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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
  

  از روسيه بالفاصله پس از بازگشت از مسکویانتقاد حسن روحان
  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده  شنب: در تهرانی سی بی بخبرنگار،  هريسونفرانسيس

 ايران بالفاصله پس از بازگشت از سفر به روسيه در ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی روحانحسن    
ايران به انتقاد از دولت روسيه پرداخت و گفت که   یفرودگاه مهرآباد تهران در گفتگو با تلويزيون دولت

  .کشور برآورده نکرده است اين یروسيه آن گونه که بايد انتظارات ايران را در حمايت از برنامه هسته ا
 دولت ايران ،ی روحانی ايران است و به گفته آقای برای هسته ای مهمترين فراهم آورنده فناورروسيه

 ی که بر سر فعاليت هسته ایابتکار عمل را در بحران  نيز یانتظار دارد که روسيه در صحنه بين الملل
 و آلمان که اکنون فرانسه از سه دولت بريتانيا، یحتايران به راه افتاده است به دست بگيرد اما روسيه 

 اورانيوم را هدايت ی سازی غنی ايران به فناوری از دستيابی جلوگيری برایتالش ديپلماتيک بين الملل 
  . کنند يک قدم عقب افتاده استیم
د موافقتنامه  در شرح برنامه سفر خود به روسيه گفت که با مقامات آن کشور در مورد انعقای روحانیآقا
  .مشترک گفتگو کرده است  ی اقتصادی طرحهای و همچنين اجرای نظامیها
 که قرار است والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به ايران داشته باشد، ی در سفر،ی گفته وبه

 از روسيه ی مسافربری هواپيماهایهمچنين خريدار  در ايران و ی ديگریموضوع ساخت نيروگاه هسته ا
 فتگو گذاشته خواهد شدبه گ
 عليه ی امنيت سازمان ملل متحد را به تصميمگيری داند که اگر آمريکا بخواهد شورای ايران مدولت

 اين شورا ی تصميمهایامنيت و دارنده حق وتو  یايران وادارد، نقش روسيه به عنوان عضو دائم شورا
  . خواهد داشتیاهميت زياد

 با ی نفتی امنيت دارد قراردادهايی همسان با روسيه در شورایعيت جلب حمايت چين که موقی براايران
 رسد که از همين یاست و اکنون نيز به نظر م  چينيها بسيار سودآور یآن کشور بسته است که برا

  . طريق قصد جلب حمايت روسيه را دارد
 ی که قرار است آقا صورت گرفتی با والديمير پوتين در مسکو چند روز پيش از موعدی حسن روحانديدار

 ايران یرئيس جمهور آمريکا ديدار و در مورد فعاليت هسته ا  با جورج بوش، یپوتين در کشور اسلوواک
  .گفتگو کند

 با ی به تلويزيون ايران گفت که پيش و پس از ديدار رهبران آمريکا و روسيه، مقامات ايرانی روحانیآقا
  .خواهند پرداخت ن به گفتگو  بريتانيا، فرانسه و آلمای دولتهایمقامها
 شود زباله ی را امضا کنند که بنابر آن، ايران موظف می است پس از اين ديدار، ايران و روسيه پروتکلقرار

روسيه تحويل دهد تا بدين ترتيب احتمال استخراج پلوتونيوم   خود را به یباقيمانده از سوخت نيروگاه اتم
  . شودی منتفیزار اتم توليد جنگ افیاز اين زباله ها برا

 وجود دارد بر سر سرعت پيشرفت ی که اکنون ميان ايران و طرف اروپايی اختالف،ی روحانی گفته آقابه
 زود نسبت به صلح آميز ی بايد خيلیکه طرف اروپاي مذاکرات طرفين است، چراکه ايران معتقد است 

 که با آنها امضا کرده یند بنابر توافقنامه ا ايران اطمينان حاصل کند تا ايران بتوایبودن فعاليت هسته ا
 را از سر ی اورانيوم و توليد سوخت هسته ای سازی غنی به فناوری دستيابیاست، برنامه خود برا 

  . در پيش استی راه درازیاطمينان  معقتدند که تا حصول چنين ی اروپايیبگيرد اما دولتها
 

پيشرفت در اين مذاکرات بدون //  ايران و اروپا فراخواند یته ا آمريکا را به ورود به مذاکرات هس،یالبرادع
 حضور واشنگتن بسيار مشکل است 
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 ايران و ی با ايران، آمريکا را به حضور در مذاکرات هسته ای ضمن رد هرگونه مقابله نظامی البرادعمحمد

 . فقيت اين مذاکرات افزايش يابد دعوت کرد تا ميزان مویسه کشور اروپاي
 در ی هسته ای انرژی فرانسه، مديرکل آژانس بين المللی مهر و به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 اروپا یتالش ها: "آلمان که فردا دوشنبه منتشر خواهد شد، گفت" دير اشپيگل" با مجله یگفت وگوي
 تواند ی اورانيوم دارد، نمی سازی خطرناک غن در متقاعد کردن تهران به برچيدن  برنامهیکه سع

 خود در اين رابطه استفاده یموفقيت آميز باشد مگر با ورود آمريکا به اين گفت وگوها که از ثقل سياس
 ."کند
 .پيشرفت در اين مذاکرات بدون حضور واشنگتن بسيار مشکل است:  افزودیو

مسئوالن (  نيازمند به جبهه مشترک هستيم، اگر: ادامه دادی هسته ای انرژی آژانس بين المللمديرکل
 از آن در ی که تاکنون هيچ نشانه ا- را در پيش بگيرند ی نظامیتصميم بگيرند که برنامه هسته ا) یايران

