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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
  

  يي نيروگاه بوشهر ايران را آماده آرد روسيه سوخت هسته: ايتارتاس
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يي اولين رآآتور نيروگاه برق  اعالم آرد، سوخت هسته" بيرسك نويسي"ي تغليظ شيميايي  آارخانه
يي ايران در بوشهر را توليد آرده و آماده است تا اين محموله را در هر زمان و به هر ميزان آه الزم  هسته

 . باشد، تحويل دهد
، يك سخنگوي روابط عمومي اين آارخانه امروز )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اعالم نكرد آه اين مواد " مالحظات ضد تروريستي"وگو با خبرگزاري ايتارتاس به دليل  در گفت) هشنب سه(
 . شوند سوختي در آجا نگهداري مي
 . اندازي شود  ميالدي راه2006يي بوشهر قرار است در سال  اولين رآآتور نيروگاه برق هسته

اند و مبلغ اين قرارداد   ميالدي امضا آرده1995ايران و روسيه قرارداد ساخت رآآتور بوشهر را در سال 
 . بيش از يك ميليارد دالر است

هاي سوختي در  ي سوخت و ميله ترين توليدآننده بزرگ" بيرسك نويسي"آارخانه تغليظ شيميايي 
اين آارخانه تا به حال محصوالتش را به بلغارستان، . يي است هاي برق هسته روسيه براي نيروگاه
 . پن و آانادا نيز صادر آرده استجمهوري چك، ژا

  
  صادر کرد هياني بکی حکام ی شورای در نشست کنونی درباره تمام موضوعات مورد بررسیالبرادع
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 مدت و اني می های استراتژ،ی هسته ای های بررس،ی هسته ایمنی و اتي امن،ی هسته ایتکنولوژ

 حکام در ی شورای خطاب به اعضای محمد البرادعهياني بی سرفصل هایکيکن تی های همکارعیتوز
 .  روز نشست بودنیآغاز
 ری مدی محمد البرادع،ی اتمی انرژی المللني آژانس بی خبرتی مهرو به نقل از سای گزارش خبرگزاربه

 حکام یا روز نشست شورني نخستی روز گذشته همزمان با برگزاری اتمی انرژی المللنيکل آژانس ب
 .  گفتن سخی از موضوعات متعددهياني بنی صادر کرد و در ای اهياني شورا، بنی ایخطاب به اعضا

 را در بر ی نشست موضوعات متعددنی ما در ایبرنامه کار:  گفتهياني بنی ای کل آژانس در ابتداریمد
 نیاز هم درا بی و بررسیمنی ا،ی تکنولوژیعنی آژانس ی کارتي فعالی اصلطهيسه ح. ردي گیم

 رنشان را خاطی از آنها نکات ضرورکی کنم درباره هر ی می ما خواهد بود و من سعیسرلوحه گفتگوها
 . کنم
 تیری مد،ی بشری سالمت،ی هسته ایروي نی شاخه هاری با زی هسته ای در ادامه درباره تکنولوژیو
سپس درباره .  سخن گفتیوتکنولوژ در نانوي اکتوی آب، استفاده از رادنهي مزارع و استفاده بهداریپا
 ی هایبررس و بعد ی از مواد هسته ایکیزي شاخه قرارداد حفاظت فری با زی هسته ایمنی و اتيامن

 محدود، ی پروتکل ها،ی و پروتکل الحاقی پادمانی توافق نامه هاتي وضعی هارشاخهی با زیهسته ا
 ی پادمان ها در جمهوری کره، اجراکي دموکراتی اجرا پادمان ها در جمهور،ی مهندسیپروژه ها
 درباره تی در نهاو ی تی ان پیني مصر، کنفرانس بازبی عربی پادمان ها در جمهوری اجراران،ی ایاسالم
 .  سخن گفتیکي تکنی همکارعی مدت و توزاني می هایاستراتژ

ن ملل درباره  سازماريگزارش اخ:  کردیري گجهي نتتی در نهای اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد
 ی المللني که آژانس بی کرد که تا زمانیادآوری موضوع را درباره آژانس نی اراتيي چالش ها و تغدها،یتهد
 از گسترش ی تی ان پیالملل ني بماني دالر و با کمک از پونيلي م275 کمتر از ی با بودجه ای اتمیانرژ

