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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  ی ملتي امنیعالی شوراري با دبهي جمهور روسسیي ردارید» مشروح « 
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 مسکو - روابط تهرانمي تحکهي جمهور روسسیي رنيته با پوت دو ساعداری در دی ملتي امنیعالی شوراريدب

 و جامع کی کرد و خواستار روابط استراتژفي و توسعه منطقه توصتي ثبات ، امنی برایرا عامل مهم
 .  مسکو شد-تهران
 با آژانس و رانی ماهه ا15 ی های با  اشاره به همکاریدر مسکو  دکتر روحان" مهر" گزارش  خبرنگار به
 سال گذشته 25 ی هسته ای هاتي بودن فعالزي ، اثبات صلح آمی اروپا در مورد مسائل هسته اهیداتحا
 . خواندی جامعه جهانی برای را دستاورد مهمرانیا
 خزر را عامل موثر در یای و دری مرکزیاي آس- کستاني تاج- دو کشور در افغانستانیهای همکاریو

 تي امنني تامی برای منطقه ای جمعی همکارستمي س  وی منطقه ای و حل بحرانهاتي امنميتحک
 .  دانستی منطقه را ضروریتوسط خود کشورها

 توان در یم:  گفت ی فروند کشت6 دی در مورد ماهواره زهره و خرري با اشاره به قرارداد اخیدکترروحان
خت  و مشارکت دو کشور در سادی مدل جدیماهاي هواپدی قرارداد خرهي روسی جمهورسیيسفر ر
 . فروند را به سرانجام رساند40 تا یکشت

 گاز جهان ی هایازمندي نني در تامی ثبات و هماهنگجادی ای سازمان صادرکنندگان گاز را براجادی ایو
 را ی جنوب- شمال یتی ترانزري تحقق مسی حمل و نقل برای تر پروژه هاعی سری نمود و اجراشنهاديپ

 .  دانستیضرور
 ني بی را چارچوب مقررات و هنجارهارانی ای هسته ای هااستي محور سی ملتي امنی عالیرشورايدب

 در رانی اهي علضي نموده و هرگونه تبعفي توصی اتمی انرژی المللني شفاف با آژانس بی و همکاریالملل
 ماندن ی باقزي از صلح آمناني در مورد اطمرانیا:  را رد کرد و گفتای هسته زي صلح آمی تکنولوژنهيزم

 .  کامل با جهان را داردی همکاریه سوخت آمادگچرخ
 ی خواستار اجرارانی است که انی اکای ما و آمری دعوایمبنا:  گفتکای آمرداتی در مورد تهدیروحان
 ی هاتي حال از تمام فعالني کند در عی در عمل مخالفت مکای است و آمری المللني و مقررات بنيقوان
.  کندیم تی است، به طور کامل حمایبر خالف مقررات جهان که لیي اسرای کشتار جمعیحاتيتسل
  .ستي نی عملکای آمرداتی کرد که تهدحی حال تصرني در عیو
 خود سربازان تي ها امنییکای آمری برای فعلطیدر شرا:  در مورد بحران عراق گفتی روحانیآقا
 ی در عراق، بازسازیتيامنبا توجه به مشکالت .  عراق و مردم عراق استتي مهم تر از امنییکایآمر

 تر عی هر چه سردی قدم مثبت است اما باکیانتخابات .  قرار گرفته استی دشواراري بستيعراق در وضع
 .  کشور را ترک کنندنی اشغالگر ایروهاي ها اعاده شده و نی عراقی ملتيحاکم
 تی روابط دو کشور حمایخی و تاری با اشاره به روابط سنتداری دنی در ازي نهي روسی جمهورسیي رنيپوت

 .  با تهران اعالم کردی المللني و بیکامل مسکو را از گسترش روابط دو جانبه منطقه ا
 ی دسترسی برارانی عدم قصد ای برای کافلي را دلرانی اري اخی هسته ای هااستي اقدامات و سیو

 ی منطقه و بحران هاتي امنني مسکو در تام- تهران ی های همکارجی دانست و نتایبه سالح هسته ا
 .  نمودیابی مثبت ارزاريمنطقه را بس

 یاسي گذشته را نشان اراده سکسالی دو کشور در ی برابر شدن روابط اقتصاد2 هي روسی جمهورسیير
 هي در چارچوب متعارف توسط روسرانی ای دفاعیازهاي نني روابط دانسته و تاممي مسکو در تحک-تهران 
 - تهران یفاع دی های نموده و بر استمرار همکارفي توصی قانونی المللنيب مشروع و از نظر یرا امر

 .  کردديمسکو تاک
 حی ارمنستان را تصررانی هند و ا- پاکستان - رانی مسکو در مشارکت طرح خط لوله گاز ای آمادگیو

 ی در راستا مهمی را تحولهي و قفقاز به روسانهي میاي آسی کشورها- رانی اني خط آهن بجادینموده و ا
 . جنوب خواند- شمال یتی ترانزدوریطرح کر

