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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 دني به دست کشرانی وادار کردن ای اسالمی اروپا با جمهوریهدف گفتگوها: کای آمری جمهورسيرئ

  است ی هسته ای هاتي و توقف فعالسمی از ترورتیحما
  2005 فوریه 20 – 1383  اسفند2ه یکشنب
 پيش از آن که سفر رسمي خود به کشورهاي اروپايي را آغاز کند، کای آمری جمهورسي بوش رئجرج

خبرنگاران رسانه هاي مختلف را به حضور پذيرفت و در مورد انگيزه و هدف هاي سفرش به پرسش 
 اروپا، ه در مورد اختالف بين آمريکا و اتحاديروگاي در پاسخ به پرسش خبرنگار فیو. هاي آنان پاسخ گفت

 از تالش هاي سه کشور اروپايي آلمان، بريتانيا و فرانسه در يادآوري به ايرانيان کایآمر:  گفترانیبر سر ا
 گفت تماس هاي مداوم با ايران داراي یو. که حق ساختن سالح هسته اي را ندارند استقبال مي کند

 ها در خاورميانه بردارد و تروريست که از اين کشور بخواهيم دست از حمايت يکي اين: دو انگيزه است
 . دوم اين که از ساختن سالح اتمي صرفنظر کند

جرج بوش دو روز پيش از سفرش به اروپا در مصاحبه اي با چند رسانه ): راديو فردا( حسيني ميرعلي
پرزيدنت بوش در مورد علت سفرش . کردگروهي از جمله روزنامه فرانسوي فيگارو در کاخ سفيد شرکت 

 سپتامبر مساله امنيت براي ما از اولويت مهمي برخوردار شد و اين امر لزوما 11پس از : به اروپا گفت
بديهي است که در برخي موارد ما با کشورهاي . براي ديگر کشورها از همين اهميت برخوردار نبود
 از امنيت و ارزش هاي دموکراتيک است، همه ما در يک اروپايي در رقابت باشيم، اما هنگامي که سخن

 . جبهه مشترک هستيم
 مورد اين که با توجه به اين که يکي از مهمترين ديدارهاي شما در اروپا ديدار و گفتگو با ژاک شيراک، در

رئيس جمهوري فرانسه است، چه نکته پراهميتي را وراي سخنان دوستانه با يکديگر بررسي خواهيد 
 که روابط ميان ما آمدهدر اين که در اثر سخنان جسته و گريخته اين تصور پيش :  پرزيدنت بوش گفتکرد،

ما بر سر جنگ عراق تفاوت هاي فاحشي داشتيم، اما امروز زمان . دچار آشفتگي شده، شکي نيست
ر کنار يکديگر آنرسيده که اختالف ها را کنار گذاشته و گام به جلو برداشته و بتوانيم در ساير مسائل د

اکنون براي پروژه خاورميانه بزرگ و .  کرديمارکار کنيم، همانطور که در هائيتي و افغانستان با يکديگر ک
 . لبنان زمان همکاري مشترک فرا رسيده است

 جمهوري آمريکا پس از تاکيد بر مناسبات سالم اقتصادي بين آمريکا و اتحاديه اروپا، در مورد رئيس
مورد ايران موجب يک نگراني مشترک است، اياالت متحده از تالش هاي :  سر ايران گفتاختالف نظر بر

سه کشور اروپايي آلمان، بريتانيا و فرانسه در يادآوري به ايرانيان که حق ساختن سالح هسته اي را 
 دو تماس هاي مداوم با ايران داراي: جرج بوش در در اين زمينه مي افزايد. ندارند استقبال مي کند

يکي اين که از اين کشور بخواهيم دست از حمايت تروريست ها در خاورميانه بردارد و دوم : انگيزه است
 . اين که از ساختن سالح اتمي صرفنظر کند

 مورد اين که اگر تالش هاي سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه در مورد ايران را ستايش مي کنيد، در
همه ما به عنوان اعضاي شوراي حکام : اه نمي شويد، پرزيدنت بوش گفتچرا در اين مورد با آنها همر

 حکومت ايران نيازي ،آژانس بين المللي انرژي اتمي با اين که ايران به سالح اتمي دست يابد مخالفيم
به بهانه ندارد، آنها بايد برنامه دستيابي به سالح هسته اي خود را متوقف کنند، بايد يادآوري کرد که 

ي از مخالفان حکومت ايران بودند که فعاليت هاي سري ايران در رسيدن به سالح هسته اي را گروه
 تهران دست به غني سازي اورانيوم مي ماتپس از آن ما از خود پرسيديم به چه دليل مقا. افشا کردند

 .رمبدون شک در حل اين معضل من به سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه اعتماد کامل دا. زنند
 

 هاي سراسر آشور بدون اطالع قبلي ديدار آنند ايران پذيرفته است بازرسان آژانس از سايت: سوالنا
 ٢٠٠۵ فوريه ٢٠ – ١٣٨٣ اسفند ٢يکشنبه 

 ايران طي ماههاي گذشته پيشرفت قابل توجهي حاصل شده -در مذاآرات اروپا : خاوير سوالنا گفت
 . است

ي اروپا در  ، خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه)ايسنا (به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
توان انتظار داشت  ي آلمان در پاسخ به اين سوال آه آيا مي ي خبري دويچه وله وگو با شبكه گفت

ما در چند ماه گذشته پيشرفت قابل :  اروپا به موفقيت دست يابد گفت-يي ايران  مذاآرات هسته
المللي انرژي اتمي اجازه  يران پروتكل الحاقي را آه به بازرسان آژانس بينايم؛ ا توجهي حاصل آرده

اين به معناي آن . هاي سراسر آشور بدون اطالع قبلي ديدار آنند امضا آرده است دهد از سايت مي
مذاآرات نيز در . تواند آنترل اين سايتها را در ايران اجرا آند المللي انرژي اتمي مي است آه آژانس بين

