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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 ايران بايد درخصوص برنامه هسته اى خود تضمين هاى عينى دهد  : شيراک 
  ٨٣ / ١٢ / ٠۶پاريس ، خبرگزارى جمهورى اسالمى 

 انسه عصر پنجشنبه در ديدار با حسن روحانى رييس جمهورى فر" ژاک شيراک "
 دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران ، ازاين کشور خواست تا درخصوص برنامه 

 . هسته اى غير نظامى خود تضمين هاى عينى بدهد
 در پايان اين " اليزه "سخنگوى کاخ رياست جمهورى فرانسه " ژروم بونافون "

 ايران بايد تضمين عينى :  شيراک افزود ديدار در محل کاخ اليزه به نقل از
 .دهد که فعاليت هاى هسته اى غيرنظامىاش ، براى دست يابى به اهداف نظامى نيست 

 چنانچه اين تضمين ها از سوى ايران داده شود،: رييس جمهورى فرانسه افزود 
 اين کشور خواهد توانست از همکاريهاى اروپا درزمينه انرژى هسته اى غيرنظامى

 ز يک سو و همکاريهاى اقتصادى و تجارى، سياسى و امنيتى از سوى ديگر ا
 . برخوردار شود

 ژاک شيراک اظهاراميدوارى کرد که در چارچوب يک گفت وگوى همه جانبه بتوان 
 . به اين نتيجه دست يافت 

 رييس جمهورى فرانسه همچنين اعالم کرد که تمامى کشورهاى اروپايى از گفت 
 ه با ايران دفاع مىکنند و بحث هاى اين نشست نيز به طور شفاف و گو و مذاکر

 . با آمريکا، روسيه و چين در ميان گذاشته مىشود
 چهارشنبه " تونس "دبيرشوراى عالى امنيت ملى کشورمان پس از پايان سفرش به 

 . شب وارد پاريس شد
 يرامون وى عصر روز پنجشنبه با وزراى کشور و امورخارجه فرانسه ديدار و پ

 . آخرين تحوالت پرونده هسته اى ايران با آنان گفت وگو کرد
 سيروس "، "سيد حسين موسويان " حجت االسالم روحانى که دراين سفر يک روزه 

 وى را همراهى مىکنند،" اميرحسين زمانى نيا"، و "محمدرضا البرزى "، "ناصرى
 . صد برلين ترک کرد دقيقه به وقت محلى پاريس را به مق٢٠ / ١۵حوالى ساعت 

  
 از ی ، نشان محکمراکي با شی امروز روحاندارید": مهر" وزارت خارجه فرانسه در گفتگو با یسخنگو

   استرانی ایاصرار اروپا به حل پرونده هسته ا
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 با رانی ای ملتي امنی عالی شوراريمالقات امروز دب:  کرد دي وزارت امور خارجه فرانسه تاکیسخنگو

 و سی از اصرار پاری ، نشان محکمراکي روز پس از مذاکرات بوش و ش2 قاي فرانسه دقی جمهورسيرئ
 .  استرانی ای پرونده هسته اعی بر حل سریاروپا مبن

 ی جمهورسي کرد که رئدیي تاحای، تلو" مهر" با خبرنگار ی تلفنی برد در گفتگوی بسر نمسی که در پاریو
 . دهدی خود با بوش قرار مري مالقات اخاتي جزئانی را در جررانی ، ایرانسه در مالقات با حسن روحانف
 گذشته ی در هفته هاسی به پاری روحانیسفر آقا:  مقام که خواست نامش فاش نشود ، افزود نیا

 ، سی به پارانری ای ملتي امنی عالی شوراري سفر دبمي شده بود ؛ البته ما در زمان تنظیزیبرنامه ر
 .می مالقات با سفر جرج بوش بودنی ایمتوجه همزمان

 که قرار رانی ای اسالمی جمهورسي رئامي پاتي از جزئني وزارت امور خارجه فرانسه همچنیسخنگو
 خود درباره ی موضع رسمسیپار:  کرد و گفت ی اطالعی ابالغ شود ابراز براکياست امروز به ژاک ش

 . را منتشر خواهد کردزهيخ ال مالقات امروز کاجینتا
 ی پرونده هسته ای تمام طرفهااني و در مکيپلماتی سطوح دی در برخییاختالف نظرها:  کرد دي تاکیو
 ، رانی ای پرونده هسته ایاسي مقامات فرانسه به راه حل سدي شود ؛ اما تاکی مشاهده مرانیا

 . استريي قابل تغري قاطع و غیموضع
  
 ی جمهور فرانسه براسيبا رئ//  خوب و سازنده بود راکيمذاکرات با ش: ی ملتي امنیعالی شوراريدب