 . توليد کنندی توانند در مدت دو يا سه سال بمب هسته ای م-دست نيست 
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توليد بمب ( اقدام به اين سمت ی برایصنعت ی ها بدون شک، مهارت و زيربنایايران: " افزودیالبرادع
 ."را دارند) یهسته ا
: "  عليه ايران را رد کرد و گفتی حمله نظامی همچنين مبنای هسته ای انرژی آژانس بين المللمديرکل

 ." توليد خواهند کردی حتما به شکل محرمانه بمب هسته ای ها پس از مواجه با حمله نظامیايران
 
 را ی اسالمی جمهورهي علکای آمری منتشر شده درباره اقدام نظامی خبرهااکی آمری جمهورسيرئ
  خواند عهیشا
  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده شنب
 عهی را شارانی به اکای آمری منتشر شده درباره حمله نظامی خبرهاکای آمری جمهورسي بوش رئجرج
 ی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های و. نداردقتي شنود و به گفته او حقی خواند که او هم مییها
 هم ندانست و آنرا صرفا به عنوان ی را منتفرانی به اکای امری حال طرح حمله نظامني در عییاروپا

 و هدف مشترک اروپا و ستي او ننشی گزني هرگز نخستیاو گفت اقدام نظام.  رد کردنهی گزنينخست
 رانی مسئوالن حکومت ای تلقرغميبوش گفت عل. باشد داشته ی سالح اتمدی نبارانی که انستی اکایآمر
 با ی دارد و همکاریکی نزدی است و با دوستانش همفکرمي و سهري مذاکرات درگنی در اکایآمر

 حزب قی از صادر کردن ترور از طردی بارانی گفت حکومت ایو.  دهدی را ادامه منهي زمنیمتحدانش در ا
 .  ها بزند، دست برداردیني و فلسطلي اسرائنيه به روند صلح ب کنندرانی وی تواند لطمه ایاهللا که م
 ی منتشر شده درباره حمله نظامی روز جمعه خبرهاکای آمری جمهورسيرئ):  فرداویراد (ی باستانبهمن
 حال نيبوش در ع.  نداردقتي شنود و به گفته او حقی خواند که او هم میی هاعهی را شارانی به اکایآمر

 که ی افتد تازمانر تواند کارگی میپلماسی و من معتقدم دمي هستیپلماسین عملکرد دافزود ما خواها
 ري ماه اخکی یاشاره جرج بوش به بحث ها.  استانداختهي نیی جداکای اروپا و آمرني بی اسالمیجمهور

 دي کاخ سفانی و سخنگوسي امور خارجه انگلری مطرح شد و وزکای اروپا و آمریاسياست که در محافل س
 و اروپا برسر کای آمرني بی اختالفچي هندی را واداشت تا به خبرنگاران بگوکایو وزارت امور خارجه آمر

 است رانی مذاکرات اروپا با اانی در جرکی از نزدکای وجود ندارد و آمری اسالمی برخورد با جمهوریچگونگ
 .  کندی متیو از آن حما

 ی به مقام هاشي خود هفته پیی سفر اروپاني در نخستسی رازاي کاندولکیوزوي نوشته هفته نامه نبه
 نیو ا.  وجود نداردرانی برخورد با ای درباره چگونگی هنوز نظر واحدکای گفت درون دولت آمرسيدولت انگل
 سيماه گذشته بود که جرج بوش رئ.  به دست خواهد آمدندهی واحد در چندماه آاستينظر و س
 ی در برخورد با برنامه های از کنار نگذاشتن ابزار نظاممزی تاورکیويمه ن در گفتگو با روزناکای آمریجمهور
 .  استیپلماسی دتی کرد که اولودياگرچه همزمان تاک.  سخن گفترانی ایهسته ا

 قتي حال که بر حقني در عیی اروپای در گفتگو با خبرنگاران رسانه هاکای آمری جمهورسي جمعه رئروز
 هم ندانست و آنرا صرفا به عنوان ی کرد، آنرا منتفدي تاکرانی به اکای امرینداشتن طرح حمله نظام

 من نشی گزني و نخستستي من ننشی گزني هرگز نخستیاو گفت اقدام نظام.  رد کردنهی گزنينخست
 دی نبارانی که انستی اکای راه به گفته بوش هدف مشترک اروپا و آمرنی است و در ایپلماسیهمواره د
 .  باشد داشتهیسالح اتم

 اجازه ی اسالمی و به جمهورمي صدا ادامه دهکی راه را با ني گفت اگر ما همکای آمری جمهورسيرئ
. مي به هدفمان برسمي توانی ممي را اعمال کنی و همچنان فشار واحدمي را ندهگریکدیجداکردن ما از 

 یازهايوعده امت با ی اسالمی است در خالل مذاکرات سه ماه گذشته اش با جمهوردهياروپا کوش
.  برداردومي اورانی سازی دست از غندی بقبوالند که بارانی به حکومت ایتي امنیاسي و سیاقتصاد

 با توقف ی اسالمی مخالفت مسئوالن جمهورلي منتشر شده بدلی که بنا به گزارش هایمعامله ا
 .  هنوز سر نگرفته استومي اورانی سازی غنیقطع
 ها ی چانه زننی در اکای کنند آمری که فکر مرانیئوالن حکومت ا مسی تلقرغمي بوش گفت علجرج
 دارد و یکی نزدی با دوستانش همفکرکای است، آمرمي و سهري مذاکرات درگنی در اکای ندارد، آمرینقش
 از راه چه حال پنهان نکرد که اگرنيبوش در ع.  دهدی را ادامه منهي زمنی با متحدانش در ایهمکار

 تواند به حکومت ی کند، اما مشکل می متی حمارد،ي گی می از آن پمايا مستق که اروپیپلماسید
 که به مردم ی فرانسه گفت اعتماد کردن به حکومتونیزی تلو3او به خبرنگار کانال .  اعتماد کندرانیا

