 (١٣٨۵ بهمن  19ه پنج شنب
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خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد آه توني بلر، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
: شنبه در برابر قانونگذاران در انگليس در اظهاراتي گستاخانه مدعي شد نخست وزير انگليس روز سه

آنم اين بسيار آوته بينانه  سراسر منطقه جلوگيري آند و فكر ميآوشد از صلح و آشتي در  ايران مي
  . است

  
ي بين  ها قادر به ايفاي نقشي سازنده در عراق باشند اين آمك بزرگي به جامعه اگر آن: بلر گفت

ها ناآرامي  در واقع اين امر همچنين در نهايت آمك بزرگي به ايران خواهد بود؛ زيرا آن. المللي خواهد بود
  . شان را خواستار نيستند مرزهايدر 

يي را از روي ميز آنار  توان هيچ گزينه نمي: جمهور آمريكا ادامه داد وي با تكرار سخنان جورج بوش، رييس
آند؛ اين چيزي نيست آه  ي دخالت نظامي صحبت و يا آن را طراحي نمي گذاشت اما هيچ آس درباره

  . ما بخواهيمالمللي بخواهد و چيزي نيست آه  ي بين جامعه
  

به گزارش خبرگزاري فرانسه، بلر در ادامه اتهاماتش گفت اين مهم است آه ايران بفهمد در حال حاضر 
  . آند المللي را آشفته مي ي بين دهد آه واقعا جامعه دو گروه آار انجام مي

ها در  نيدوم اين آه ايرا: خواند و افزود» يي قابليت تسليحاتي هسته« وي اولين گروه را توسعه 
ي  ي جامعه زنند؛ در حالي آه بايد از اراده گرايي و درگيري را دامن مي سراسر منطقه، عمدا فرقه

  .  حمايت آنند المللي مسووالنه بين
مهم است آه ميان : وي در راستاي سياست انگليس مبني بر ايجاد تفرقه ميان دولت و ملت گفت

اند و دولت تمايز قائل  دولت ايران به همين اندازه نااميد شدهآنم از استراتژي  مردم ايران آه من فكر مي
  . شد

شان باز  ها آن استراتژي را تغيير دهند، يك سري از درها به روي اگر آن: وزير انگليس گفت نخست
  . شود مي

آوشند از صلح و آشتي در سراسر منطقه جلوگيري آنند  ها مي واقعيت اين است آه آن: وي ادامه د اد
  . بينانه است آنم اين بسيار آوته  فكر ميو من

به گزارش رويتر، بلر ادعا آرد آه استراتژي دولت ايران ايجاد حداآثر دردسر براي ما و براي منطقه است 
اي اشتباه است؛ زيرا در نهايت متوجه خواهند شد آه ائتالفي بسيار بزرگ را  آنم اين محاسبه و فكر مي

  . اند عليه خودشان به راه انداخته
شود  اين اتهامات بلر آه همسو با مواضع مقامات آمريكايي درقبال آشورمان است در حالي مطرح مي

هاي  ربايي ديپامات آه نيروهاي آمريكايي در عراق در اقدامي مداخله جويانه و تروريستي اقدام به آدم
  .آنند آشورمان در اين آشور مي

  
 تواند دوطرف پرونده ی می هسته امذاکرات: امور خارجه هندری وزداری در دی رفسنجانی اهللا هاشمتیآ

 را به اعتماد متقابل برساند
  )2007  فوریه 7 (١٣٨۵ بهمن  18ه چهار شنب

 را رانی ای مذاکرات هسته ای براقي شرط تعلشي مصلحت نظام گذاشتن پصي مجمع تشخسيرئ
 . را گرفتندی موضعني قدرت ها چنی دانست که تحت فشار برخیی اروپایاشتباه کشورها

 امور ری وز،ی پراناب موکوجداری عصر امروز در دی رفسنجانی اهللا هاشمتی مهر، آی گزارش خبرگزاربه
 ی نمی اهداف نظامی که اعالم کرده به سوی با همان صالبترانیا: خارجه هندوستان در ادامه گفت

 خواهد یستادگی ای هسته ای انرژزي احقاق حق مردمش جهت استفاده از مواهب صلح آمیرود، برا
 .کرد
 و منطقه ی المللني مهم بلی مسای مصحلت نظام مذاکره را تنها راه ممکن براصي مجمع تشخسيرئ
 . تواند دو طرف را به اعتماد متقابل برساندیمذاکرات م:  دانست و گفتیا
:  افزودیب اسالم انقالیروزي اول پی و هند، خصوصا از سالهارانی انیری دی با اشاره به همکاریو

 . شودی مربوط به هند روز به روز بهتر ملی که مساميخوشحال
 دانست و ی دو کشور ناکافی هاتي و هند را با توجه به ظرفرانی ای های همکاری رفسنجانیهاشم
 دو کشور در منطقه و مجامع یی متعهدها، باعث همگراريمنافع مشترک و حضور در سازمان غ: گفت

 .ود شی می المللنيب
 و هند که در مراحل اجراء و رانی مشترک ای با اشاره به مجموعه های رفسنجانی اهللا هاشمتیآ

 یژگی متنوع و در حال توسعه بودن واري ما بسی همکاری هانهيزم: مطالعه هستند، خاطرنشان کرد
 .مي داشته باشی و ارتباطات با هم همکاریی در علوم فضامي توانیممتاز دو کشور است و م

 نیمطمئنا ا:  از حل مسائل هند و پاکستان گفتی مصلحت نظام با ابراز خشنودصي مجمع تشخسيرئ
 . شودی به هندوستان مرانی ای پروژه خط لوله انرژی در اجراعیکار باعث تسر

 عي وسی هاداني از میکی را رانی شمال و جنوب ادوری طرح احداث کری رفسنجانی اهللا هاشمتیآ
 اوضاع کشورها ليآن طرح در صورت تکم:  شمال دانست و افزودی و کشورهارانی هندوستان ایهمکار

 .را متحول خواهد کرد
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 کی دوجانبه و تشری های همکاری درازمدت را برای مصلحت نظام، برنامه هاصي مجمع تشخسيرئ
 ی مسائل حواشمي اجازه دهدینبا:  دانست و گفتی را ضروری المللني بی در صحنه هایمساع
 .دی ها را مخدوش نمایهمکار

 ی را حق هر کشوری هسته ای انرژزي به اهداف صلح آمیابي دستداری دنی در ازي امور خارجه هند نریوز
 .ستي نی کشورچي به نفع هانهي در خاورمیدامن زدن به نا امن:  دانست و افزودرانیبه خصوص ا

 ،یاسي گسترش روابط سی برایسب و فرصت منانهي و هند را زمرانی دو تمدن بزرگ ای موکرجپراتاب
 دو کشور ی بخش همکارنی و محصوالت آن مهمتریانرژ:  دانست و گفتی و تجاری فرهنگ،یاقتصاد

 .مي هسترانی با ای هند، خواهان گسترش مستمر همکارازيخواهد بود و با توجه به ن
 ی انرژنيدر خصوص تام رانی با اندهی سال آ25 ی است برالیهندوستان ما:  امور خارجه هند گفتریوز

 .دی نمایهمکار
 برسد و ی هرچه زودتر به بهره برداردی پاکستان و هند باران،یخط لوله سه کشور ا:  خاطرنشان کردیو

 . پروژه مصمم استنی اانی پایهندوستان برا
  ودی نمای همکاررانی با ازي نماني سدي و تولی داروسازی هانهي تواند در زمیهند م:  افزودیموکرج
  . نداردی به دخالت کشور ثالثازي دو کشور نی های همکارمیمعتقد

  
  در آلمانیجانی با حضور الررانی ای هسته ایپلماسیآغاز دور تازه د

  )2007  فوریه 6 (١٣٨۵ بهمن  17ه سه شنب
 یجانیحضور الر / 5+1 ني ؛ توپ در زمخي در مونیجانیالر / خيدر مون" ی سازی غننهی گز5 "کشاکش

  ساخته استیرا آبستن تحوالت احتمال خيمون
 ییحامد وفا : گزارش
 در یاسي سی بر گفتگوهای نسبی رکودهی که سایطیدر شرا : ی هسته ای گروه انرژ- مهریخبرگزار

 ري شدن برنامه سفر دبی رسد پس از قطعی کند ، به نظر می میني سنگی غربیحوزه کشورها
 ی که مقامات موثرخي مونیتي شرکت در کنفرانس امنیرا کشورمان به آلمان بی ملتي امنی عالیشورا
 در حال رانی ای هسته اینی در آن شرکت خواهند کرد، دور تازه نقش آفرزي ن5+1 موسوم به روهاز گ

 . باشدیريشکل گ
 سازمان ملل تي امنی ضرب االجل شوراانی که تنها چند هفته تا پای مهر، در حالی گزارش خبرگزاربه

 ی سازی غنقي مانده، تهران هم چنان برعدم تعلی به کشورمان باق1737قطعنامه متحد بر اساس 
" ییاجرا و یمشکالت حقوق" و با اشاره بهدي خود تاکی هسته ازي صلح آمی هاتي وتوقف فعالومياوران
 . نموده استی آن پافشاری قطعنامه برعدم اجرانیا
 وزارت خارجه به خصوص در رابطه یی اروپایازهي بر می نسبی رکودهی هر چند که ساري اخی ماه هادر

 که با سفر ري اخامیدر ا" ی منطقه ایپلماسید" کند، اما تحرکات ی میني سنگیبا مسئله هسته ا
 ی مرا همراه شده رانی ، عربستان ، عراق و بالعکس به اهی چون پاکستان ، سورییمقامات کشورها
 ی برایی هاامي به منزله مخابره پانهي در خاورمرانی ایم اسالی مجدد بر نقش جمهورديتوان عالوه بر تاک

 . کشورمان دانستی در موضوع هسته ای غربیطرف ها
 تی مکرر غرب با هدای کشورمان با فشارهای ازهستهي صلح آمی هاتي که فعالی کنونطیدرشرا

 هي مبنا علني برهمزي نی شده و اقداماتیمعرف" ی جهانتي صلح وامنی برایدیتهد"واشنگتن به عنوان 
 کرات باورند که مذانی برای المللني از کارشناسان بیاري است، بسیري در حال انجام و شکل گرانیا

البته با توجه به تداوم .  راهگشا خواهد بود داني منی ای اصلگری به عنوان دو بازکای و آمررانی اميمستق
 را در ی اهي فرضنيدن آن، تحقق چن موارد حادتر شی تهران و در برخهيمواضع خصمانه واشنگتن عل

 . سازدی مواجه میی هایعرصه عمل با دشوار
 
 ضمن طرح احتمال ر،ي اخی در روزهای غربی از رسانه هایاري فوق، بسلي به تحلتی هر حال با عنابه

کنفرانس " کشورمان به آلمان جهت شرکت در ی ملتي امنی عالی شوراري دب،یجانیسفر دکتر الر
 با سران رانی ای درباره احتمال  مذاکره مسئول پرونده هسته ایی های، به گمانه زن"خي مونیتيامن

 درپاسخ به یجانیهر چند که دکتر الر.  پرداختندییکای مقامات آمری کنفرانس از جمله برخنیحاضر در ا
شدن سفر  ی کنفرانس را مردود دانست اما با اعالم قطعنی در اییکایخبرنگارمهر مذاکره با مقامات آمر

و دور تازه نقش " ی استه هیپلماسید" درعرصه رانی مجدد تالش ایري از شکل گیبه آلمان، به نوع
 . خبر داده استی هسته ای مذاکراتمي تینیآفر
 طی اما در شراستي ندهي کس پوشچي بر هخي مونیتي در کنفرانس امنیجانی حضور دکتر الرتياهم