  داند ی مرانی را حق ای در سوخت هسته اییفرانسه خودکفا // میدي مذاکرات به توافق رسعیتسر
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 کرد و گفت با یابیسه مثبت ارز جمهور فرانسي امروزش را با رئی گفتگوهای ملتي امنیعالی شوراريدب
 .  کند داي پیشتري و اروپا سرعت برانی ای تا مذاکرات هسته امیدي به توافق رسی درباره راه حلراکيش
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 امي موضوعات پنی با شبکه خبر درمورد مهمتریی در گفتگویدکترحسن روحان" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 مذاکرات امروز در ی فرانسه  و  دستاوردهایهور جمسي رئراکيژاک ش  جمهور به سي رئی خاتمیآقا
 ی اته روند مذاکرات هسی جمهورفرانسه از کندسي به رئامي جمهورکشورمان درپسيرئ:  گفتسیپار
 ی که با بنده انجام می خواسته است  که با مذاکراتراکي کرده  و از شی و اروپا  ابراز نگرانرانی انيب
  .مي کنادي مسئله پنی ای برای راه حلرديگ
 وسازنده بود و عالوه بر بحث درباره مسائل منطقه به دي مفصل ، مفراکيمذاکرات ما با ش:  افزود یو
 داشته ی ازموارد همکاریاري در بسمي توانی  و ممی دارشتري بیزنی به راازي که نمیدي رسجهي نتنیا

 لي را به تفصیم اسالیهور و روند مذاکرات ما نقطه نظرات جمی  مسائل هسته انهي  ،  درزمميباش
  .می کرداني براکي شی آقایبرا
 ی بر داشتن فناوررانی ای اسالمی برحق جمهوردي ضمن تاکراکيش:  گفت ی ملتي امنیعالی شوراريدب

 کرده حی آن تصردي در تولیی و خودکفای حق داشتن سوخت هسته اني و همچنی هسته ازيصلح آم
 . نرودی به سمت ساخت سالح هسته ارانی که ا استنی موجود  ایاست که تنها نگران

 جمهور فرانسه  را خوب و سي  امروزش با رئی در ادامه گفتگو با شبکه خبر گفتگوهای روحاندکتر
 به مذاکرات سرعت مي آن بتوانقی که از طرمیدي رسی  به راه حلراکيبا ش:  کرد و گفت فيسازنده توص

  می قرار دادق که مورد توافی رود با فرمولی مشيرات کند پ مذاکی که  مقداری و در بخش هسته اميده
 . کند داي سرعت الزم را پمیدواريام
 مطرح زي موارد مذاکرات او با بوش نراکي در گفتگو با شنکهی  با اشاره به ای ملتي امنیعالی شوراريدب

 کایمهور آمر جسي با رئداری جمهور فرانسه در دسي  رئمی که متوجه شدیشده است گفت  تا جائ
 . داشته  است رانی ای اسالمی نسبت به جمهوریمواضع خوب و مثبت

با  :  مطرح خواهد کرد افزود ی که با مقامات آلمانی درباره سفرش به آلمان و موضوعاتی روحاندکتر
 رانی ای اسالمی گفتگو و نقطه نظرات  جمهوریشرودر صدراعظم آلمان هم  درباره مسائل هسته ا

 مطرح شد با شرودر هم راکي تحرک بهتر درمذاکرات با شی که برایی هاوهيش.  هد شد خواحیتشر
 .  کردميمطرح خواه

 ی کرد  در سفر فرانسه و آلمان مذاکرات به سمتیدواري ابراز امانی در پای ملتي امنیعالی شوراريدب
  . دی بدست آیحظه ا قابل مالشرفتي سه ماه  پانی قابل قبول باشد و در پارانی ایحرکت کند که برا

  
 اي ايران متحد هستند آمريكا و اروپا در تالشها براي خاتمه بحران هسته:بوش در اسلواآي
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رئيس جمهوري آمريكا گفت واشنگتن و متحدان اصلي اروپاييش در تالشها براي : خبرگزاري فارس

 .اي ايران متحد هستند تمه بحران هستهاستفاده از ديپلماسي به منظور خا
، نخست »ميكوالس زوريندا«امروز پس از ديدار با » جرج بوش«به گزارش آسوشيتدپرس از براتيسالوا، 

ما يك هدف داريم آه روحانيون را متقاعد آنيم بمب «: وزير اسلواآي در جمع خبرنگاران مدعي شد
 » .اي نداشته باشند هسته

اميدواريم توانايي يافتن راه حلي ديپلماتيك را داشته . ن هدف متحد هستيمما در اي«: وي افزود
 » .باشيم