 ی هاتي در فعالنی من ادگاهیاز د. است مقرون به صرفه ی کند، سازمانی میري جلوگی اتمیسالح ها
 نی است که ما انی اقتيحق.  معتبر استزي نی هسته ای و انتقال تکنولوژی هسته ایمنیما درباره ا

 تی حمانیمن از ا. می به دست آوردشما تی حمالي و هم به دلرخانهي تالش دبلي را هم به دلتيموفق
 .  کندداي ادامه پدوارميسپاسگذارم و ام

  
  است منی ای المللني بی استانداردهای بوشهر با لحاظ تمامی گاه هسته اروين : یشناس روسکار
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 در هي توسط روسی گاه هسته اروي گفت که نهي روسی امور نظارت فنیمنی ای شرکت دولتسيرئ

 معاصر را ی المللني بیانداردها است و همه استمنی ایدی تردچيبوشهر در حال ساخت است بدون ه
 .  کندیبرآورده م
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 هي روسی امور نظارت فنیمنی ای شرکت دولتسي کوزلوف رئريمی مهر ، والدی گزارش خبرگزاربه
)Rostekhnadzor (یمنی در باره ای گفت که مسئله اصلتارتاسی ای با خبرگزارییروز گذشته در گفتگو 
 .  است ی جوراتي بوشهر حفاظت آن در مقابل تاثروگاهين
 ی صدم درصد رطوبت و چهل و پنج درجه دماکی به طور موثر در دی بوشهر بای گاه اتمروين:  گفت یو

 .  قرار داشته باشد ی دائمی حمام روسکی در نکهیمثل ا. هوا کار کند 
  ژهی کند و بوی را برآورده مگری دیمنی اصول ای تمامني همچنروگاهي ننیا:  گفت ی کارشناس روسنیا

 را تحمل کند و از ی مترلوي از ارتفاع چند هزار کماي هواپکی تواند سقوط یدر مقابل زلزله مقاوم است وم
 .  شود ی حفاظت مزي نیستی ترورداتیتهد
 یکی ساخته شده است هي گاه که توسط روسروي ننی ای اتمی انرژی مطلب که واحد هانی ااني با بیو

 گاه بوشهر که از هر ده کارشناس رويدر ن: هان ساخته شده گفت  است که در جیی واحدهانیاز بهتر
 کنترل سوراخ گاه در برابر هرگونه نئشت و روي ننی اتيفي هستند به طور دائم کیآن پنج تن آنها روس

 .  کنند ی مدی بازدتی سانی از ساختمان ای کنند و هر ساله دهها کارشناس روسیم
 یی و بخشهامی الزم نظارت کامل دارزاتي تجهی تمامدي برتولگفت ما) Rostekhnadzor( شرکت سيرئ
  .  می هستند واگذار کردمي بوشهر سهی که در طرحهای شرکت روس130 را به داتي تولنیازا
 کمک به ی برارانی با ای جداگانه ای قراردادهای مطلب که شرکت ونی کوزلوف با اشاره به اريمیوالد

 کرد اما گفت ی قرارداد خوددارنیگاه امضاء کرده است از اعالم ارزش ا روي ننی ای هسته ایامور بازرس
 .  دالر ارزش دارد ونيلي قرارداد دهها منیا
 شرکت مورد نی توسط کارشناس ادی کنند هر ساله بای که در بوشهر کار می کسانی گفت تمامیو
   . است ی ازامور اجباریکیقبول شدن آنان در امتحان  . رندي قرار گدیيتا
 نی و از ادي به امضاء رس1996 کوزلوف به آن اشاره کرد در سال ريمی که والدی ذکر است قراردادانیشا

 روگاهي از نقشه و نصب نی بازرسی قرارداد کارشناسان روسنیطبق ا.  اعتبار دارد 2008سال تا سال 
 . دهند ی الزم را انجام میفي اسناد کنترل کدیيبوشهر ، آموزش پرسنل و تا