 . خودش اعتماد ندارد دشوار است
 دی بارانیو گفت حکومت ا پرداخت ی اسالمی و جمهورسمی به مساله ترورگری بار دني بوش همچنجرج

 و لي اسرائني کننده به روند صلح برانی وی تواند لطمه ای حزب اهللا که مقیاز صادر کردن ترور از طر
 ی جمهورسي آنطورکه رئزي ها و نیني و فلسطلي اسرائنيروند صلح ب.  ها بزند، دست برداردینيفلسط
 از ی به بمب اتمیابي دستیتوقف تالش برا به ی اسالمی گفت متقاعد کردن جمهورشي دو روز پکایآمر

 آغاز کشنبهی سفر است که از روز نی درایی اروپای مذاکره بوش با مسئوالن دولتهای اصلیموضوع ها
 . شودیم
  

 به سازمان ملل رانی ایپرونده هسته ا // مي دهی ادامه مرانی با اکيپلماتیهمچنان به تعامل د: بوش
 متحد نخواهد رفت 
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:  اعالم کرد،یی اروپای و کشورهاکای آمراني تفرقه مجادی درباره ارانی بوش ضمن هشدار به اجرج
 ."  به تعامل پرداخترانی توان با ای مکيپلماتی دقیازطر"
 در گفت وگو با کای جمهور آمرسي فرانسه، جرج بوش رئی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 جادی درباره ارانیآلمان که شب گذشته منتشر شد، ضمن هشدار به ا" ید.آر.یا" یونیزیشبکه تلو
 به تعامل رانی توان با ای مکيپلماتی دقیازطر: "  اعالم کرد،یی اروپای و کشورهاکای آمرانيتفرقه م
 ."پرداخت

 ی سالح هسته ارانیت که ا و همه ملل اسکای آلمان، آمریبه نفع ملت ها: "  افزودکای جمهور آمرسيرئ
 ." نکندديتول

 کند، داریصدر اعظم آلمان د" گرهارد شرودر" که قرار است روز چهارشنبه در سفر به اروپا، با بوش
 فرستند، به تعامل ی می روشنامي پرانی سران کشورها که به اگری خواهم با دی مل،ي دلنیبه ا: " افزود
 ." انجام دهنددی بایقدام عمل درک کنند که ادی ها بایرانی ام؛يبرس
 ی کارندی فرار است، به دنبال آن هستند که بگوی دهند نوعی ها انجام میرانیآنچه ا: "  ادامه دادبوش

 با یارقوي بسی اما به شکلست،ي مساله ننی اري درگمي به شکل مستقکای چرا که آمرم،ي دهیانجام نم
 امر را به نی تا امي دهی را ادامه می خود همکارماناني با دوستان وهم پم،يدوستان خود در ارتباط هست

 ."مي ها بفهمانیرانیوضوح به ا
 از یاري به سازمان ملل متحد نخواهد رفت، بسرانی ایپرونده هسته ا: "  اضافه کردکای جمهور آمرسيرئ

 را با  کيتپلمای دی راههاکای درک کنند که آمردی انجام داد، مردم بادی است که باکيپلماتیاقدامات د
 ."ردي گی می امکانات پیتمام
 ی می شنوم و به آسانیم) رانیبه ا (ی ها را درباره حمالت نظامعهی شانی ایتمام: "  ادامه دادیو
 ."ستندي نحي که صحمیگو
 قی از طرسمی انجام دهد، توقف صدور تروردی بارانی که ایگریکار د: "  کردحی تصرکای جمهور آمرسيرئ

 ." داردني و ملت فلسطلیي اسرااني  بر روند صلح می مخربرياست چرا که تاث) انلبن( حزب اهللا 
 باز کند، ی و آزادی از دموکراسیشتري بزاني می کشور خود را برای فضادی بارانیا: "  کرددي تاکبوش

 ."مي دهی و آلمان انجام مکای که ما در آمریهمان کار
  

ي نزديك خبر  ر روسيه براي سفر به آشورمان در آيندهجمهو آه از تصميم رييس حسن روحاني ضمن اين
روي جريان  ها همواره دنباله ها باشند؛ ولي آن ها انتظار داريم يك قدم جلوتر از اروپايي از روس: داد، گفت

 . اند ه حاآم در شوراي حكام بود
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، حسن روحاني، دبير شوراي )ايسنا( دانشجويان ايران  خارجي خبرگزاري-به گزارش خبرنگار سياسي 
عالي امنيت ملي آشورمان آه در ساعات آغازين بامداد روز شنبه به تهران وارد شد، به سواالت 

  . ي دستاوردهاي سفرش به مسكو و ديدار با مقامات آشور روسيه توضيح داد مختلف خبرنگاران درباره
نظر مقامات روسيه در خصوص تعليق دائم غني سازي در ي سفرش به مسكو و  روحاني درباره

آشور روسيه بعنوان يكي از آشورهاي مهم منطقه، همسايه، عضو دائم : آشورمان اظهار داشت
مان، بعنوان آشوري مهم براي  يي ي هسته شوراي حكام و طرف مشورت و رايزني ما از ابتداي پرونده

  . ما حائز اهميت است
جمهور اين آشور  فر با دبير شوراي امنيت ملي روسيه، وزير دفاع و رييسدر اين س: وي افزود

هاي مهمي آه در دست داريم  هايي را داشتيم و به غير از مسائل مربوط به روابط دو جانبه و پروژه ديدار
يي، بحث درياي خزر، بحث نيروگاه بوشهر، سوخت  و بين دو آشور وجود دارد، مسايل مهم منطقه

  . يي نيز مورد بررسي دو طرف قرار گرفت المللي، مسايل هسته ايران و ساير مسايل بينتحويلي به 
ي  رايزني و مشورت مفصلي در زمينه: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين ادامه داد