 ی کشورمان که هم چنان روی حل مسئله هسته ایبرا مطرح شده ی توجه به طرح هایحساس فعل
 : قرار دارند، قابل توجه استزيم
 . شودی عنوان موانفی اگوریبه عنوان طرح ا) یراتيي با تغدیو شا ( راي که اخهي طرح روس-
  ها و آغاز مذاکراتمی و تحری سازی بر توقف همزمان غنی مبنراکي طرح ژاک ش-
 . استراکي همان طرح مورد نظر شبای که تقرید البرادع محمشنهادي طرح موسوم به پ-
 . که مورد نظر تهران استرانی در خاک ای سازی غنومي کنسرسلي طرح تشک-
 رانی ای از سوی سازی غنقي بر آغاز مشروط مذاکرات پس از تعلی مبن1737 طرح موجود در قطعنامه -
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 ی حل مسئله هسته ایمطرح شده برا ی توان طرح های گونه که مشهود است در حال حاضر مهمان
 یایهر چند که زوا.  فوق خالصه کردنهی شده اند در پنج گزی را که به اشکال مختلف  رسانه ارانیا
 نی آن ها را ااتي توان کلی نشده است اما می رسانه ایاني به بای طرح ها هنوز مشخص نی اقيدق

درخواست ( را خواسته اند رانیدر ا" ی سازینتوقف کامل غ" طرح ها نی از ای کرد که بخشانيگونه ب
 می همزمان تحرقي تعلای آغاز مذاکرات یبرا"  محدودایتوقف مدت دار " خواهان ی، بخش)تي امنیشورا
" ی سازی غنقفبدون تو" هم ی انهیو گز) ی و البرادعراکي شیطرح ها(  شده اند تي امنی شورایها

 و رانیطرح مورد نظر ا( است هي ثالث چون روسی کشور در خاکیگری و درانی در خاک ایکیاست که 
 ).وانفی اای هيطرح روس

 به عنوان ومي اورانی سازی غنتيدرباره اهم. است " ی سازیغن" طرح ها نی ای تشابه تماموجه
 آن اذعان تي گفته شده و همگان هم بر اهمیاري سخنان بسی مرحله چرخه سوخت هسته انیآخر

 تواند در ی خود دارد که می حق قانوننی تحقق ای تنها چند راه برارانیل حاضر ا در حاایدارند، اما گو
 فرض شياما بر اساس پ. ردي مورد مذاکره قرار گخي در مونرانی ای هسته اینی دور تازه نقش آفرانیجر
 مطرح تي امنی شورا1737 آن چه در قطعنامه رشی مواضع مقامات کشورمان پذنی موجود و آخریها

 و مي است که بارها به صورت مستقی نکته انی رسد و ای به نظر میهی تهران بدی سوشده از
 ای، "ميني بی نمقي تعلی برایمنطق" چون ینی کشور با عناوی  توسط مسئوالن هسته اميرمستقيغ
 .اعالم شده است"  کردميقطعنامه را اجرا نخواه"
 در خاک کشورمان، ی سازی بر لزوم انجام غنرانی باره مقامات انی چنددي و با توجه به تاکگری دی سواز
 منتقل رانی ای اسالمی جمهوری را به خارج از مرزهارانی اومي اورانی سازی که غنیی طرح هارشیپذ
ذکر شده و " 1737 هقطعنام" آن چه در نیبنابرا.  برخوردار است یفي ضعاري از امکان بسزي سازد نیم

 ادی از دی گردد؛ البته نبای معروف شده بود هم از گردونه خارج م"هيطرح روس" به نی از اشي که پیطرح
 راتيي تغنی طرف مقابل را دارند که ارشی پذی برای جزئیراتيي تغتي طرح ها همواره قابللي قبنیبرد که ا

 مقامات کشورمان ی براني پوتامي تهران و په بوانفی اري چون سفر اخیی توان در قالب سفرهایرا م
 .گنجاند

 ی و طرح موسوم به طرح البرادعراکي طرح شران،ی در خاک ای سازی مشترک غنومي طرح کنسرساام
 . درباره آن ها بپردازدی تواند به چانه زنی مذاکره هستند و تهران مزي می اند که هنوز رویاز جمله مواد

 قطعنامه انيو بان تي امنی عضو دائم شورا5 و فرانسه ني چه،ي روسس،ي انگلکا،ی، آمر" مهر" گزارش به
 استی به ریرانی ای هاپلماتی مذاکرات دی که اواسط سال جاریدر حال.  کشورمان هستند هي عل1737

 شده بود، ی منتهني الطرفی مرضیاتي به کلرسوالنای خاواستی به راني با اروپائیجانیدکتر الر
 نیبا توجه به ا.   گرفتندشي پ را دررانی تقابل با اري مسکسرهی فوق مذاکرات را قطع کرده و یکشورها
 به عنوان 5+1 در گروه ی با اصول مذاکراتری حرکت مغانی ای اصلاني و بانتي امنی دائم شورایکه اعضا
 به کشورمان تي امنی دارند و از ضرب العجل شورای جای در بحث هسته ارانی مقابل ای اصلیطرف ها

 دستگاه ی براگری دی توان به عنوان فرصتیرا م" خياجالس مون" مانده، ی باقی چندهفته ازين
 . دانستی در پرونده هسته ای دشوار کنونطی شراتیری کشور و مدی هسته ایدپلماس
 یتي ، اهمخي مونیتي در نشست امنی کنونتي در موقعیجانی الری است که حضور دکتر علنی اتيواقع

 از ی خارجیوجه به اخبار رسانه هات.  مشابه داردی در کنفرانس هایتي مسوول امنکیفراتر از شرکت 
 خود ی به خودا با آنهیجانی الرداری در مورد دی و گمانه زنخي در موناي دنیتيحضور مقامات ارشد امن

 حل اختالف نظرها ی برازي به توافقات مسالمت آمدني رسی جهاندگاهی است که از دنینشان دهنده ا
 ی چند دور مذاکره منطقی طیو.  ممکن استی امریجانی مذاکره با الری طرانی ایدر مساله هسته ا

 کرده ادی»  بزرگشرفتيپ «ان از آن به عنوی رساند که خود وی سوالنا را به نقطه تفاهمری خاونيو سنگ
 تواند عالوه بر ی می وکيپلماتی و مهارت درانی ای ملتي امنیعالی شوراري ابتکار عمل دبنیبنابر ا. بود

 تواند آبستن ی مخيمون.  گذار باشدري تاثزي نخي کنندگان در کنفرانس مون شرکتری سایسوالنا بر رو
 خود نشانه ی به خودیجانی الریحضور عل.  باشدرانی ایابتکارات و اخبار تازه در حل مساله هسته ا

 5+1 ني را به زمیگری حضور توپ دنی با ارانی ایمسوول مذاکرات هسته ا.  احتمال استنی بر ایا
 .انداخته است

  
  آنيم قطعنامه را اجرا نمي :انرژي اتمي رضا آقازاده، رييس سازمان

  )2007  فوریه 4 (١٣٨۵ بهمن  15ه یکشنب
، مهندس رضا آقازاده، رييس )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  انرژي هسته به گزارش خبرنگار

 التتان را در خصوصآشد آه تمام سوا خيلي طول نمي: انرژي اتمي آشورمان ادامه داد سازمان
  .ها خواهيد گرفت سانتريفيوژ

ما آنچه را آه در نطنز : اصفهان اظهار داشت UCF هايي از ها در بخش وي در خصوص نصب برخي دوربين
تي است و قانون مجلس را .پي.دهيم در چارچوب ان انجام مي و اصفهان در چارچوب همكاري با آژانس

  .ايم لغو و يا متوقف نكرده
هايمان را به طور آامل در  آه ما همكاري ي مجلس بر اين اساس نبود مصوبه: اده ادامه دادآقاز

ها را  تي فعاليت.پي.اين نظر را داشت آه در چارچوب ان تي آم آنيم، بلكه مجلس نيز.پي.ي ان محدوده
انس همكاري فراتر از اين معاهده و يا فراتر از پروتكل الحاقي با آژ ادامه دهيم؛ چرا آه در گذشته

  .آرديم مي
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ي شوراي امنيت ايران  شده در قطعنامه وي در خصوص گزارش محمدالبرادعي در پايان مهلت داده
هاي صورت  آن است اين است آه براساس بازرسي آنچه آه آژانس مقيد و موظف به انجام: تصريح آرد

ه وجود نيامده است و اين مساله هاي ايران با آژانس ب همكاري گرفته اعالم آند آه هيچ قصوري در نوع
  .گزارش خود لحاظ آند را البرادعي بايد در

از نظر ما قطعنامه داراي اشكاالت جدي : ايران گفت  از سوي1737ي  وي در خصوص اجراي قطعنامه
  .آنيم همان ابتدا هم گفته بوديم آه قطعنامه را اجرا نمي ما از. حقوقي و نيز اجرايي است

ي ايران را توضيح  هاي حال و آينده مذاآرات برنامه در اين: ره به مذاآرات امروزش گفتآقازاده با اشا
  .ي آشورهاست تاآيد آرديم يي ايران متعلق به همه هسته داديم و بر اين مسئله آه موضوع

ي مشورتي پادمان شوراي   و رييس آميته77گروه  نظرات نمايندگان تروئيكاي نم وي با اشاره به نقطه
  .هاي ايران با آژانس بودند ها خواستار گسترش ابعاد همكاري آن :ي عرب اظهار داشت ام و اتحاديهحك

آه موضوعات باقي مانده بين ايران و آژانس در يك  آقازاده خاطرنشان آرد در اين ديدار بر اين مسئله
هر چه باقي مانده ما مسائل جديدي با آژانس نداريم و : گفت ي آاري در آژانس قابل رفع است جلسه

ي ايران سياسي است تا اين مسئله به لحاظ سياسي  آنجايي آه پرونده مربوط به گذشته است اما از
  .خواهد مسائل باقي مانده با ايران را حل آند تواند و يا نمي آژانس نمي مشكالتش حل نشود،

 باقي مانده مثل موضوعات آژانس موضوعات بعضي از: رييس سازمان انرژي اتمي آشورمان گفت
در يك جلسه قابل بحث و بررسي و رفع است؛ چرا آه  آلودگي، فرآوري پلوتونيوم و موضوع لويزان بحث

  .تاآنون بحث شده است ي اين موضوع صدها ساعت درباره
ها  آن: اصفهان آه ديروز انجام شد، گفت UCF تاسيسات آقازاده با اشاره به اظهارات بازديدآنندگان از

هاي ايران داشته  تا روشنگري و آگاهي بيشتري را نسبت به فعاليت د آه اين بازديد آمك آردمعتقدن
يي ايران آگاه شوند   آژانس بر تاسيسات هسته اين آه توانستند بر نحوه فعاليت ها نيز از آن. باشند
  .خرسندي آردند اظهار

هاي جديد فعال شده در تاسيسات  ننصب دوربي در اين مذاآرات همچنين در خصوص: آقازاده ادامه داد
ها در سيستم تزريق گاز، محصول  مبني بر اين آه اين دوربين يي ايران توضيحاتي را ارايه دادم؛ هسته

  .اند يي نصب شده هسته نهايي و انبار مواد
 آه از وي پرسيد حضور نمايندگان تروئيكاي نم، به گزارش ايسنا، آقازاده در پاسخ به سوال خبرنگاري

تواند بر  ي مشورتي سازمان آژانس پادمان شوراي حكام چقدر مي آميته  اروپا و رييس ، اتحاديه77گروه 
 ها نمايندگان بيش از يك ميليارد از مردم دنيا آن: ايران تاثير داشته باشد؟ گفت يي ي هسته مسئله

  .آنيم توجه نمي ها عيت آنالمللي دارند، ما به موق يي را در مجامع بين هستند و حضور موثر و گسترده
يي  براي بازديد سفراي خارجي در تهران از تاسيسات هسته هايي را ما همچنين برنامه: وي ادامه داد