 ی را اعالم و بر همکاررانی نفت و گاز ای در پروژه های گذارهی سرمای کامل کشورش برای آمادگنيپوت
 .  کرددي تاککی تکنولوژ- ی اقتصادییربنای دراز مدت و زیها
 هي حاشیتار فعال تر شدن کشورها خزر ابراز و خواسیای اجالس سران درلي خود را از تشکتی حمایو
 از طرح تی عضو شد  و ضمن حمای با توافق کل کشورهاای درنی الی حل و فصل مسای خزر برایایدر
 یروهاي خزر ر ا مطرح و با حضور نیای درهي حاشی کشورهاني بی  اعتمادسازی برارانی ایشنهاديپ

 .  حوزه مخالفت کردنی در ایخارج
 در مورد خروج ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی قطعنامه شورانی آخرهي روسی  جمهورسیير

 درست دانست  و بر انجام تعهدات یري  مثبت و در مسی حکام را گامی از دستور کار شورارانیمساله ا
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در .  رد کدي بوشهر تاکی هسته اروگاهي از جمله واحد دوم نی هسته ای های همکارنهيکشورش در زم
 قرار ی حوزه مورد بحث و بررسنی کشور ا5 ني خزر بیای در درعی واکنش سریروي نليک مذاکرات تشنیا

 . گرفت
 مهم دانسته و اري کل منطقه و جهان بسی عراق را برای ارضتي  تمامانی درپاني همچنني پوتیآقا

 .  منطقه قرار داردی به طور کامل تحت نظر کشورهانهي زمنی ها در اییکایمقاصد آمر: گفت
 
س جمهوري آمريکا در ديدار با رهبران اتحاديه اروپا و ناتو کوشش خواهد کرد اروپا را به وارد آوردن رئي

 فشار بيشتر بر جمهوري اسالمي ترغيب کند 
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و جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا روز دوشنبه در بروکسل با رهبران اتحاديه اروپا و پيمان ناتو گفتگ
به گفته مقامات آمريکا آقاي بوش در مذاکرات خود عالوه بر موضوع روابط اين کشور با اروپا . خواهد کرد

استفن . مي کوشد متحدان اروپايي خود را ترغيب به وارد آوردن فشار بيشتر بر ايران و سوريه کند
تا ايران را متعهد به هدلي، مشاور امنيت ملي آمريکا گفت آمريکا تمامي تالش هاي خود را مي کند 

 . قبول توقف کامل و دائم برنامه هاي غني سازي اورانيوم خود کند
جرج بوش قرار است روز دوم اسفند ماه به اروپا سفر کرده و با همتايان ): راديو فردا(مريم منظوري 

ابط آمريکا و قصد اصلي او از اين سفر تاکيد بر اهميت رو: جرج بوش گفت. اروپايي خود وارد مذاکره شود
استفن هدلي مشاور امنيت ملي جرج بوش که انتخابات عراق را موقعيت . اروپا از لحاظ امنيتي است

خوبي براي اتحاد بيشتر اروپا و آمريکا مي داند، برنامه هسته اي ايران و حضور سوريه در لبنان را اصلي 
 . ترين محورهاي گفتگوها ذکر کرد
مي تالش هاي خود را مي کند تا ايران را متعهد به قبول توقف کامل و آقاي هدلي گفت که آمريکا تما

وي اضافه کرد که اروپا و آمريکا هر دو در اين مورد توافق . دائم برنامه هاي غني سازي اورانيوم خود کند
ا آمريک. نظر دارند، اما تصميم گيري بر سر ميزان فشار بر ايران و سوريه از موارد مورد بحث خواهد بود

همچنين سعي خواهد کرد اروپا را متقاعد به قرار دادن گروه شبه نظامي حزب اهللا در ليست گروه هاي 
 . تروريستي اتحاديه اروپا نمايد

استفن هدلي، مشاور امنيت ملي آمريکا گفت که اروپا و اياالت متحده آمريکا بايد پيام خود را هرچه 
خاورميانه در حال تغييرات بنيادين رو به سوي : فتوي گ. شفافتر به گوش مقامات سوريه برسانند

مبارزه با تروريسم و آزادي بيشتر قرار دارد و زمان آن فرا رسيده است که سوريه نيز در اين راستا قدم 
جرج بوش روز پنجشنبه طي يک کنفرانس خبري از سوريه رسما خواست که نيروهاي خود را در . بردارد

وي همچنين از متحدان . ست وزير پيشين لبنان از اين کشور خارج کندپي کشته شدن رفيق حريري نخ
 . اروپايي در مالقات آينده شان مي خواهد تا فشار خود را بر دمشق افزايش دهند

جرج بوش قرار است در سري مالقات هاي آينده خود در اروپا با رئيس جمهور جديد اوکراين ويکتور 
از . نکو سعي دارد که کشورش را به عضويت اتحاديه اروپا درآوردآقاي يوشچ. يوشچنکو نيز ديدار کند

مسائل ديگري که در اين گفتگوها مطرح خواهد شد، پيمان کيوتو و خروج آمريکا از آن، دموکراسي در 
 .روسيه و افزايش کمک هاي ناتو در جهت آموزش نيروهاي امنيتي عراقي است