ها به هيچ عنوان بحث تعليق دائم يا  روس. يي آشور با مقامات روسيه به عمل آورديم مسايل هسته
جمهور روسيه و ساير مقامات اين آشور به  آنند و رييس غني سازي اورانيوم را مطرح نميتوقف 

  . صراحت بر حق جمهوري اسالمي ايران در بحث غني سازي، تصريح و تاآيد دارند
پيشنهاد روسيه اين است آه بايد در زمان و شرايط مناسب اين تعليق قطع : روحاني در ادامه گفت

ها اختالف  سازي ايران آغاز گردند؛ ممكن است از نظر زمان شروع اين فعاليت نيهاي غ شود و فعاليت
  . نظرهايي با طرف روسي داشته باشيم، اما در اصل مساله اختالف نظري وجود ندارد

خود آقاي پوتين و ساير مقامات روسيه اين مساله را : وي در ارتباط با سفر پوتين به تهران اظهار داشت
ي نزديك به تهران سفر آنند، اما تارخ دقيق  قاي پوتين هم گفتند آه تصميم دارند در آيندهمطرح آردند؛ آ

  . اين سفر را بعدا اعالم خواهند آرد
ي مباحثي آه ميان  در اين سفر همه: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين اظهار داشت

ها بايد براي  تر ديگري آه روس هاي آوچك وارهي زهره، ماه ي ماهواره ها هست، از جمله پروژه ما و روس
يي يا  ما به فضا پرتاب آنند، ساير مباحث از مسايل اقتصادي گرفته تا مسايل امنيتي و منطقه

ها در نفت  ها خواهيم داشت از قبيل شرآت آن هاي آه در آينده با آن قراردادهاي نظامي و دفاعي، پروژه
 رييس جمهور الجزاير نيز مطرح شد؛ با طرف روسي مورد رايزني و آه با" اوپك گازي"ي  و گاز، مساله

  . مشورت قرار گرفت
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يي آشورمان در اجالس آتي شوراي  ي هسته روحاني در ارتباط با احتمال مفتوح شدن مجدد پرونده
يي محتمل  آنم چنين مساله فكر نمي: ي آن گفت المللي انرژي اتمي و بررسي دوباره حكام آژانس بين

  . آنند ها گاهي اين مباحث را مطرح مي د، البته آمريكاييباش
ي ايران در دستور آار اجالس شوراي حكام ماه فوريه نيست، البته آقاي مدير آل  پرونده:  داد وي ادامه

هايي آه آژانس در ايران داشته در اجالس مطرح خواهد آرد؛ اما  گزارشي از تحوالت در رابطه با فعاليت
  . يي ايران در سطح شوراي حكام مطرح نخواهد شد مسايل هستهبحثي راجع به 
ترين اختالفات با  يي آشورمان با اروپا را از اساسي ي طول زمان مذاآرات هسته روحاني مساله

ها در اين خصوص معتقدند ما درمورد مسايل اساسي در آوتاه  اروپايي: ها تصوير آرد و افزود اروپايي
 برسيم؛ ما معتقديم در زمان آوتاه بايد در خصوص مسايل اساسي به توافق توانيم به توافق مدت نمي

  . برسيم و اين اساس اختالف ما و اروپاست
ي اول آه پايان   ماه گوييم در سه ما مي: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين ادامه داد

هاي آن گذارده شود؛ و  يد پايهرسيم، با اسفند است، اگر هم در مسايل اصولي به توافق نهايي نمي
البته از . ها معتقداند، هنوز براي رسيدن به اين مرحله زود است و اين اختالف اصلي ماست اروپايي

  . ها برسيم جايي آه هنوز هم چند دور مذاآره را در پيش داريم، اميدواريم تا به توافقاتي با آن آن
ادامه دارد؛ و در مذاآرات اخير روند مذاآرات بهتر از دور چنان  ها هم مذاآرات ما با اروپايي: وي افزود

يي با اروپا  توانيم قضاوت نهايي را بكنيم آه در اين مذاآرات به چه نقطه گذشته بود، اما ما هنوز نمي
  . رسيم مي

اساس بحث ما حتي با اروپا اين است آه چه : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين گفت
 چه شرايطي آغاز غني سازي از جانب ايران مناسب است؟ سخن اين است آه غني سازي زماني و با

يي است آه هنوز بين  آه اين اعتماد چگونه بايد ايجاد شود، مساله باشد، البته توام با اعتماد؛ حال اين
  . ها محل بحث است ما و اروپايي

يي آشورمان  ي هسته ر برخورد با پروندهها د چه مبني بر رفتار متناقض روس روحاني در ارتباط با آن
يي  ها در شوراي حكام به گونه رفتار آن. ها تناقضي نداشته است البته رفتار روس: شود، گفت مطرح مي

ما به عنوان يك آشور دوست و همسايه انتظارات باالتري از . است تر از انتظار ما بوده بوده آه آم
  . ها داشتيم روس

ها  چه ما از آن اند؛ آن ه تر بود ها عقب ها يا يك قدم از آن ها يا چون اروپايي روس: توي همچنين اظهار داش
در همين سفر هم دوباره اين مساله را با . ها باشند انتظار داشتيم اين بود آه يك قدم جلوتر از اروپايي

مان  يي هستهي  پرونده ي ها درباره آه ما پذيراي ابتكار عمل روس ها مطرح آرديم، ضمن اين روس
روي جريان حاآم در  ها همواره دنباله ايم؛ آن ها نديده هستيم، آه هنوز چنين حرآتي را از جانب آن

  . اند ه شوراي حكام بود
يكي از اهداف سفر بوش به اروپا و مذاآراتي آه : جمهور آمريكا به اروپا گفت يسوي با اشاره به سفر ري

ها آامال  نظرات آمريكايي. با سران آشورهاي اروپايي خواهد داشت، به هر حال بحث ايران خواهد بود
از روشن است، پيش از اين نيز خانم رايس به منطقه آمده بود؛ البته ما، هم قبل از اين سفر و هم بعد 