اين در حالي است آه پايتخت اسلواآي به منظور ديدار بوش با رهبران ارشد اين آشور تحت تدابير 
 . شديد امنيتي قرار داشت

ه به طور خصوصي با ، رئيس جمهوري روسي»والديمير پوتين«بوش پيش از نشست بعدازظهر خود با 
 . ، رئيس جمهوري اسلواآي ديدار آرد»ايوان گاسپارويچ«

محيطي در هواي بسيار سرد شهر براتيسالوا جمع شده و عليه سفر  در عين حال دهها فعال زيست
 . بوش به آشورشان تظاهرات آردند

نيم آه آنها پيمان آ ما به اين دليل تظاهرات مي«: ، سخنگوي صلح سبز اسلواآي گفت»ژوراژ ريزمان«
 » .اند آيوتو در خصوص گرم شدن هواي آره زمين را امضا نكرده

  
  به لندنیاعالم مواضع دولت بريتانيا در آستانه سفر روحان

  2005 فوریه 24 – 1383 اسفند 6ه پنج شنب:بی بی سی - فرهمندمهرداد
يتانيا که به منظور مذاکره بر  ايران به بری امنيت ملی عالی دبير شورا،ی آستانه سفر حسن روحاندر

 از سخنگويان وزارت امور ی صورت خواهد گرفت، يکیبريتانياي  ی ايران با مقامهایسر فعاليت هسته ا
آلمان بر اساس   و ه بريتانيا، فرانسی با خبرنگاران اعالم کرد که دولتهایخارجه بريتانيا در نشست

 ی بر اينکه ايران بايد فعاليت خود برایوضع خود مبن که با ايران امضا کرده اند بر میموافقتنامه ا
  . هميشه متوقف کند مصرندی را برای اورانيوم و توليد سوخت اتمیساز  ی غنی به فناوریدستياب

 از ی اورانيوم و برخورداری سازی بارها تأکيد کرده اند که غنی ايرانی است که مقامهای در حالاين
 دانند و به هيچ وجه حاضر به دست برداشتن از حق یخود م ور  را حق کشیچرخه توليد سوخت اتم

  .خود نيستند
 ی تا آنجا پيش رفته اند که پيشنهاد داده اند مجلس شورای ايران حتی سياسی جناحهایبرخ

 از مراجع تقليد بخواهند با ی اورانيوم کنند و حتی سازیغن  دولت را موظف به ی با تصويب قانونیاسالم
  . اعالم کنندی اورانيوم را تکليف شرعی سازیغن ،یصدور فتو
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 اورانيوم به اروپاييها ی سازی غنی دست برداشتن از فناوری که برای معتقدند که تعهدی ايرانیمقامها
  . را از سر بگيرندی به اين فناوری دستيابیبرنامه خود برا  بايد ی است و بزودیداده اند موقت

 اورانيوم در ی سازی برنامه غنی داده، از سرگيرینامه با طرف اروپاي که ايران در توافقی تعهدهرچند
 یاروپاييها تشخيص دهند که اين برنامه به توليد جنگ افزار اتم  دهد که ی میايران را موکول به زمان

  . شودی نمیمنته
ه فعاليت  وزارت خارجه بريتانيا تأکيد کرده است که اروپاييها همچنان نسبت بی اين ميان، سخنگودر
 ی اورانيوم را از سرگيرد از شورای سازیاينکه ايران برنامه غن  دارند و به محض ی ايران نگرانيهايیاتم

  .رد برخورد با ايران تصميم بگيیامنيت سازمان ملل متحد خواهند خواست تا برا
 یطرف اروپاي وزارت خارجه بريتانيا دولت ايران هنوز حاضر نشده است آن گونه که ی گفته سخنگوبه
 خود را فاش کند و در حال حاضر در تأسيسات هسته یهسته ا  خواهد اطالعات مربوط به فعاليت یم
 شده که دولت فتشده يا  ی قرار گرفته، تجهيزات و مواد آلوده به اورانيوم غنی ايران که مورد بازرسیا

  .ست آنها نداده ای در مورد علت آلودگیايران هنوز توضيح قانع کننده ا
 متوقف ی وزارت خارجه بريتانيا در عين حال تصريح کرده که به نظر دولت بريتانيا، ايران در پیسخنگو

 فاصله بسيار ی اورانيوم با ساخت جنگ افزار اتمی سازیغن  مربوط به یساختن بخش عمده فعاليتها
  . کاسته استراناي  ی بريتانياييها نسبت به برنامه اتمی پيدا کرده و همين موضوع از نگرانیزياد
 به ايران در قبال ی امتيازات اقتصادی در پاسخ به اين پرسش که موضع دولت بريتانيا نسبت به اعطایو