 
 هسته نهي در زمرانی ای و اروپا موثر باشد ؛ گام هارانیت ا مذاکراشبردي تواند در پی مهيروس: یروحان

 رانی با ای ؛ همکارمي دهی را ادامه مرانی با ای و نظامی فنیهمکار: نيپوت//  بلند بوده است یا
  در منطقه و جهان است تيموجب ثبات امن
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 در هي روسی جمهورسي رئني پوتريمی امروز با والدرانی ای ملتي امنیعالی شوراري دبی حسن روحاندکتر

 .  و گفتگو کرد داری دنيکاخ کرمل
 به ی به دکتر روحانیی باخوشامد گوداری دنی در انيدر مسکو ، پوت" مهر  " ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه
 هي روسی جمهورسيرئ.   استهي روسیمی قدی از همکاران و شرکارانی مطلب اشاره کرد که انیا

 نی در ایکتهران و مسکو  منافع مشتر:  گفت زي خزر نیای دو کشور در مورد دری هایدرخصوص همکار
 .  خود ادامه دهند یهای به همکاردیمنطقه دارند و با

 کرد و خواستار دي تاکرانی ای هسته ای دو کشور در مورد برنامه های بر گفتگوهاني همچننيپوت
 .  ها در منطقه و جهان شد نهياز زم یاري دوجانبه در بسیهمکار

 ، دي دانی می  مسئله هسته انهيشما مواضع ما را در زم:  گفت رانی ای هسته ای درباره برنامه هایو
 .  زندی منطقه و جهان را بر هم متي امنی هسته ای توسعه سالحهانکهیاز جمله ا

 رانی امي ما مطمئن هسترانی ایالم اسیبا توجه به اقدامات جمهور:  کرد دي تاکهي جمهور روسسيرئ
 ی های آن به همکاری است که  بر مبنای خود عاملنی و استي نی هسته ایدرصدد توسعه سالحها

  . مي دهی دو کشور ادامه مني بی هسته ازيصلح آم
 .  باشدبندی پای المللني و جامعه بهي به تمام تعهدات خود با روسرانی که امیدواريام:  افزود نيپوت
 ی ، همکارمي دهی ادامه می و نظامی فننهي خود در زمی هایما به همکار:  کرد حی تصرني همچنیو

 داشته است ی در پی مثبتجی خزر نتایای و درانهي میايما در منطقه از جمله افغانستان ، قفقاز و آس
  . ابدی ادامه های همکارمیدواريام
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 از ی با ابراز خرسندداری دنی هم در ای ملتي امنیعالی شوراري دبی گزارش مهر از مسکو دکترروحانبه
 و ی ، مسائل دو جانبه ، منطقه اهي و روسرانی اني روابط بقي خواستار توسعه و تعمهيسفر خود به روس

 .  شد ی المللني مسائل مهم بنيهمچن
 طیشرادر :  گفت رانی ای خارجاستي سیتهای کشورمان با اشاره به اولوی ملتي امنیعالی شوراريدب
 کننده منافع دو ني که گسترش روابط تاممی نداریدی منطقه ترددهيچي پطی و در شرای المللني بدیجد

 .  منطقه خواهد بودشتري ثبات بی برایطرف و عامل
 یدی سفر تحرک جدنیا:  خاطر نشان ساخت رانی به اهي جمهور روسسي رئی با مهم خواندن سفرآتیو

  .به روابط دو کشور خواهد داد 
 ی هسته انهي ما در زم : اظهار داشت هي بر انجام تعهدات در قبال روسدي با تاکی روحاندکترحسن

  . می برداشته ای بلندیگامها
 جهان نسبت به دگاهی در رابطه دیادی مطلب که از سال گذشته تاکنون تحوالت زنی با اشاره به ایروحان
 ی هسته ای برنامه هاتي در ماهیاري گذشته بسسال:  داده گفت ی رورانی ای برنامه هسته اتيماه

 است و زي صلح آمصرفًا رانی ای هسته ایتهاي وجود ندارد که فعالیدی تردچي داشتند  اما امروز هدیما ترد
 خود اعتراف ري حکام در قطعنامه اخی بلکه شورای اتمی انرژی المللني موضوع را نه تنها آژانس بنیا

 یدر کنار مذاکرات:   ادامه داد ني کشورمان همچنی ملتي امنیعالی شوراري گزارش مهر دببهکرده است 
ما  . مي قائل هستتي اهمهي همچنان بر نقش ارزشمند روسمی دارییکه در کنار سه کشور اروپا

 . مذاکرات موثر باشد شبردي تواند در پی مهي که نقش سازنده روسمیمعتقد
 ما یهایهمکار:  خاطر نشان کرد ی مسائل منطقه انهيدر زم دو کشور ی بر همکاردي با تاکی روحاندکتر

 . خزر همواره به ثبات منطقه کمک کرده است یای ، قفقاز و دری مرکزیايدر افغانستان ، آس
 