مان  هاي قطعي دهيم و از برنامه سازي انجام مي را در راستاي شفاف آشورمان داريم و اين اقدامات
  .است

ما اين : اصفهان گفت UCF بازديدش از تاسيسات ان ودر تهر CNN آقازاده با اشاره به حضور خبرنگار
اش  يي ي بازديد از تاسيسات هسته آيا اين مقدار آه ايران اجازه ي خبري داريم آه سوال را از اين شبكه

ديگر مثل آمريكا و آشورهاي اروپايي اين اجازه را به آشورها يا به ما و  دهد آشورهاي را مي
  دهند، يا نه؟ ير متعهد براي بازديد از تاسيساتشان ميگروهي و آشورهاي غ هاي رسانه

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 

  
 شد ' ربوده' در بغداد یيک ديپلمات ايران

  )2007  فوریه 6 (١٣٨۵ بهمن  17ه سه شنب
 یهاشده و وزارت خارجه ايران عوامل مرتبط با نيرو' ربوده' در بغداد ی ديپلمات ايرانيک:بی بی سی

 .  دانسته اما آمريکا اين اتهام را رد کرده استی را مسئول اين آدم ربايیآمريکاي
 وزارت خارجه ايران، گفت روز يکشنبه گذشته، ی سخنگو،ی حسينی فوريه، محمدعل6 سه شنبه، روز

 یم اداره ی آمريکايی زير نظر نيروهای از عوامل مرتبط با وزارت دفاع عراق، که به گفته ویمجموعه ا
 دوم دبير ،ی ايران در بغداد، جالل شرفیشوند، در خيابان عرصات هنديه در مقابل شعبه بانک مل

 . انتقال دادندیسفارت ايران را ربودند و به مکان نامعلوم
 نفر که لباس ارتش عراق را بر 30 نيز گفته اند که دبير دوم سفارت ايران توسط حدود ی عراقی هامقام

 ی اين افراد پس از تبادل آتش با محافظان آقا،ی عراقیبه گفته مقام ها. ده استتن داشتند، ربوده ش
 .  را ربودندی و،یشرف
 توصيف ی تروريستی را اقدامی شرفی ربودن آقای حسينی آقا- ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه

 .کرده است
 تجاوزکارانه و مغاير با مقررات یاقدام "ی وزارت خارجه ايران گفته است که ربودن ديپلمات ايرانیسخنگو
 .است" یبين الملل

 شده ی اين ديپلمات و مجازات افراد مسئول ربودن وی آزادی از دولت عراق خواستار اقدام سريع برایو
 عراق را هدف قرار ی و جمهوری اسالمیمنافع مشترک دو کشور جمهور"و افزوده است که اين افراد 

 ."داده اند
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 ی اثراتی اين برنامه متهم کرد و هشدار داد که چنين اقداماتیمريکاييان را به طراح آی حسينیآقا
 . ديپلماتيک در سطح جهان خواهد گذاشتی بر رويه هایمنف

 که به ربودن ديپلمات ی وزارت خارجه ايران تاکيد کرد که بر اساس اطالعات موثق، کسانیسخنگو
 در عراق فعاليت ی آمريکايیستگير شده اند زير نظر نيروها از آنان هم دی دست زده اند و تعدادیايران
 .ست در عراق را مسئول حفظ جان و سالمت ديپلمات ايران دانی آمريکايی کند و نيروهایم

حافظ منافع اياالت متحده در ( وزارت خارجه ايران اعالم کرده که با احضار سفيران سوييس همچنين،
 در بغداد به شدت اعتراض کرده و خواستار یبودن ديپلمات ايرانو عراق در تهران نسبت به ر) ايران
 . شده استی ویرهاي
 در اين حادثه دست نداشته ی آمريکايی در عراق گفته اند که هيچ نظامی آمريکايی مقابل، نيروهادر

 .است
ق را بر  ارتش عرای که اونيفورم های گزارش کرده اند که افرادی ها از قول منابع عراقی خبرگزاریبرخ

 بوده ی عراقی را ربودند اما تاييد نکرده اند که ربايندگان واقعا از نفرات نظامیتن داشتند ديپلمات ايران
 .اند

 ی افزايد که آدم ربايی گويد که هنوز جزييات حادثه معلوم نشده و می در بغداد می سی بی بخبرنگار
 سابقه ی در عراق امر بی ارتشیونيفورم ها جنايتکار با استفاده غير مجاز از ای باندهایتوسط اعضا

 . نيستیا
 . استی ها معموال اخاذی از اين گروگانگيرهدف
 نيويورک تايمز انتشار يافت و بعدا مورد ی در عراق پيشتر در روزنامه آمريکايی ربودن ديپلمات ايرانگزارش

 .تاييد وزارت خارجه ايران قرار گرفت
 خود در اربيل ی آن را دفتر کنسولگری اسالمی که جمهوریاختمان به سی آمريکايی گذشته نيروهاماه
 . خواند حمله کردند و کارمند اين دفتر را با خود بردندیم

 گفته اند نسبت به فعاليت بازداشت شدگان در عراق ظنين بوده اند و هنوز آنان را آزاد ی آمريکايمنابع
  .نکرده اند

  
 خود در عراق تالش دی طرح جدعی سری اجراني تضمی برای و کرد که دولتدي تاککای آمری جمهورسيرئ
 . کندیم

  )2007  فوریه 6 (١٣٨۵ بهمن  17ه سه شنب
پس از نشست دولت خود به " جرج بوش" فرانسه،ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 طرح را به نی ادیبا  ائتالف یروهاي ها و نی ها و عراقییکای است؛ ما آمرنی من ااميپ: خبرنگاران گفت 
 .ميسرعت اجرا کن

 ما به ی که استراتژمي کنني تضممي خواهی و ممي طرح هستنی اتيالبته ما خواهان موفق:  افزودیو
 ی سه شنبه راهی عراقیروهاي ندیفرمانده جد" وسی پتردیوید" شود و ژنرال یشکل مناسب اجرا م

 . شودیعراق م
 خشونت شی افزانکهی بر ای مبنی عراقی هاتي شخصیاد برخ در پاسخ به  انتقکای آمری جمهورسيرئ

 دولت عراق اقيمن اشت:  در بغداد است، گفتیتي امندی طرح جدی در اجرایها در عراق به خاطر کند
 . استها آنی امر نشان دهنده احساس نگراننی ارای نهم، زی در بغداد را ارج متي امنی برقراریبرا
 زاني به می طرح بستگنی اتي با سرعت ممکن اجرا شود وموفقدیطرح جد تا میما دوست دار:  افزودیو

 امر کمک نی تا به آنها در امی خواهد داشت و دوست داری جدتي فعالی ها برای عراقیتوان و آمادگ
 .ميکن

 ی کنند زمان برای عراق هم اکنون اعالم می است که مسئوالن دولتی نشانه خوبنیا:  گفت بوش
 حفاظت از ملت ی انجام آنچه برای کنند زمان برای آنها درک مرای است، زدهيس طرح فرا ریاجرا

  . استدهي است، فرا رسیخودشان ضرور
  

  در االنبارییکای آمریکشته شدن چهار نظام/  در حمالت مختلف ی عراق119 شدن یکشته و زخم
  )2007  فوریه 8 (١٣٨۵ بهمن  19ه پنج شنب
 آن انی و حمالت مسلحانه بود که در جریگذشته شاهد خشونت، ناآرام ی همانند روزهازي امروز نعراق
 . خود در عراق خبر دادی از کشته شدن چهار نظامزي نکای شدند و ارتش آمری زخمای نفر کشته 119
 عراق اعالم کرد که اصابت گلوله سي منبع پلکی فرانسه، ی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی زخم10در جنوب بغداد هفت کشته و " هیاالسکندر "هي در ناحی مسکونیله ا خمپاره به محیها
 . داشتیبرجا
 ني نشعهي در شهرک شی شده در مرکز بازاری بمب گذاریانفجار خودرو:  عراق گفتند یتي امنمنابع

 نی پس از ای عراقیروهاي به همراه داشت و نی زخم45 کشته و 20 بغداد یدر جنوب شرق" هیزیالعز"
 . را بازداشت کردندیادثه شمارح
 بغداد یدر جنوب شرق" نياالم "ني  نشعهي شده در محله شی بمب گذاری انفجار خودروگر،ی دی سواز

 در شهر بعقوبه اعالم کردند که افراد مسلح با یتي گذاشت و منابع امنی برجای زخم20 کشته و 10
 . رساندندتل را به قگری نفر دکی و سيار پل شهر چهنیا" دهیبعقوبه الجد" در محله ی گشتکیحمله به 
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 کی  بيبه ترت" تیتکر" بغداد و شهریدر شمال شرق" هیالمقداد "هي در ناحني مسلح همچنافراد
 از کشف  زي نی را به قتل رساندند و منابع پزشکی سرباز عراقکیسرلشکر ستاد ارتش سابق عراق و 

 .خبر دادند" موصل" جسد در مناطق مختلف شهر 10
 کای مشترک آمریروهاين:  وزارت بهداشت عراق اعالم کریسخنگو" ی عالويیحیقاسم  "گر،ی دی سواز

 انی وزارتخانه و از افراد وابسته به جرنیقائم مقام ا" یحاکم الزامل"و عراق با حمله به وزارت بهداشت 
 .صدر را بازداشت کردند

 13 به غرب بغداد کایالم کرد که درحمله بالگرد آمر اعی اهياني امروز در بکای که ارتش آمرستي درحالنیا
 سالح را گاهي مخفکی و ري را دستگگری دستی پنح ترورییکای آمریروهاي کشته شدند و نستیترور

 .کشف کردند
 وارده در ی خود براثرجراحت هاییای چهار تفنگدار درروزی از کشته شدن دکای حال، ارتش آمرنيدرهم

 کشته ییکای آمریروهاي افراد، شمار ننیدر غرب عراق خبر دادند که با احتساب ا" االنبار"حمالت استان 
 دهي نفر رس103 و رهزا3 به یالدي م2003 کشور در ماه مارس سال نیشده درعراق از زمان حمله به ا

  .است
  

 نیا فروند بالگرد کی حمالت و سقوط انی در جرییکای آمری اعالم کرد که امروز هشت نظامکای آمرارتش
  . کشور درعراق کشته شدند

  )2007  فوریه 7 (١٣٨۵ بهمن  18ه چهار شنب
 کای، وزارت دفاع آمر"یب. ان. یا"قطر و " رهیالجز "ی خبری مهر به نقل از شبکه های گزارش خبرگزاربه

  . درعراق کشته شدندکای فروند بالگرد آمرکی کشور بر اثر سقوط نی ایاعالم کرد که هفت نظام
 نی شهر بغداد سقوط کرد و شاخه القاعده درعراق اعالم کرد که عناصر ایکید امروز در نزد بالگرنیا

  . شده را سرنگون کرده اندادیشبکه، بالگرد 
 کشور بر نی اییای تفنگدار درکی گزارش داد که کای فرانسه به نقل از ارتش آمری حال، خبرگزارنيدرهم

  .درغرب عراق کشته شده است" االنبار" استان  وارده در حمله افراد مسلح دریاثرجراحت ها
 خود در ري ساعته اخ24 اتي عملانی ارتش در جریروهاي وزارت دفاع عراق اعالم کرد که نگر،ی دی سواز

 نفر از آنها را به همراه دهها فرد مظنون بازداشت کرده 13 را کشته و ستی ترور14مناطق مختلف عراق 
  .اند
 شبکه براثر نیعراق اعالم کرد که سه محافظ ساختمان ا" هيالعراق "یدولت یونیزی مسئول شبکه تلوکی
 گری نفر دکی در شهر بغداد کشته شده و ی خصوصیتي شرکت امنکی افراد مسلح وابسته به یراندازيت