  . ها رايزني خواهيم داشت آن با اروپايي
ها جهت امضاي پروتكل  دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ضمن تكذيب خبر پيشنهاد روس

ما تنها : يي از روسيه به ايران، افزود امنيتي ميان ايران و روسيه براي امنيت انتقال سوخت هسته
ز طرف ديگر هم بحثي در خصوص زمان سوخت پروتكلي راجع بازگرداندن پسمان سوخت داريم و ا

  . ي ديگري در اين راستا مطرح نيست تحويلي به ايران وجود دارد و مساله
اگر هم امنيتي براي انتقال سوخت از روسيه به آشورمان مورد نياز باشد به خود : روحاني ادامه داد

 به ما تحويل دهند و حفاظت از ند آه سوخت را در ايران ها متعهد شود، چراآه آن ها مربوط مي روس
  . شود  مي ها مربوط سوخت، مقرراتي دارد آه در شرايطي مربوط به ما و در شرايطي هم به روس

ها مبني بر انجام مذاآراتي در  ي خبر برخي رسانه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان درباره
 ميليارد 10ها تا سقف  نامه فقتهايي براي حجم قراردادهاي آشورمان و موا خصوص طرح پيش شرط

هايي از قبيل  ميان ايران و روسيه پروژه: دالر، طي سفر آتي رييس جمهور روسيه به آشورمان، افزود
ي نيروگاه دوم در بوشهر و  ها در درياي خزر، يا مساله خريد هواپيماي مسافربري، بحث آشتي

 است آه برخي از اين  حثي آه طرح شده، ايندر اين چارچوب يكي از مبا.  است هايي ديگر مطرح پروژه
  . جمهور روسيه به تهران به امضا برسند اند، طي سفر رييس ها آه آماده پروژه

ي  ي همگرايي اروپا و آمريكا در خصوص برنامه دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان همچنين درباره
ها در اين خصوص  آمريكايي. نه زود استهنوز براي قضاوت در اين زمي: يي آشورمان اظهار داشت هسته

ها نه تنها با غني سازي موافق نيستند، بلكه حتي با تاسيس نيروگاه  اند؛ آن از ابتدا نظري خاص داشته
ها از ابتداي امر معتقد بودند آه اين پرونده بايد به شوراي  آن. اتمي در ايران براي توليد برق هم مخالفند

  . ند هم بر همين نظرامنيت ارجاء شود و اآنون 
ها از ابتدا معتقد  اروپايي. ها از ابتدا لحن تهديد بوده و حاال هم هست لحن آمريكايي: روحاني تاآيد آرد

وگو حل شود و شوراي امنيت راهكار صحيحي  يي ايران بايد از طريق گفت بودند آه مسايل هسته
ها داشتيم، االن هم پس از  را با اروپايينيست و تا آنون و از ابتداي امر هم مذاآرات و توافقاتي 

  . آنيم ها دنبال مي ي پاريس مذاآراتي مستمر را با اروپايي نامه توافق
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يي ايران  ي هسته آه البرادعي بارها و بارها بر پيشرفت خوب پرونده روحاني در ادامه با اشاره به اين
يي  المللي انرژي هسته ر آل آژانس بيني تداوم بقاي وي به عنوان مدي تاآيد داشته، در خصوص مساله

اش  ها آه همچنان در اين خصوص، يعني تداوم حضور البرادعي بر سمت آنوني آمريكايي: داد ادامه
اند، برخي از آشورهاي اروپايي هم اخيرا مخالف  اند؛ آشورهاي اروپايي اآثرا با اين قضيه موافق مخالف
  . اند شده

آه آانديداي  ي روشني نرسيده است، ضمن اين ساله هنوز به نقطهدر نهايت اين م: وي تاآيد آرد
ولي از نظر ما هر آس مدير آل .  است ديگري هم غير البرادعي براي احراز اين پست معرفي نشده

ي ما در حال بسته  يي ما نخواهد داشت، چراآه پرونده ي هسته آژانس شود، تاثير چنداني بر پرونده
  .  در آن باقي نمانده استي مهمي شدن است و مساله

اش  دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص ارتباط سفرش به روسيه با بخشي از اظهارات
پذيريم،  يي در دست چند آشور را نمي آه انحصار سوخت هسته پيش از سفر به اين آشور مبني بر اين

ولي االن بحثي در آژانس و گروه دانم آن سخن در پاسخ به چه سوالي بود،  البته من نمي: افزود
ي  شو آه آشورهايي آه در حال تكميل چرخه وجود دارد آه پيشنهاد مي) MNA(ي سوخت چرخه
  . ها را تعليق آنند شان براي توليد سوخت هستند، داوطلبانه و براي مدتي اين فعاليت سوخت

ست آه آشورهايي آه در صدد اساس بحثي آه ذآر آن رفت بر اين مبنا: روحاني در ادامه اظهار داشت
جاست آه  توليد سوخت هستند، به همان تعداد توليد آنندگان در حال حاظر منحصر شوند و مساله اين

يعني انحصاري آردن سوخت نيروگاه غير قابل قبول و به معناي . اين سخن از نظر ما قابل قبول نيست
 و در اين جريان هر شرايطي به محتاج بودن هميشگي تعدادي از آشورها به تعداي ديگر است

شود؛ بحث ما هم اين بود آه از نظر جمهوري اسالمي ايران اين انحصار قبل قبول  وابستگان تحميل مي
  . نيست

يي  ي آشور در خصوص مدت مذاآرات هسته ي راهكارها دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان درباره
ورمان، با اشاره به پيش رو بودن نشست بازنگري  سازي در آش با طرف اروپايي و مدت تعليق غني