  
  پارچين مخالفت کرد ی از تاسيسات نظامیايران با ادامه بازرس:  فرانسه یخبرگزار
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 پارچين ی از تاسيسات نظامی اتمی آژانس انرژی فرانسه اعالم کرد ايران با ادامه بازرسیخبرگزار

 . مخالفت کرده است
 به آژانس بين ی فرانسه، ايران ازطريق يک پيام شفاهیر مهربه نقل از خبرگزای گزارش خبرگزاربه

 از مناطق و ی درخواستها جهت بازرسیتا کنون به تمام"  اطالع داده  است که ی اتمی انرژیالملل
 ی های بازرسی برای پارچين پاسخ مثبت داده و لذا هيچ توجيهیمراکز تعيين شده در مجتمع نظام

 ." نمانده استی باقیاضاف
 به ی را جهت دستيابی است ايران در اين تاسيسات آزمايشهايی ذکر است که واشنگتن مدع بهالزم

 . کندی اجرا میتسليحات هسته ا
 

آلمان و فرانسه به اطالع ما رساندند آه آمريكا نرمش :دبير آميته سياسي شوراي عالي امنيت ملي 
 نشان خواهد داد 
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: ميته سياسي شوراي عالي امنيت ملي و مسؤول ارشد مذاآرات ايران و اروپا اعالم آرددبير آ

 . مخالفتي با حمايت آمريكا از روند مذاآرات ايران و اروپا نداريم
، تأآيد )ايلنا ( وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران   در گفت" سيد حسين موسويان"

المللي   ايم اين است آه مخالفتي با حمايت ساير اعضاي مهم جامعه بين  تهآنچه ما هميشه گف: آرد
آنيم اما اين، به معني ورود   مثل آمريكا، روسيه و چين از روند مذاآرات نداريم و از آن استقبال هم مي

 .آنها يا مشارآت مستقيم و حضور آنها در مذاآرات نيست
ير شوراي عالي امنيت ملي مبني بر استقبال از آمك دب" حسن روحاني"وي در مورد اظهارات اخير 

در مذاآرات، بحثي از ورود آمريكا به روند مذاآرات مطرح نبوده : آمريكا به مذاآرات ايران و اروپا، تأآيد آرد
اند   اي تالش آرده  ها از ابتداي پروسه هسته  و قبًال هم چنين موضوعي مطرح نشده است بلكه اروپايي

 .ر آشورهاي مهم مثل آمريكا، روسيه، چين، ژاپن و آانادا را به اين پروسه جلب آنندآه حمايت ساي
دبير آميته سياسي شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سؤال آه آيا ايده جديد ايران براي 

هاي عيني از  هاي فني و تكنيكي و تضمين اي و دريافت آمك بخشي به مذاآرات آارگروه هسته تحرك
طور مستقيم يا غير مستقيم به آمريكا نيز ابالغ خواهد شد يا خير؛   ؛ عالوه بر فرانسه و آلمان بهآژانس
ها از ابتدا تحفظ بسياري شديدي نشان دادند اما مسؤوالن آلماني و فرانسوي در   آمريكايي: گفت

گوهايي آه خودشان با و  ديدارهاي اخير خود در پاريس و برلين، به اطالع ما رساندند آه با توجه به گفت
 .ها نرمش نشان خواهند داد  آنند آه آمريكايي  اند چنين استنباط مي  جمهور آمريكا داشته  رئيس

شده از سوي ايران در   وي در پاسخ به اين سؤال آه پاسخ سران فرانسه و آلمان به ايده جديد مطرح
لين چه بوده است؛ با بيان اينكه دبير شوراي عالي امنيت ملي به پاريس و بر" حسن روحاني"سفر 

تا اينجاي : هاي محكم بوده، تصريح آرد  هاي عيني و تضمين  هدف اين سفر، ايجاد تحرك در زمينه تضمين
براي همكاري " هاي محكم  تضمين"ها تاآنون نه در مورد   مذاآرات، احساس ما اين است آه اروپايي
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اند و نه در مورد   دي الزم را از خود نشان دادهاي توانمن  سياسي، امنيتي، تكنولوژيك و هسته
تواند موجب اطمينان از عدم انحراف چرخه سوخت به   و تعريف راهكارهايي آه مي" هاي عيني  تضمين"