 اورانيوم چيست گفته که دولت بريتانيا در مطرح کردن ايده چنين یساز  یدست کشيدن آن کشور از غن
  .يست فرانسه و آلمان هم نظر نی با ايران با دولتهایمعامالت
 پيشنهاد کرده اند که در ی فرانسه و آلمان در سفر جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا به اروپا به ورهبران

 شود و به یاورانيوم به ايران اجازه دهند عضو سازمان تجارت جهان  ی سازیقبال متوقف کردن برنامه غن
  . ايرباس بپردازدی مسافربریخريد هواپيماها

 در ميان ی آمريکايیفته است که اين پيشنهاد را با ديگر دولتمردان و مقامها جمهور آمريکا گرئيس
  .خواهد گذاشت

 بريتانيا، فرانسه و آلمان ی که دولتهای گويد که مذاکراتی وزارت امور خارجه بريتانيا همچنين میسخنگو
 شود و ديگر ی نم ايرانیآغاز کرده اند منحصر به فعاليت اتم  توافقنامه با اين کشور یپس از امضا

صلح ميان فلسطينيان   وند ايران، همچون موضع اين کشور در قبال ری اين دولتها از سياستهاینگرانيها
    . شودیو اسرائيل، نقش ايران در عراق و وضعيت حقوق بشر در ايران را نيز شامل م

  
 اتمی ضرورت اعمال فشار به جمهوری اسالمی برای ترک برنامه تسليحات : فارن افرز
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 در شماره اخير خود تحليل مفصلي از اوضاع سياسي، اقتصادي و Foreign Affairsنشريه فارن افرز 
در بخش نخست افتراق دیدگاه ها در رهبری سياسی، به خصوص در مورد . اجتماعي ايران دارد

رفت و اینک در بخش پاياني اين تحليل اشاره سياست خارجی جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار گ
: فارن افرز مي نويسد. اي شده است که غرب و به ويژه آمريکا چه برخوردي با ايران بايد در پيش بگيرند

از آنجايي که مسائل اقتصادي براي رهبري سياسي ايران حائز اهميت بسيار است، واشنگتن بايد با 
 . سعه اقتصادي مهم هستند، رابطه تنگاتنگي ايجاد کندکشورهايي که براي ايران از جهت تو

در حالي که سياست خارجي ايران در پي برقراري تعادلي است تا بتواند هم ): راديو فردا(نادر وکيلي 
دسترسي به تحقق اتمي را تحقق بخشد و هم نيازهاي اقتصاديش را برآورده کند، واشنگتن از اين 

. عي استفاده کند تا موانعي بر سر راه برنامه هاي اتمي ايران بگذاردفرصت پيش آمده مي تواند به نو
از آنجايي که مسائل اقتصادي براي رهبري سياسي ايران حائز اهميت بسيار : فارن افرز مي نويسد

است، واشنگتن بايد با کشورهايي که براي ايران از جهت توسعه اقتصادي مهم هستند، رابطه 
ين کشورهايي مانند اروپاي غربي، ژاپن، روسيه و چين از طرف آمريکا ترغيب چن. تنگاتنگي ايجاد کند

 . شوند تا با يکديگر همکاري نزديکي برقرار کنند
اين کشورها به نوبه خود بايد معيار اعطاي امتيازات اقتصادي را به ايران و به ويژه در رابطه با هدف هاي 

يگر اين کشورها بايد ايران را تحت فشار جدي قرار دهند به عبارت د. برنامه هاي هسته ايش تغيير دهند
با برجسته کردن و . تا ايران بين برنامه هسته اي يا بهبود برنامه هاي اقتصادي سالم يکي را انتخاب کند

تکرار اين دو را موجود پيش روي ايران اين نتيجه را دارد که ايران ناچار است نهايتا بين امتيازاتي را که در 
 پذيرش همکاري دريافت مي کند و بهايي را که در غير اين صورت متحمل مي شود، يکي را صورت

 . انتخاب کند
در گذشته اختالف نظر بين آمريکا و متحدانش درواقع به نفع ايران تمام شد و اين : فارن افرز مي نويسد

 آمريکا 1990در دهه . رودکشور توانست از برگزيدن فقط يک راه از راه هايي که به آن اشاره شد طفره 
در . با تحريم اقتصادي منسجم و محکم و با يک برنامه پنهاني سياست اعمال فشار و زور را تعقيب کرد

از سوي ديگر ايران با . همان حال اروپايي ها حتي از ديد قطع روابط تجاري خود با ايران خودداري کردند
ا را به مقابله با آمريکا واداشت و از اين طريق صادش، اروپبهره گيري از تاثيرات تحريم هاي آمريکا بر اقت