 اصفهان از انتظار برخورد ی اتمساتي ساختمان تونل تاسعی اتمام سری برای اسالمیتالش جمهور
  تیلبرا آدیوید:  کندی متی با غرب حکاینظام
  2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع
 بار ني نخستی الملل در واشنتگتن که براني بتي علوم و امنی موسسه تحققاتری مدت،ی آلبرادیوید

 منتشر یدی ماهواره جدی را منتشر ساخت، عکس هاني پارچی نظامساتي تاسی ماهواره ایرهایتصو
 ساتي تاسکی تونل نزدکی ليمشغول تکم با سرعت ی اسالمی دهد جمهوریساخت که نشان م

.  استفاده خواهد شدی در برابر حمله هوائی اتمزاتي حفظ تجهی است که از آن براهان اصفیاتم
 ی انرژی المللني تونل سازمان بنی قبل از ساختن ارانی حکومت ادی گوی موفردای درمصاحبه با رادتیآلبرا
 جهي نتبه رانی دهد که مقامات ای آن نشان معیاتمام سر ی را از آن مطلع نکرده بود و تالش برایاتم

 .  کنندی با غرب آماده می روبروئی ندارند و دارند خود را برادي اروپا امهیمذاکرات با اتحاد
اي سايت  الملل که نخستين بار تصويرهاي ماهواره موسسه علوم و امنيت بين): راديوفردا( خاکزاد ژان

اي  اي از يک تونل در نزديک تاسيسات هسته  بارديگر تصويرهاي ماهوارهاتمي پارچين را منتشر کرد،
:  مي گويددا،ديويد آلبرايت، رئيس اين موسسه، در مصاحبه با راديوفر. اصفهان منتشر کرده است

اي و  اي ايران، از مواد هسته احتماال اين تونل قرار است در صورت يک حمله نظامي به تاسيسات هسته
 . اي محافظت کند هاي هسته ربوط به فعاليتهاي م دستگاه
دهد  اي نشان مي تصويرهاي ماهواره): الملل، واشنگتن رئيس موسسه علوم و امنيت بين( آلبرايت ديويد

ايران اين تونل را به سازمان . اي در حال ساختن تونل است که ايران در نزديکي يک سايت هسته
اي سري به حساب آورد،  توان آن را يک منطقه هسته راين نميالمللي انرژي اتمي نشان داده و بناب بين

احتماال موضوع از . داد، اين کار را نکرد هرچند ايران در همان مقطع زماني که بايد به سازمان گزارش مي
المللي انرژي اتمي در اين زمينه از ايران توضيح خواسته و بعد از آن ايران  اين قرار است که سازمان بين

اما ايران بايد پيش از ساختن اين تونل به سازمان .  کرده که مشغول ساختن تونل استاعتراف
 .داد المللي انرژي اتمي خبر مي بين

کنيد؟ به نظر شما هدف از ساختن  پرسيم شما چه فکر مي از ديويد آلبرايت مي): وفردایراد( امان فاطمه
 اين تونل چيست؟ 

ختن تونل اين است که در صورت يک حمله نظامي بتوان مواد به نظر من هدف از سا:  آلبرايتديويد
هسته اي يا تجهيزات يا دستگاه هاي مهم را به آنجا منتقل کرد تا از حمله در امان بماند اما يک توضيح 

 خود را در سازي ديگر اين است که ممکن است ايران در دراز مدت بخواهد بخشي از فعاليت هاي غني
 . آنجا انجام دهد

پس آيا مسئله جديد در . المللي انرژي اتمي از اين موضوع با خبر بوده گوئيد سازمان بين شما مي.: ا.ف
 داده که اين کار را نکرده؟  اين رابطه تنها اين است که ايران پيش از ساخت تونل بايد به سازمان خبر مي

مت ايران به وضوح نگران يک دهد که حکو اما اين مسئله نشان مي. يله، همينطور است:  آلبرايتديويد
موضوع . اي خود برآمده هاي هسته حمله نظامي به تاسيسات خود است و در صدد حفاظت از دارائي

 نشانه اينجالب ديگر اين است که ايران به سرعت و به سختي کار ساخت اين تونل را در دست دارد و 
تحاديه اروپا به نتيجه نرسد و دارند خود را براي بدي است از اين نظر که احتماال انتظار دارند مذاکرات با ا

 .کنند روبروئي با غرب آماده مي
 
  خواند کای آمری برایدی را تهدرانی ااي سازمان سسيرئ
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  2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع
 خود پس از انتصاب به ی اظهار نظر رسمنيدر نخست" ايس "کای آمری سازمان جاسوسسي گاس رئپورتر

 .  خواندکای منافع آمری برایدی تهدرانیت ا سمنیا
 ی اطالعاتتهي گزارش خود به کمني گاس در نخستتدپرس،يبه نقل از آسوش"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 با آنها کای هستند که آمریدهائی تهدنی تری اصلرانی و ای اسالمگرا ، کره شمالانی جوزهيسنا گفت ست
 . روبروست

 دور برد شهاب سه را کي بالستی موشکهادي تولني همچنرانیا:   گفت کای آمری سازمان جاسوسسيرئ
 .  منصرف شودی اتمحاتي تسلدي تولی خود برای از هدفهاستي بخشد  و حاضر نیبهبود م
 و کای آمریتي امنري گروه به مخاطره انداختن تدابنی شد هدف ای خطر القاعده مدعیی با بزرگنماگاس