 .سمت ساخت سالح در آينده باشد داراي طرح و ابتكار عمل هستند
در مورد علت آندي آار در خارجي شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سؤالي   دبير آميته سياست

المللي   ها اين است آه آژانس بين  يكي از راه: هاي تسريع آن، خاطرنشان آرد  اي و راه  آارگروه هسته
ها به   هاي عيني براي اطمينان از عدم انحراف فعاليت  انرژي اتمي، چارچوب و مكانيزمي در موررد تضمين

اي را از اين طريق   توان آندي آار در آارگروه هسته  ميسوي ساخت سالح، ارائه آند آه در اين صورت 
 .حل آرد
بخشي به   نظرات جمهوري اسالمي ايران در مورد تحرك  به هر حال دو آشور اروپايي، نقطه: وي افزود

 .روند مذاآرات را شنيدند و قرار است بين خودشان مشورت آنند و ما را از نتيجه مطلع سازند
از : اي ايران، يادآور شد  ها براي بازرسي از تأسيسات هسته   خصوص درخواستموسويان در پايان در

المللي   المللي انرژي اتمي، تنها سازمان و مرجع مسؤول و معتبر بين  المللي، آژانس بين  نظر مقررات بين
انحراف آميز بودن و عدم   يابي از صلح  اي آشورهاي عضو براي اطمينان  هاي هسته  است آه بر فعاليت

 .ها آنترل و نظارت دارد  فعاليت
  

  ی مهار برنامه هسته ای تالشها براندهی در باره آرانی و اکایاظهارات مقامات اروپا، آمر
 ٢٠٠۵ مارس ١ - ١٣٨٣ اسفند ١1سه شنبه 

 احتمال توافق با ايران را در زمينه هسته اي ت،ی در کوی سخنانی شرودر، صدر اعظم آلمان، طگرهارد
 امروز در تهران یکمال خراز. ستي نرانی ای هسته ایانست و گفت اروپا مخالف گسترش تکنولوژزياد د

 حمله ی برایمي تصمکای کند که آمری صحبت کند و افزود فکر مرانی تواند با زبان زور با ایگفت اروپا نم
 ی اروپا براهیش اتحاد از تالکای و وزارت امورخارجه گفتند آمردي کاخ سفانیسخنگو.  نداشته باشدرانیبه ا

: امروز کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا در لندن گفت.  کندی متی حمارانی ایمهار برنامه هسته ا
 ندانسته است، اما در حال حاضر ديپلماسي هنوز جاي ینتف راه منیآمريکا هرگز هيچ گزينه اي را در ا

 . عمل دارد
رهارد شرودر صدر اعظم آلمان امروز در همايش اتاق بازرگاني و گ): راديو فردا( مصدق کاتوزيان امير

اروپا قصد دارد جلوي اين را که ايران به توان توليد سالح هسته اي دست يابد : صنعت کويت اعالم کرد
 شرودر همچنين آقاي. بگيرد، اما مخالف اين که ايران تکنولوژي هسته اي خود را گسترش دهد، نيست

آمريکا از تالش اروپايي ها در اين مسير : ن به توافق با ايران زياد است و افزوداحتمال رسيد: گفت
 . پشتيباني مي کند

 امروز در پاسخ ی اسالمی از اين گفته هاي صدر اعظم آلمان، کمال خرازي وزير امور خارجه جمهورپيش
ايران صحبت کند و ايران آماده اروپا مي داند نمي تواند با زبان زور با : به پرسش خبرنگاران در تهران گفت

 ايران امکان دهد فعاليت هاست با اروپا و آژانس بين المللي انرژي هسته اي به فرمولي برسد که ب
هاي غني سازي اورانيوم خود را ادامه دهد و ايران هم با شفافيت کامل و با همکاري با آژانس اين 

 . هد رفتتضمين را بدهد که به سمت توليد سالح هسته اي نخوا
 خرازي که در حاشيه مراسم افتتاح پانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس در جلسه پرسش آقاي

 کشور اروپايي اين است که محور اصلي بحث ايران با سه: و پاسخ مواضع ايران را بيان مي کرد افزود
 از جمله زايران حق مشروع خود مي داند که از فن آوري هسته اي به طور کامل براي مصارف صلح آمي