  .  شدیزخم
  
   بازداشت شدند یرانی اپلماتی در ارتباط با ربوده شدن دی افسر عراقچهار: یباریز

  )2007  فوریه 7 (١٣٨۵همن   ب18ه چهار شنب
 امور خارجه عراق امروز در جمع خبرنگاران اعالم کرد که چهار افسر ارتش عراق در ارتباط با ربوده ریوز

  .  در بغداد بازداشت شدند یرانی اپلماتی دکیشدن 
ت  بازداشنیا:  خاطرنشان کردیباری زاري فرانسه، هوشی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 به آنها ی چه کسنکهی درباره وابستگان آنان و ایقاتيشدگان، افسران ارتش عراق هستند، اما تحق
  .  را داده است؛ در حال انجام استیی کارهانيدستور انجام چن

 ی دولتری چهار تن وابسته به دوانی انکهی درباره اییدهایترد:  اظهارداشت اتي بدون ارائه جزئیو
  .هستند، وجود دارد 

 بهمن در منطقه الکراده بغداد توسط افراد 15 کشنبهی در عراق روز رانی دوم سفارت اري دبی شرفجالل
  .  ارتش عراق ربوده شدیفورمهايونیمسلح ملبس به 

  . خود، مقصر دانسته استپلماتی را در ربوده شدن دکای آمرران،ی ای اسالمیجمهور
  

پاآسازي وزارت دفاع و آشور  امنيتي بغداد مستلزمموفقيت طرح : معاون نخست وزير عراق تاآيد آرد
  .از افراد وابسته به شبه نظاميان است

  )2007  فوریه 5 (١٣٨۵ بهمن  16ه دوشنب
 سالم - چاپ عربستان -ي الوطن  از روزنامه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها و تجهيزات  تشي آماده و تجهيز آن به سالحايجاد ار الزوبعي معاون نخست وزير عراق، بر اهميت
  .هاي امنيتي تاآيد آرد بهتر مسووليت نظامي جديد در راستاي اجراي
هاي  طي دوره: موفقيت طرح امنيتي بغداد است گفت ها تضمين آننده وي با بيان اين آه اتخاذ اين گام

ي شكست خوردند و به اعتقاد من هاي امنيت آماده سازي سيستم ها در برقراري امنيت و گذشته دولت
شد به طوري آه اين   ارتش مربوط مي هاي امنيتي بويژه سازي سيستم ي آماده اين مساله به شيوه

  .رويارويي با شبه نظاميان نبودند ها قادر به سيستم
  .و سالح را تنها در اختيار خود بگيرد وي از دولت خواست تا شبه نظاميان را خلع سالح آند

  .اصول ملي در ايجاد ارتش توانمند متهم آرد هاي قبلي را به ناديده گرفتن عي مسووالن دولتالزوب
  .امنيتي بغداد به نتايج مثبت و عملي دست يابد معاون نخست وزير عراق ابراز اميدواري آرد آه طرح

  

www.iran-archive.com 



   ییکای و آمریسي انگلی و اجتماعی موسسه پژوهش17  هشدار متن کامل
  )2007  فوریه 5 (١٣٨۵  بهمن 16ه دوشنب
  مذاکرات جامع حل شودقی از طردی بارانی ایمسئله هسته ا/  فاجعه بار است رانی اهي علی نظاماقدام
 گروه 17 از شي و اروپا که بکای در آمری خارجاستي از سازمان ها ،مؤسسات و کارشناسان سیگروه

 . هشدار دادندرانی به ای حمله نظامامديهستند، درباره پ
 کارشناسان ضمن هشدار درباره عواقب نی اس،ي انگلی مهر به نقل از رسانه های گزارش خبرگزاربه

 . موجود شدندلی درحل مساکيپلماتی دی تالش هایاي خواستار احرانی با ایناگوار تقابل نظام
 گروه 17توسط " زمان گفتگو" گزارش با عنوان نی از لندن گزارش داد که اتدپرسي آسوشیخبرگزار

سازمان کمک و امداد  "  سونيونی"و  "ی ام بیج"و  " وسي کیآم "ی کارگری هاهیزجمله ؛ اتحادا
باکس  "یحي و گروه مسسي مسلمانان انگلی، شورا" ی خارجاستي سیمرکز پژوهش"،  "آکسفام "
 . ارشد قرار گرفته استیپلماتهای دتی شده است که مورد حماهيته " یستیکر
 بشردوستانه و مدافع صلح امروز ی ، سازمانهای خارجاستي سنهي در زمیلعات ائتالف ازمراکز مطانیا

 آن را به عنوان وی شود واشنگتن و تل آوی که گفته مرانی را منتشر کردند که درآن حمله به ایگزارش
 به دنبال خواهد ی فاجعه باری دانند، واکنش های مرانی ای هسته ای مقابله با برنامه های برایراه

 .داشت
 گزارش گفت که نی اجهي نتنی از اتی در تهران ضمن حماسي سابق انگلريسف"  دالتونچاردیسرر"
 .  است نهی گزنی آخری است اقدام نظامدهي نرسانی هنوز به پایپلماسید

 خواستند از شتاب حرکت سي انگلری بلر نخست وزی از تونکا،ی سه مقام ارشد سابق آمرني حنيدرهم
 . است رانی به ای واشنگتن مشخص کند مخالف حمله نظامیبرابه سمت جنگ بکاهد و 

 روزي در بحث در خصوص ادعاها پییکای دارند جنگ طلبان آمرمي بیسي انگلی مقامهانی نوشته گاردبه
 مشکوک ساتي به تاسیی حمله هواران،ی در ای هسته احاتيشوند که تنها راه مقابله با ساخت تسل

 . آن استی هسته احاتيتسل
 
 است و گروه رانی درباره اکيپلماتی دی درگزارش امروز که با عنوان زمان گفتگو در خصوص راه حل هااام
 کرده اند، هي آن را تهگری دیو موسسات) oxfam( ، اکسفام ی خارجاستي آکسفورد، مرکز سیقاتيتحق
 . مطرح شده استرانی اهي علی بلند مدت اقدام نظامی منفیامدهايپ
  
 از ی بلند مدت ناشیطي محستی زی هاانی اقدام عالوه بر زنی باورند که انیالوه بر بر ا کنندگان عهيته

 ی کند، بی متی را تقورانی ای هسته ای برنامه ها؛ی و تلفات انسانني ، جو زموي اکتویانتشار مواد راد
 منابع ی ناامن دامن زدن بهبا شود و ی درعراق و افغانستان موجب مژهی را در منطقه به ویشتري بیثبات
 . کندی می جدی را دچار لطمه های اقتصاد جهان،یانرژ
 جامع پرداخته ی مذاکراتقی از طردی بارانی ایتي امنی های به نگرانندی گوی گزارش منی اسندگانینو

 . هنوز وجود داردکيپلماتی دی هانهی کامًال رد شود گزدی معامله بزرگ نبادهیشود و ا
 و یستی تروریدهای تهددی موجب تشدی دارد که اقدام نظامدي نکته تاکنی ا برني دالتون همچنچاردیر

 . خواهد شدی به اقتصاد جهاندی شدیوارد آمدن ضربه ا
  
 می گوی کرده است، نمی کشور زندگنی مذاکره کرده و در ارانی که با ای گفت من به عنوان کسیو

 . استی از خطر اقدام نظام بهترري مسنی در آزمودن ای شده است اما سعني تضمتيموفق
 
 خود با دی گزارش جدهي از بحران که گروهش در تهیري جلوگی گروه اقدام برای، سخنگو"بردمن کاکس "

 کی و ی تجاری هاهی اتحادگر،ی دیدتي عقی و گروههاسي انگلی اسالمیموسسه اوکسفام ، شورا
 جنگ که کوس می داری در زمانکيتپلمای به تالش دازيما ن:  کرده گفت ی برجسته همکارقيگروه تحق
 . شودیبلندتر م

:  دی گوی مزي نسي انگلی خارجاستي مرکز سری، مد"گياستفان توئ" مهر ی گزارش خبرگزاربه
 ی هایابی ارزنی بر اساس بدتری حتستي نه تنها ناگوار است بلکه قابل تصور نی اقدام  نظامیامدهايپ

 . فاصله دارد و فرصت مذاکره وجود داردی سالها تا داشتن سالح هسته ارانیتهران ا
 را از ی عمومی خواهد آگاهی از جنگ عراق آموخته است و میی ائتالف درسهانیا:  گفتکاکس

 . باال ببردیی نهای زمان بازدنيمسائل قبل از فرارس
 نهي زمنیدر اسکاتلند در ا" سنت اندروز"در دانشگاه  " یرانیموسسه مطالعات ا"ریمد " ی انصاریعل"

 ی هانهی گزی نقطه نظر در واشنگتن که تمامنیا:  گفت رانی اهي علیضمن مخالفت با اقدام نظام
  ". نقطه نظر کامًال اشتباه استکی بوده ، جهي نتی بیاسي و سکيپلماتید
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   بهمن19پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007  فوریه 8 (١٣٨۵   بهمن19ه پنج شنب

www.iran-archive.com 



تصویب الیحه خدمات کشوری و اظهارت آیت اهللا علی خامنه ای در دیداردبير کل جهاد :بی بی سی
اسالمی فلسطين در واکش به تخریب دیوار مسجدالقصی از عناوین مشترکی است که درآخرین روز 

  .هفته درصفحات اصلی همه روزنامه های تهران چاپ شده است
 سکوت جایز نيست را برای سخنان آیت اهللا خامنه ای در دیدار رمضان عبداهللا، دبير کل  عنوانجام جم

جهاد اسالمی فلسطين برگزیده و از قول وی نوشته است که واکنش دنيای اسالم به حرکت اهانت 
آميز تخریب دیوار مسجدالقصی باید به گونه ای باشد که اسرایيل را پشيمان کند چون سکوت در این 

  .يه به هيچ وجه جایز نيستقض
 از یکسان شدن حقوق کارمندان در پی تصویب الیحه خدمات کشوری در مجلس خبر داده تهران امروز

و نوشته با مصوبه روز گذشته مجلس و اعالم انصراف دولت از استرداد الیحه مدیریت خدمات کشوری، 
  .شود   سال به صورت آزمایشی اجرا می ۵این الیحه به مدت 

 در بخش دیگری به انتشار یادداشت مهدی چمران، ریيس شورای شهر تهران پرداخته که در م جمجا
آن نوشته شده از آنجايی که چهره زیبای انقالب اسالمی با محروميت که در برابر عدالت محوری است 

اصله سازگاری ندارد اگر محرومان به فراموشی سپرده شوند یه معنی این است که از اصول انقالب ف
  .گرفته ایم
 عنوان نخست خود را به سوال یک عضو فراکسيون اقليت مجلس ایران اختصاص داده که از آفتاب یزد

وزیر دارایی این کشور درباره معرفی رانت خوارانی که به گفته وی بدون ضابطه از بانک ها وام گرفته 
  .اند، پرسيده است

رجسته فراکسيون اقليت مجلس، گفته بانک ها از برخی به نوشته این روزنامه پرویز شهباز خانی، عضوب
  . هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه دارند١۵افرادی که ریيس جمهور وعده معرفی آنها را داده است، 

همين روزنامه خبر داده است که امير کویت از دولت ایران خواسته منطقی باشد، جهان را متقاعد کند و 
  . جلوگيری کنداز وقوع کشمکش در منطقه

 امروز با انعکاس نتيجه موفقيت آميز آزمایش سامانه فوق مدرن پدافند تورام جمهوری اسالمیروزنامه 
 یک در رزمایش جدید سپاه پاسداران، از قول حسين سالمی، فرمانده نيروی هوایی سپاه، نوشته -