 . سه سطح و همزمان در حال برگزاري هستند
 . ما اميدواريم آه به حصول پيشرفت ادامه دهيم: وي افزود
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فكر : ها نيز در اين مذاآرات حرفي براي زدن دارند گفت سوالنا در پاسخ به اين سوال آه آيا آمريكايي
توانند از بيرون آنها را حمايت  آنها مي. آنم آمريكا در حال حاضر به پيوستن به مذاآرات تمايلي ندارد مي
 . آنند

ي ديپلماتيكي با  دانيد آمريكا هيچ رابطه همانطور آه مي: ي اروپا افزود رييس سياست خارجي اتحاديه
به هر حال اگر . برايشان بسيار مشكل است) پيوستن به مذاآرات(ايران ندارد و به همين علت اين آار 

. المللي انرژي اتمي مشاهده خواهد شد وين و در مقر آژانس بينهمه چيز خوب پيش برود، نتايج آن در 
 . اروپا حاصل شود بايد در شوراي حكام آژانس تصويب شود-هر گونه توافقي آه ميان ايران 

راديو فردا نيز در گزارشي خبر داد، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در مصاحبه با روزنامه تاگس اشپيگل 
من از ابراز آمادگي جرج بوش براي بحث در باره مسائل مهم جهاني  «:چاپ يکشنبه  گفته است

به هنگام ديدار : سناتور آمريکايي جان مک کين هم به همين روزنامه گفته است» .استقبال مي کنم
پيش روي جرج بوش از آلمان، رئيس جمهوري آمريکا در نظر دارد بداند که پيشنهاد شرودر مبني بر 

چيست؟ در حالي که جرج بوش از نقش مهم ) ناتو(مان نظامي آتالنتيک شمالي اصالحاتي چند در پي
پيمان نظامي ناتو براي برقراري صلح و امنيت سخن مي گويد، شرودر معتقد است که اين پيمان جايگاه 

 . گذشته خود را از دست داده است
ري که به هنگام ديدار جرج عالوه بر مذاکرات دوجانبه پيرامون پيمان نظامي ناتو، تشريح موضوع ديگ

صدر اعظم آلمان در ديدار . بوش از اروپا به عهده گرهارد شرودر گذاشته شده، برنامه اتمي ايران است
در ) پس فردا(رئيس جمهوري آمريکا با روساي جمهوري و نخست وزيران اتحاديه اروپا در روز سه شنبه 

سومين دور . ال برنامه اتمي ايران خواهد پرداختبروکسل، در سخناني به تشريح نگرش اروپاييان در قب
مذاکرات اتمي آلمان، فرانسه، بريتانيا، با ايران در ژنو به پايان رسيد و قرار است ظرف يک ماه آينده، دو 

هدف نهايي اين سه کشور اروپايي، تشويق و ترغيب حکومت ايران . دور ديگر از اين گفتگوها انجام شود
 . مه غني سازي اورانيوم استدر کنار گذاشتن برنا

اگر ايران بتواند به اثبات رساند که برنامه اتمي آن رو به سوي اهداف انساني دارد، آنگاه است که 
اتحاديه اروپا مذاکرات ديگري را پيرامون گسترش مناسبات دوجانبه، بويژه در راستاي تقويت اقتصادي 

 هم به مذاکرات اتمي با ايران بپيوندد، همان گونه که در اروپاييان خواهان آنند که آمريکا. آغاز مي کنند
ولي دولت جرج بوش تا کنون به اين خواسته پاسخ دقيقي نداده و گفته . مورد کره شمالي عمل کرد

 .است که توسط متحدان اروپاييش در جريان مذاکرات با ايران قرار دارد
ان اروپاييان و آمريکا وجود دارد، ولي دو طرف بر يک در پيوند با برنامه اتمي ايران، اگرچه اختالفهايي مي

 .نکته توافق نظر کامل دارند و آن اين است که ايران به سوي ساخت بمب اتمي گام برندارد
 

  ی راهبرتهي کملي در آستانه تشکیشمارش معکوس پرونده هسته ا
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 د ؛ تونس ، آلمان ، فرانسه  کنی امشب تهران را ترک میروحان
 روزه در 2 ی کند تا پس از اقامتی امشب تهران را به مقصد تونس ترک می ملتي امنی عالی شوراريدب
 .  شودني و برلسی کشور و گفتگو با مقامات ارشد تونس ، عازم پارنیا
 ندهی تا شنبه آ به تونس ، فرانسه و آلمانی، سفر دکتر حسن روحان" مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه

 .ديبه طول خواهد انجام
 در صدد است تا با سفر امشب ، تحرک ی ملتي امنی عالی شوراري دبدهي اساس اطالعات رسبر
 کرده دي بارها تاکري اخی در هفته هارانیا.  کندجادی سه گانه ای کاری گروه هاتي در روند فعالیشتريب

 تيوفق با شانس مندهیت ادامه مذاکرات را در آ ، ممکن اسیاست ادامه روند کند و نامطلوب فعل
 . روبرو کندیکمتر
.  سفر کرده استزي نهي و روسری آذر ماه ، تاکنون به الجزا24 تا 22 پس از نشست بروکسل در یروحان

 . از مسکو به تهران بازگشته بودروزی بامداد دیو
 گزارش - مارس15 -سفند  ا25 و اروپا قراراست تا رانی ای مذاکرات هسته ای کاری هاگروه

 . کنندهی ارای راهبرتهي به کمیري گمي تصمی خود را برایدستاوردها
 

 ها یرانیاگر ا//  را بدست آورده است ی هسته ای در فناوری توان و دانش کافرانیا ؛ ی البرادعمحمد
  آورند ی می روانهي مخفی هسته ای هاتي روبرو شوند به فعالیبا حمله نظام
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 از یري جلوگی براکای آمری تالش های اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
 .  آژانس را محکوم کردی کلری مداستی دوره دوم ری برادشدنشیکاند
 ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدط،ي محینترنتی اگاهی مهر به نقل ازپای گزارش خبرگزاربه