آشکار شدن اين . اما امروز اوضاع متفاوت است. توانست برنامه هاي مخفيانه هسته ايش را پيش ببرد
که ايران از هر زمان ديگري به توليد سوخت الزم براي برنامه هسته ايش نزديکتر شده مي تواند عامل 

 .  سوي غرب شودموثري به يک اتحاد يکپارچه از

www.iran-archive.com 



در دهه نود اروپايي ها به علت مدارک و شواهد مبهم دردسرآفريني هاي ايران را غالبا ناديده مي 
گرفتند، اما اکنون با ارائه مدارک جديد از طرف سازمان بين المللي انرژي اتمي در مورد فعاليت هاي 

هنوز هم معلوم نيست . ديده بگيرندايران جهت غني سازي اورانيوم، اروپايي ها نمي توانند آن را نا
اروپايي ها تا چه حد فعاليت هاي اتمي ايران را جدي مي گيرند، گرچه در ظاهر و در بيانيه هاي 

فارن افرز نتيجه گيري مي کند بنابراين در . عمومي و خصوصي سر و صداي زيادي به راه انداخته اند
ران اعمال کرد تا تهران دست از برنامه اتمي شرايط کنوني مي توان يک سياست چندجانبه را بر اي

اين همکاري نزديک بين آمريکا و متحدانش بايد بيانگر دوراهي که نهايتا به مساله ايران ختم مي . بردارد
 . شود باشد

از يکسو ايران تعهد مي کند تا از هر نوع فعاليت هسته اي خودداري کند، بازرسي جمعي را مي پذيرد 
از سوي ديگر آمريکا تحريم اقتصادي را لغو مي کند و ادعاي . روريسم پايان مي دهدو به حمايت از ت

ايران در مورد برگرداندن اموال محمدرضا شاه پهلوي را تحقق مي بخشد و غرب با ورود به ايران به 
سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني که منافع زيادي براي ايران خواهد داشت 

 .قت مي کنندمواف
 

 سفر بوش و تداوم بحران اتمى جمهورى اسالمى ايران  
  2005 فوریه 24 – 1383 اسفند 6ه  پنج شنب: رادیو آلمان-جمشيد فاروقى

بدون . سفر جورج بوش به اروپا نتوانسته است تاثيرى بايد و شايد بر بحران اتمى ايران داشته باشد
 . حل بحران اتمى ايران ممكن نيستهميارى و همكارى تنگاتنگ آمريكا و اروپا

بحث و گفتگو بر سر چند و چون رويكرد به برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران در آانون توجه دولتمردان 
سفر مسالمت جويانه جورج . الملل قرار دارد اروپا و آمريكا و همچنين مفسران و تحليلگران سياست بين

هاى برداشتن گامى عملى در   نيز نتوانسته است زمينهبوش به اروپا و سخنان ديشب وى در آلمان
جورج بوش ديشب نقش آلمان و صدراعظم اين آشور، . راستاى حل بحران اتمى ايران را فراهم آورد

گرهارد شرودر و همچنين ديگر رهبران اروپا در زمينه حل ديپلماتيك بحران اتمى ايران را مورد ستايش 
 . ديپلماتيك براى بحران اتمى ايران سخن راندقرار داد و آشكارا از راه حل 

آانداليزا رايس، وزير امور خارجه جديد آمريكا در جريان سفر اروپايى . اين اما تنها يك سوى ماجراست
اند آه آنان  خود و همچنين جورج بوش پيش از آغاز سفر اروپايى خويش بارها بر اين نكته تاآيد ورزيده

چنين اظهاراتى پوشيده . ا حل بحران اتمى ايران از نظر دور نخواهند داشتهيچ امكانى را در ارتباط ب
 . حكايت از آن دارد آه آمريكا در صورت لزوم حاضر است با آاربست قوه قهر با مشكل ايران روبرو شود

اگر ما در اين لحظه بخواهيم جمع بستى از نتايج تا . سفر اروپايى جورج بوش به پايان نرسيده است
 سفر رييس جمهور آمريكا به اروپا ارائه دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد آه آمريكا و اروپا در آنونى

آمريكا آه پيش از شروع جنگ عراق بر . اند جريان اين سفر به لزوم همكارى تنگاتنگتر خود اعتراف آرده
تجربه جنگ در عراق المللى است، از  اين باور بود آه به تنهايى قادر به حل بسيارى از مشكالت بين

آموخت آه اين امر بدون هميارى ديگر آشورهاى غرب و همچنين آشورهاى ذينفوذ در بحرانهاى 
اروپا نيز به تجربه دريافته است آه حل مشكالت و بحرانهاى . اى ممكن و ميسر نيست منطقه
 .استبحران اتمى ايران مويد همين موضوع . المللى بدون همراهى آمريكا ممكن نيست بين