 یک که سامانه ای -حدهای تور ام نيروی هوایی سپاه قادر است با کنار هم قرار دادن تعداد زیادی از وا
چابک، چاالک، پرتحرک و بسيار دقيق با امکان واکنش سریع است فضای وسيعی را تحت پوشش 

  .پدافندی قرار دهند
 هدف ٨ هدف را رهگيری کند و با ۴٨به گزارش این روزنامه، هر سامانه موشکی قادر است در آن واحد 

  .درگير شود 
  . ریيس مجلس ایران برای مذاکره مجلس با آمریکا خبر داد از اعالم آمادگیآینده نو

این روزنامه در نخستين مطلب صفحه اول خود آورده است غالمعلی حداد عادل، ریيس مجلس ایران، در 
واکنش به ارسال پيام سناتورهای آمریکایی برای مذاکره با پارلمان ایران، گفت مجلس آماده است با 

  .ابهام شود مذاکره کندکسانی که می خواهند رفع 
 اضافه کرده است که آقای حداد عادل برای این مذاکرات شرط گذاشته و گفته آمریکايی ها آینده نو

  . نباید قصد سوء استفاده و جنجال تبليغاتی داشته باشند
 در انعکاس سخنان علی الریجانی، دبير شورای علی امنيت ملی ، از قول وی نوشته هيچ وقت اعتماد
  .ه ایم با کسی مذاکره نمی کنيمنگفت

 آقای الریجانی این موضوع را در پی حضور دوروزه وزیر امور خارجه هند و در حالی اعتمادبه نوشته 
  .عنوان کرده که نيکالس برنز معاون وزیر خارجه امریکا از تمایل امریکا برای مذاکره با ایران خبر داده است

 دیگر نورالدین پيرموذن مخبر فراکسيون اقليت مجلس هم اين روزنامه خبر می دهد که در تحولی
آمادگی ایران را برای گفتگوی پارلمانی تهران و واشنگتن در راستای کاهش تنش های موجود بيان کرده 

  .است
 در مطلبی تحت عنوان حمله رجبی به هاشمی و خاتمی از اظهارات جدید فاطمه فرهنگ آشتی

عليه آقای رفسنجانی و برخی دیگر از چهره های منتسب به رجبی، همسر سخنگوی دولت ایران 
  .اصالح طلبان خبر داده است

 نوشته است در حاليکه یادداشت پيشين فاطمه رجبى عليه هاشمى رفسنجانى و فرهنگ آشتی
حدادعادل همچنان با انتقادات بسيارى على الخصوص در جبهه اصولگرایان مواجه شده است، وى در 

ن چرا شهر مقدس قم؟ بار دیگر انتقاداتى را متوجه هاشمى رفسنجانى و برخى از مطلبى تحت عنوا
  .چهره هاى اصالح طلب کرده است

روزنامه قدس خبر تبادل نظر وزرای امور خارجه ایران و هند درباره دیپلماسی خط لوله گاز ميان دو 
  .کشور، را منتشر کرده است

دمت سربازی در ایران برای مشموالن مقيم خارج از این  خبر داده است که مسئوالن خایرانروزنامه 
 از ایران ٨۵کشور تسهيالت جدیدی در نظر گرفته اند که طبق آنها دانشجویان ایرانی که تا پایان شهریور 

خارج شده و در دانشگاههای معتبر خارجی تحصيل می کنند، می توانند سالی دو بار به مدت سه ماه 
  . ایران را ترک کرده اند اجازه دارند سالی یکبار به ایران بيایند٨٢ که از سال به ایران بيایند و آنها

 در سرمقاله امروز خود با عنوان انقالب اسالمی، تهدیدها و فرصت ها نوشته ماهيت رسالتروزنامه 
  . کند نيست بلکه تهدیدات را به فرصت تبدیل مى” دفع کننده تهدیدات“انقالب اسالمى صرفا 
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 سازی دست  اى باالتر، حتی شاهد فرصت سرمقاله این روزنامه اضافه کرده است در مرتبهنویسنده 
  .اندرکاران انقالب در فضاى خاورميانه و جهان هستيم

 این فرصت  نویسنده اين مقاله پيشنهاد اخير آیت اهللا خامنه ای مبنى بر تشکيل اوپک گازى را نمونه
  .سازی خوانده است

اید غنيمت شمرد را برای یادداشت روز خود انتخاب کرده و در آن به موضوع تخریب  عنوان دم را بکيهان
  .مسجداالقصی توسط اسرایيلی ها پرداخته است

در این یادداشت آمده است، صهيونيست های افراطی سالهاست می گویند در ورودی معبد سليمان 
و این در حالی است که برخی باستان زیر مسجد االقصی قرار دارد و باید آن را یافت و بازسازی کرد 

شناسان مستقل یهودی استدالل کرده اند همه این حرف ها دروغ بافی است و در این منطقه 
  .هيچگونه اثر تاریخی مورد ادعای یهودیان در خصوص معبد سليمان وجود ندارد

 صهيونيست ها  در این یادداشت نوشته امروز هم آنکه باید پاسخ حریم شکنیکيهانیادداشت نویس 
را بدهد جوانان پر شور و غيور امت اسالمند نه عتيقه جاتی که به درد تبعيد به موزه ها هم نمی 

  .خورند، همان جوانانی که در سی و سه روز جنگ به همه دنيا نشان دادند اسرایيل نابود شدنی است
  

   بهمن18چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007  فوریه 7 (١٣٨۵ بهمن  18ه چهار شنب

روزنامه های امروز تهران عمدتا به موضوعات ربوده شدن دبير دوم سفارت ايران در بغداد ، :بی بی سی
 از ديدگاههای مختلف پرداخته ٨۶افزايش حقوق کارمندان دولت در سال آينده و بررسی بودجه سال 

  .اند
 بغداد را با عنوان ايران، آمريکا را متهم  خبر ربوده شدن جالل شرفی، دبير دوم سفارت ايران دراعتماد

کرد، در نخستين صفحه خود منتشر کرده و در اين باره نوشته اين رويداد پس از بازداشت يک ماه پيش 
  .  مقام ايرانی در اربيل می تواند چالش ميان تهران و واشنگتن را وارد فاز جديدتری کند۵

 بر ربودن اين ديپلمات توسط نيروهای آمريکايی را نتيجه اين روزنامه دليل باور مقامات ايرانی مبنی
اظهارات چندی پيش جرج بوش دانسته که ضمن آن دستور بازداشت يا حتی ترور نيروهای ايرانی در 

  .عراق را صادر کرده بود
  نيز همين خبر را با عنوان اعتراض ايران به دولت های عراق و آمريکا منعکس کرده وکارگزارانروزنامه 

آورده ارتش آمريکا ديروز اعالم کرد در حال تحقيق درباره گزارش رسانه ها مبنی بر ربوده شدن يک 
  .ديپلمات ايرانی در بغداد به دست مردانی است که وانمود کردند از مقام های وزارت دفاع عراق هستند

 شوم آمريکا و  در گزارش اختصاصی خود از همين موضوع، ربودن آقای شرفی را حاصل همکاریکيهان
حزب منحله بعث و گروهک القاعده در عراق خوانده و آن را نوعی افزايش فشار بر ايران با نزديک شدن 

  . دانسته است١٧٣٧به پايان مهلت دوماهه قطعنامه 
 می افزايد آمريکا با ربودن ديپلمات ها می خواهد اين تصور را در مردم ايران ايجاد کند که با عدم کيهان

  .تعليق هسته ای، ايران چند قدم به درگيری نظامی با آمريکا نزديک شده استپذيرش 
همين روزنامه در يادداشت امروز خود به مرور چشم انداز فرضيه جنگ و آنچه مختصات سياست پنهان 

  .کاخ سفيد در قبال ايران از نگاه محافل آمريکايی می خواند پرداخته است
 نظامی آمريکا به ايران را امری محال دانسته و نوشته است که نويسنده اين يادداشت گزينه حمله

محافل سياسی و رسانه ای بسياری در آمريکا تاکيد می کنند که گزينه درگيری نظامی با ايران تبعات 
  .بسيار ناگواری به دنبال دارد

ه رسد به  معتقد است آمريکايی ها حتی از سايه خود هم می ترسند چکيهانيادداشت نويس روزنامه 
  .خيال درگيری با ايران

 درصدی ١١ درصدی حقوق کارمندان در سال آينده را در کنار نرخ تورم ٨/۵ افزايش کارگزارانروزنامه 
  .بررسی کرده و نتيجه گرفته درآمد واقعی کارمندان به اين ترتيب کاهش می يابد نه افزايش

يش بينی ها بر اساس فرضيه کاهش منابع  دراين باره نوشته اين پتهران امروزاين در حاليست که 
درآمدی بودجه در سال آينده انجام شده و دست اندر کاران، بودجه سايه را با درنظر گرفتن بهای کمتر 

 دالر برای هر بشکه نفت تنظيم کرده اند، اما اين روزنامه اين اتفاقات و پيش بينی ها را با توجه ٣٠از 
  .المللی ايران بعيد می داند ينرويکرد موجود در عرصه سياسی و ب

 هم امروز به بودجه سال آينده اختصاص دارد اما با رويکرد نگرانی های آفتاب يزدعنوان نخست روزنامه 
  . موجود درباره بودجه سال آينده آموزش و پرورش

به گزارش اين روزنامه، متوليان آموزش و پرورش و کشاورزی و اعضای کيمسيون های مرتبط با اين 
بخش ها در مجلس ايران از عدم افزايش و يا حتی کاهش بودجه اين بخش ها در سال آينده اظهار 

  .نگرانی کرده اند
 در ستون به قلم سردبير خود به انتقاد از قانون فعلی انتخابات در مجلس پرداخته و آن را آفتاب يزد

  .ناقص خوانده است
 ميليارد دالر کاهش ٩بر داده که بودجه سال آينده  از يک سو از قول نمايندگان مجلس ايران ختوسعه

خواهد داشت و از سوی ديگر در مطلب اصلی امروز خود که به گزارشی از چالش مديريتی در جناح 
  .موسوم به اصول گرا اختصاص دارد، نوشته است که ساختار مديريت اصول گرايان تغيير می کند
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تمی، رييس جمهوری سابق ايران را در جمع شاخه  در صفحه اول خود اظهارات محمد خاآينده نو
جوانان حزب مشارکت منتشر کرده و عنوان پول نفت، دولت را از مردم بی نياز کرده است را برای آن 

  .انتخاب کرده است
بر اساس اين گزارش، آقای خاتمی گفته، تا زمانی که دولت نيازی به مردم نداشته باشد و مردم 

  .دموکراسی پايدار شکل نمی گيردنيازمند دولت باشند، 
 نوشته در طول يک ماه اخير، اين دومين بار است که رييس جمهوری سابق ايران، نسبت به آينده نو

  .سياست اقتصادی متکی به نفت دولت کنونی انتقاد می کند
يگان های  از آغاز دو رزمايش سپاه پاسداران ايران در خليج فارس خبر داده و نوشته است ايرانروزنامه 

 روز در منطقه جنوبی و مرکزی آب ٢موشکی نيروی هوايی و دريايی سپاه پاسداران از امروز به مدت 
  .های خليج فارس و دريای عمان، اقتدار موشکی خود را به نمايش می گذارند

 هم با عنوان نمايندگان کوتاه نمی آيند نوشته اليحه مديريت خدمات کشوری امروز در فرهنگ آشتی
  .ن مجلی مطرح می شودصح

به گزارش اين روزنامه، اليحه مذکور در حالی به صحن علنی مجلس می رود که طی چند هفته گذشته 
اين اليحه به گفته حاجی بابايی عضو هيات رييسه مجلس به دليل انجام هماهنگی های الزم با دولت 