 درمنصب ی وی ازابقایري جلوگی براکای آمریآلمان با محکوم کردن تالشها" گلياشپ"درگفتگو با مجله 
 ی مصرکی نکهی برای مبنی وهي علی واقعغاتي تبلکیهم اکنون :  دوره دوم گفتی آژانس برایرکلیمد
 . افتاده است را فاش نموده، به راهی طرف باشد واو اسراری مسلمان بی تواند دربرابر کشورهاینم

 موضع کی تواند ی نمی البرادعندی گوی مکای آمری جمهورسي به جرج بوش رئکی مسئول نزدمقامات
 آنها خواهان لي دلني به همدی کشورمسلمان اتخاذ نماکی به عنوان رانیقاطعنامه و سخت دربرخوردبا ا
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 ني دومی برای اتمینرژ ای المللني  آژانس  باستی ری تصدی برای شدن البرادعدی ازکاندیريجلوگ
 .بارهستند

 سه ی به تالشهاوستني را به پکای  آمری اتمی انرژی المللني کل آژانس بری است که مدی درحالنیا
 ی سازی ازغندني فرانسه و آلمان جهت متقاعد ساختن تهران به دست کشس،ي انگلییکشور اروپا

 . دعوت کرده استومياوران
 را بدون کمک رانی با ایی سه کشور اروپای تالشهاتي موفقی اتمی انرژی المللني آزانس برکلیمد
 تواند سالح ی سال م3 تا 2 ظرف ردي اگرعزم و اراده خود را بکارگرانی کرده و گفته ای تلقدي بعکایآمر

 ساخت بمب را ی برام الزی اطالعات و امکانات صنعتی کشور به اندازه کافنی ارای کند زدي تولیهسته ا
 .دارد اريدر اخت
 ی حال نسبت به احتمال حمله نظامني درعی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
 حتما ی پس از مواجه با حمله نظامهايرانی من ادهيبه عق:  کرد و هشدار دادی ابراز نگرانرانی اهيکاعلیآمر

 . بمب خواهند زددي دست به تولانهيبه طورمخف
 

 با رانی به ای درباره انتقال سوخت هسته ادی گوی ممسکو": مهر"و با  در گفت وگانی موسونيحس
 خواهد در ی مزي است و مسکو نیاسي مساله سکیمساله سوخت //  است دهيغرب به تفاهم رس

  حل شود رانی مساله با انی ا،ی المللني تعامل بکی
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 ی انتقال سوخت هسته ای منفري در خصوص تاثی ملتي امنیالعی شورای خارجاستي ستهي کمسیير
:  موضوع، گفتنی از اهي روسیتي و امنیاسي سی های واشنگتن و نگران- بر روابط مسکو رانیبه ا

 مشکل رانی ای هسته ایروگاههاي سوخت نني تامی براکای با اروپا و آمرندی گویمقامات مسکو م
 .  برسندکای تفاهم مشترک با اروپا و آمرکی مورد به نی ندارند و توانسته اند در ایاسيس

 سفر، دامنه نیدر ا:  کردحیتصر" مهر" از ترک مسکو در گفت وگو با خبرنگار شي پانی موسوني حسدکتر
 و ی دوجانبه، منطقه ایهای همکار،یتي و امنی دفاعک،ی تکنولوژ،ی اقتصادیهای از همکاریعيوس
 درک سطوح مورد گفت وگو قرار گرفت و نی تری منطقه در عالتي مربوط به امنکی استراتژلیمسا

 و ی دوجانبه، منطقه اکی تحقق روابط جامع و استراتژی تهران و مسکو براني بیی باالاريمشترک بس
 .  بوجود آمدی المللنيب
 و ی که شخص وی چند ساله روابط و احترام خاصخی کرد که تارحی در مذاکرات تصرني پوتیآقا:  افزود یو

 بماند و حفظ ی روابط مستحکم باقنی کند که ای مجابی قائل هستند ارانی ملت ای براهيدولت روس
 . هستمني خوش بهي و روسرانی روابط اندهی اساس، من به آنیشود و برا

 و کی و تکنولوژی اقتصادیهای از همکاریدی در مذاکرات مسکو درباره ابعاد جدان،ی گفته موسوبه
 گفت وگو شد و درباره ی المللني دوجانبه و ب،ی منطقه ایاسي سیهای از همکاریدید ابعاد جنيهمچن

 .  صورت گرفتی مفصلی گفت وگوهازي نی دفاعیهایگسترش همکار
 خواهد بود، ما هم به بندی به تعهدات خود پاهي کرد که روسدي خود تاکی در صحبتهانيپوت:  افزود یو

 در ی مهمري به موقع آن تاثی بوشهر و راه اندازروگاهيوژه ن پرعی سری که اجراميمقامات مسکو گفت
 .  روابط دارد دی ابعاد جدتیتوسعه و تقو

 یاسي سی بوشهر و ارتباط آن با فشارهاروگاهي نلي مسکو در تکمري در خصوص  تعلل و تاخانیموسو
در مذاکرات با :  گفت ران،ی ای هسته ای فنلی  از ورود اروپا به مساهي روسی و ترس احتمالکایآمر

 و برخواسته رح بوشهر مطروگاهي نعتری هر چه سری و راه اندازلي تکمني پوتیمقامات مسکو از جمله آقا
 و مسکو حداکثر ستي در کار نیاسي مشکل سچي داد که هناني اطمني پوتی شد؛ آقادي تاکیرانیطرف ا

 زمان ممکن نی بوشهر در کمترروگاهين حل و عتری هر چه سریتوان خود را بکار خواهد گرفت که موانع فن
 . شودیراه انداز