دولتمردان ايران تا آنون بارها از سطح گفتگوهاى خود با سه آشور آلمان، بريتانيا و فرانسه در ارتباط با 
ناخرسندى ايران از اين گفتگوها ربطى به تنها مسائل . اند امر غنى سازى اورانيوم ابراز نارضايتى نموده

بديهى . در اين مذاآرات نيز مربوط ميشودبلكه به عدم همراهى آمريكا . مطروحه در اين مذاآرات ندارد
است آه تالشهاى ديپلماتيك اروپا مادام آنكه با حمايت آمريكا توام نگردد، ضمانت اجرايى نخواهد 

از همين رو مسووالن ايران بارها پوشيده و آشكارا خواستار دريافت تضمينى در اين رابطه . داشت
آنون حاضر نشده است رسما چنين تضمينى را در اختيار و اين در حالى است آه آمريكا تا . اند شده

. جورج بوش خاك آلمان را ترك آرد و به سفر اروپايى خود ادامه داد. جمهورى اسالمى ايران قرار دهد
 .حال آنكه از حدت و دامنه بحران اتمى ايران هيچ آاسته نشده است

  
 ايران نبايد به سالح اتمی دست يابد: توافق بوش و پوتين

  2005 فوریه 24 – 1383 اسفند 6ه پنج شنب:بی بی سی 
 فوريه در يک مصاحبه مطبوعاتی مشترک با والديمير 24جورج بوش، رئيس جمهوری آمريکا روز پنجشنبه 

جمهوری روسيه گفت آمريکا و روسيه توافق کرده اند که ايران و کره شمالی نبايد صاحب  پوتين رئيس 
  .سالح های اتمی شوند

  .وش، در براتيسالوا، پايتخت جمهوری اسلواکی، با والديمير پوتين، ديدار کردجورج ب
 متوجه آمريکا 2001آقای بوش گفت که والديمير پوتين، تهديدهايی که از زمان حمالت يازدهم سپتامبر 

  .گفته وی، روسيه نيز با آنها روبرو بوده است بوده را درک کرده، تهديدهايی که به 
وسيه نيز در اين جلسه گفت روسيه و اياالت متحده منافع مشترک درازمدت و اهداف رئيس جمهور ر

  .استراتژيکی دارند
روسيه معموال مورد انتقاد سازمانها و گروه های فعال در امور حقوق بشر است اما جورج بوش در اين 

يش کرد اما گفت پيشرفتهای شگرف در اصالحات دمکراتيک خواند ستا جلسه از روسيه به خاطر آنچه 
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آزادی ها و عمق دادن بيشتر به  که مالحظات و نگرانی های خود را در مورد اهميت گسترش بيشتر 
  . دمکراسی با وی به صورت دوستانه و سازنده در ميان گذاشته است

رئيس جمهور روسيه در اين مورد گفت که دمکراسی در روسيه بازگشت ناپذير است و به گفته وی 
  .خاب خود را کرده استروسيه انت

آقای بوش گفت روسيه و آمريکا توافق کرده اند که مذاکرات مربوط به ورود روسيه به سازمان تجارت 
  . جهانی را امسال به نتيجه برسانند

 آخرين مرحله سفر جورج بوش
 رياست سفر به براتيسالوا آخرين مرحله از نخستين ديدار آقای بوش از اروپا پس از انتخاب مجدد به

  .راهی آمريکا شد جمهوری آمريکا بود و او پس از اين ديدار 
وی نخست در بروکسل با رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا و پيمان ناتو مالقات کرد و سپس برای 

  .شد گفتگو با صدراعظم آلمان عازم آن کشور 
، رييس جمهوری روسيه، در صدد از قبل نيز انتظار می رفت جورج بوش در مالقات با والديمير پوتين

مخالفت دولت روسيه با حمله نظامی به عراق به سردی گراييده  ترميم روابط دو کشور برآيد که در اثر 
  .بود

تا قبل از حمله نظامی به عراق، آقايان بوش و پوتين روابط شخصی گرمی داشتند اما موضع روسيه در 
  . پوتين روابط دو کشور را تا حدودی تيره کرده استآقای مورد جنگ عراق و رويکرد داخلی دولت 

همچنين رييس جمهوری آمريکا، که گسترش دموکراسی در جهان را از جمله هدف های مهم سياست 
جمهوری خود اعالم داشته، خواهد کوشيد ديدگاه خود در اين  خارجی آن کشور در دوره دوم رياست 
  .زمينه را برای والديمير پوتين تشريح کند