NPT سه موضوع يا طرح را در اين راستا بايد : يي طرح شده از جانب البرادعي، افزود  ماده7 و پيشنهاد
ي سوخت آه اخيرا ايران هم به عضويت  مدنظر قرار داد؛ يكي مربوط به آژانس و گروه تحت عنوان چرخه

  . آن درآمده است
ي سوخت است و  ي پيشنهاداتي نسبت به بحث چرخه در پي ارائه) MNA(اين گروه: داد هروحاني ادام

تبعا اين پيشنهادات در صورت نهايي شدن، به عنوان پيشنهاد خود آقاي البرادعي تلقي و به همان 
آنفرانس بازنگري پيشنهاد خواهد شد، چراآه اين گروه در واقع آار مشورتي براي آژانس انجام 

   .دهد مي
 است آه اين مباحث ممكن NPTموضوع ديگر خود آنفرانس بازنگري در خصوص : وي همچنين گفت

ي اصالح ساختار سازمان ملل متحد است آه در آن  جا مطرح شود و بحث سوم مساله است در آن
ي سوخت مطرح شده است، آه به پاييز سال آتي و مجمع عمومي  مباحثي راجع انرژي اتمي و چرخه

  . شود مربوط مي
ي اين موضوعات، به نوعي با  اگر دقت آنيد هر سه: داد دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه

آه اين مساله نيازمند  ، با توجه به اينNPTنسبت به بازنگري در . ي سوخت، ارتباط دارند بحث چرخه
  .  باشد، خيلي بعيد استاجماع است و ما هم در آن حضور داريم، تصويب چيزي آه با حقوق ما در تضاد

در خصوص بحث اصالح ساختار سازمان ملل، البته هنوز مشخص نيست آه : روحاني همچنين گفت
اساس بحث چيست، ولي هنوز آشورهاي مختلف اختالف نظرهاي بسياري را در اين رابطه دارند؛ فكر 

ايي تصويب شود بر اين آنم در اين زمينه هم خطري ما را تهديد آند؛ ضمنا اگر هم چيزي در ج نمي
  . جا الزامي براي آشورها نخواهد بود مبناست آه آشورها داوطلبانه آاري را انجام دهند و هيچ

 
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
 ، مدير سازمان اطالعات ملي آمريكا شد " جان نگروپونته " 

  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده شنب
 . ، به عنوان نخستين مدير سازمان اطالعات ملي آمريكا منصوب شدسفير آمريكا درعراق 

، سفير " جان نگرو پونته " ,   ، رئيس جمهوري آمريكا " جورج بوش " , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا 
آنوني آمريكا در عراق را به عنوان نخستين مدير سازمان اطالعات ملي آمريكا ، به عنوان نهادي آه 

 .  سازمان اطالعاتي آن آشور خواهد بود ، معرفي آرد15جاد هماهنگي ميان مسوول اي
بوش اين انتصاب را در آنفرانس مطبوعاتي خود در آاخ سفيد اعالم و تصريح آرد , به گزارش شين هوا 

 . آه مسووليت اين مدير ، روشن و مشخص است
بايد اطمينان داشته باشيم آه آژانس , اگر مي خواهيم جلوي تروريسم را بگيريم :   چنين گفت   وي هم

 . هاي اطالعاتي به عنوان يك دستگاه متحد و واحد عمل مي آنند
هاي اطالعاتي آمريكا صورت   اي تاريخي براي سازمان  انتصاب نگرو پونته در برهه : بوش در ادامه گفت 

 . گرفته است
ن ملل متحد و سفير آمريكا در مكزيك بوده  ساله پيش از اين ، نماينده آمريكا در سازما65نگرو مونته 

 .است
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  برخي از رويدادهاي مهم ايران

  
  به مرز بحراني جدي رسيد ی انتخابات رياست جمهوري اسالمیمعرفي نامزدها

  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده شنب
ابات  تا امروز برخي گروههاي سياسي هر دو جناح از نامزد شدن هاشمي رفسنجاني در انتخاگر

ناراضي بودند، حاال بايد منتظر باشند تا در صورت عدم حضور او، چهره ديگري با حمايت هاشمي پا در 
 مالدر جناح رقيب نيز هفته هاست که روياي ائتالفي منسجم فراموش شده و ع. انتخابات بگذارد

ا مستقل از مصطفي معين و مهدي کروبي دو نامزد اصلي اصالح طلبان فعاليتهاي تبليغاتي خود ر
با اين همه بحث احتمال رد صالحيت برخي نامزدها فراموش نشده و کماکان به . يکديگر آغاز کرده اند

برخي منابع در تهران از احتمال تحريم . نقطه تاريک دور نهم انتخابات رياست جمهوري بدل شده است
 شوراي نگهبان خبر مي انتخابات توسط گروههاي نزديک به حاکميت، در صورت حذف نامزدشان توسط

 . دهند
اختالف در ميان محافظه کاران جمهوري اسالمي براي معرفي نامزدي در ):  فرداویراد (یني حسوانيک

انتخابات رياست جمهوري سال آينده به مرز بحراني جدي رسيده و بعد از ماهها تبليغات رسانه اي بر 
 . است نامزدهايي در سايه خبر داده روي پنج نامزد شناخته شده، هاشمي رفسنجاني از حضور

 تا امروز برخي گروههاي سياسي هر دو جناح از نامزد شدن هاشمي رفسنجاني در انتخابات اگر
ناراضي بودند، حاال بايد منتظر باشند تا در صورت عدم حضور او، چهره ديگري با حمايت هاشمي پا در 

 نجانياستمداران جمهوري اسالمي، هاشمي رفسبه رغم طرح نامزدي بسياري از سي. انتخابات بگذارد
ضمن . هنوز مي گويد که شخص مورد تاييدش را نيافته و احتمال دارد که خود در انتخابات نامزد شود