 در قبال هي روسی دوگانه ازسواستي بر اتخاذ سی مبنی منابع غربیلهاي تحلی در خصوص برخیو
 توازن در روابط  با غرب و جادی ای برای به عنوان اهرملی مسانی و استفاده از ارانی ای هسته الیمسا

 عنوان ه برانی ای بخواهد از مساله هسته اهي کنم که روسیر نممن فک:  گفت ه،ي توسط روسرانیا
 با اروپا همفکر است و ی هسته ای جارلی مسکو در مسارای غرب استفاده کند زهي علیاهرم فشار

 .  استیاسي سقی مساله از طرنی و حل وفصل ارانیمعتقد به گفت وگو با ا
 نی دراهي وعلل تعلل روسرانی انتقال به ایهر برا بوشروگاهي با اشاره به آماده بودن سوخت نانیموسو

 مکرر داشت بر دي تاکی و باز طرف روسمیمساله قرارداد سوخت را در مذاکرات مطرح کرد: خصوص گفت
 است چرا ین کردن قرارداد سوخت وجود ندارد، صرفا مشکالت فیی نهای برایاسي مانع سچي هنکهیا

 .کشد که سوخت را آماده کنند و تحول بدهند ی طول می قرارداد مدتیکه بعد از امضا
 ني مفصل بی کارشناسی از گفت وگوهارانی ای ملتي امنیعالی شورای خارجاستي ستهي کمسیير

 سفر در خصوص سوخت هسته نی در ای مرتبط روسی با سازمانهارانی ای اتمیمعاون سازمان انرژ
 .  خبر داد ،یا
 آن بر روابط ري و تاثرانی به اهی فور24 در هي روسی آژانس اتمسیي رانتسفي درباره سفر الکساندر رومیو

 مربوط به سوخت را آماده کنند تا در یدو طرف در تالش هستند  پروتکل ها:  دو کشور، گفتیهسته ا
 .  به تهران به امضا برسند انتسفيسفر روم
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مسکو در :  گفت نرای مسکو در خصوص چرخه سوخت ادگاهی  بر دی مبنی در پاسخ به سوالانیموسو
 در مورد رانی ای بر سر راه حق مشروع و قانونی مانعچي هستي نلی کرده است که ماحیمذاکرات تصر

.  شناسدی متي را به رسمرانی ای شود و حق مشروع و قانونجادی ای هسته ازي صلح آمیتکنولوژ
 ني تعامل بکی  خواهد دری مزي است و مسکو نیاسي مساله سکی به هر حال مساله سوخت هرچند
 . حل شودرانی مساله با انی ایالملل
 روابط، نی بر ای هسته الی مسکو  و مسا- روابط تهرانندهی آی در خصوص برنامه درازمدت و دورنمایو

 شفاف با ی وهمکاری، موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقNPT به معاهده رانی انکهیبا توجه به ا: گفت
 کنم روابط ما ی  فکر مت، داده شده اسناني باره اطمنی به مقامات مسکو در ا خواهد بود وبندیآژانس پا
 .  مساله قرار نخواهد گرفتنی اريتحت تاث

 
 پنج فروند دی خرزي مذاکرات ماهواره زهره و ننیآخر: خبر داد" مهر" در گفت وگو با یغالمرضا شافع

 عی خود را تسرتي فعال2006بوشهر تا سال  روگاهي نی راه اندازیمسکو برا // هي از روس204 یمايهواپ
  طبس برنده شود روگاهي مسکو در مناقصه نميدهياحتمال م// کرده است 

  2005 فوریه 20 – 1383  اسفند2ه یکشنب
 بوشهر تا روگاهي نی راه اندازی طرف روس برانکهی در مسکو با اعالم ارانی ای اسالمی جمهورريسف

 دو اني مهم ملی را از مسای کرده است، موضوع سوخت هسته اعی خود را تسرتي ، فعال2006سال 
 و پروتکل مربوط به آن ی مربوط به بازگشت سوخت هسته الیماههاست که مسا: طرف خواند و گفت

 .  به تهران امضا شودهي روسی آژانس اتمسیي رود در سفر ری شده و آماده امضا است و انتظار میینها
 در مسکو شرکت داشت، در گفت ی با مقامات روسیات حسن روحان که در مذاکری شافعغالمرضا

 مي از جمله مذاکره چهار ونهي با مقامات روسی بودن مذاکرات روحانی، طوالن"مهر"وگو با خبرنگار 
 . گفت وگوها خواندتي اهمانگري کشور را بنی ای ملتي امنی شوراري دبوانفی اگوری با ایساعته و

 وجه از حق خود عدول نخواهد کرد و چي داشت که به هدي مذاکرات تاکنیا در رانیا:  کردحی تصریو
 تی حمازي ها نییکای آمریرقانوني کند و از اقدامات غتی حمارانی از انهي زمنی در اهيانتظار دارد که روس

 .نکند
  به بحث و تبادل نظری المللني دوجانبه، منطقه و بیهای دو طرف درباره همکارنکهی ااني با بیو

 و ی فنیهای همکارني دو کشور و همچنني بیاسي و سی دوجانبه، روابط اقتصادیهایپرداختند، همکار
 به دو ري کشور در سه سال اخ2 ني روابط بنکهی از انيطرف:  مذاکرات خواند و گفتنی را محور اینظام

 دو کشور ني بدی که بایی حال در مورد پروژه هانيدر ع.  کردندی است، ابراز خرسنددهي رسميبرابر ون
 یزي آمتي بود، مذاکرات موفقدهيامضا شود، مانند پروژه ماهواره زهره که قبال در تهران به امضا رس

 . داشتند 
 پنج فروند دی خر،یی هوایهای همکارنهي شود که در زمی میني بشي در مسکو، پرانی اري گفته سفبه