  .در خصوص اجرايی شدن آن در مجلس مطرح نشده است
  

   بهمن١۵يکشنبه : ران تهیروزنامه ها
  )2007  فوریه 4 (١٣٨۵ بهمن  15ه یکشنب

روزنامه های ايران امروز غالبا در صفحات نخست خود به بازتاب خبر توقيف روزنامه :بی بی سی
 از ٧٧سياست روز از سوی هيات نظارت بر مطبوعات و بازديد اعضای جنبش عدم تعهد و گروه 

  .دتاسيسات يوسی اف اصفهان پرداخته ان
با انتشار عکس کريستين امانپور، خبرنگار ايرانی االصل شبکه خبری سی ان ان آمريکا اعتماد روزنامه 

سفر اين دو : در لباس ويژه ضد تشعشعات هسته ای در صفحه اول، در گزارش خود از اين بازديد نوشته
شمارش معکوس پايان  شورای امنيت، ١٧٣٧گروه به ايران در حالی صورت گرفته که به موجب قطعنامه 

  .فرصت تهران برای تعليق فعاليت های هسته ای اش آغاز شده است
ازسوی ديگر نيز اخباری مبنی بر تشديد فعاليت های هسته ای ايران در نطنز : اين روزنامه می افزايد

للی هر چند ايران چنين مطالبی را تکذيب می کند، اما بازديد بازرسان آژانس بين الم. شنيده می شود
انرژی اتمی از تاسيسات هسته ای ايران و آنچه جلوگيری از نصب دوربين های نظارتی آژانس توسط 

بازرسان عنوان می شود ظاهرًا به محل مناقشه ای ميان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی تبديل 
  .شده است

زدهای انتخابات ششمين دوره در پی انتشار اخباری مبنی بر بروز اختالف نظر درباره رد صالحيت نام
ها، و انتقاد وزارت بازرگانی از تصميمات انجمن نظارت بر انتخابات  های بازرگانی تهران و شهرستان اتاق

 پاسخ انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی به نماينده وزارت فرهنگ آشتیاتاقهای بازرگانی، 
  . بازرگانی را منتشر کرده است

 اعضای اين انجمن ضمن دفاع از عملکرد خود از آنچه رسانه ای فرهنگ آشتی،زنامه به گزارش رو
کردن غيبت نماينده وزارت بازرگانی در جلسه پايانی خود خوانده اند، انتقاد کرده و از معترضين تصميمات 

  .انجمن نظارت، خواسته اند به طور قانونی اعتراض خود را بيان کنند
خود را به سخنان محمد رضا باهنر، رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس ايران ، عنوان نخست آفتاب يزد

درباره عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، اختصاص داده و تحت عنوان ضعف ها و قوت های دولت نهم ، 
از قول آقای باهنر آورده است، دولت نهم از جهت اشتياق به کار، استثنايی است اما استراتژی روشنی 

  .رش حاکم نيستبر رفتا
 نيز از موفقيت دانشمندان ايرانی در ساخت داروی کنترل ايدز خبر داده و از جمهوری اسالمیروزنامه 

قول دست اندر کاران اعالم کرده که اين داروی گياهی که طول عمر مبتاليان به بيماری ايدز را زياد می 
  .کند، مشابه خارجی ندارد

اعتراف "روز خود به گزارش اخير سازمان سيا پرداخته و با تيتر همين روزنامه در نخستين عنوان ام
، اينگونه عنوان کرده که، بر "ايران عامل خشونت در عراق نيست: رسمی سازمان جاسوسی آمريکا

اساس گزارش سيا، ايران و سوريه عامل تشديد خشونتها در عراق نيستند و اين مسايل بيشتر به 
  .ی موجود در عراق روی می دهددليل نوع درگيری های قبيله ا

 در همين ارتباط، وزير دفاع آمريک نيز ادعای خود را مبنی بر دخالت جمهوری اسالمی،به گزارش 
  . ايران در حمله به نيروهای آمريکايی در کربال پس گرفته است

ريعتر دبپلمات  ، منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران ، در مورد آزادی هر چه سايرانبه گزارش روزنامه 
  . های ايرانی در عراق به آمريکا هشدار داده است

آقای متکی اين موضوع را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عبدالعزيز حکيم رئيس مجلس اعالی 
  .انقالب اسالمی عراق در تهران عنوان کرده است

پيامی از طرف غير بر اساس اين گزارش،آقای حکيم نيز دراين نشست ضمن اعالم اينکه، حامل هيچ 
با توجه به روابط خوب شما با آمريکا و ايران «عراقی ها برای ايران نيست ، در پاسخ به اين پرسش که 
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ما عراقی ها خوشحال می : گفته» آيا امکان ميانجيگری شما ميان تهران و واشنگتن وجود دارد يا خير؟
  .شويم که خدمتی به هر يک از ملت های منطقه انجام بدهيم

  
  گوناگون

  
  ژئوپليتيک انرژي؛ بررسي ديدگاه اروپا به موضوع امنيت انرژي

  هاينريش هاينه، عضو مجلس فدرال آلمان و مشاور سابق وزارت خارجه اين آشور : نويسنده
  حسن مهدويان: مترجم
  )2007  فوریه 5 (١٣٨۵ بهمن  16ه دوشنب

شود، امنيت انرژي هم به يکي از  مواجه ميبه همان اندازه آه اروپا به تدريج با کاهش منابع انرژي 
بسياري از . هاي آشورهاي اروپايي تبديل مي گردد ترين مسائل در چارچوب منافع و اولويت کليدي
هاي بازار دارند و به طور روزافزوني به مداخله  ها در اين مورد اعتماد بسيار کمي به مکانيسم دولت

مهمترين انگيزه و محرک آنها افزايش . اند ارجي روي آوردهگرايي هم در بعد داخلي و هم در ابعاد خ
 و در نتيجه افزايش مداوم - در صدر همه هند و چين-تقاضاي مصرف، خصوصا در اقتصادهاي پوياي آسيا 

هاي قابل مديريت  اين امر ترديدها پيرامون موضوع امنيت انرژي و قيمت. هاي نفت و گاز مي باشد قيمت
آنچه که بيش از همه قابل توجه مي باشد، اين است که . زايش داده استبه لحاظ مالي را اف

المللي از انرژي به صورتي روزافزون به عنوان عاملي براي چانه زني  ي بين هاي مهم در عرصه دولت
  . اي در آينده گردد تواند منجر به بروز تعارضات عمده استفاده مي کنند آه اين امر مي

  
ي دسترسي به منابع انرژي براي خود تعريف آرده است آه نيل به  مده در حوزهاروپا سه هدف مهم و ع

امنيت عرضه؛ بهره وري بيشتر و سازگاري زيست محيطي، به طور قابل توجهي : اين سه هدف يعني
تر از انرژي هاي تجديد پذير، بهره وري در حال افزايش   ضمن استفاده گسترده-نياز به واردات انرژي 

ي سياست  با اين حال اروپا به اين نتيجه رسيده است آه در حوزه.  دارد-چنين ذخيره انرژي مانرژي و ه
هاي فسيلي را که با اين وجود همچنان به رشد خود  خارجي و امنيتي بايد وابستگي به واردات انرژي

ه اين مهم اروپاييان مي دانند آ. ادامه مي دهد، در مسيري هدايت نمايد که امنيت انرژي تضمين شود
  . المللي تعاون گرايانه مي تواند تامين شود تنها از مجراي توسعه ساختارهاي بين

  
وگوي جامع ميان توليد کنندگان انرژي،  ي اروپا درصدد است تا به اين هدف از طريق يک گفت اتحاديه

در حوزه مصرف کنندگان، کشورهاي ترانزيت آننده و بخش خصوصي در راستاي کاهش تعارضات بالقوه 
  . انرژي نايل شوند

  
انتظار مي رود واردات منابع انرژي ) ايسنا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش دفتر مطالعات بين

اين واقعيت براي اروپا، اياالت متحده و کشورهاي .  درصد افزايش يابد85 مجموعا 2030فسيلي تا سال 
 زماني که بزرگترين ذخاير نفتي جهان در خاورميانه قرار تا. عمده آسيايي نظير هند نيز صدق مي آند

ي بي ثبات همچنان افزايش خواهد يافت و رقابت بر سر دستيابي به منابع  دارد وابستگي به اين منطقه
البته پراآندگي ذخاير گازي در جهان بيشتر است و بر اساس نرخ توليد ساالنه، . آن فزوني خواهد گرفت

ي اروپا توليد کننده  در حال حاضر کشوري مانند نروژ در چارچوب اتحاديه. خوردار استاز تداوم بيشتري بر
درصد نيازهاي اروپا به گاز را تامين 15مهم و قابل اتکايي محسوب مي شود که در شرايط فعلي حدود 

سيه با اين وجود عليرغم تامين گاز اروپاي غربي از طريق خط لوله هاي متصل به دو کشور رو. مي کند
کشورهاي اروپاي )  درصداز الجزاير تامين مي شود 25ي اروپا از روسيه و   درصد گاز اتحاديه40(و الجزاير 

ي  واردات گاز اتحاديه. شرقي و مرکزي هم از اين لحاظ به شدت نيازمند و وابسته به روسيه هستند
معضل و مشکل . اهد يافت درصد افزايش خو60 به حدود 2030اروپا از روسيه طبق برآوردها تا سال 

ي مسائل،  اصلي، فقدان دسترسي يا رو به اتمام نهادن منابع در ميان مدت نيست؛ بلكه مهمتر از همه
هاي آتي ناشي از عوامل ژئوپليتيکي ، تغييرات آب و هوا و ديگر معضالت زيست بومي  مخاطرات دهه

 حال افزايش براي امنيت انرژي را المللي انرژي مخاطرات در در اين خصوص، آژانس بين. مي باشد
  : بصورت زير برشمرده است

  
   وابستگي فزاينده به عرضه نفت با توجه به کاهش تعداد کشورهاي عرضه کننده؛ -
   خطر بزرگتر عبارت است از قطع عرضه به خاطر تجارت بين المللي فزاينده نفت و گاز؛ -
  . ترانزيت آننده خطر بي ثباتي سياسي در کشورهاي توليد کننده و -
  

هاي سياسي و اقتصادي جديد چشم اندازهاي ژئوپليتيکي  از سوي ديگر پايان جنگ سرد و ظهور قدرت
. اند و اقتصادي را به شدت تغيير داده است و اين تغييرات بر بازارهاي انرژي و امنيت عرضه تاثير گذاشته

  : رژي بروز يافته استدر دوران پس از پايان جنگ سرد دو روند در امنيت جهاني ان
  

به جز چند مورد، کشورهايي که در چارچوب اين روند قرار : کارآمدي اقتصادي مبتني بر اقتصاد بازار) الف
  . ي اروپا، ژاپن و آمريكا هاي عضو اتحاديه مي گيرند عبارتند از دولت
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 عبارتند از چين، هايي که در چارچوب روند دوم جاي مي گيرند دولت: تعقيب مستقيم منافع ملي) ب

آنها ضمن بي اعتمادي به سلطه اياالت متحده و . روسيه و برخي از دولتهاي خاورميانه و تا حدي هند
تقاضاهاي آمريکا براي آزادسازي اقتصادي و دموکراتيزاسيون سياسي و داليل ديگر از موضع يکساني 

  . برخوردارند
ني شدن بازارهاي انرژي اوج خود را پشت سر هاي بارزي مبني بر اينکه جها در حال حاضر، نشانه

گذاشته است و اينکه اروپا بايد با سياسي شدن فزاينده و مجدد جريان انرژي ميان کشورهاي صادر 
  . کننده و وارد کننده کنار بيايد، آشکار شده اند