 انتقادهای قبلی
آقای بوش پيش از ديدار با والدمير پوتين، در سخنانی در جريان اقامت خود در اروپا، سياست داخلی 

  .جنبه هايی از آن را مغاير دموکراسی دانسته بود دولت روسيه را مورد انتقاد قرار داده و 
  .وسيه ابراز ناخرسندی کرده بودوی به خصوص از برخورد دولت والديمير پوتين با رسانه های گروهی ر

مقامات آمريکايی همچنين در مورد نقش دولت روسيه در متالشی کردن شرکت نفتی يوکوس، که 
صورت گرفته، و محدوديت آزادی رسانه های گروهی، به  گفته می شود با انگيزه های سياسی 

  .بوده اند سانه ها نگران خصوص راديو و تلويزيون و دسترسی نامتوازن نامزدهای انتخاباتی به ر
روز سه شنبه، رييس جمهوری آمريکا گفت که نه تنها خود وی، بلکه رهبران اروپايی نيز در مورد شرايط 

مهم است که پرزيدنت پوتين نه فقط ديدگاه مرا به طور خصوصی "  روسيه ابراز نگرانی کرده اند و افزود 
مذاکره با رهبران اروپايی از  نی هايی نيز آگاه شود که در بشنود، که خواهد شنيد، بلکه از برخی از نگرا

   ."آنان شنيده ام
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

 برچيدن تحريم تسليحاتى عليه چين، مناقشه بعدى ميان آمريكا و اتحاديه اروپا؟  
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اما بر خالف . ديه اروپا چين را بعنوان يك شريك تجارى مهم ارزيابى مينمايندهم آمريكا و هم اتحا
اروپائيان آه تصميم به برچيدن تحريم تسليحاتى چين در تابستان آتى دارند، آمريكا همچنان مخالف اين 

 .مسئله است
ى، دولت پانزده سال پيش اتحاديه اروپا، پس از سرآوب خشن جنبش دموآراتيك در ميدان صلح آسمان

از آن زمان تاآنون چين نه تنها تبديل به يك قدرت اقتصادى . چين را مورد تحريم تسليحاتى قرار داد
جهانى شده، بلكه در عرصه نظامى نيز با خريد  بيش از سيزده ميليارد دالر هواپيماهاى مافوق صوت، 

.  منطقه تبديل شده استناوشكن، زير دريائى و موشك از روسيه  به يك قدرت بال منازع نظامى در
جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در . تجهيز ارتش خلق چين با سو ظن از سوى آمريكا دنبال ميشود

فروش اسلحه و تكنولوژى به « :مصاحبه اى آه در اين هفته در بروآسل انجام داد در اين باره ميگويد
 است آه اين امر باعث برهم چين باعث بروز نگرانى در آشور من شده است، دليل نگرانى ما اين

 .»ريختن باالنس و توازن قدرت بين چين و تايوان ميگردد
البته باز شدن .  از چين جدا شد و از آن زمان تاآنون از سوى آمريكا حمايت ميشود١٩۴٩تايوان درسال 

نون فضاى سياسى بين چين و آمريكا از دوران نيكسون و برسميت شناختن چين از سوى آمريكا نيز تاآ
در اين امر خللى ايجاد نكرده است، اما از سوى ديگر دولت چين در صورت اعالم خودمختارى از سوى 

 . تايوان تهديد به جنگ آرده است
 هزار نيروى نظامى در منطقه جنوب شرقى آسيا داراى عالئق ٨٠بر خالف آمريكا آه با استقرار 

هم آمريكا و هم اتحاديه . اين منطقه برخوردار نيستاستراتژيك است، اتحاديه اروپا از چنين عالئقى در 
اما بر خالف اروپائيان آه تصميم به برچيدن  . اروپا چين را بعنوان يك شريك تجارى مهم ارزيابى مينمايند

مايكل اوهانلون . تحريم تسليحاتى چين در تابستان آتى دارند، آمريكا همچنان مخالف اين مسئله است
چين از سوى هيچ « :موسسه تحقيقاتى بروآينگ واشنگتن در اين باره ميگويديك متخصص امنيتى از 

آس و به هيچ دليلى مورد تهديد نيست آه دليل برچيدن تحريم تسليحاتى را بخاطر دفاع از خود موجه 
و قبل از . ما بايد به اين امر اشراف داشته باشيم آه چين خواهان قدرت بيشتر در منطقه است. نمايد
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ين و تايوان اختالفات خود را آنار بگذارند صدور هر نوع اسلحه اى به چين ميتواند به پتانسيل يك اينكه چ
 .»اختالف نظامى آه به قيمت جان سربازان آمريكائى تمام خواهد شد، بيافزايد