 .  نيروگاه هزارمگاواتي استفاده کند20توليد سوخت هسته اي الزم براي 
قدر عاقل فکر مي کند مقام هاي آمريکايي آن:  خرازي همچنين در پاسخ به پرسشي ديگر گفتآقاي

باشند که با تجربه اي که در عراق اندوخته اند تصميم جديدي نداشته باشند به کشور ديگري مانند 
 . ايران حمله کنند

 گفته ها همزمان است با گزارش هاي برخي از خبرگزاري ها و مطبوعات خارجي در اين باره که اين
وري آمريکا تصميم گرفته است به واشنگتن در پس سفر اروپايي هفته گذشته جرج بوش رئيس جمه

 تيازهايتالش هاي سه کشور اروپايي در زمينه مهار برنامه هسته اي ايران بپيوندد تا در ازاي دادن ام
 . اقتصادي به ايران، ايران برنامه توليد سوخت هسته اي خود را کنار بگذارد

پاسخ به خبرنگاران تاکيد کرد که  اين همه اسکات مک للن سخنگوي کاخ سفيد ديروز در اين باره در با
آمريکا و اروپا در هفته : سياست خارجي آمريکا در قبال ايران همان است که تاکنون بوده است و گفت

 که به گفته او دگذشته در همکاري با هم کوشيدند بهترين راه حل را براي رسيدن به هدف مشترک خو
 . تغيير دادن رفتار ايران است پيدا کنند

 کاخ سفيد در پاسخ به اين پرسش ديگر که آيا رئيس جمهوري آمريکا خواهيد کوشيد روسيه سخنگوي
مسکو قبال به واشنگتن : را متقاعد کند قرارداد اخير فروش سوخت هسته اي با ايران را لغو کند گفت

ان قرار  ايرارتضمين داده تا تهران به تعهدات بين المللي خود خود عمل نکند، سوخت هسته اي در اختي
نخواهد داد و در صورت فروش سوخت به ايران هم تهران بايد سوخت مصرف شده هسته اي را به ايران 

 . بازگرداند
 سوي ديگر آدم ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا هم روز گذشته بر اهميت همکاري آمريکا و از

د و در پاسخ به پرسش خبرنگاري که سه کشور اروپايي در مهار کردن برنامه هسته اي ايران تاکيد کر
واکنش او را به گزارش روزنامه واشنگتن پست در اين باره که آمريکا متقاعد شده در مسير همکاري با 
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مساله مهم اين است که همکاري آمريکا و سه : اروپا امتيازهاي اقتصادي به ايران داده شود تنها گفت
 . استراتژيک استکشور اروپايي نه تاکتيکي بلکه به گفته او 

 مي گويد تهران پنهاني در تالش براي توليد سالح هسته اي است، اما تهران با رد اين اتهام واشنگتن
از سوي ديگر کارشناسان آژانس بين المللي . مي گويد هدف برنامه هسته اي ايران صلح آميز است

 در ايران نوناز فعاليت هاي مظدر بازرسي هاي دو سال گذشته خود به مواردي : انرژي اتمي مي گويند
برخورده اند، اما به هيچ گونه شواهد متقني که حاکي از آن باشد که ايران خواهان بهره برداري نظامي 

 .از برنامه هسته اي خود هست دست نيافته اند
 

 تغيير مواضع آمريكا در قبال ايران  
 ٢٠٠۵رس  ما١ - ١٣٨٣ اسفند ١1 سه شنبه : رادیو آلمان– داود خدابخش

هاى ديپلماتيك و وضع يك سياست تحريم سرسخت عليه ايران، براى نخستين   سال خصومت٢۵پس از 
جرج دبليو . بار دولت اياالت متحده آمريكا يك تغيير مشى سياسى در قبال ايران را در دست بررسى دارد

امون اين مسئله ترين مشاورانش به گفتگو پير بوش پس از بازگشت از سفر اروپايى خود، با مهم
، »سازمان تجارت جهانى«توان در قبال امتيازات اقتصادى مانند عضويت در  پرداخت آه چگونه مى