اينکه به گفته او هنوز افراد جديدي در راهند؛ افرادي به غير از پنج نامزدي که شوراي هماهنگي 
 .ري کرده بودنيروهاي انقالب بر روي آنها سرمايه گذا

چنانکه برخي .  اين شورا همچنان تالش مي کند تا محور فعاليتهاي انتخاباتي جناح راست باشداما
سايتهاي وابسته به محافظه کاران نوشته اند، بعد از اينکه آغاز به کار مستقل برخي نامزدهاي اين 

 قدرت و ماکان پيوستند تا کجناح ، موجوديت اين شورا را زير سوال برد، شش عضو جديد به اين شورا
اين شش عضو همگي از نزديکان آيت اهللا خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي . نفوذ آن را حفظ کنند

کساني چون حسين شريعتمداري، نماينده رهبر در موسسه کيهان، مرتضي نبوي مدير . هستند
 .ي اهللا خامنه امسوول روزنامه رسالت و غالمعلي حداد عادل، رئيس مجلس و از اقوام آيت

 افراد در کنار پنج عضو قبلي اين شورا و با رياست علي اکبر ناطق نوري، هسته مرکزي فعاليتهاي اين
انتخاباتي جناح راست را تشکيل مي دهند و به اين ترتيب، تمامي طيفهاي وابسته به اين جناح تالش 

 رهبر جمهوري ديکانوسط هوادارن و نزائتالفي که ت. مي کنند تا ائتالف شکننده خود را مستحکم سازند
اسالمي برپا شده و همچنان در زد و خوردي درون جناحي، نتوانسته از زير سايه احتمال نامزدي 

 . هاشمي رفسنجاني خارج شود
 جناح رقيب نيز هفته هاست که روياي ائتالفي منسجم فراموش شده و عمال دو نامزد اصلي اصالح در

مصطفي معين و مهدي کروبي در . تي خود را مستقل از يکديگر آغاز کرده اندطلبان فعاليتهاي تبليغا
 حاويحالي هر دو براي تصدي مقام رياست جمهوري تالش مي کنند که نتايج آخرين نظرسنجيها، 

رئيس مجلس پيشين که به اليه هاي سنتي اصالح طلبان . خبرهاي خوبي براي آقاي کروبي نيست
ن احزاب اصالح طلب متهم است که دل در گروي خواسته هاي رهبر جمهوري تکيه دارد، از سوي جوانا

انتقاد به آقاي . اسالمي دارد و حتي برخي او را محافظه کاري با برچسب اصالح طلبي خوانده اند
کروبي از سويي و گستردگي فعاليت مصطفي معين از سويي ديگر، دست به دست هم داده اند تا 

 .ي آقاي معين چند گام از رقيبش جلوتر باشدنامزد مشارکتي ها ، يعن
 اين همه بحث احتمال رد صالحيت برخي نامزدها فراموش نشده و کماکان به نقطه تاريک دور نهم با

وجود نظارت استصوابي و دايره بسته کساني که حق دارند . انتخابات رياست جمهوري بدل شده است
 در حضورجب شده تا تمامي مخالفان جمهوري اسالمي از در انتخابات نامزد شوند، نه تنها همواره مو

پاي صندوق راي خوداري کنند، بلکه برخي منابع در تهران از احتمال تحريم انتخابات توسط گروههاي 
 .نزديک به حاکميت، در صورت حذف نامزدشان توسط شوراي نگهبان خبر مي دهند

 
  ينده عراقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آ،عراق رويدادهاي 

  
 طرفي آرد اهللا سيستاني نسبت به نامزدهاي نخست وزيري ائتالف واحد عراق اعالم بي آيت
  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده شنب

اهللا سيستاني مرجع عالي شيعيان عراق نسبت به دو نامزد رقيب در ائتالف واحد  آيت: خبرگزاري فارس
 .نتقالي اين آشور اعالم بي طرفي آردعراق، براي احراز پست نخست وزيري دولت ا

اهللا سيستاني  نماينده آيت" احمد صافي"روزنامه اماراتي البيان در شماره امروز خود به نقل از شيخ 
باره شخص متصدي  آند و در مرجع شيعيان عراق از هيچ شخصيتي عليه ديگري حمايت نمي«: نوشت

 » .طرفي اتخاذ آرده است ضع بيپست نخست وزيري دولت انتقالي آينده عراق نيز مو
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احمد چلبي رييس آنگره ملي عراق و ابراهيم جعفري رييس حزب الدعوه، دو حزب شرآت آننده در 
 . آنند ائتالف واحد عراق، براي احراز پست نخست وزيري دولت انتقالي، با يكديگر رقابت مي

 
 نگران تجزيه عراق و سيطره ايران بر اين آشور هستم: عالوي
  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده شنب

اياد عالوي نخست وزير موقت عراق با بيان اينكه تجزيه عراق، به مصيبت بزرگي در : خبرگزاري فارس
 .اين آشور منجر خواهد شد، نسبت به آنچه سيطره ايران بر اين آشور ناميد، شديدا ابراز نگراني آرد

 واشنگتن پست با تاآيد بر اينكه ملت عراق بايد نه با عالوي در گفتگو با شماره روز گذشته روزنامه
حرف بلكه عمال متحد باشد هشدار داد، تمايل به ايران و تشكيل حكومتي اسالمي در اين آشور، روند 

 . آند دموآراسي در عراق را تهديد مي
 رغم تمام علي«: نخست وزير موقت عراق با ابراز نگراني از ايفاي نقش ايران و سوريه در عراق گفت

نيتي آه اين دو آشور براي آمك به ما دارند، ما هنوز در اين باره هيچ پيشرفتي  ها و حسن تالش
 » .ايم نكرده

داشتيم اما هنوز به هيچ نتيجه عملي و ) ايران و سوريه(ما مذاآرات بسياري با يكديگر «: وي افزود
 » .ايم ملموسي نرسيده