بر خالف مواضع اروپائيان در مورد مناقشه عراق آه از سوى دمكراتها قابل فهم بود، در مورد برچيدن 
ريم تسلحاتى چين از سوى اتحاديه اروپا، اينبار همه جناح هاى سياسى در آمريكا داراى وحدت نظر تح

تام النتوس سناتور عاليرتبه دمكرات آه عضو آميسيون بين المللى مجلس سناى آمريكا است . هستند
اينگونه بنظر ميرسد . ميگويد آه براى اروپائيان منافع اقتصادى با ارزش تر از جان سربازان آمريكائى است

  .  آه مناقشه بعدى بين اتحاديه اروپا و دولت آمريكا بر سر صدرو اسلحه به چين اجتناب ناپذير باشد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند6: مرور روزنامه های تهران
  2005 فوریه 24 – 1383 اسفند 6ه پنج شنب:بی بی سی

ن روز هفته تهران در گزارش های مفصلی از سفر جورج بوش، رييس جمهور روزنامه های صبح آخري
بوش آمريکا، به اروپا از زبان وی حمله نظامی به ايران را مضحک توصيف کرده و از قول رييس جمهوری 

  .فرانسه نوشته اند بايد به ايران امتياز داد
ی امروز صبح سخنان رهبر و رييس همزمان با ادامه مذاکرات هسته ای ايران و اروپا، روزنامه ها

  .جمهوری را در صدر اخبار خود آورده اند
به نوشته روزنامه ايران آيت اهللا خامنه ای گفته است آمريکا برای مخالفت با دستيابی کشورهای ديگر 
به دانش هسته ای می گويد ما به کشورهای ديگر در خصوص سالح هسته ای اطمينان نداريم که در 

ايد گفت، ما هم به آنان اطمينان نداريم زيرا تجربه خطر استفاده از سالحهای کشتار جمعی اين صورت ب
از جانب آنها بسيار زياد است همانگونه که حتی در عراق از بمب های اتمی ضعيف شده استفاده 

  . کردند
هار نظر به نوشته همين روزنامه، محمد خاتمی، رييس جمهوری هم درباره تهديدهای جديد آمريکا اظ

کرده و گفته است اياالت متحده در پی ضربه زدن به ايران است و من معتقدم اگر مختصر عقلی داشته 
باشند بايد بدانند که نمی توانند و اگر بتوانند هزينه ای که آنها می پردازند بيش از هزينه ای است که 

  . ما می پردازيم 
رنگاری درباره مذاکرات ايران و اروپا گفته با اروپا محمد خاتمی به نوشته همشهری همچنين در پاسخ خب

به توافق رسيده ايم ولی آنها تضمين می خواهند و تضمينشان هم توقف کامل فعاليت های هسته ای 
است، ما هم تضمين می خواهيم که حق ما برای استفاده صلح آميز از اين انرژی به رسميت شناخته 

  .شود
ص کشته ها و زخمی های زلزله زرند در سومين روز پس از اين حادثه گزارش هايی از آمار ضد و نقي

بخش بزرگی از صفحات روزنامه های صبح امروز را به خود اختصاص داده که همراه با عکس ها و گزارش 
  . هزار چادر دارد٢٠های خبرنگاران خود نوشته اند اسکان موقت زلزله زدگان نياز به 

  . د کشته شدگان زلزله هنوز رو به افزايش استبنا به نوشته آفتاب يزد تعدا
حيات نو اقتصادی از زبان مسئووالن محلی نوشته اکثر کسانی که کشته شده اند نه از فروريختن آوار 

بر سرشان، بلکه به علت خفگی و ماندن در زير آوار جان داده اند اما در همين حال به نوشته همشهری 
 به دليل وجود خانه های خشت و گلی در روستا ها، زلزله هايی حداد عادل، رييس مجلس، گفته است

که مشابه آن ها در نقاط ديگر جهان تلفات ندارد در کشور ما چندصد نفر کشته می دهد و اين امر نياز 
  . به مقاوم سازی را مستمر می کند

ر سال های اخير همشهری در مقاله ای با اشاره به تلفات بسيار زلزله ها در شهرهای مختلف کشور د
نوشته است اين همه مرگ و نيستی در شهرهايی که کل جمعيت آن ها با روستاها و مناطق 

بوده است، همگان را به فکر می برد که » کم« هزار نفر بوده و احتمال زلزله درآن نيز ٣٠پيرامونی فقط 
  پيوندد چه می شود؟، به وقوع ب»خيلی زياد«اگر در تهران ده ميليون نفری آن پيش بينی زلزله 
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