 شود ی میني بشي پزي طبس نروگاهي و در مورد نرديگ انجام ی بزودرانی توسط اهي از روس204 یمايهواپ
 . ارائه کند و برنده مناقصه شودی مناسبیمتهاي بتواند قیکه طرف روس

 هيروس:  گفت،ی و گازی نفتیهای تهران و مسکو نسبت به همکاری با اشاره به عالقه مندیشافع
 اساس،  نی روند و بر این به شمار م گاز جهادکنندهي تولني دومرانی گاز و ادکنندهي کشور تولنیبزرگتر
 از گاز اروپا یرگ کننده بخش بزني به عنوان تامری سه جانبه با الجزای نشستهای بر لزوم برگزارنيطرف
 .  کردندديتاک
 نده،ی دو ماه آیکی در رانی به سفر به اهي روسی جمهورسیي رني پوتريمی والددي با اشاره به تاکیو

 هی برخوردار است و در اواخر فوریادی زتي از اهمیاسي سیه لحاظ گفت وگوها بهیماه فور:  کرد حیتصر
 .  بود مي خواهکای جمهور آمرسیي و جرج بوش ریی و مقامات اروپاني پوتداریشاهد د

 تي به مسکو، دو طرف با توجه به وضعیرانی ارتبهي عالاتي در سفر هه،ي در روسرانی اري گفته سفبه
 ضرورت تي و عراق، بر اهمانهي میاي افغانستان، آسژهی در منطقه بوانهگي بیروهاي حضور ندیجد

 . کردنددي تاکشتري بیهمفکر
 عالقه مند است که هي کردند و روستی انتخابات در عراق ابراز رضای از برگزارنيطرف:  افزود ني همچنیو

 کشور بر سر موضوع عراق  دوني در مورد عراق آشنا شود و بر ضرورت استمرار مذاکرات برانیبا نظرات ا
 .  داردديو افغانستان تاک

 خزر با اشاره به یای درراموني مقامات تهران و مسکو پري اخی روزهای در مورد گفت وگوهایشافع
 ی ساحلی مشترک از کشورهاییروي نجادیا:  گفتنه،ي زمنی مذاکرات در اعی مسکو به تسریعالقه مند
 یروهاي نحضور زهي انگرو،ي ننی الي رود با تشکی مديرات بود و ام مطرح شده در مذاکشنهاداتيخزر از پ
 .  در منطقه خزر کمتر شودیخارج
 یتهاي فعالگری تواند بر ابعاد دی دو کشور مني بی هسته الی مساای سوال که آنی در پاسخ به ایشافع
 کی و تکنولوژیر فن کاکی روگاهيکار احداث ن:  بگذارد، گفتري دو کشور تاثکی و تکنولوژی صنعت،یفن

 . بگذاردري تواند بر صنعت آن تاثی می در هر کشورروگاهياست و طبعات احداث ن
 
 خوشحال نشوند رانی روسها از چرخه سوخت ادیشا": مهر" در گفت وگو با ی ملتي امنیعالی شوراريدب

  دانند ی مرانی ای از آن را حق قانونیاما برخوردار
  2005ریه  فو20 – 1383  اسفند2ه یکشنب
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 ی دارارانی انکهیممکن است که روسها از ا:  گفترانی ای اسالمی جمهوری ملتي امنیعالی شوراريدب
 کنند که ی صحبت می خود با ما به گونه ایچرخه سوخت است خوشحال نشوند، اما در اظهارات رسم

 .  دانندی ما می ندارند و آن را حق قانونیمخالفت
 با ی اختصاصیی از ترک مسکو در گفت وگوشي پی حسن روحان دکترني االسالم والمسلمحجت

 در ژهی آن بر روابط دو کشور بوري و تاثی خود با مقامات روسی گفت وگوهاجیدرباره نتا" مهر"خبرنگار 
 کرد ره اشاهي روسی جمهورسیي رني پوتريمی خود با والدی به مذاکره طوالنی هسته ایهای همکارنهيزم

 ی هم  نظرات خود را به روشنی هسته الی مسانهي و در زممي اتفاق نظر داشتلیدر اکثر مسا: و گفت 
 . می رساندی و اروپا را به اطالع مقامات روسرانی و روند مذاکرات امی کردانيب

 یحاتيرتسلي وغیحاتي تسلی به همکاردي کاخ سفی منفدگاهی درباره دی در پاسخ به سوالیروحان
ما در :  گفتران،ی در قبال اهي روسرشفافي غاستي آن بر سري و تاثرانی ا کشورها از جملهگریمسکو با د

 یالملل ني که آنها در آژانس بمي خواستی و ممي داشتهي از روسیشتري انتظار بی هسته الیمسا
 کنند، اما فاءی را ای نقش مثبت ترمی که با اروپا داریلی مسانهي فعال تر باشند و در زمی اتمیانرژ

 .ا  در حد انتظارات ما نبوده استاقدامات آنه
 در حد انتظار هي نقش توسط روسیفای به ایادی زدي در داخل کشور، امیاري بسنکهی ااني با بیو

 مي توانی مهم ما است  و در مجموع نمهی همساهيروس:  وجود ندارند، افزود رانی ای اسالمیجمهور
 یملل الني بی در صحنه هاهياز اهرم روس دی بام،یري بگدهی خود نادیاسي را در معادالت سهيروس

 . مي خود را با آنها ادامه دهیزنی تماس و رادی اساس بانی و بر امياستفاده کن
 روسها یچرخه سوخت برا:  گفترانی در ای درباره چرخه سوخت هسته اهي روسدگاهی در خصوص دیو
 را رانی بازار سوخت انکهیا داشته باشد بخصوص ی خاصی معنای و اقتصادیاسي تواند از لحاظ سیم
 .  دانندی از آن خود می فعلیطی در شرابایتقر
 دارند که با توجه به مشکالت دي مساله تاکنی بر اشتريروسها ب:  آور شدادی ی ملتي امنیعالی شوراريدب