 . ى اتمى را براى حاآمان ايران جذاب ساخت انصراف از برنامه
ى واشنگتن پست، هرچند آه سفر جرج دبليو بوش به اروپا  به گزارش خبرگزارى آلمان به نقل از روزنامه

گوهايش با سران آشورهاى اروپايى به نتايج مشخصى منتهى نشده، ولى اينكه اياالت متحده و گفت
ها گردن گذارده، خود تحولى پرمهم در مواضع سياسى تاآنونى اين آشور  آمريكا به خواست اروپايى

يل يك اند آه تشك ى اين روزنامه، گفتگوهاى اروپايى جرج بوش، وى را قانع ساخته به نوشته. بوده است
ترين راه است،  ى مشترك يكپارچه، چه در دادن امتياز به ايران و چه در مجازات اين آشور، عاقالنه جبهه

زيرا در صورتى آه سه آشور اروپايى در مذاآرات خود با ايران به توافق نرسند، آنگاه بطور يكپارچه در 
 بلر،  ى تونى در اين صورت به گفته. دهايى عليه ايران برخواهند آم آنار آمريكا در صدد تعيين مجازات

نخست وزير بريتانيا، آمريكا ديگر آشورى نخواهد بود آه خارج از گود قرار داشته و تنها مجازات را 
ى فروش  در سفر بوش به اروپا از موارد امتيازات جذاب اقتصادى به ايران از اجازه. خواسته است مى

نام برده » سازمان تجارت جهانى«ضويت احتمالى ايران در قطعات يدآى هواپيماهاى مسافربرى و يا ع
 .شده بود

ى يك تغيير در سياست راهبردى  ، سخنگوى رياست جمهورى آمريكا در زمينه»آليالن اسكات مك«
” . آنم زنى خواهم در مورد تصميماتى آه هنوز اتخاذ نشده، گمانه من نمى”: آمريكا در قبال ايران گفت

ها در مورد راه حلى براى انصراف ايران از  اآنون پيشنهاد اروپايى د آه دولت آمريكا همآليالن افزو ولى مك
اند عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى و   اش را در دست بررسى دارد آه از آنجمله ى اتمى برنامه

 .اينكه آمريكا در اين زمينه دست از مخالفت بردارد
المللى انرژى اتمى در برابر  وريه محمد البرادعى، رئيس آژانس بين ف٢٨بايد اشاره آنيم آه روز دوشنبه 
فراخواند تا به ” تر همكارى فعال”المللى در وين دولت ايران را به  شوراى حكام اين سازمان بين

ى مخفى اتمى ايران براى  پاسخ مانده پيرامون نزديك به بيست سال برنامه هاى تاآنون بى پرسش
گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان نيز ديروز دوشنبه در حين سفرش در . اسخ دهدسازى اورانيوم پ غنى

سازى اورانيوم خود دست آشد، زيرا آه  ى غنى عربستان سعودى، ايران را فراخواند، از برنامه
. تواند مورد استفاده قرار گيرد سازى اورانيوم هم براى توليد انرژى و هم براى توليد سالح اتمى مى غنى
اين در حالى است آه عبداله . وجه نبايد به سالح اتمى دست يابد آيد آرد آه اين آشور به هيچوى تأ
ى تلويزيون دولتى اين آشور اظهار داشت آه  زاده، سخنگوى دولت جمهورى اسالمى در شبكه رمضان

 .”سازى اورانيوم اعالم انصراف آند حاضر نخواهد بود براى هميشه از غنى”جمهورى اسالمى 
ى روسيه ديروز دوشنبه در برابر خبرنگاران در لوگزامبورگ پيرامون  گئى الوروف، وزير امور خارجهسر

المللى  معضل اتمى ايران اظهار داشت، مسئله بر سر اين است آه بتوان ايران را بهتر در مذاآرات بين
تواند  مى” ت متحده آمريكاتر اياال نقش فعال”از نظر وى . ى خاورميانه دخالت داد، از جمله مثال در مسئله
الوروف افزود آه او در گفتگوهايش با مقامات اروپايى نيازى . براى دستيابى به هدف يارى رساند