 ی می تلقکای آمری برایدی کماکان به عنوان تهدیستی گروه ترورنی متحده است و ااالتیحمله به ا
 .  کننداده استفی کشتار جمعحاتي مرتبط با آن هرلحظه ممکن است از تسلی گروههاگری دایشود و  

 ، ی کره شمالی موشکی هاتي در باره قابلی ضمن ابراز نگرانکای اطالعات آمری سازمان مرکزسيرئ
 ادامه شرفتهي با برد باال وپکي بالستی گسترش ، استقرارو فروش موشکهاد،ي به تولانگی نگويگفت پ

 ی مها موشکنی که اردي دوربرد را از سر بگی موشک هاژهی بوی موشکشی تواند آزمای دهد و میم
 .  را هم مورد هدف قرار دهدکایتواند آمر

  
 ی راه حل نظامی را به جاکيپلماتیز روش داستفاده ا//  متفاوت است رانیمسئله عراق با ا: بوش

  مي دهی محي ترجرانیدرباره ا
  2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع
 ی می متفاوت است و ما سعرانی گفت مساله عراق با ای مطبوعاتی در نشستکای جمهور آمرسيرئ
  . مي استفاده کنیاسي سی کشور از راه هانی ای درباره مسئله هسته اميکن
 جان ی مطبوعاتی ان ان، بوش در کنفرانسی سیونیزیبه نقل ازشبکه تلو"  مهر "یزارش خبرگزار گبه

 کرد و ی معرفکای آمری ملتي سازمان امناستی در عراق را به عنوان نامزد رکای آمررينگروپونته سف
و اروپا  کای گفت آمررانی اژهی بوانهي در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران در خصوص مسائل خاورمنيهمچن
 . داشته باشدی هسته احاتي تسلدی نبارانی است که انی مشترک هستند و آن ای هدفیدارا
 با عراق رانی گفت مسئله ارانی به ای نظامی درباره حمله احتمالی درپاسخ به سوالني همچنیو

د ، اما  داری کشتار جمعحاتي کشور تسلنی ثابت شده بود که اانيمتفاوت است ، درباره عراق به  جهان
 . ارجاع نشده استتي امنی هنوز به شورارانیپرونده ا
ما :  متمرکز کرده بود گفت هی وسوررانی توجه خود را به مساله اشتري کنفرانس بنی که در ابوش

 .مي دهی محي ترجرانی در اختالفات با ای راه حل نظامی را به جاکيپلماتیاستفاده از روش د
 از آنچه که ساخت دني جهت دست کشرانی قانع ساختن اید برا دهی محيترج:   اظهار داشت یو

 . استفاده کند یپلماسی دوهي خواند از شیسالح اتم
 حاکم ی های روحانی مساله را  برانی امي خواهی افزود  می قبلی با تکرارل ادعاهاکای جمهور آمرسيرئ
 است، ما با رشی قابل پذريا غ می آنها برای از سوی هسته ای که توسعه سالحهامي روشن کنرانیبر ا

 خود دست رک به هدف مشتمي خواهی و ممي کنی می همکاررانی حل بحران ای  برالياروپا واسرائ
 .ميابی
 اقدام کند و ما با ی هسته ای به توسعه سالحهادی نبارانی است که انی گفت هدف مشترک ما ایو
 ی را ندارد و فکر می هسته احاتي تسلديول حق ترانی است انی و آن امي زنی حرف مرانی صدا با اکی
 . کنندی نمی کارني که آنها چنمی تا مطمئن شومي که چگونه عمل کنميکن

 نگران اهداف لياسرائ:  گفت رانی ای هسته اساتي به تاسلي اسرائی در پاسخ به حمله احتمالبوش
 ها یرانی ای که از سویات از اظهاری بودم به بعضلي است اما بطور مشخص اگر من رهبر اسرائرانیا

 باشد ته داشی هسته احاتي تسلرانی انکهی کردم و از ای گوش مردي گی کشورم صورت متيدرباره امن
 . شدمینگران م

  از افتدي آن به خطر بتي و چنانچه امنمي هستبندی مصمم و پادًای شدلي از اسرائتیما در حما:  گفتیو
 . کردمي خواهتیآن حما
 خود را از لبنان خارج سازد و اجازه دهد یروهاي خواست تا نزي نهی از سورکایور آمر جمهسي رئنيهمچن
 . کشور انتخابات آزاد و سالم برگزار شودنیدر ا
 در خصوص قتل قاتي تحقی الزم را برای به ما قول داده است تا همکارهی سورري گفت که سفبوش
 . بعمل آوردیریحر
 در گفتگو با شبکه هینگتن در واکنش به سخنان بوش درباره سور واشلگردري تحلکی به ذکر است الزم
 قطعنامه قی کند تا از طری ، بوش تالش مستي نیدی جدزي چهی اظهارات در مورد سورنیا:  گفتهيالعرب
 . از لبنان کندشیروهاي کشور را واردار به خروج ننی سازمان ملل ایها
 ی المللني بیمهاید را از لبنان خارج نکند با تحر خویروهاي نهیبوش گفته است اگر سور:  افزودیو