 حوصله بخرج دهد تا از دی بارانی ا،ی موضوع چرخه سوخت هسته الي و تحلريو معضالت موجود در تفس
 نهي  که ما در زمله مسانی از ایلي توان گفت که در باطن ممکن است خی عبور کند هرچند مطی شرانیا

 . خوشحال نشوندم،ي برسییسوخت به خودکفا
 رانی در قبال اهي انجام تعهدات روسعی پس شاهد تسرنی توان از ای مای سوال که آنی در پاسخ به ایو
 ای بوشهر و روگاهي ننهي در زمیاسي که عامل سندی گوی مروسها:  بود، گفتی هسته انهي در زمژهیبو
 شود، سوخت ا امضهي و روسرانی اني که پروتکل پسماند سوخت بی سوخت دخالت ندارد و زمانلیتحو

 ی ما نه تنها مانعیاسي که از لحاظ سندی گوی مروگاهي خواهند داد و درباره نرانی الی را تحویهسته ا
  .مي کنی مقی تشوزي خود را نی فن بلکه بخشم،ي کنی نمجادیا
 و راتيي است، تغی مشکالت فنلي بوشهر به دلروگاهي نی در راه اندازري ظاهرا تاخنکهی ااني با بیو

 . امر خواندنی الي را دلهي در روسروگاهي سازنده قطعات نیتحوالت در شرکتها
 

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

  کرد بی غزه را تصوهي طرح تخللي اسرائنهيکاب ليائ اسری دولتویبه گزارش راد
  ٢٠٠۵ فوريه ٢٠ – ١٣٨٣ اسفند ٢يکشنبه 

 ی ساکن در شهرکهایهودی هزار 8 هي طرح تخلمی رژنی انهي ، کابلي اسرائمی رژی دولتوی گزارش رادبه
 .  رساندبی را به تصوی مستقر در چهار شهرک کرانه باخترني شهرک نش300 نينوار غزه و همچن

 مخالف ی را5 موافق در برابر ی را17 طرح با نی فرانسه، ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 به ارتش م،ی رژنی اسي بار از زمان تاسني اولی مصوبه برانی و ادي رسبی ، به تصوی ائتالفنهياعضاء کاب

 بخش، به مالکان نی در ارا انيني اشغال شده فلسطینهاي سرزمزامسال،ي دهد تا پائی را ماري اختنیا
 . آن بازگرداندیاصل
 داشت و نه روز توام با مي خواهشي در پیما نه روزآسان:"  گفتلي اسرائری شارون نخست وزلیآر

 ی ساکنان، شهروندان و خود من می برای مشکلاري گام بسی غزه و شمال کرانه باخترهي تخل،یشاد
 دولت ندهی آی برایاتي حی گامنی هم سخت است اما اهني اعضاء کابیباشد و مطمئن هستم که برا

 ". دی آی بحساب ملياسرائ
 ی برامی رژنی ازغزه، فشارها بر الي کرد با خروج اسرائیدواري ابراز امیستيوني صهمی رژری وزنخست
 کنند، ی می در آن زندگیهودی ني هزار شهرک نش245 که ی کرانه باختری ازبخشهاینيعقب نش

 .ابدیکاهش 
 . دادی منفی طرح رانی بود که به ای از کسانلي اسرائی دارائری وزاهوي نتاننيامينب

 در چند می رژنی که اردي گی صورت می در حاللي اقدام اسرائنی شد که اادآوری دی نکته را بانی انيهمچن
 یرشد باال و مقابله با نرخ یهودی تی حفظ اکثرني تضمی طرح ، در راستانیماه گذشته، از زمان ارائه ا

 تي بیلی درچهارماقع وامي آدومهي در معالی اقدام به گسترش شهرک ساز،یاعراب در کرانه باختر
 . کرده است،یالمقدس شرق

 در کرانه ی اعالم کرد که در نظر دارد مجددًا هزار واحد مسکونلي خاطر اواسط مرداد، اسرائني همبه
 . بسازدیباختر
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  نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده  و ،عراق رويدادهاي 
  

  هزار نفر مجروح 10 کشته و 1462 در عراق ؛ کای ارتش آمریروهاي نتلفات:پنتاگون
  2005 فوریه 20 – 1383  اسفند2ه یکشنب
 شي شدن بی و زخمییکای سرباز آمر462 هزار و کی کشته شدن دستکم - پنتاگون - کای دفاع آمروزارت

 .  کرددیي به عراق تاکنون را تاسي و انگلکایمله ارتش آمر از زمان حگری هزار تن د10از 
 عربستان به نقل از وزارت دفاع ی خبرگزارط،ي محینترنتی اگاهیبه نقل از پا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 ی نظام116 هزار و کی دهد که ی کشور درعراق نشان منی ایروهاي تلفات ندیآمارجد: اعالم کردکایآمر
 حوادث ی در پزي نهي با افراد مسلح کشته شده اند و بقمي مستقیهایري درگانی درجرییکایآمر
 انی به طرق گوناگون و درجرزي نگریهزارتن د10 ازشي جان خود را از دست داده اند ؛ درضمن برمترقبهيغ

 . مجروح شده انداتيعمل
 را یسيز انگل سربا86 شدن تنها شترکشتهي درعراق پسي ارتش انگلی است که فرماندهی درحالنیا

 . کرده بوددیيدرعراق تا
 درعراق یتي چند ملیروهاي تلفات ندی آمارجدی به طورکل- پنتاگون- کای گزارش وزارت دفاع آمربراساس

 ،ینظام11 اي اسپان،ی نظام16 ، لهستان ی نظام18 نی اوکرا،ی نظام20 ايتالیا:  قراراستنیبد
 ،ی هرکدام دو نظاملندی وتای هلند، اسلونی کشورها،ی نظام3 ی اسلواک،ی نظام7بلغارستان 
 . خود را درعراق ازدست داده اندی نظامکی دانمارک، مجارستان، السالوادورهرکدام  ،ی لتون قزاقستان،