جويانه را  اى در ايران توسط روسيه اهدافى صلح نداشته ايشان را قانع آند آه ساخت نيروگاه هسته
هاى ما زير نظر  آنيم و تمام فعاليت ان چه مىدانند ما در اير ها مى اروپايى”: او گفت. آند دنبال مى
 .”المللى در جريان است آژانس بين

  
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
 پنج آشور صنعتي جهان قرار داد اتمي امضا آردند 

 ٢٠٠۵ مارس ١ - ١٣٨٣ اسفند ١1سه شنبه 
 .مضا آردندپنج آشور صنعتي براي مشارآت در امور مدرن اتمي قرارداد همكاري ا

الملل ايلنا، آمريكا، آانادا، فرانسه، انگليس و ژاپن قراردادي در رابطه با   به گزارش سرويس بين
 .هاي علمي براي فن آوري پيشرفته اتمي در واشنگتن به امضا رساندند  پيشرفت

سيستم مورد اين   وزير انرژي آمريكا، , "ساموئل بودمن"بنا به اظهارات , به گزارش خبرگزاري فرانسه
 .دهد  چهارمين نسلي است آه نيازهاي انرژي را آه همواره رو به افزايش است پوشش مي, توافق
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توان   مي, با شروع به آار اولين رآآتور از نسل جديد: نماينده فرانسه، اظهار داشت, "ژان داويد الويت"
 . سال حساب آرد30روي تامين انرژي به مدت 

هاي آتي از سوي آرژانتين، برزيل، سوئيس، آره جنوبي، آفريقاي   داد طي ماهرود اين قرار  انتظار مي
  .جنوبي و نيز آژانس انرژي اتمي اتحاديه اروپا به امضا برسد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  کرد یآمادگ اعالم ی قانون اساسنی مشارکت درتدوی اهل سنت عراق براینی تشکل دنیبزرگتر

  ٢٠٠۵ مارس ١ - ١٣٨٣ اسفند ١1سه شنبه 
 قانون نی شرکت در تدوی عراق براتي اقلینی دلي تشکنی اهل سنت به عنوان بزرگتری علمااتيه

 .  کردی عراق اعالم آمادگیمی دایاساس
 واز عهي شیاسي مجلس سیاسي هماهنگ کننده سی الالمصلي فی مهر، علی گزارش خبرگزاربه

 خود را ی اهل سنت عراق آمادگی علمااتيه:  گفت اتي در گفتگو با الحکپارچهیف عراق  اتئالیاعضا
 . ابرازکرده است یمی دای قانون اساسنی مشارکت در تدویبرا
 ندهی خود را درباره مشارکت خود در دولت آدگاهی اهل سنت هنوز دی علمااتيه:  حال گفت ني در عیو

 .مشخص نکرده است 
 ی را برایی باالی برگزار شد آمادگی مختلف سنی با شرکت گروه هاراي که اخ اهل سنتکنفرانس

 . ابراز کرد ندهی و دولت آیاسيمشارکت در روند س
 ائتالف عراق وني فراکساني مذاکرات منهي در زمی خوبی شاهد تحوالتندهی آی روزهای گفته الالمبه
 .بود مي خواهري کننده انتخابات اخمی تحریانهای و جرکپارچهی

 یاسي سیروهاي که نییتالش ها : زگفتي اهل سنت عراق نی علمااتي عضو هیسي الکبعبدالسالم
 دهند هرگز باعث دست برداشتن ی انجام میاسي به روند ساتي هنی جذب و وارد کردن ایعراق برا

 باتانتخا دولت با لي از عراق و تشکییکای آمراني بر خروج نظامی مبنی و اسالمی از اصول ملاتي هنیا
 . نخواهد شدی خارجیآزاد بدون فشارها

 اهل ی از گروههایاري اشاره نکرد که با وجود شرکت بسنی اهل سنت هرگز به ای علمااتي عضو هنیا
 یی را که در فضاري اخی چرا انتخابات سراسردی آنها به پارلمان جدیابي و راهريسنت در انتخابات اخ

 . کندی می آزاد تلقريغ کند و آن را انتخابات ی مفي توصگری دی گونه ا برگزار شد بهیکامال آزاد و رقابت
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند11:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۵ مارس ١ - ١٣٨٣ اسفند ١1سه شنبه :بی بی سی