  
  : اند، عبارتند از برخي از اين نشانه ها که به تازگي بروز يافته

 تاثير گذاشته است CISت انرژي روسيه که بر منطقه کشورهاي همسود  ملي شدن مجدد صنع-
  ) اختالفات روسيه با اوکراين ، گرجستان و بالروس (
توسعه روابط توام با مزيت در (  سياست نئو مرکانتاليستي چين و تا حد کمتري هند در عرصه انرژي -

  ) عرصه انرژي با برخي از کشورهاي صادر کننده انرژي 
   لهستان براي يک معاهده امنيت انرژي اروپايي  طرح-
   سخنراني ساالنه رييس جمهور آمريکا مبني بر کاهش وابستگي به نفت خليج فارس -

در حوزه امنيت انرژي تنوع بخشي عامل مهمي براي همه آشورهاي عمده مصرف آننده انرژيهاي 
ي اروپا تنوع بخشي در وهله اول  حاديهاز نظر آشورهاي عضو ات. ي اروپا است فسيلي از جمله اتحاديه

داللت برترکيب انرژي دارد، اما روي هم رفته با توجه به حوزه هاي عرضه و کشورهاي ترانزيت، مستلزم 
  : اولويت دادن به موارد ذيل است

  
  . ي مطمئن با مخاطرات امنيتي قابل مديريت  کشورهاي توليد کننده و ترانزيت آننده-
البته سهم واردات . پا از ترکيب انرژي متوازني از منابع غني و مطمئن برخوردار است در حال حاضر ارو-

نفت و گاز از مناطق بي ثبات با توجه به اينکه ذخاير درياي شمال تقريبا رو به اتمام نهاده است بصورت 
  . قابل توجهي افزايش يافته است

 ممتازي براي توسعه عرضه گاز برخوردار  برخالف آمريکاي شمالي و آسياي شرقي، اروپا از موقعيت-
 کيلومتر مربع واقع در اين قاره قرار دارد، 4000 درصد ذخاير جهاني در شعاعي به وسعت 80: است 

ايران و قطر با هم بزرگترين ذخاير گازي جهان را . بنابراين انتقال آن از طريق خط لوله امکان پذير است
حوزه جنوبي خزر . نابع قابل توجهي در منطقه خزر وجود داردهمچنين م. حتي نسبت به روسيه دارند

مسلما به لحاظ مسافت از سيبري غربي به اروپا دورتر نيست و نکته مهمتر اينکه گاز را در اين منطقه 
با اينحال تا به امروز خط ترانزيت مشخصي براي انتقال اين . مي توان با هزينه آمتري استحصال نمود

  . نشده استمنابع گاز ايجاد 
 هر چند ساختن خط لوله نابوکوگاها مورد بحث و بررسي کارشناسي قرار گرفته است اما تاکنون -

به نفع اروپا است که زير ساختي براي واردات گاز از . تصميمي نهايي در اين خصوص اتخاذ نشده است
  . کندمناطق حوزه خزر و خليج فارس به عنوان منابع اضافي وجايگزين انرژي ايجاد 

 به 2014است آه قطر احتماال از  ) LNG( گزينه ديگر در متنوع سازي، تبديل گاز طبيعي به شكل مايع -
  . بعد وارد بازار مي آند

  
اختالفات روسيه و اوکراين بر سر گاز، از همان ابتدا خصوصا در اروپاي شرقي اين ترس را بوجود آورد که 

 2006در اوايل سال . وارد آوردن فشار سياسي بهره برداري نمايدروسيه از انرژي به عنوان ابزاري براي 
معاهده (طرحي از سوي لهستان براي انعقاد يک معاهده امنيت انرژي اروپايي با يک تعهد آمك متقابل 

که عالوه بر کشورهاي اروپايي در برگيرنده کشورهاي غير اروپايي عضو ناتو نيز مي باشد به ) انرژي ناتو
اروپا ارائه شد که البته نمي تواند امنيت انرژي را در اروپا تامين نمايد، چرا که در اين طرح ي  اتحاديه

مستقيما بر ضد روسيه به عنوان بزرگترين و اصلي ترين توليد کننده انرژي موضع گيري شده است و 
وضعيت . دان کشورهايي مانند اوکراين که از مهمترين ترانزيت آنندگان انرژي هستند، مستثني شده

روسيه نيازمند است و روسيه به بازارهاي اروپا، سرمايه و به طور آلي ) نفت( اروپا به گاز و -فعلي
 اين گزينه را پيش روي گذارده و حتي ضروري مي سازد که -ي انرژي نيازمند است دانش فني در حوزه

اتژي امنيت تعاون گرايانه انرژي به هرحال، يک استر. رهيافتي تعاون گرايانه در آينده در پيش گرفته شود
  : بايد شامل دو عنصر زير باشد

  
منشور انرژي دول ): 1994بر اساس معاهده و منشور انرژي سال ( بهبود فرايندهاي منشور انرژي -1

هاي شرق اروپا را گردهم آورده و به هم  عضو اتحاديه اروپا، ديگر دولتهاي اروپاي غربي و همچنين دولت
هدف اين معاهده ايجاد چارچوبي حقوقي براي ارتقاء همکاري بلند مدت در حوزه انرژي . نزديک مي کند

مهمترين اصول اين معاهده راجع به حمايت از سرمايه گذاري، تجارت منابع عمده انرژي و فراورده . است
 تصويب هرچند اين معاهده تاکنون بوسيله روسيه. هاي انرژي، ترانزيت و حل و فصل اختالفات مي باشد

ي اروپا و دولتهاي عضو آن مي توانند از اين سند سياسي براي سنجش ميزان  نشده است، اتحاديه
 در سن G8در نشست گروه هشت کشور صنعتي . تعهد روسيه و نفوذ بر اين آشور استفاده کنند
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ند که اين پترزبورگ، همه دول عضو اتحاديه و کميسيون اروپايي به طور موفقيت آميزي از روسيه خواست
  . منشور انرژي را تصويب کند

  
  .  توسعه و تقويت سياسي گفتگوي اتحاديه اروپا با روسيه بر سر انرژي-2

چنين صنعت انرژي اروپا و نهادهاي  وگو دربرگيرنده دول عضو و هم ي اروپا، اين گفت در سمت اتحاديه
روپايي و روسي در حال بحث  کارشناس ا100چهار گروه کاري شامل . المللي مي باشند مالي بين

وري مصرف انرژي هستند  ي موضوعات مرتبط با زيرساخت، تجارت، سرمايه گذاري و همچنين بهره درباره
  . وگوها مي باشند هايي براي اين گفت و در حال ترسيم طرح

نندگان وگويي در سطوح باال ميان مشتريان و توليد ک ي اروپا به اين نتيجه رسيده است آه گفت اتحاديه
اي از اسناد دوجانبه و چند جانبه و همچنين ورود دقيق و موثر صنعت انرژي  مستلزم ترکيب هوشمندانه

بر اساس سند سبز کميسيون اروپايي، تمايل بسياري به استفاده گسترده تر . اروپا به اين حوزه است
، بسيار حياتي است که اروپا در سطح بين المللي. ي اروپا وجود دارد از بازار و قدرت مذاکره اتحاديه

وگو  نشست بين المللي انرژي را که در حال حاضر نهادي نسبتا غير رسمي است در راستاي گفت
  . ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان تقويت کند

اي  سران اين اتحاديه به اين نتيجه رسيده اند آه گفت و گو بر سر انرژي با روسيه از اهميت ويژه
ي اروپا، مصرانه خواستار اين هستند که  هاي جديد عضو اتحاديه مخصوصا دولت. ستبرخوردار ا

. ي اروپا مد نظر قرار گيرند ي اروپا و روسيه در مورد انرژي به عنوان اهداف اتحاديه وگوهاي اتحاديه گفت
جانبه به ي انرژي با روسيه نهايتا منتهي به دسترسي دو ي اروپا در عرصه موفقيت در مشارکت اتحاديه

ي اروپا در بخش باالدستي روسيه و  هاي اتحاديه سرمايه گذاري( بازارهاي بخش انرژي خواهد شد 
  ). ِ اروپا هاي روسيه در بخش پايين دستي اتحاديه سرمايه گذاري

  
اين به . اتحاديه اروپا به همراه نروژ قصد دارد بر استراتژي متنوع سازي خصوصا در منابع گاز تمرکز نمايد

معناي بهره برداري از حوزه هاي جديدي در قطب شمال و درياي بارنتز است آه دو خط لوله احتمالي از 
همکاري سه جانبه در قطب شمال به همراه روسيه نيز . آنجا آلمان و ديگر کشورها را تامين خواهد آرد

ي  لي انرژي اتحاديهي آژانس انرژي اروپا بخش همگراي بازار داخ نروژ طبق موافقتنامه. مد نظر است
  . اروپاست

  
مناطق بي ثبات سياسي، عليرغم متنوع  ي اروپا از رود اگر واردات انرژي اتحاديه همچنان که انتظار مي

اش را درخصوص صادرات  اروپا بايد استراتژي سياسي سازي موفقيت آميز منابع انرژي، ادامه يابد،
بايد حکمراني خوب و ساختارهاي . ت تقويت کندآننده بي ثبا مناطق بي ثبات و کشورهاي ترانزيت

هاي اروپايي بهبود  تقويت شوند، شرايط سرمايه گذاري براي شرکت حاآميت قانون در اين کشورها
به عنوان . يي ايجاد گردند يي کمک شود و ساختارهاي امنيت منطقه منطقه يابد، به حل مناقشات

 طور براي وپا با دول شوراي همکاري خليج فارس و هميني ار از مجراي همکاري اتحاديه نمونه مي توان
  .تاثير گذاري بر کل جهان عرب، از جمله حل مناقشه اعراب و اسراييل اقدام نمود

ي اروپا از سوي ديگر در  اتحاديه) ايسنا(دانشجويان ايران  الملل خبرگزاري به گزارش دفتر مطالعات بين
وگوها در خصوص انرژي با مصرف کنندگان غير  ي گفت توسعهخود درصدد  راستاي تامين امنيت انرژي

  مصرف کنندگان بر سر امنيت انرژي، در حال حاضر ميان وارد-وگوي مصرف کنندگان گفت .اروپايي است
البته از نظر اروپا اين  .کنندگان غربي انرژي در آژانس بين المللي انرژي مطرح و در دستور کار قرار دارد

  .هند را نيز در برگيرد ي گسترش يابد که مصرف کنندگان بزرگي مانندگروه بايد به حد
وري انرژي و  امنيت انرژي، بهره(با غير اروپايي  بايد پذيرفت که منافع آشورهاي مصرف آننده اروپايي

نه تنها با هند بلکه با اياالت متحده، چين، (وگوها  اروپا اين گفت از منظر. با هم يکسان هستند) غيره
 بايد رقابتهاي اقتصادي را در راستاي حمايت از اصول بازار آزاد کاهش دهند و حتي اگر (پن و ديگرانژا

  .الزم باشد بايد اين کار را در حوزه هاي سياسي نيز انجام دهند
اروپايي مصرف آننده انرژي و نوع نياز آنها ارائه  الزم است توضيحاتي درباره مهمترين آشورهاي غير

  :گردد
در حالي که توليد نفت داخلي اش در حال . است هند بسيار وابسته به واردات مواد خام فسيلي: دهن-

گذشته منجر به افزايش عمده اي در واردات نفت آن  کاهش است، رشد اقتصادي آن در طي سالهاي
ر  درصد د90 درصد کنوني به حدود 40هند به واردات نفت از انتظار مي رود که وابستگي. شده است

از سال . انرژي در حال حاضر يکي از اهداف سياست خارجي هند است تامين امنيت.  برسد2030سال 
حال سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز در خارج، از جمله دولتهاي   شرکتهاي هندي در2001