اگر ما در راه رسيدن به وحدت ملي «: خلي عراق خاطرنشان آردعالوي همچنين با اشاره به اوضاع دا
 » .شكست خوريم يا منافع ملي ناديده گرفته شود، اين امر به مصيبت بزرگي تبديل خواهد شد

 
 طالباني، براي پذيرش پست عالي در دولت انتقالي عراق شرط تعيين آرد
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الل طالباني رييس حزب اتحاديه ميهني آردستان عراق با تاآيد براينكه تصدي يكي ج: خبرگزاري فارس

هاي عالي دولت انتقالي عراق، حق مسلم آردها است، براي احراز اين پست، چهار شرط  از پست
 .تعيين آرد

هاي  تشروط ما براي پذيرش يكي از پس«: پايگاه اينترنتي اخبار العراق امروز به نقل از طالباني نوشت
ها از آرآوك و الحاق آن به  عالي دولت انتقالي عراق، اعطاي خودمختاري به آردستان، اخراج عرب

 » .ها و اختصاص يك چهارم بودجه آشور به آردستان است آردستان، ادامه فعاليت پيشمرگ
 . هاي اين حزب ياد آرد طالبانبي از اين شروط به عنوان خط قرمز

مرزهاي آردستان بايد مشخص و «: گفت، تاآيد آرد  آردها سخن ميوي آه در برابر گروهي از
 » .هاي آرد به عنوان ارتش اين منطقه به آار خود ادامه دهند پيشمرگ

ديگر « :هاي اعالم شده آردها است، افزود اخبار العراق با بيان اينكه موارد ياد شده، تنها خواسته
هاي عالي دولت انتقالي از سوي طالباني اعالم  ز پستها احتماال پس از تصدي يكي ا هاي آرد خواسته

 » .خواهد شد
 

  زخمي بر جاي گذاشت57 آشته و 7دو انفجار در عراق 
  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده شنب

امروز در پي انفجار يك اتوبوس بمب گذاري شده در يك منطقه شيعه نشين در مرآز : خبرگزاري فارس
 . نفر ديگر زخمي شدند22 نفر آشته و 4بغداد، 

اين اتوبوس نزديكي يك پست ايست و : به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، پليس عراق اعالم آرد
بغداد " الخادميه"بازرسي آه مانع از نزديك شدن وسايط نقليه به يك آرامگاه شيعيان در منطقه 

 . شد، منفجر شد مي
فجار يك فرد انتحاري با موتور سيكلت در ميان گروهي در همين حال منابع امنيتي و پزشكي عراق از ان

 . از مردم خبر دادند
 نفر ديگر منجر شد، در وسط گروهي از شيعيان 37 نفر و زخمي شدن 3اين انفجار آه به آشته شدن 

 . آه در تشجيع جنازه زني آه در يك عمليات انتحاري ديگر در همين منطقه آشته شده بود، منفجر شد
در روز عاشورا در ) ع( شده در حالي صورت گرفت آه هزاران شيعه براي عزاداري امام حسين انفجار ياد

 . اين محل تجمع آرده بودند
  

  گوناگون
  
 ی و پاکستان به دام ماموران جمهوررانیرهبر سازمان القاعده در مرز ا: ییکای آمریتي مقام امنکی

  افتاد یاسالم
  2005 فوریه 19 – 1383 اول اسفنده شنب
 که نامش فاش نشده، اعالم کرد ییکای آمریتي مقام امنکی مخابره شده، ی که از کراچی گزارشدر

 و پاکستان در حال عبور به دام ماموران رانی ایاسامه بن الدن رهبر سازمان القاعده در نوار مرز
 بسر رشو کنی تحت حفاظت آنها در اشي افتاده است و از حدود سه هفته پی اسالمی جمهوریانتظام

 در مذاکراتش ی قصد دارد از اسامه بن الدن بعنوان حربه ای اسالمی مقام جمهورنیبه گفته ا.  بردیم
 .  استفاده کندیبا اروپا بر سر مساله هسته ا
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 مخابره شده، نام او ی که از کراچی که در گزارشییکای آمریتي مقام امنکی):  فرداویراد( رافت احمد
 و پاکستان در حال رانی ای اسامه بن الدن رهبر سازمان القاعده در نوار مرزدی گوی شود، میبرده نم

 تحت شي هفته په حدود سیعنی افتاد و از آن زمان ی اسالمی جمهوریعبور به دام ماموران انتظام
 .  بردی کشور بسر منیحفاظت آنها در ا

 در مذاکراتش با اروپا بر سر ی ا تهران قصد دارد از اسامه بن الدن بعنوان حربهدی افزای مقام منیا
 گزارش آمده است، تا قبل از ورود به نیاسامه بن الدن بنا بر آنچه در ا.  استفاده کندیمساله هسته ا

 حمالت ارتش امدي بلوچ قرار داشت در پری عشاتی پاکستان تحت حمارستانی وزالتی در ارانیخاک ا
 .  پناه ببردیم اسالی منطقه مجبور شد به جمهورنیپاکستان به ا

 بعنوان رانی تواند از بلوچستان ای کرد چون گذشته می القاعده فکر مدی افزای مکای آمریتي امنمقام
 رهبرانش استفاده کند و سپس آنچنانکه در گذشته اتفاق افتاد با ی شدن موقتی مخفی امن برایمحل

 مي تهران تصمییکایآمر مقام نی گفته ا بار بهنی ایول.  و پاکستان باز گرددرستانیآرام شدن اوضاع به وز
 اش با غرب بعنوان ندهی بماند تا بتواند از او در مذاکرات آی کشور باقنیگرفت بن الدن را مجبور سازد در ا

 . استفاده کندیی اروپای تحت فشار قرار دادن دولت های برای الهيوس
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