 
 .  زخمي برجاي گذاشت130 آشته و بيش از 55هشت عمليات انتحاري در بغداد 

  2005 فوریه 20 – 1383  اسفند2ه یکشنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين در حالي است ) ايسنا(دانشجويان ايران به گزارش خبرگزاري 

 .  بودند ها جان خود را از دست داده  تن در اين ناآرامي91آه طي روزهاي گذشته نيز 
براي دومين سال متوالي در روز عاشورا به عزارداران حسيني ) شنبه(شبه نظاميان عراقي روز گذشته 

 .  تن گزارش شده بود، آمتر است181ا آمار تلفات اين حمله از تلفات سال گذشته آه ور شدند؛ ام حمله
 . در ميان اين آشته شدگان در عراق، يك سرباز آمريكايي نيز در بغداد ديده شد

اند، دولت  در حالي آه اآثريت شيعه براي اولين بار در تاريخ عراق آنترل اين آشور را در دست گرفته
ها عاملي براي ايجاد جنگ  گذارند اين درگيري داران شيعه سوگند ياد آردند آه نميموقت و سياستم

 . داخلي در عراق شود
اين : موفق الربيعي مشاور امنيت ملي دولت موقت عراق، به خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت

د چنين دهن ها اجازه نمي عراقي. هاي انتحاري تالش براي ايجاد يك جنگ مذهبي در عراق است عمليات
 . اي در اين آشور به راه افتد گذارند جنگ فرقه ها متحد خواهند شد و نمي عراقي. امري اتفاق افتد
هايي آه در مساجد شيعه و مكانهاي مقدس در عاشورا بمبگذاري آرده و خود  تروريست: الربيعي افزود

يي، خون   و ناآرامي فرقهدانند، در حقيقت تروريستهايي هستند آه تنها با ايجاد جنگ را مسلمان مي
 . ريزند بيشتري از مسلمانان را بر زمين مي

ي آمريكا از جمله هيالري  ها در عراق، يك هيات پنج نفره از آنگره همزمان با از سرگيري درگيري
ي سبز در بغداد ديدار  آلينتون، همسر رييس جمهور سابق آمريكا با مقامات دولت عراق در منطقه

 . آردند
هاي انتحاري را در حالي مشاهده  در حقيقت شما اين عامالن عمليات:  به خبرنگاران گفتآلينتون

 . اي از شكست اين افراد است اين امر نشانه. آنيد آه مردم به دعا و سوگواري مشغولند مي
تواند  اين حمالت نمي: ي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اعالم آرد يكي از اعضاي برجسته

 . يان شيعه و اقليت سني ايجاد آنداي م تفرقه
 . وي شبه نظاميان را گروه آوچكي خواند آه خواهان ايجاد جنگ داخلي در عراق هستند

شود؛ چرا آه عراق شبيه به افغانستان و يا  يي هرگز در عراق شروع نمي يك جنگ فرقه: وي افزود
تواند بر آن  ها داريم و هيچ امري نمي يي و خويشاوندي با سني ما روابط تاريخي، قبيله. پاآستان نيست

 . تاثير گذارد
 مايلي 20هاي انتحاري، فردي با انفجار خودرويي در پاسگاه ارتش عراق در لطيفيه در  در يكي از عمليات

دست آم هفت عامل انتحاري ديگر در بغداد و اطراف آن .  سرباز عراقي را آشت9جنوب بغداد، 
 . حمالتي را انجام دادند

اين .  آمريكا اعالم آرد آه هنوز مشخص نيست در آدام حمله سرباز آمريكايي آشته شده استارتش
در حالي است آه هيچ ناآرامي و درگيري در آربال، يكي از شهرهاي مقدس عراق آه سال گذشته 

 . انفجارهاي مهلكي در آن به وقوع پيوست، گزارش نشده است
 . يه و آاظميه روي داده استتمام حمالت انتحاري در بغداد و در عظيم

اين حمالت پيش از ظهر روز عاشورا آغاز شد و يك عامل انتحاري با ورود به : پليس عراق اعالم آرد
 تن را 10مسجدي سني در غرب بغداد و منفجر آردن خودش، دست آم سه تن ديگر را آشته و 

 . مجروح آرد
ور شده   در آن تجمع آرده بودند، حملهها هنوز مشخص نيست آه چرا اين فرد به مكاني آه سني

 . ي مشابهي در خارج از مساجد شيعه در خالل مراسم عاشورا انجام شد است؛ اما حمله
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در عمليات انتحاري ديگري، يك شبه نظامي دو پليس گارد ملي عراق را آشته و با منفجر آردن خودش 
 .  تن نيز مجروح شدند10اين واقعه در . در اتوبوسي در آاظميه، يك آودك و شش تن ديگر را آشت

يك عامل انتحاري نيز با منفجر آردن خودش در نزديكي مسجد ندا در : افسر پليس عراق اظهار داشت
 تن نيز 55در اين انفجار . آاظميه، هفت شيعه از جمله سه تن از اعضاي گارد ملي عراق را آشت

 . مجروح شدند
ي آاظميه آشته شدند؛ اما  و عامل انتحاري ديگر در منطقهي يكي از افسران پليس عراق، د به گفته

 . اين دو تن نتوانستند با انجام عملياتهايشان تلفاتي را برجاي گذارند
ي ديگري با انفجار خودرويي در مقابل يك پايگاه گارد ملي عراق در بعقوبه، سه افسر گارد ملي  در حمله

 . آشته و چهار تن مجروح شدند
 . اي به بزرگراه اصلي بغداد نيز شش افسر گارد ملي عراق آشته شدند ارهي خمپ در حمله
مقامات رسمي همچنين از دستگيري دو . ي ديگري در بغداد، هشت تن ديگر نيز جان باختند در حمله