 د از سپتامبر هن-در چارچوب طرح اقدام مشترک اتحاديه اروپا. سودان و ايران بوده اند مشکل داري نظير
گروه کاري  .اتحاديه اروپا نيز طرح يک گفتگو در خصوص انرژي را با دهلي نو ترتيب داده است 2005

 2006 آوريل 7 و 6آخرين ديدار آنها در   کار خود را آغاز نمود و2005 هند در تابستان -ي اروپا انرژي اتحاديه
 در جريان ديدار مانموهان 2006 آوريل 26نيز در   آلمان-يک نشست انرژي هند. ( برگزار شده است

يي بين آمريکا و هند،  در برابر انعقاد موافقتنامه هسته). برگزار شد  سينگ ، نخست وزير هند از آلمان
در سناي آمريکا بر سر آن بحث است و اين مسئله که تعارض ميان اصول معاهده منع  که در حال حاضر
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تحت  ي اروپا نيز انرژي امري مسلم و واضح شده است، اتحاديهو امنيت  NPTيي سالحهاي هسته تكثير
  .است يي فشار براي بازنگري در رابطه اش با هند براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته

اروپا و چين برسر اهداف اين آشور ممكن است افزايش  اگرچه خطر بروز اختالفات ميان اتحاديه: چين -
موفقيت در حال گسترش همکاريهاي خود با چين خصوصا در حوزه بهره  نون بايابد، اما اتحاديه اروپا اآ

 اش به منابع انرژي، اين کشور با توجه به نياز گسترده. تکنولوژيهاي زيست محيطي است وري انرژي و
حوزه هاي گازي و  عالوه بر موارد ديگر، چين در حال خريد و تملک(در تعقيب رهيافت نئومرکانتاليستي 

  .در تالش براي صدور مدل توسعه چيني مي باشد) استنفتي 
زيمبابوه و ايران در چارچوب سياستهاي انرژي  خصوصا، روابط چين با دولتهاي سرآشي چون سودان،

المللي براي ارتقاء سطح احترام به حقوق بشر، حکمراني خوب و  بين اين آشور، با اقداماتي که جامعه
ي اروپا  هدف اتحاديه. در اين آشورها دنبال مي آند، در تضاد است... فساد و همچنين مبارزه عليه

مسووليت  وگوهاي استراتژيک دوجانبه، جدي و گسترده با چين در راستاي تشويق پکن براي گفت انجام
را در گروه هشت کشور  بعالوه، اروپا بايد بتدريج چين و هند. پذيري بيشتر در صحنه بين المللي است

  .تقويت آنيم المللي انرژي ه و همکاري آنها را با آژانس بينصنعتي جذب نمود
وگوها درخصوص انرژي،  ي گفت هر دو عالقمند به توسعه ي اروپا و اياالت متحده، اتحاديه: اياالت متحده -

در اين نشست، . باشند  مي- اروپا در وين تصميم گرفته شد-آمريکا همانگونه که در نشست اخير
بوسيله باروسو، رييس کميسيون اروپا مبني بر ضرورت گفتگوهاي استراتژيک  هطرحي که سال گذشت

. قرار گرفت ي اروپا و آمريکا در مورد امنيت انرژي ارائه شده بود، مورد بحث و بررسي اتحاديه ميان
کارکرد بازار جهاني طراحي  سياست امنيت انرژي اياالت متحده نيز همانند اروپا، اصوال با هدف تضمين

محسوب مي شود، مثال در مورد  اياالت متحده بطور بالقوه هم براي اروپا يک شريک. ده استش
. مثال در رابطه با منابع نفت نروژ در درياي بارنتز اقدامات چين در آفريقا و آمريکاي التين، و هم يک رقيب ،

کننده انرژي درجهان حوزه انرژي بدون در نظر گرفتن بزرگترين مصرف  ايجاد تحولي در سطح جهاني در
عدم تصويب پروتکل (و بزرگترين توليد کننده دي اکسيد کربن ) جهاني نفت و گاز  درصد مصرف25(

 از سوي ديگر، اياالت متحده بعنوان قدرتي جهاني از اهميت محوري. غير قابل تصور است (کيوتو
کشورهاي  بات بسياري ازبرخوردار است، خصوصا براي تامين امنيت خطوط دريايي و همچنين تضمين ث

  .توليد کننده نفت
ي اروپا توجه زيادي  تاثير قابل توجهي دارد و اتحاديه در رابطه با زير ساختهاي انرژي آه بر امنيت انرژي

نشان ساخت آه اين زيرساختها در حال حاضر از مبادي توليد تا مصرف  به اين موضوع دارد بايد خاطر
چرا که زماني طراحي و ساخته شده اند که هنوز تروريسم به عنوان پذير است،  کننده بسيار آسيب

و  يي، پااليشگاهها و نقاط بازرسي در شبکه حمل اآنون نيروگاههاي هسته. جهاني مطرح نبود تهديدي
فارس از تنگه   درصد نفت دولتهاي حاشيه خليج80حدود . نقل دريايي بصورتي جدي آسيب پذير هستند

نفت چين و ژاپن از تنگه   درصد از واردات80 الي75رج صادر مي گردد، يا حدود هرمز گذشته و به خا
به بزرگترين پااليشگاه نفت جهان در  در اوايل سال جاري توطئه يک حمله تروريستي. مااليا مي گذرد

ناچار است به بسياري از موضوعات جدي مرتبط با  در آينده اتحاديه اروپا. عربستان سعودي خنثي شد
موضوع ) خصوصا به خطوط انتقال انرژي(انرژي توجه نمايد  يت فيزيکي و سياسي زيرساختهايامن

لذا . امنيت حمل و نقل در جلسات ناتو نيز مورد بحث قرار گرفته اند زيرساخت انرژي و موضوعات
توليد کنندگان، مصرف کنندگان و کشورهاي ترانزيت آننده انرژي در سطحي  همکاري نزديک ميان

  .عامل مهمي محسوب مي شود المللي بين
ي اروپا بر اين نظر  يي، سران اتحاديه هاي هسته سالح در رابطه با امنيت انرژي و رابطه آن با عدم تکثير

يي نبايد دست  انرژي، موضوعات مرتبط با تکثير سالحهاي هسته هستند آه در چارچوب مفهوم امنيت
ال ظهور با نيازهاي روزافزون انرژي در تالش براي ايجاد اقتصادهاي در ح تعدادي از. کم گرفته شوند

) اندونزي ازجمله اوکراين، مالزي، ميانمار ، تايلند و( يي بيشتري هستند  صلح آميز هسته نيروگاههاي
  .شوند بنابراين، کشورهايي در نقاط مختلف جهان ممكن است از اين مساله هراسان

يي مورد  که مي تواند در تکثير سالحهاي هسته فناوري هاييدر راستاي جلوگيري از گسترش فزاينده 
محمد ) يي بجاي مانده اورانيوم و بازفرآوري سوخت هسته خصوصا براي غني سازي(استفاده قرار گيرد 

المللي انرژي اتمي از رهيافتي چندگانه براي استفاده از چرخه سوخت با  البرادعي، مديرآل آژانس بين
 که مي تواند مانع دستيابي دولتها به) اگر ممکن باشد بدون انتقال فناوري(نبه چند جا مالکيت مشترک

تاسيس  اين بحث در پي ارائه طرح روسيه براي. هاي حساس گردد، حمايت بعمل آورده است فناوري
چاچوب جديدي  يي، مراکز منطقه اي براي عرضه خدمات سوختي و مشارکت در توليد انرژي هسته

  .دا کرده استبلحاظ موضوعي پي
ذآر است آه قيمتهاي باالي انرژي موجب آسيب  پيرامون امنيت انرژي و سياستهاي توسعه نيز الزم به

 جنوب را -از مزيتهاي بازار محروم نموده و شکاف شمال جدي به کشورهاي در حال توسعه شده آنها را
 دالر در هر بشکه حدود 50ر به  دال30قيمتهاي در حال افزايش نفت از  براي نمونه،. گسترش داده است

 به هزينه هاي ساالنه مبادالت خارجي کنيا افزود که برابر با کل آمكهايي است که در  ميليون دالر400
بايد بر  از منظر اروپاييان توسعه همکاريها.  براي توسعه اين کشور پرداخت شده است2004سال 

وري بيشتر انرژي و  بهره وگوي بيشتر، ذير، گفتهاي تجديد پ گستره وسيعي از موضوعات همچون انرژي
  .هاي جديد متمرکز شود چنين انتقال فناوري هم
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قيمتهاي باالي انرژي منتهي به درآمد مازادي شده  در کشورهاي در حال توسعه با منابع غني انرژي،
 ايجاد و گسترش نظام حمايتي غير شفاف و در برخي موارد است که باعث افزايش فساد سيستماتيک

به منظور ثبات آفريني در بسياري از کشورهاي . شده است) منابع بالي(مانع در برابر توسعه 
اتحاديه اروپا در تالش است به همراه برخي دولتها به ارتقاء سطح ابتکارات براي  توليدکننده کليدي،

  .تر نمودن درآمدهاي حاصله از انرژي در بودجه اين آشورها آمك آند شفاف
امنيت انرژي به مبحث امنيت انرژي و حمايت از  ي اروپا در راستاي طرح و نگرش جامع خود به ديهاتحا

هاي فسيلي در سطح  به همان نسبتي که مصرف انرژي واقعيت اين است. اقليم آامال توجه دارد
اب از يي به منظور اجتن براي کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه جهاني در حال افزايش است، تالشها

درحال حاضر اين پرسش از اهميت . وارده فعلي بر محيط زيست ضروري است افزايش بيشتر فشار
  که دوره اول تعهدات پروتکل کيوتو پايان مي يابد، چه اتفاقي2012است که در سال  جهاني برخوردار

بزرگ در حال  هايخواهد افتاد؟ واقعا غير ممکن خواهد بود بدون همکاري آمريکا، روسيه و ديگر اقتصاد
  .ظهور خصوصا هند و چين از فجايع اقليمي آينده جلوگيري به عمل آورد

. از صرف امنيت انرژي و آن را سياست صلح مي داند ي اروپا سياست امنيت انرژي را چيزي فراتر اتحاديه
ت در صدر اين داللتهاي مختلفي دارد، اما پيشگيري از بروز تعارضا به نظر اتحاديه مفهوم امنيت انرژي

بايد  ي اروپا نكات زير از اهميت برخوردارند و در اين راستا بر اساس سياستهاي اتحاديه .داللتها قرار دارد
  :مد نظر قرار گيرند

ها و مفاهيم جديدي،  تجديدپذير و صدور چنين فناوري توسعه بيشتر انرژي هاي: ارتقاء بهره وري انرژي -
هاي  سياست خارجي و امنيتي در سراسر جهان ايجاد آرده و تنش وزهاي را در ح وابستگي ناخواسته

  .دهد را کاهش مي) انرژي به عنوان سالحي سياسي مانند استفاده از(بالقوه 
پايدار ميزان فشار بر اقليم و منابع زندگي در  يک سياست انرژي پايدار و سياست زيست محيطي -

 بروز تعارض در مورد منابع طبيعي نظير آب، جنگل، خطر سياره زمين را کاهش مي دهد، بنابراين
  .را کاهش مي دهد زمينهاي زراعي و مراتع و غيره

و جهاني، سازگاري منافع براي ايجاد وضعيت  يي هدف سياست تعاون گرايانه انرژي در سطحي منطقه-
ور توزيع منابع دارد و اي بر تعارضات خارج از قاعده به منظ  برد است و اين سياست تاثير بازدارنده-برد

مدت را براي همه کشورهاي مربوطه و قابليتهايشان را براي محاسبات بلند  امنيت عرضه انرژي در بلند
  .دهد مدت ارتقاء مي
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