 کند در زي پرهی المللني شدن درجامعه بیمواجه خواهد شد و از آن کشور خواسته است تا از منزو
 . داردی تنگاتنگی همکاریی اروپاهی با اتحادهی سورکهيحال
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 است هیار بر سور اعمال فشی در راستاکای جمهور آمرسي سخنان رئنی باور است که انی بر ایو
 ري سابق لبنان اقدام به فراخواندن سفری نخست وزیری حرقي ترور رفی در پرًايهمانطور که واشنگتن اخ
 .خود از دمشق کرده است

  
  شد رانی فشارها بر اشی دفاع فرانسه خواستار افزاریوز

  2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع
 رانی فشارها بر اشی افزارانی ای هسته ازي برنامه مسالمت آم دفاع فرانسه با نگران کننده خواندنریوز
 .  ضرورت دانستکیرا 
 ی دفاع فرانسه مدعری وزی  ماروتي الشلي فرانسه ، می مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . شده است لی خطر تبدکی خود به ی به علت توسعه برنامه هسته ارانیا: شد 
 . شدرانی ای حل پرونده هسته ای براکيپلماتی دیر ادامه راه ها حال ، خواستاني درعیو
 کرد، ی پخش منفوی فرانس اوی و رادی بی ال سی سراسرونیزی که تلوی دفاع فرانسه در برنامه اریوز

 ها را وادار به دخالت کرده است و یی است که اروپای علتنی وجود دارد وارانی خطر اقتيدر حق: گفت
  .ردي گی مرار قی به دقت مورد بررسشرفتي پنی و امي شاهد هسترانی ایا از سو ریی هاشرفتيما پ
 ی خود را برای و  آمادگابدی دست یرنظامي غی به برنامه هسته ارانی که امیما موافق بود:  افزود یو

 که یا از توسعه برنامه دی هم بارانی آن ای  و در ازامی برنامه اعالم کردنی کشور درتوسعه انیکمک به ا
 سازمان ی کشور از سونی بر ات کند هر چند  نظاریري سالح بکار ببرد کناره گدي تولیبتواند آن را برا

 . امکان داردی المللني بیها
 ی کند وضرورت دارد که فشارهای است که ما را واقعا نگران میزي چنیا:  فرانسه گفت ردفاعیوز
 شود و ی اعمال مرانی فشارها بر انی اکيپلماتیطح د وارد شود، به اعتقاد من در سرانی بر ایشتريب

 . فراهم شود کيپلماتی دی راه های برایشتري بیمناسبت است  فضا
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

  استقالل یدعوت اپوزيسيون لبنان به قيام برا
  2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع:رادیو آمریکا
 .  استقالل کشور و کنار رفتن دولت طرفدار سوريه شده اندیاستار قيام برا دولت لبنان خومخالفان

 جمبالط رهبر مخالف به تلويزيون الجزيره گفت مقامات دولت طرفدار سوريه بايد لبنان را ترک کنند و وليد
 . کشور بايد مستقل و دموکراتيک شود

 پايان بخشيدن به ی که برا استی گسترده ای درخواست های مخالفان در پی درخواست علناين
 .  سوريه در لبنان عنوان شده است ی وسياسیمداخله درازمدت نظام

 لبنان با اعتراض و شکايت از اينکه دولت طرفدار سوريه نميتواند وضعيت ی در بيروت، وزير جهانگردامروز
 . خطرناک کشور را درست کند، استعفا داد

 .  در بيروت ترور شد یو مورد حمايت مردم در يک بمب گذار نخست وزير سابق ی دوشنبه رفيق حريرروز
 .  بينندی مخالف، سوريه را که در لبنان چهارده هزار سرباز دارد پشت صحنه اين ترور مسياستمداران

.  پست رياست ضد اطالعات ارتش را به برادر زن خود سپردی سوريه بشار اسد رئيس جمهوردر
 .  مسلح سوريه نظارت داردیيروها نیتشکيالت زير نظر او بر تمام

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  دي تن رس1117 ها در عراق به ییکای آمرتلفات
  2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع
 کشور در رشته حمالت مردان مسلح در شهر موصل خبر نی ای از کشته شدن سه نظامکای آمرارتش
 . داد
 ی بمب گذارییخودرو:  اعالم کرد کای ارتش آمرترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 تن کشته و کی در موصل در شمال بغداد منفجر شد که بر اثر آن ییکای آمری گشتکی  کیشده  نزد
 . شدندی زخمگریسه تن د

 .تبادل آتش با مردان مسلح کشته شد تن در کی زي  به  موصل نییکای آمراني حمله به نظامني دومدر
 موصل یلومتري ک60 در منطقه تل عفر در ییکای آمراني حرکت نظامري بمب در مسکی حمله ني سومدر