ي ابومصعب الزرقاوي، رهبر القاعده در عراق خبر  تن از رهبران شبه نظاميان از جمله مشاور عالي رتبه
 . دادند

را " پادشاه جنگ جويان مقدس"رييس پليس بعقوبه اعالم آرد، نيروهايش حيدر ابوبواري معروف به 
 . ي الزرقاوي است وي مشاور عالي رتبه. دستگير آردند

اين . دولت عراق همچنين اعالم آرد، آنها يكي از رهبران شبه نظاميان را در موصل دستگير آردند
 ساله معروف به ابونور، يكي از اعضاي سابق حزب 50ر المحمودي مقامات اين فرد را حربي عبدالقاد

 . بعث صدام ديكتاتور سابق عراق معرفي آردند
خبرگزاري فرانسه نيز اعالم آرد، در عمليات انتحاري آه يك شبه نظامي عليه يك اتوبوس حامل زائران 

 .  ديگر مجروح شدند تن40 تن آشته و 19در روز عاشورا در ميدان عدن در بغداد صورت داد، 
 . هاي انتحاري روز عاشورا در عراق خبر داد  تن در عمليات100اين خبرگزاري از مجروح شدن بيش از 

ي ديگر را در بغداد يافته آه پليس معتقد  نيروهاي آمريكايي و عراقي نيز سه خودروي بمبگذاري شده
 . نداست اين خودروها با هدف حمله به زائران شيعه پارك شده بود

شبه نظاميان وفادار به ابومصعب الزرقاوي، در پيامي اينترنتي مسووليت حمله به بعقوبه آه در آن دو تن 
رسد اين حمله براي ترور يك مقام مسوول عراقي صورت  به نظر مي. آشته شدند را برعهده گرفتند

 . گرفته بود؛ اما هنوز اين پيام از سوي مقامات تاييد نشده است
آوك نيز يك سني مرتبط با حزب دموآرات آردستان عراق با شليك گلوله آشته شده بود و در شهر آر

 . در نزديكي شهر بلد جسد پنج سرباز يافت شد
هنوز هيچ گروهي مسووليت حمالت بغداد را برعهده نگرفته است؛ اما شبه نظاميان سني سوگند 

 . دهند خورده بودند تا شيعيان را مورد هدف قرار 
ي  يكي از احزاب اصلي سني عراق اين حمالت را عليه برادران شيعه: ري رويتر نيز اعالم آردخبرگزا
 . گناه، محكوم آرد بي

پاسخ اين جنايات . ما نسبت به مسلمان بودن اين عامالن ترديد داريم: اي اعالم آرد اين حزب در بيانيه
 . هاي آنها باشد هبايد اعتماد بيشتر ميان مردم عراق بدون توجه به مذهب و فرق

سناتور ليندسي گراهام، يكي از جمهوري خواهان آمريكايي آه براي ديدار با مقامات عراقي در قالب 
چيزي آه من از اين سفر : هياتي آمريكايي به اين آشور سفر آرده در يك آنفرانس خبري گفت

سريع از عراق فاجعه آميز خروج . آموختم، اين بود آه ما راه طوالني براي ترك عراق در پيش داريم
مردم عراق سرنوشتشان را در دستانشان دارند و . ماندن بيش از حد نيز غيرضروري است. خواهد بود

 . خواهم صبور باشند ما شرآاي اصلي در اين روند هستيم من از مردم آمريكا مي
  

  کنند یرباره عراق گفتگو م دیی اروپاهی خارجه اتحادیوزرا با بوش ؛ هی سران اتحادداری از دشيفردا و پ
  2005 فوریه 20 – 1383  اسفند2ه یکشنب
 خواهند کرد داری دکای روز قبل از نشست رهبران اروپاو آمرکی فردا دوشنبه یی اروپاهی خارجه اتحادیوزرا

 به تبادل نظر خواهند گری با همدیو درخصوص اصول کمک به آموزش قضات ، افسران و زندانبانان عراق
  .پرداخت

 اتي که گرچه در خصوص جزئندی گوی ها مپلماتی فرانسه، دی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 شرکت ی  برنامه آموزشنی توانند درای می عراق800 ی ال700 کني حاصل نشده است لی توافقینهائ
 .کنند

 است تا نیارد هدف اروپا ا اروپا را برعهده دهی اتحادی دوره ااستی از لوکزامبورگ که ریبنابرگزارشهائ
 . برساندی و اجرائیاتيهرچه زود برنامه را به مرحله عمل

 عراق پس ی در خصوص باز سازیني عالئم خوب و عی کشور اروپائ25 است که نی از ای ها حاکگزارش
 .  کشور خواهند فرستادنی اهی ژانو30از انتخابات 

 ی روز پس از نشست وزراکی هی فور22 در کایپا و آمر اروني بی گفت که  نشست آتدی بازي نکته را ننیا
 با رهبران اروپا کای امور خارجه آمرری جمهور و وزسي رئسی رازاي جرج بوش وکاندولنيخارجه، در بروکسل ب
 . بودد دو طرف در خصوص عراق خواهني شروع مجدد روابط بنیبرگزار خواهد شد و ا

 زي نرانی درباره اهی اتحادنی ای خود به اروپا با اعضاريخ الزم به ذکر است که بوش در سفر انيهمچن
 .گفتگو خواهد کرد

www.iran-archive.com 



 دو مساله نی اني از مسائل مهم مطرح بیکی رود ی خود با گرهارد شرودر که انتظار مداری در دبوش
 ی خواهد بود سعرانی ای اسالمی جمهوری هسته ای و موضع دو طرف در خصوص برنامه هارانیا

 ی برنامه هال کمک به حی براکای و از انتظارات آلمان از آمرابدی دست ی به توافقنبارهیر اخواهد کرد تا د
 . آگاه شودرانی ایهسته ا
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