يی از کلينت ايستوود، روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های صفحه اول خود با چاپ عکس ها
هنرپيشه و کارگردان آمريکايی و برنده جايزه های اسکار امسال، گزارش هايی از مراسم اهدای جوايز 
اسکار به هنرپيشگان و کارگردانان مشهور منتشر کرده اند و در عين حال، انفجار روزگذشته شهر حله 

رده و عکس هايی از آن را در صفحه اول عراق را به عنوان بزرگترين عمليات تروريستی سال منعکس ک
  .خود آورده اند

يک روز بعد از امضای قرارداد تامين سوخت هسته ای نيروگاه بوشهر روزنامه های صبح امروز از واکنش 
های مثبت جهانی نسبت به امضای اين قرارداد خبر داده و نوشته اند که اروپايی ها از توافق ايران و 

  .کرده اندروسيه ابراز شادمانی 
 از زبان سخنگوی دولت تاييد کرده است که تاريخ ارسال سوخت هسته ای به داليل متعددی شرق

  . اعالم نمی شود و در زمينه آن هنوز اختالف هايی بين دو کشور وجود دارد
ی عبداهللا رمضان زاده به نوشته همين روزنامه گفته بخشی از توافقنامه ايران و روسيه مربوط به زمانبند

  .. محل سوخت هسته ای نيز به داليلی که خودمان تشخيص می دهيم، اعالم نخواهد شد
 اجالس ايراندر حالی که نگاه ها به توافق های ايران و روسيه جلب شده است؛ به نوشته روزنامه 

يکه ساالنه آژانس بين المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که درباره ايران خبری در آن نبود در حال
  . گزارش محمد البرادعی بار ديگر نام ايران را بر سر زبان ها آورد

اين روزنامه از قول رييس آژانس بين المللی انرژی تاکيد کرده که بايد بازرسی های بيشتری صورت گيرد 
  . تا نتايج کار بيست ساله ايران آشکار شود

سان آژانس بين المللی به تهران خواهند  خبر داده که هفته ديگر گروهی از بازراعتماددر همين حال 
  .آمد و تا آخرين روزهای سال شمسی به بازديدهای خود ادامه خواهند داد

 سيروس ناصری، از اعضای هيات مذاکره گر هسته ای ايران، از رفتار اروپا در جريان آفتاب يزدبه نوشته 
  . د رويارويی دارندگفتگوبا ايران ابراز رضامندی کرده و گفته اما آمريکايی ها قص

اين ابراز رضايت يک روز پس از آن صورت می گيرد که روزنامه های هوادار محافظه کاران بر حمالت خود 
  .به اروپا و هيات مذاکره گر ايرانی افزوده اند

سه روز پس از سخنان انتقادآميز آيت اهللا جنتی در نماز جمعه تهران که با واکنش نمايندگان محافظه کار 
 سخنگوی دولت نشان شرقس روبرو شد که متهم به ارتباط های ناسالم شده بودند، به نوشته مجل
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داده که دولت محمد خاتمی هم نسبت به گفته های دبير شورای نگهبان معترض است و از دادستان 
  .کشور خواسته به وی تذکر داده شود

خطبه های اوست که وی از شرکت انتقاد دولت از گفته های امام جمعه تهران مربوط به بخشی از 
های دولتی به عنوان حياط خلوت وزارت خانه ها نام برده بود در حالی که رمضان زاده گفته است برخی 

از وزرا و اعضای دولت به دليل دخالت دستگاه های اطالعاتی موازی حتی در حريم خصوصی خود در 
  .داشته باشندامنيت نيستند، چه برسد به اينکه برای خود حياط خلوت 

 با عنوان تهرانی ها زمين گير شده اند گزارشی فراهم آورده که نشان می دهد به علت همبستگی
  . ناکارآمدی مديريت شهر تهران، فروش بی رويه تراکم و توليد روزافزون خودرو تهران دارد قفل می شود

هردار تهران مشغول بررسی  يک مقام شهرداری خبر داده که شايراندر همين حال به نوشته روزنامه 
  .نحوه فروش تراکم برای ساخت ساختمان های بلند است
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