 . کشته شدی نظامکی آن یمنفجر شد که ط
 2003 عراق در مارس هي از زمان آغاز جنگ علییکای تعداد تلفات آمرییکای آمری کشته شدن سه نظامبا
 . است دهي تن رس1117 کشور تا کنون به نیواشغال ا)  82 نیفرورد(
  

  شدند دهي در بغداد به خاک و خون غلطعهي نمازگزار ش53
  2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع
 در ی نمازگزار را در مسجد53 امروز انيعي شهي خود علاتی در ادامه جناتکاری جنایستی تروری هاگروه

 . دنديشجنوب بغداد به خاک و خون ک
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 امروز همزمان با تکاری جنای گروه هارهی الجزی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 نماز جمعه و یی که سرگرم برپایگناهي مردم بهي را علیگری دتی در عراق جنایني حسیروزتاسوعا

  .دندی،آفر السالم بودندهي علني و سرور آزادگان جهان حضرت امام حسداني ساالر شهی عزادارنيآئ
 . شدندی زخمگری تن د22 و دي تن شه31 دستکم انهي وحشاتی جنانی ادر
  ها قرار گرفت ستی در بغداد هدف حمله ترورانيعي شگری مسجد دکی

 در شهر بغداد انيعي متعلق به شگری مسجد دکی حمله هولناک خود را به ني دومتکاری جنایستهایترور
 .  شدندی زخمگری دی شد و شماردي تن شهکیانجام دادند که بر اثر آن دستکم 

 ی عراق اعالم کردند انفجار قوسي و منابع پلکای ارتش آمرترز،یبه نقل از رو" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 . را در بغداد تکان دادانيعي مسجد متعلق به شنيدوم
 . شدندی زخمگری داد دستکم چهار تن دی انفجار که در غرب بغداد رونی ادر
 دهي از نمازگزاران به خاک و خون کشیادی مسجد  در شهر بغداد جمع زني ها به اولستیه ترور حملدر

 نی اترزی که روی تن اعالم کرد در حال31 را یستی حمله ترورنی ای تعداد شهداهيشدند البته شبکه العرب
 . شدندی زخمزي نگری تن د22 حمله نیدر ا.   تن اعالم کرده بود13تعداد را 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  بهمن٣٠:  ايرانیمرورهفته نامه ها

 2005 فوریه 18 – 1383 بهمن 30ه جمع:بی بی سی
انتقاد از مقامات دولتی در ارتباط با مواجهه با بحران ها، انتخابات رياست جمهوری، مراسم سالگرد 

سرمايه از ايران و عزاداری محرم، عناوين مهمترين انقالب، پرونده هسته ای ايران و تهديد ژاپن به خروج 
  . مطالب هفته نامه های چاپ ایران است

بروز شرايط بحرانی بخاطر بارش برف در تهران و رشت، بحث ناکارامدی مديريت بحران را که با هر بالی 
  . طبيعی سر باز می کند، دوباره مطرح کرده است

ی نوشته است که آنها فقط ياد گرفته اند در اين شرايط، اعمال  با انتقاد از مسئوالن دولتايران جمعه
  .خود را توجيه کنند

، بارش اخير برف که به قطع آب و برق وگاز در مناطقی از ایران منجر شد و ايران جمعهبه نوشته 
نفر در مسجد ارگ تهران، ناهماهنگی مسئوالن ایران را به نمايش گذاشته و بهتر است ۶١درگذشت 

ويژه ای برای مقابله با حوادث ايجاد شود تا در مواقع بروز حوادث خدمات الزم را در اختيار مردم ستاد 
  .قرار دهد

 بارش سنگين برف را پايانی بر يک دهه خشکسالی در ايران دانسته و از مسئوالن وزارت اميد جوان
آب و برق و گاز برای مردم نفت و نيرو انتقاد کرده است که با سهل انگاری و عدم هماهنگی در تامين 

  .مشکالتی ايجاد کرده اند
  اختالف نظر محافظه کاران

تعيين نامزد واحد از سوی جناح محافظه کار برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده و بروزاختالف نظر 
  .بين نامزدان اين جناح به بحث داغ محافل سياسی تبديل شده است

 جناح محافظه کار باال گرفته و با نهايی شدن نامزدی علی ، اختالف درايران جمعهبه نوشته 
  .الريجانی، رئيس سابق صدا و سيما، چهار نامزد ديگر اين جناح در گوشه وکنار اعالم استقالل کرده اند

، ارگان جمعيت موتلفه، با انتقاد از مواضع ناهماهنگ نامزدهای محافظه کار، به شورای شمادر مقابل، 
ی انقالب که وظيفه معرفی نامزد نهايی اين جناح را بر عهده دارد، توصيه کرده است هماهنگی نيروها

  .در معرفی نامزد عجله نکند تا آمادگی الزم در افکار عمومی ايجاد شود
، هماهنگی را رمز موفقيت و پيروزی در انتخابات آتی رياست جهموری عنوان کرده و هشدار داده شما

  . و طرفداران نامزدها عامل ناهماهنگی و تخريب هستنداست که گروهی از اطرافيان
ارگان جمعيت موتلفه، به همفکران خود توصيه کرده است از تکرار روش های شکست خورده گذشته 

  .، دست بردارند"رقيب در قطب ضد اسالم است"پرهيز کنند و از اين تصور اشتباه که 
  تضمين به هاشمی

ير در معرفی نامزد نهايی محافظه کاران را با احتمال ورود اکبر  در گزارش هفتگی اش تاخاميد جوان
  .هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، مرتبط دانسته است

این هفته نامه نوشته است که محافظه کاران که از پيروزی در انتخابات شوراها و مجلس سرمست 
  .رتر از تصورشان استهستند، متوجه شده اند که توافق بر سر يک نامزد واحد دشوا

، آقای هاشمی رفسنجانی که نگران تخريب شخصيت خود از جانب اصالح طلبان اميد جوانبه نوشته 
بوده، اين پيام را دريافت کرده است که خدشه ای به اعتبار وی وارد نمی آورند و فقط نامزد خود را تبليغ 

  .می کنند
مجمع تشخيص مصلحت نظام ایران می داند که اما رئيس : "این هفته نامه در ادامه نوشته است

  ."محافظه کاران چنين تضمينی به او نمی دهند
 اميد جواندر عين حال، مذاکرات هسته ای و تهديدات آمريکا، به عقيده مهرداد خدير، ياداشت نويس 

 و به حضور آقای هاشمی رفسنجانی را موجه تر کرده و نامزدی وی در انتخابات به زيان محافظه کاران
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سود اصالح طلبان است، زيرا وی می تواند ائتالف محافظه کاران را به هم بزند و بخشی از آرای سنتی 
  .آنها را نيز جذب کند

، ارگان انصار حزب اهللا، خبر داده است که حزب مشارکت به رغم تاکيد بر يالثاراتدر همين حال، 
 و نامزد حزب مشارکت در آخرين لحظات به نامزدی مصطفی معين با حزب کارگزاران به توافق رسيده

  . نفع آقای هاشمی رفسنجانی کنار خواهد رفت
  مالک شایستگی

 از قول آيت اهللا مصباح پرتو سخندر کنار بحث تعيين و معرفی نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، 
  ."به کسی رای بدهيد که حافظ دين باشد: "يزدی نوشته است

کانديداهای رياست جمهوری در شعارهايشان اسمی از اسالم نمی برند و : "آقای مصباح گفته است
برنامه آنها در مبارزه با فقر، گرسنگی و تورم خالصه می شود، ولی حمايت از دين و حفظ ارزش های 

  ."اسالمی در برنامه آنها جايی ندارد
 و حسب و نسب، ريش و عمامه: "وی که در جمع ناظران شورای نگهبان سخن می گفت، اضافه کرد

  ."شما را گول نزند، اينها مالک برتری و شايستگی نيست
اسداهللا بادامچيان، قائم مقام حزب موتلفه اسالمی نيزبا اشاره به سالروز شهادت امام سوم شيعيان، 

اگر کسی در پای صندوق های رای حاضر نشود، مثل اين است که در عاشورای زمان، به : "گفته است
  ."ی بوش کمک کرده استيزيد زمان يعن
  تهدید ژاپن

 در ایران، بازتاب قابل توجهی در هفته نامه ها نداشته 1979مراسم راهپيمايی سالگرد انقالب اسالمی 
  .است

بی " با انتقاد از مطبوعات وابسته به اصالح طلبان که به عقيده سرمقاله نويس اين نشريه پرتو سخن
 بهمن، امنيت ملی را ٢٢راهپيمايی : "، نوشته است"ذشته انداعتنا ازکنار اين نمايش عظيم مردمی گ

  . "تضمين کرد
 را حاوی دو پيام 1979، چاپ اصفهان، نيز راهپيمايی سالگرد انقالب صداسرمقاله نويس نشریه 

اول آن که این تظاهرات نشان داد مردم از انقالب خسته و نااميد نشده اند و دوم اين : "دانسته است
  ."نظام بايد جواب اين همراهی و اعتماد را با صداقت بدهندکه مسئوالن 

 از تهديد مقامات يالثاراتبا تيره تر شدن روابط ايران و آمريکا و کندی مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا، 
ژاپنی خبر داده است که گفته اند در صورت توقف مذاکرات هسته ای، سرمايه های خود را از ايران خارج 

  .دخواهند کر
 تهديد ژاپنی ها را يالثاراتژاپنی ها در بخش های مختلف اقتصادی ايران، حضوری گسترده دارند، اما 

  .کم اهميت جلوه داده است
اين تهديد در حالی صورت گرفته که ميزان سرمايه گذاری مستقيم : "ارگان انصار حزب اهللا نوشته است

  ."يون دالر بوده است ميل۵٢٩خارجی ژاپن در ايران پس از انقالب، تنها 
 در  يالثاراتهفته نامه ها در عناوين اصلی خود تاسوعا و عاشورا را به شيعيان تسليت گفته اند و

با عاشورا هميشه ماندگاريم و تهديدهای دشمنان با ياحسين ها در : "عنوان اصلی خود نوشته است
  . "عاشورا فرو می ريزد
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